
Zemin Terazisi PCE-SD 600 SST

Zemin Terazisi PCE-SD 600 SST 
600 kg’a kadar / 0.2 kg çözünürlük / Korozyona ve aside karşı dayanıklı / IP65 / IP68 koruma sınıfı / 

Alçak yapı yüksekliği / Çok sağlam tasarım / Rampa ve kalibrasyon dahil

Zemin terazisi PCE-SD 600 SST, teslimattan önce M III kalibrasyon sınıfına göre kullanım yeri için kalibre edilir ve iki yıl boyunca Avrupa
genelinde yasal ticari kullanım için onaylanır. Zemin terazisi, korozyona ve aside karşı dayanıklı sağlam çelikten yapılmıştır. Paslanmaz çelik
zemin terazisinin tartım platformunda IP68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara karşı dayanıklı kapsüllü yük hücreleri bulunur. Zemin terazisinin
toplam yüksekliğinin düşük olması nedeniyle rampa kolaylıkla sürülebilir ve opsiyonel olarak temin edilebilen ikinci bir rampa aracılığıyla zemin
terazisi geçiş terazisi olarak kullanılabilir. Zemin terazisinin teslimat içeriğinde yer alan sabitleme plakaları, zemin terazisinin güvenli bir şekilde
durmasını sağlarken rampanın kaymasını önler. 

Zemin terazisinin paslanmaz çelik ekranı IP65 korumalıdır ve masaya, duvara ya da opsiyonel olarak temin edilebilen paslanmaz çelik standa
kolay bir şekilde monte edilebilir. Otomatik dara, parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığı kaydı, reçete fonksiyonu, toplama fonksiyonu vb.
gibi fonksiyonlar zemin terazisinin kullanımını çok daha kolay hale getirir. Zemin terazisi, zemine bir terazi kurmak istemiyorsanız idealdir.
Zemin terazisini düz bir zemine yerleştirmeniz, kontrol terminalini bağlamanız ve tartım işlemine başlamanız yeterlidir. Zemin terazisi için RS-
232, USB ve LAN arayüzüne ek olarak 4 … 20 mA ya da 0 … 10 V analog çıkışlar ya da üç anahtarlama çıkışı opsiyonel olarak mevcuttur.

 M III’e göre kalibre edilmiştir
 İstatistik fonksiyonu
 Birkaç tartımın toplamı
 Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
 Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
 Hayvan tartım fonksiyonu
 Parça sayma fonksiyonu
 Maksimum değer göstergesi
 Reçete karışım tartımı
 Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
 Bir dara değeri kaydedilebilir
 Ayarlanabilir otomatik kapanma
 Ekranda Brüt / Net tuşu
 Opsiyonel: USB, LAN ya da 4-20 mA



Teknik özellikler
Model Tartım Aralığı Çözünürlük Min.* Ağırlık Boyut

PCE-SD 600 SST 600 kg 0.2 kg 4 kg 250 kg 860 x 1000 mm

           

*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 <3 saniye

Ekran Yüksek kontrastlı LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği

Tartım Birimi kg / adet / lb

Arayüz Opsiyonel RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V

Çalışma Sıcaklığı -10 … +40 °C

Koruma Sınıfı Yük hücreleri IP68 / ekran IP65 (bağlantısız)

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

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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