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6,000 kg'a kadar kalibre edilmiş palet terazisi / Çözünürlük 2 kg / Yük hücresi IP67 / 

Parça Sayım Fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Boyalı çelik terazi / 

Çıkarılabilir tartım plakası / Opsiyonel montaj çerçevesi 

Kalibre edilebilir yerleşik palet terazisi, gömme montaj için tasarlanmıştır ve isteğe bağlı olarak 

dahili bir çerçeve ile kullanılabilir. Yerleşik palet terazisi, kalibrasyon sınıfı III'e göre kalibre 

edilir ve gözetim altına alma işlemi için iki yıl boyunca onaylanır. Yerleşik palet terazisinin ekran 

kablosu 5 m uzunluğa sahiptir ve palet terazisinin yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan 

kablo kanalında kolay kurulum sağlayan bir geçmeli bağlantı ile donatılmıştır. Çıkarılabilir 

tartım plakası ile palet terazisinin uygun bir kurulumu mümkündür. Palet terazisinin göstergesi 

IP 54 korumalıdır ve bir masa veya duvar montajı için bir brakete sahiptir. İsteğe bağlı olarak, 

palet teraziye uygun bir tripod da alabilirsiniz. Yerleşik palet terazilerin boyutları sizin için 

kullanılabilir ve yerleşik palet terazilerin işlevleri, kullanımı çok yönlü bir hale getirmektedir. 

Palet terazisinin seri çift yönlü RS-232 arayüzü de birçok yeteneğe sahiptir. Böylece, bir 

programcı mevcut BT sistemindeki palet teraziye kolayca uygulayabilir. Palet terazisi ayrıca 

paslanmaz çelik versiyon olarak da mevcuttur. Özel endüstriyel uygulamalar için 4-20 mA veya 

0-10 V analog arayüzleri ve 3 potansiyelsiz anahtarlama kontağı kalibre edilmiş zemin kurulum 

skalası için sunulabilir.  

 

- Parça sayma fonksiyonu 

- Yüzde hesaplaması % 

- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir 

- Hayvan tartım fonksiyonu 

- Dara belleği 

- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max 

- Birkaç tartım toparlamak 

- Ortalama ağırlık tespiti 

- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü 

- İstatistik işlevi 

- Ayarlanabilir otomatik kapanma 

- Ekranda brüt / net düğmesi 
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- Menü serbestçe ayarlanabilir 

- Bakım gerektirmeyen bileşenler 

- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA 

 

 

Teknik Bilgiler 

Model Tartım Aralığı Çözünürlük Min.* Boyutlar Ağırlık 

PCE-SD 6000 F  6.000 kg 2 kg 40 kg 1500 x 1500 mm 210 kg 
 

* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüktür. 

Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar  

kalibre edilmiş alanda geçerli değildir. 

Kalibrasyon M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)  

Dara Aralığı Tam tartı aralığındaki çoklu dara  

Gecikme Zamanı <4 s  

Ekran 20 mm haneli yükseklik ile LED  

Kablo Uzunluğu Takılı 5 m  

Tartı Birimleri kg / Stk. / lb  

Arayüz 
Çift Yönlü RS-232 

Opsiyonel USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC 
 

Yük Platformu yivli boyalı çelik (açılabilir)  

Çalışma Sıcaklığı -10 °C ... +40 °C  

Güç Kaynağı ~230V 50Hz 8VA    

Koruma IP 67 / ekran IP54 hücreleri  

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Palet Terazisi (kurulum için) PCE-SD 6000F, 

1 x Ekran, 

4 x Zemin Sabitleme Plakaları, 

1 x Kullanım Kılavuzu. 

 


