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Kalibre edilebilir paslanmaz çelik - 6 tona kadar sertifikalı/onaylı terazi / 0.1 kg 

çözünürlüğe kadar sertifikalı/onaylı terazi / Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı 

saklanabilir / Parça Sayma Fonksiyonu / Limit değeri tartım / Opsiyonel: analog çıkış 4-

20 mA, 0-10 V, OC anahtarlama kontakları, RS-232, USB, LAN 

Paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazi tamamen yüksek kaliteli, aside dayanıklı paslanmaz 

çelikten imal edilmiştir. Paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı teraziye yerleştirilen yük hücreleri 

IP68 koruma sınıfına sahiptir. Paslanmaz çelik – sertifikalı/onaylı terazinin tartma yüzeyi 

düzdür ve salmastraları veya girintileri yoktur, bu sayede paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı 

terazinin temizliği hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı 

terazinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Paslanmaz 

çelik sertifikalı/onaylı terazinin fonksiyonları arasında toplayıcı fonksiyonu, sayma fonksiyonu, 

istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, çoklu dara, 

saklanabilir dara değeri, brüt - net tartım ve ayarlanabilir ağırlık limitleri MIN / MAX / OK  

mevcuttur. Ayrıca, paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazi, görevleri izlemek ve kontrol etmek 

için kullanılabilecek arayüzlerle donatılabilir. Çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA analog 

arabirim, 0-10 V analog arabirim ve pasif 3 sabit olmayan kontak / OC sunuyoruz. Endüstride, 

paslanmaz çelik sertifikalı/onaylı terazilerinin özel boyutları veya fonksiyonları talep edilebilir. 

Bu tür uygulamalar için SMS bildirimi ile Seviye kontrolleri gibi bireysel çözümler sunuyoruz. 

Özellikler 

- MIII sınıfı onaylandı 

- Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır 

- Koruma sınıfı IP68 - IP65 

- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max 

- Ortalama ağırlık tespiti 

- Birkaç tartım toparlamak 

- Yüzde yüzdelik karşılaştırma 

- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir 

- Hayvan tartım fonksiyonu 

- Parça sayma fonksiyonu 

- Bir dara değeri saklanabilir 
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- Ayarlanabilir otomatik kapanma 

- Ekranda brüt / net düğmesi 

- Menü serbestçe ayarlanabilir 

- İsteğe bağlı: USB, LAN, 4-20mA, 0-10V, OC 

 

Teknik Bilgiler 

Model Tartım Aralığı   Çözünürlük Min.* Boyutlar Ağırlık 

PCE-SD 6000 

ESST 
6.000 kg 2 kg 40 kg 

1500 x 2000 x 112 

mm 
300 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 aralıkta birden çok dara var  

Ayar Zamanı <4 s  

Ekran 20 mm haneli yükseklik ile LED (3 m kabloda)  

Geçici Zaman kg / Stk. / lb  

Arayüzey 
İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN 

yanı sıra 4-20 mA, 0-10V, OC 
 

Platform İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız  

Çalışma Sıcaklığı -10 °C ... +40 °C  

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

Koruma Hücreler IP 68 / Ekran IP65   

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Paslanmaz Çelik Sertifikalı/Onaylı Terazi ( kalibre edilmiş) PCE-SD 6000E SST, 

1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran, 

1 x Kullanım Kılavuzu. 


