
 

Digitala lastceller, vågar och vägningslösningar 

 

 

Digitala lastceller, vågar och vägningslösningar 

Eilersen Electric Digital Systems A/S 

Kokkedal Industripark 4 
DK-2980 Kokkedal 
Denmark   

Tel: +45 49 180 100 
Fax: +45 49 180 200   

info(a)eilersen.com   

Kontorstider: 
Måndag - Fredag 8:00 - 16:00 

 

 

Robusta, digitala kompressionslastceller med fundament 
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Vägningsinstrumentering med kundanpassad programvara 

 

Installationer i fler än 85 länder världen runt 

Vägningslösningar baserade på kapacitiv digitalteknik  

Sedan grundandet 1969, har Eilersen-företagen i Danmark och Schweiz varit inriktade på utveckling, 
tillverkning och stöd av högkvalitativa, robusta industriella givare baserade på kapacitiv teknik för mätning 
av kraft och vikt.  

Den kapacitiva tekniken har patenterats världen runt 

Detta omfattande know-how har patenterats världen runt och implementerats i det nuvarande sortimentet 
av digitala lastceller. Den kapacitiva tekniken, utvecklad av Eilersen, har en rad fördelar jämfört med andra 
tekniker som används i omvandlare för kraft- och viktmätning.  

Eilersens lastceller tillverkas av rostfritt stål och är hermetiskt tätade enligt IP68 genom lasersvetsning. 
Dessutom är Eilersens lastceller mycket noggranna (upp till OIML C6), har enastående driftsäkerhet, enkel 
mekanisk och elektrisk installation och kräver minimalt underhåll vid användning i tuffa och krävande 
industriella tillämpningar.  

Eilersens lastceller finns tillgängliga upp till 500T med ett brett sortiment av instrumentering, inkluderande 
vågterminaler och gränssnittsmoduler som klarar gränssnitten Profibus DP, DeviceNet, EtherNet IP, 
EtherCAT, ProfiNET, Modbus ASCII/RTU, RS485/422, RS232, 4-20mA och 0-10VDC. Eilersens lastceller och 
vägningslösningar kan levereras som OIML- och ATEX-certifierade versioner.  

Alla Eilersens produkter är utvecklade, tillverkade och individuellt kalibrerade i Eilersens fabriker i Danmark 
och Schweiz.  
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Eilersens lastceller åtnjuter stort förtroende över hela världen 

Eilersens kunder kan hittas bland ledande företag i fler än 85 länder världen runt och det stora 
engagemanget för teknik, utveckling, kvalitet och kundstöd har lett till en mycket stor kundlojalitet.  

Eilersen-företagen har en sund finansiell bas och tar ett stort miljömässigt och socialt ansvar. Dessutom 
tillämpar Eilersen en policy som innebär lika möjligheter och icke-diskriminering och har i gengäld ett stabilt 
team av hängivna medarbetare. 

 

10 skäl till att använda Eilersens digitala lastceller 

 

Eilersen - Vägningsexperterna 

Fördelarna med Eilersens digitala lastceller  

• Robusta och överlasttåliga lastceller 

• Eilersens lastceller tillverkas av rostfritt stål och tätas enligt IP68 (lasersvetsade). 

http://eilersen.typo3cms.dk/fileadmin/user_upload/English_files/10_Reasons_for_using_Eilersen_Digital_Load_Cells.pdf
http://eilersen.typo3cms.dk/fileadmin/user_upload/English_files/Eilersen_-_The_Weighing_Experts.pdf


 

• Hög noggrannhet (upp till OIML C6) 

• OIML- och ATEX-certifierade lastceller 

• Lastcellskapacitet upp till 500T 

• Enkel mekanisk och elektrisk installation 

• Minimalt underhåll och enkel idrifttagning med integrerad lastcellsdiagnostik 

• Anslutningar: Profibus DP, DeviceNet, EtherNet IP, EtherCAT, ProfiNET, RS485, RS232, 4-20mA, 0-
10Vdc etc. 

Eilersens produkter  

• Digitala lastceller för industritillämpningar 

• Vägningsmoduler för anslutning till PLC, Scada, PC och styrsystem 

• Digitala vägningsterminaler 

• Robusta vågar för industritillämpningar 

• Kundanpassade lastceller 

Eilersens vägningstillämpningar 

• Vägningslösningar 

• Processvägning 

• Hygienisk vägning 

• Silovägning 

• Dynamisk vägning 

• Ombordvägning 

• ATEX-tillämpningar 

• Offshore-vägning 

• Nätspänningsmätning 

• Krävande tillämpningar 

• Kundanpassade vägningslösningar 

• Vågar 

• ATEX-vågar 
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• Bänkvågar 

• Golvvågar 

• Hygieniska vågar 

• U-vågar för lastpallar 

• Plattformsvågar 

• Kundanpassade vågar 

Eilersens service och support 

Det erfarna Eilersen-teamet med el- och mekanikingenjörer och programmerare möjliggör utveckling och 
support av unika, kundanpassade lösningar, byggda enligt kundens önskemål.  

För mer information om Eilersens lastceller och vägningslösningar, ring 
+45 49 180 100 eller skicka ett e-mail med dina frågor. 
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