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Kalibre edilmiş paslanmaz çelik - 6 tona kadar sertifikalı / onaylı teraziler / Çözünürlük 

0.1 kg / Esnek kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP 68 - 65 korumalı / İsteğe bağlı 

olarak kontrol arayüzleri ile 

Paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı teraziler tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal 

edilmiştir ve kalibre edilmiş halde temin edilmektedir. Özel endüstriyel uygulamalar için 

paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı terazileri müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliriz. 

Bu sadece paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı terazilerinin boyutlarını değil aynı zamanda özel 

işlevler ve diğer müşteri gereksinimlerini de ifade eder. Paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı 

terazilerinin boyutları aslında bir AB aralığına uyarlanmıştır. Bununla birlikte, bunlar çok çeşitli 

uygulamalar için kullanılır, çünkü iki paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı terazileri 3 metreye 

kadar yerleştirilebilir ve bu da bunları tartma makineleri ve diğer standart dışı nesneler için 

ideal hale getirir. IP68 korumalı hücreler ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekran da kaba 

endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma derecesi nedeniyle, standart paslanmaz 

çelik sertifikalı / onaylı terazilerde arayüz yoktur. Gereksinimlere bağlı olarak, örneğin, çift yönlü 

RS-232, USB, LAN, analog arabirim 4-20 mA veya 0-10 V ve paslanmaz çelik sertifikalı / onaylı 

teraziler içine monte edilmiş üç adete kadar anahtarlama kontaklı bir anahtarlama çıkışı 

olabilir. Bunlar üretim süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için yardımcı olur. 

 

- M III'e göre kalibre 

- Toplamı kadar birçok tartım 

- Yüzde hesaplaması 

- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir 

- Hayvan tartım fonksiyonu 

- Parça sayma fonksiyonu 

- Dara belleği 

- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max 

- Ayarlanabilir otomatik kapanma 

- Ekranda Brüt / Net göstergesi 

- Menü serbestçe ayarlanabilir 

- İstatistik hesaplama 
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- İsteğe bağlı: RS-232, USB, LAN, 4-20mA ve daha fazlası. 

 

Teknik Özellikler 

Model Tartım Aralığı Çözünürlük Alan Değeri Minimum Yük Boyutlar Ağırlık 

PCE-SD 

300B SST 
300 kg 0,1 kg 0,1 kg 2 kg Mod. 1 40 kg 

 

* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüktür. Sertifikalı / 

onaylı teraziler aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre 

edilmiş alanda geçerli değildir. 

Kalibrasyon M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek) 

Dara Aralığı Tüm tartı aralığındaki çoklu dara 

Ayar Zamanı <3 s 

Ekran 20 mm haneli yükseklik ile LED 

Tartı Birimleri kg / Stk. / lb 

Arayüz 

İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN 

Arayüz Açıklaması 

yanı sıra analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC 

Çalışma Sıcaklığı -10 ... +40 °C 

Koruma IP68 / IP65 hücreleri 

Güç Kaynağı ~230V, 50Hz, 8VA 
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Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa ,bunu da kalibre edilmiş sertifikalı / 

onaylı terazilerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz. 

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Paslanmaz Çelik Sertifikalı / Onaylı Teraziler PCE-SD 300B SST, 

1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar), 

1 x Kullanım Kılavuzu. 

 

 


