
Zemin Terazisi PCE-SD 600B

Zemib Terazisi PCE-SD 600B 
6000 kg’a kadar / 0.1 kg’dan başlayan çözünürlük / Sağlam endüstriyel tasarım / 

Toplama fonksiyonu / Sayma fonksiyonu / Kontrol tartımı fonksiyonu / RS-232 arayüzü / 
Opsiyonel 4-20 mA analog çıkışı ya da LAN arayüzü 

Zemin terazisi PCE-SD 600B, kalibre edilebilirdir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Zemin terazisi, esnek bir şekilde hareket ettirilebilen tartım
çubukları arasındaki 4 metrelik kablo uzunluğu sayesinde büyük ya da uzun nesnelerin tartımı için çok uygundur. Aynı şekilde, standart olmayan
palet boyutları da zemin terazisi ile hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Zemin terazisi, boyalı çelikten yapılmıştır. Zemin terazisi ile elde edilen
tartım verileri, 3 metre kablolu harici ekranda kolay bir şekilde okunabilir. 

Zemin terazisinin ekran ünitesi masa üzerine yerleştirilebileceği gibi duvara da monte edilebilir. Zemin terazisinde parça sayma fonksiyonu,
toplama fonksiyonu, min. / maks. göstergesi, filtre fonksiyonu, dara fonksiyonu, yüzde (%) karşılaştırmalı tartım, tolerans belirleme, ekranda brüt
/ net tuşu vb. gibi pek çok özellik mevcuttur. Zemin terazisindeki entegre RS-232 arayüzü, verilerin bilgisayara aktarılmasını sağlar. Zemin
terazisi için yazılım paketi opsiyonel olarak mevcuttur.

 M III’e göre kalibre edilmiştir
 Birkaç tartımın toplamı
 Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
 Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
 Hayvan tartım fonksiyonu
 Parça sayma fonksiyonu
 Bir dara değeri kaydedilebilir
 Ekrana giden kablo uzunluğu: 3 metre
 Tartım çubukları arasındaki kablo uzunluğu: 4 metre
 Reçete karışım tartımı
 Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
 Ayarlanabilir otomatik kapanma
 Ekranda Brüt / Net tuşu
 Ayarlanabilir menü
 Bakım gerektirmeyen bileşenler
 Opsiyonel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V



Teknik özellikler
Model Tartım Aralığı Çözünürlük Kalibrasyon Değeri Minimum Yük* Boyut Ağırlık

PCE-SD 600B 600 kg 0.2 kg 0.2 kg 4 kg Mod. 1 40 kg

             

*Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yüktür. Kalibre edilebilir endüstriyel terazi daha küçük

ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.

               

Kalibrasyon M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)

Dara Aralığı Tüm tartım aralığında çoklu dara

Tepki Süresi <3 saniye

Ekran LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği

Tartım Birimi kg / adet / lb

Arayüz Çift yönlü RS-232 

Opsiyonel USB ya da LAN arayüzü

Çalışma Sıcaklığı -10 … +40 °C

Koruma Sınıfı IP54

Güç Kaynağı ~230 V, 50 Hz, 8 VA

   

 

 

Başka boyutlar, kablo uzunlukları ya da dişli delikler gerekiyorsa bunları kalibre edilmiş terazilerimiz ile

gerçekleştirebiliriz. Lütfen bizimle iletişime geçin.

Ek bilgi
Teknik Katalog 
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