
Zemin Terazisi PCE-SD 600E SST

Zemin Terazisi PCE-SD 600E SST 
6 t’a kadar / 0.1 kg’dan başlayan çözünürlük / Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı kaydedilebilir / 

Parça sayma fonksiyonu / Sınır değeri tartımı / Opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC, 
anahtarlama kontağı, RS-232, USB, LAN 

Zemin terazisi PCE-SD 600E SST, tamamen yüksek kaliteli ve aside dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Zemin terazisinin içine yerleştirilmiş
yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Zemin terazisinin vida bağlantıları ya da girintileri olmayan pürüzsüz tartım yüzeyi, zemin terazisinin
hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenebilmesini sağlar. Zemin terazisinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda
mevcuttur. Zemin terazisinde toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu,
reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, kaydedilebilir dara değeri, brüt-net tartım ve ayarlanabilir ağırlık sınırları MİN / MAKS / OK gibi çeşitli
fonksiyonlar bulunur. 

Zemin terazisi, izleme ve kontrol görevleri için arayüzler ile donatılabilir. Bunun için çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ve 0-10 V arayüzün
yanı sıra pasif 3 potansiyelsiz kontak / OC opsiyonel olarak sunulur. Endüstri alanında zemin terazisi için özel boyut ve fonksiyonlar gerekebilir.
Bu tür uygulamalar için SMS bildirimli seviye kontrolü gibi bireysel çözümler de sunulur.

 M III sınıfına göre kalibre edilmiştir
 Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir
 IP68 - IP65 koruma sınıfı
 Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
 Ortalama ağırlık belirleme
 Birkaç tartımın toplamı
 Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
 Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
 Hayvan tartım fonksiyonu
 Parça sayma fonksiyonu
 Bir dara değeri kaydedilebilir
 Reçete karışım tartımı
 Ayarlanabilir otomatik kapanma
 Ekranda Brüt / Net tuşu
 Ayarlanabilir menü
 Opsiyonel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC



Teknik özellikler
Model Tartım Aralığı Çözünürlük Minimum Yük* Boyut Ağırlık

PCE-SD 600E SST 600 kg 0.2 kg 4 kg 1250 x 1250 x 85 mm 140 kg

           

*Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yüktür. Doğrulanabilir 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 <4 saniye

Ekran LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği (3 metre kablolu)

Tartım Birimi kg / adet / lb

Arayüz Opsiyonel çift yönlü RS-232, USB, LAN ve 

4-20 mA, 0-10 V, OC

   

Rampa Opsiyonel aksesuarlar kısmına bakınız.

Çalışma Sıcaklığı -10 … +40 °C

Güç Kaynağı ~230 V 50 Hz 8 VA (Schuko fişi)

Koruma Sınıfı Yük hücreleri IP68 / ekran IP65

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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