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Kalibre edilmiş paslanmaz çelik endüstriyel terazi 1,5 tona kadar / Çözünürlük 0.5 kg / 

IP68 - IP65 / Parça sayma fonksiyonu / Toplama fonksiyonu / RS-232 arayüzü / 

Çıkarılabilir tartım plakası 

Düz bir yüzey elde etmek için paslanmaz çelik endüstriyel terazi zemine monte edilir. Sonuç 

olarak, paslanmaz çelik endüstriyel terazi her türlü konveyörle kolayca yüklenebilir. Paslanmaz 

çelik endüstriyel terazisinde, gerektiğinde kullanılabilen çerçeveye cıvatalı bir tartma platformu 

vardır. Kurulum işi veya temizlik işi kaldırılabilir. İsteğe bağlı olarak, tartım yüzeyini kaldırmayı 

kolaylaştıran bir amortisörle paslanmaz çelik endüstriyel terazi sağlamak mümkündür. 

Paslanmaz çelik endüstriyel terazisinin hücreleri IP68 korumalı ve IP65 ekranıdır. Yüksek 

koruma sınıfından dolayı paslanmaz çelik endüstriyel terazisinde arayüz yoktur. RS-232, RS-

485, USB, LAN, 4-20mA, 0-10V veya yüzer kontaklar gibi bu arayüzler fabrikamızda kurulabilir. 

Sonraki kurulum mümkün değildir. Bu, paslanmaz çelik endüstriyel terazisinin üretim 

süreçlerini izlemesine veya kontrol etmesine izin verir. 

 

- Parça sayma fonksiyonu 

- Yüzde hesaplaması 

- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir 

- Hayvan tartım fonksiyonu 

- Dara belleği 

- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max 

- Birkaç tartım toparlamak 

- İstatistik işlevi 

- Ayarlanabilir otomatik kapanma 

- Ekranda brüt / net göstergesi 

- Menü serbestçe ayarlanabilir 

- Bakım gerektirmeyen bileşenler 

- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 Ma 
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Teknik Bilgiler 

Model Tartım Aralığı Çözünürlük    Min.* Boyutlar Ağırlık 

PCE-SD 1500F 

SST 
1.500 kg 0,5 kg 10 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 

Ayar Zamanı <4 s 

Ekran 20 mm haneli yükseklik ile LED 

Kablo Uzunluğu Takılı 5 m 

Tartı Birimleri kg / Stk. / lb 

Arayüzü 

İsteğe bağlı Çift Yönlü RS-232, USB, LAN 

Arayüz Açıklaması 

4-20 mA, 0-10V, OC anahtarlama kontakları 

Çalışma Sıcaklığı -10 °C ... +40 °C 

Güç Kaynağı ~230V 50Hz 8VA   

Koruma IP 68 / ekran IP65 hücreleri 

Paslanmaz çelik endüstriyel terazinin montajı için, düğmelerin taslağının arkasında yer 

alan çerçevenin yanı sıra temellerin boyutlarına da ihtiyacınız vardır. 

 

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Paslanmaz Çelik Endüstriyel Terazi PCE-SD 1500F SST, 

1 x Ekran, 

4 x Zemin Sabitleme Plakaları, 

1x Kullanım Kılavuzu. 

 


