
Paket Terazisi PCE-SD 150C

Paket Terazisi PCE-SD 150C 
400 x 500 mm platform / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Parça sayma fonksiyonu / 

Toplama fonksiyonu / 4-20 mA ya da 0-10 V analog çıkış opsiyonel 

Paket terazisi PCE-SD 150C, sağlam ve kalibre edilebilir bir terazidir. Paket terazisi, M III sınıfına göre kalibre edilmiştir. Paket terazisinin sabit
tabanı lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplamalı platforma sahiptir. Paket terazisinde çok iyi bir denge sağlayan yüksekliği
ayarlanabilir ayaklar bulunur. Paket terazisinin ekranı rahat bir çalışma yüksekliğine monte edilmiş ve paket terazisine sabitlenmiş bir stand
üzerine yerleştirilmiştir. 

Paket terazisindeki ekranın kolay bir şekilde okunmasını sağlamak için eğim açısı ayarlanabilir. Paket terazisinde otomatik dara alma, parça
sayma fonksiyonu, dara kaydı, brüt/net tartım, yüzde tartımı, sınır değeri tartımı gibi pek çok fonksiyon bulunur. Paket terazisinin diğer
özellikleri arasında 4 … 20 mA ya da 0 … 10 V analog çıkış, LAN arayüzü, potansiyelsiz kontak, USB bellek, tarayıcı bağlantısı vb. gibi çeşitli
özellikler yer alır. Paket terazisinin standsız versiyonu da mevcuttur.

 Kalibre edilebilir (kalibrasyon teslimata dahil)
 Çift yönlü RS-232 arayüzü
 Parça sayma fonksiyonu
 Toplama fonksiyonu
 Maks. / min. göstergesi
 Yüzde tartımı
 Tarif tartımı
 İstatistik fonksiyonu
 Hayvan tartım fonksiyonu
 Brüt / Net göstergesi
 Dara kaydı
 Sınır değeri tartımı MİN / MAKS / OK
 Opsiyonel 3 potansiyelsiz kontak
 Opsiyonel analog çıkış (4-20 mA / 0-10 V)



Teknik özellikler
Tartım Aralığı 150 kg

Okunabilirlik 50 g

Minimum Yük* 1 kg

Kalibrasyon Değeri 50 g

Platform Boyutu 400 x 500 mm

Ağırlık Yaklaşık 12 kg

   

Kalibrasyon M III sınıfına göre kalibre edilebilir

Dara Aralığı Tüm tartım aralığında çoklu dara

Parça Sayma Fonksiyonu Referans parça sayımına göre

Ekran LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği

Arayüz Çift yönlü RS-232 

LAN ve USB için opsiyonel aksesuarlara bakınız.

   

Çalışma Sıcaklığı -10 ... +40 °C

Güç Kaynağı 12 V / 1.4 A güç adaptörü (dahil)

Koruma Sınıfı IP54

Toplam Boyut 400 x 620 x 850 - 870 mm

 

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

ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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