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Onaylı - 6.000 kg'a kadar kalibre edilmiş ağır yük terazileri / 0.1 kg dan başlayan 

çözünürlük / Çift yönlü RS-232 arayüzü +/ Dara ağırlığı / Parça sayma fonksiyonu / 

İsteğe bağlı: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC kontakları ve çok daha fazlası 

 

Doğrulanabilir ağır yük terazileri kalibre edilmiş olarak temin edilir ve sabit kullanım için sağlam 

bir yapı ile tasarlanmıştır. Sağlam tasarım ve geniş platform sayesinde, bu doğrulanabilir / 

kalibre edilmiş ağır yük terazileri, özellikle büyük nesneleri tartmak için uygundur. 

Doğrulanabilir / kalibre edilmiş ağır yük terazileri boyalı çelikten yapılmıştır ve tartım 

kapasitesine bağlı olarak farklı platform boyutlarında mevcuttur. Opsiyonel olarak sunulan 

Rampalar PCE-SD 3000E üzerine çıkışı ve inişi mümkün kılar. Ekran bir masa üzerine 

yerleştirilebilir veya duvara sabitlenebilir, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelik bir tripod da 

sipariş edilebilir. Entegre RS-232 arayüzü, kalibre edilmiş ağır yük terazilerinden PC'ye çift 

yönlü veri aktarımına olanak tanır ve programcılar için çok yönlü bir sistem entegrasyonuna 

olanak tanır. İsteğe bağlı bir adaptörle, tartım verileri bir USB de saklanabilir. Opsiyonel olarak 

temin edilebilen 4-20 mA analog çıkışı veya OC kontakları ile sınır değer fonksiyonu ile daha 

fazla sistem entegrasyonu mümkündür. Doğrudan yazıcı bağlantısı RS-232 arayüzü üzerinden 

de mümkündür. Parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının depolanması gibi fonksiyonları 

çok kullanışlıdır. 

 

Özellikler 

- Parça sayma fonksiyonu 

- Yüzdelik karşılaştırma 

- Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi) 

- Hayvan tartım fonksiyonu 

- Saklanabilir dara değeri 

- Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max 

- Toplama fonksiyonu 

- Ortalama ağırlık tespiti 

- Reçete ile ölçüm 

- Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü 

- Yazıcı dilleri Line Modu ve EPL2 

- Ayarlanabilir otomatik kapanma 

- Ekranda brüt / net düğmesi 

- Ayarlanabilir menü 

- Bakım gerektirmeyen bileşenler 

- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA 
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Teknik Özellikler 

Model PCE-SD 3000E 

Tartım Aralığı 3000 kg 

Çözünürlük 1 kg 

Min.* 20 kg 

Boyutlar 1500x1500x112mm 

Ağırlık 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 (3 m kabloda) 

Tartı Birimleri kg / Stk. / lb 

Arayüz Çift Yönlü RS-232 

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

Rampa İsteğe bağlı aksesuarlara bakınız 

Tartı Platformu Oluklu boyalı çelik (açılabilir) 

Çalışma Sıcaklığı -10... +40 °C 

Koruma Hücreler IP 67 / Ekran IP54 

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

 

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Ağır Yük Terazileri PCE-SD 3000E, 

1 x Duvar / Masa Montajlı Ekran, 

1 x Kullanım Kılavuzu.  


