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TEKNİK KATALOG
2,000 kg'a kadar doğrulanabilir veri çıkışı / Çözünürlük 1 kg / Düşük boyut / Bir rampa
içerir / Çift yönlü RS-232 Arayüzü / Toplama fonksiyonu / Parça sayma fonksiyonu /
Hata payı algılama tartımı / İsteğe bağlı 4-20 mA, 0-10 V veya OC kontak çıkışları
Zemine bir tartı koymak istemiyorsanız, kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazi idealdir.
Sertifikalı/onaylı teraziyi odaya yerleştiriniz, Sertifikalı/onaylı terazisini rampaya, teslimatta
bulunan sabitleme plakaları ile sabitleyiniz, çalıştırma fişini prize takınız ve tartmaya
başlayabilirsiniz. Nakliye öncesinde Sertifikalı/onaylı terazisinin doğrulamasını yapmaktayız.
Sertifikalı/onaylı terazileri sadece 5 cm'lik bir yüksekliğe sahiptir ve ağır ürünlerde bile kolaylık
sağlar. Teslimat içeriğinde bir rampa bulunur ve bir seçenek olarak ikinci bir rampa sipariş
edilebilir. Sertifikalı/onaylı terazinin ekranı, duvara veya masaya monte edilmesini sağlayan bir
desteğe sahiptir, isteğe bağlı olarak Sertifikalı/onaylı terazi için bir stand da mevcuttur.
Sertifikalı/onaylı terazinin fonksiyonları şunlardır: parça sayma fonksiyonu, maksimum
minimum tartım, reçeteye göre tartım imkanı, yüzde tartım, ortalama ağırlık tespiti, toplama
fonksiyonu, dara ağırlık hafızası ve ayarlanabilir RS-232 arayüzü.

Özellikler
 Parça sayma fonksiyonu
 Yüzde% karşılaştırma tartımı
 Ayarlanabilir filtre (reaksiyon süresi)
 Hayvan tartım fonksiyonu
 Saklanabilir Dara değeri
 Hata payı algılama tartımı min / ok / max
 Çoklu tartım toplaması
 Ortalama ağırlık belirlenmesi
 Reçeteye göre tartım imkanı
 Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
 Yazıcı dilleri line modu ve EPL2
 Ayarlanabilir otomatik kapanma
 Ekranda brüt / net tuşu
 Ayarlanabilir menu
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 Bakım gerektirmeyen bileşenler
 İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA.

Teknik Özellikler
Model

Tartım aralığı Çözünürlük Min. *

Ağırlık

Kullanılabilir alan

PCE-SD 2000

2.000 kg

250 kg

1250 x 1500 mm

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 sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre
edilmiş)

Dara Aralığı

Tam tartı aralığında

Ayar Zamanı

<4 s

Ekran

20 mm haneli yükseklik ile LED
RS-232 çift yönlü

Arayüz

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

Kalibrasyon

Harici (kalibre edilmiş çıktı ölçeğinde değil)

Çalışma Sıcaklığı

-10°C ÷ +40°C

Güç Kaynağı

~ 230V 50Hz 8VA (güvenlik fişi)

Koruma

Ekran IP 54 / Hücre IP 67

Teslimat İçeriği:
1 x Sertifikalı /Onaylı Terazi PCE-SD 2000,
1 x Ekran,
1 x Erişim rampası,
4 x Taban Sabitleme Plakaları,
1 x Kullanım Kılavuzu.
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