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Pomiarowe zestawy licznikowe
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Szeroka gama liczników oferowanych przez firmę SIMEX pozwala na dobór w pełni funkcjonalnych 
zestawów pomiarowych. Oferujemy zestawy do pomiaru długości, jak i ilości detali. Do Państwa dyspozycji 
są zarówno rozwiązania mechaniczne, jak i elektroniczne.

www.liczniki4u.pl

Zastosowanie:
- do pomiaru długości 

drewnianych, metalowych, wstęg papieru, folii, 
pianki PU itp. Rodzaj pokrycia koła pomiarowego 
należy dobrać do indywidualnej aplikacji.

tekstyliów, wyrobów 

Zestaw 1
Licznik mechaniczny serii M310
+ koła pomiarowe serii MR200

Zastosowanie: 
- do pomiaru prędkości obrotowej układów 

wirujących, jak również prędkości liniowej taśm 
transportujących itp.

Zestaw 2
Licznik mechaniczny serii M410
+ koła pomiarowe serii MR500

Zestaw 3
Licznik prędkości serii STI-94
+ czujnik zbliżeniowy serii IS-12

Zestaw 4
Ekonomiczny licznik impulsów SLE-42
+ czujnik magnetyczny serii SM
 + magnes serii MG

Zastosowanie: 
- zliczanie ilości produkowanych elementów 

na prasach hydraulicznych,
- zliczanie suwów roboczych maszyn.

Zestaw 5
Licznik impulsów SLN-44 
+ enkoder serii EL30 
+ koło pomiarowe serii MR200

Zestaw 6
Licznik impulsów SLIK-94
+ enkoder serii GI355
+ uchwyt montażowy Z119
+ koło pomiarowe serii MR200

Zastosowanie: 
- do pomiaru długości przewijanego 

materiału z możliwością cięcia na odcinki.

Zastosowanie: 
- do pomiaru długości przewijanego materiału 

z możliwością cięcia na odcinki.

Zestaw 7
Licznik impulsów NE 212
+ enkoder serii GI355 
+ uchwyt montażowy Z119
+ konektor Z141
+ koło pomiarowe serii MR500

Zastosowanie:
- 

z możliwością cięcia na odcinki, podglądu prędkości 
chwilowej, ilości ciętych odcinków.

do pomiaru długości przewijanego materiału 

Zestaw 8
Licznik impulsów SLK-94T
+ enkoder z kołem pomiarowym
RM 500

Zastosowanie:
- 

materiału, cięcia na odpowiedniej długości odcinki 
w określonej przez użytkownika ilości sztuk.

zaawansowany układ do pomiaru długości wstęg 

Zestaw 9
Licznik MultiCon CMC-99 
z modułem licznikowym CP4
+ przykładowo: 4 x enkoder GI355,
4 x zestaw montażowy do GI355,
koła pomiarowe serii MR200

Zastosowanie:
- 

układach pomiarowych długości wstęg materiału,
- możliwość implementacji zaawansowanych 

systemów licznikowych.

możliwość prowadzenia kontroli na 4 niezależnych 

Zastosowanie:
- do pomiaru długości 

drewnianych, metalowych, wstęg papieru, folii, 
pianki PU itp. Rodzaj pokrycia koła pomiarowego 
należy dobrać do indywidualnej aplikacji.

tekstyliów, wyrobów 
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