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Kalibre edilmiş endüstriyel terazi 1500 veya 3000 kg'a kadar / 0.5 veya 1 kg'nın üstünde 

çözünürlük / Analog çıkışlar opsiyonel / Taşıma makaraları nedeniyle mobil / Çift yönlü 

RS-232 arayüzü 

 

Endüstriyel terazi, mobil uygulamalar için tasarlanmış ve U şeklinde bir tasarıma sahip, kalibre 

edilebilir ve başlangıçta kalibre edilmiştir. PCE-SD ve PC standartlarına uygun palet 

boyutlarına sahiptir (1200 x 800 mm). Kalibre edilmiş endüstriyel terazinin U şekli, AB standart 

paletlerinin terazide, tercihen bir forklift ile kolay konumlandırılmasını sağlar. Bu kalibre 

endüstriyel terazi çelikle kaplanmıştır. Kalibre edilmiş endüstriyel terazinin esnek bir şekilde 

uygulanabilmesi için iki merdane ve bir sapa sahiptir, böylece kalibre edilen endüstriyel terazi 

farklı yerlere kolayca ve hızlı bir şekilde monte edilebilir ve sökülebilir. Ölçülen veriler ayrı bir 

ekrandan (3.0 m kabloya bağlı) kolayca okunabilir. Ayrı endüstriyel terazi ekranı 3,0 m 

uzunluğunda bir kabloya sahiptir, böylece bir masaya yerleştirilebilir veya duvara monte 

edilebilir veya bir sehpa üzerine yerleştirilebilir. Kalibre edilmiş endüstriyel terazi desteğinin 

işlevleri şunlardır: birim sayacı, maks./dak. tartım, kompozisyon tartımı, yüzde tartım, ortalama 

ağırlık tespiti, toplama fonksiyonu, dara tartı veri depolama, ayarlanabilir RS-232 arabirimi. İki 

yönlü RS-232 arabirimi, tartım verilerini bir bilgisayara veya yazıcıya aktarmak için kullanılabilir. 

 

- Birim Sayacı 

- Toplama fonksiyonu 

- Ağırlık yüzdesinde karşılaştır 

- Hayvan tartımı 

- Dara belleği 

- Ağırlık toleransı min / OK / max 

- İstatistiksel hesaplama 

- Kompozisyon tartımı 

- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü 

- Ayarlanabilir otomatik kapanma 

- Göstergede brüt / net anahtar 

- Ayarlanabilir menü 

- Bakım gerektirmeyen bölmeler 
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- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA 

 

PCE-SD U Serisinin Teknik Özellikleri 

Model Tartım Aralığı Çözünürlük Minimum Yük * 

PCE-SD 1500U  1,500 kg 0.5 kg 10 kg 

PCE-SD 3000U  3,000 kg 1 kg 20 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'e göre kalibre edilebilir (teslimattan önce kalibre edilmiş) 

Dara Aralığı tüm ölçüm aralığı için 

Ayar Zamanı <4 sn. 

Ekran yüksek kontrastlı LED / 20 mm basamaklı yükseklik 

Tartı Birimleri kg / birimler / lb 

Arayüzler 
Seri arayüzler RS-232 (çift yönlü) 

arayüzlerin tanımı 

Çalıştırma Sıcaklığı -10 °C ... +40 °C 

Güç Kaynağı ~230V 50Hz 8VA 

Koruma Türü yük hücresi IP 67 / ekran IP 54 

Ağırlık yaklaşık. 70 kg 

 

Teslimat İçeriği; 

1 x PCE-SD 3000U Endüstriyel Terazi, 

1 x Duvar veya Masa için Tutucu (Ekran dahil), 

1 x Kullanım Kılavuzu. 


