Průmyslové provedení

Balíková váha KPZ 2 – 11 – 3E /
Typ

Váživost

2113EM12
2113EM30
2113EM60

6/12kg
poptávka
poptávka

Dělení

Indikátor

2/5g
5/10g
10/20g

KPZ 51E8
KPZ 51E8
KPZ 51E8

Možnost úř.
ověření

Ano
Ano
Ano

cejchuschopné

Rozměry v mm

Cena Kč

Obj. č.

360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm

poptávka
poptávka
poptávka
poptávka
poptávka
poptávka

2113EM012000
2113EM012000
2113EM012000

Stojan k indikátorům u vah KPZ 2113

Plošinka z robustní nerezové oceli, rozměr 360 x 310mm
Výstup RS 232 C pro indikátory KPZ 51E-8

211300200000
211300090000
123070000000

Příslušenství za příplatek: nerezová plošina

Konstrukce vážící plošiny KPZ 2113E:
Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha. Hliníková práškovaně lakovaná konstrukce s
lakovanou ocelovou plošinkou ( za příplatek nerezovou ), osazena kvalitním hliníkovým snímačem
typu single point ( s krytím IP67 ). Lakovaná plošinka 31 x 35 cm, níže uvedený indikátor je k váze
připojen 1,2 m dlouhým kabelem, stolní verze nebo s držákem k připevnění na stůl nebo zeď (
příslušenství ).
Snímač: ověřítelný DMS hliníkový snímač typ KPZ 504E, IP 67.
Povolení: EU ověřitelná třída III, CE, provedení s vysokým rozlišením v technologické verzi.

Indikátor KPZ 51E-8:

robustní, nárazuvzdorné pouzdro z ABS plastu,
6ti místný, 26 mm vysoký podsvícený LCD displej
s ikonami stavu. Velké ovládací klávesy, v menu
nastavitelná signalizace požadované hmotnosti,
jednoduchý program na počítání kusů.
Doporučená provozní teplota -10 ° až +40 °C.
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Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !
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Vážící indikátor - typ KPZ 51E -8
Standartní příslušenství k vahám

Indikátor KPZ 51(E ) - 8
Robustní pouzdro z ABS plastu,
velká klávesnice pro jednoduchou obsluhu,
6-ti místný LCD displej, výška číslic 25 mm
aut. podsvícení,
funkce automatického testu všech funkcí, tára po
celém vážícím rozsahu, indikace záporných
hodnot na displeji, automatické nastavení nuly,
napájení 220V/50Hz,
držák indikátoru na zeď, nebo stojan.
Provozní teplota -10°C až 40°C.
Funkce: tára po celém vážícím rozsahu,
vícenásobná tára nastavení nuly, zobrazení
zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami
Brutto/Netto, načítání hodnot vážení do paměti
jen s tiskárnou, automatický test všech funkcí
indikátoru.
LED Indikace pro: nastavení nuly, táru, stabilitu,
nabíjení, načtené hodnoty, nízký stav baterií,
Příslušenství (za příplatek):
sériový interface RS 232, setpointy
HIGH/LOW/OK – relé, tiskárny,
držák na zeď, stojan.

Tára 100 %
Automatická korekce nuly
Brutto/Netto
Podsvícený displej
Úředně ověřitelný
Váživosti a dělení naleznete vždy u konkrétní vážící sestavy
Klávesa

Popis
Vypínač je umístěn z boku indikátoru, slouží pro zapnutí a vypnutí váhy.

ON/OFF

Pokud se po zapnutí indikátoru neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení
nulového bodu. Displej bude indikovat, že nulový bod je nastaven.
Indikátor dokáže nastavit nulu v rozmezí 2% maximální zátěže váživosti.
Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na
plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Jakmile se hodnota
na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se
záporným znaménkem. Táru je možno zadat až do výše maximální
zátěže váživosti. Tára může být zadávána postupně.
Vymazání táry: Jestliže je zátěž již z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se
displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.

GROSS / NET

Klávesa se používá pro přepínání hodnot Brutto celková hmotnost včetně obalu Netto
hmotnost zátěže bez obalu. Klávesa je funkční pouze tehdy, je li zadaná hodnota táry.
V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k vytištění nebo
přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená
hmotnost (viz. vzor tisku).

Změna technických údajů je vyhrazena.
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Průmyslové provedení

Balíková váha KPZ 2 – 11 – 3 /
Typ

Váživost

Dělení

2113/6
6 kg
1g
2113/12
12kg
2g
2113/30
30kg
5g
2113/40
40kg
10g
2113/60
60kg
20g
2113/60/55
60kg
20g
2113/70/55
70kg
20g
2113/100/55
100kg
50g
2114/150/300 150/300kg 50/100g

necejchuschopné

Indikátor

Možnost úř.
ověření

Rozměry v mm

Cena Kč

Obj. č.

KPZ 51-16
KPZ 51-16
KPZ 51-16
KPZ 51-16
KPZ 51-16
KPZ 51-16
KPZ 51-16
KPZ 51-16
KPZ 51-161

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm
360 x 310 mm
550 x 500 mm
550 x 500 mm
550 x 500 mm
900 x 500 mm

poptávka
poptávka
poptávka
3.500,-XX
3.500,-XX
poptávka
poptávka
poptávka
7.899,-XX
poptávka
poptávka

21130006001
21130012002
21130030005
21130040010
21130060020
21130060025
21130070025
21130100055
21140150300

Stojan k indikátorům u vah KPZ 2113

Plošinka z robustní nerezové oceli, rozměr 360 x 310mm

211300200000
211300090000

XX = KPZ váhy slevy do vyprodání zásob !

Příslušenství za příplatek:
nerezová plošina

Konstrukce vážící plošiny KPZ 2113:
Velmi kvalitní, robustní průmyslová můstková váha. Hliníková práškovaně lakovaná konstrukce s
lakovanou ocelovou plošinkou ( za příplatek nerezovou ), osazena kvalitním hliníkovým snímačem
typu single point ( s krytím IP67 ). Lakovaná plošinka 31 x 35 cm, níže uvedený indikátor je k váze
připojen 1,2 m dlouhým kabelem, stolní verze nebo s držákem k připevnění na stůl nebo zeď (
příslušenství ).
Snímač: ověřítelný DMS hliníkový snímač typ KPZ 504, IP 67.
Povolení: CE, technologické verzi.
U standardního provedení je indikátor KPZ 51-16 obsažen v ceně
Standartní indikátor KPZ 51-16
Robustní ABS pouzdro vybavené vodě a prachu odolnou klávesnicí, 25 mm
vysoký, podsvícený 5-ti místný LCD displej, u stolní verze lze váhu vybavit 4
gumovými nožkami (součást dodávky). Držák na zeď (na obj.)
Funkce: Tára 100 %, vícenásobná tára, zobrazení brutto / netto , počítání kus
změna jednotek vážení, funkce hold – pro přečtení údajů při pohyblivé zátěži,
automatické vypínání, přivažování, nastavitelné automatické vypínání pro úspo
baterie. Příslušenství : držák na zeď, nastavitelný stojan, napájení nabíjitelný
akumulátorem nebo 4ks tužkovými bateriemi AA/UM-3.
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Kvalitní německá konstrukce

Průmyslové provedení

KPZ Stolní váhy

KPZ 2033
Přesná váha

KPZ 22-11-3
Balíková váha

KPZ 204-*
Počítací váha

KPZ 2-03-10 IP 65
Můstková váha
KPZ 2E-06S+ 2E06N IP 69K

Vodotěsná váha

KPZ
NEREZ
Váhy

Smíme Vám také
vyřešit problém s
vážením

?

( Farmaceutická verze
možná )

NEREZ DIN 1.4301
KPZ 2DN

Můstková váha
KPZ 2E065

Výklopná pro snadnější údržbu

Povrch zhotovený bez nerovností
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Datový list 2013/01-0
Průmyslové provedení
XX od Kč

3.500,60kg-10g

KPZ 2-11-3

XX od Kč 5.900,-

XX od Kč 3.800,-

6+30kg

KPZ 2-03-10 IP 65

Balíková váha

XX od Kč 5.500,-

KPZ 2-03

Vodotěsná váha

KPZ 2-04

Přesná váha

Počítací váha

XX od Kč
12.500,-

KPZ 2E-06S

KPZ 2E06N IP 69K
XX od Kč

13.700,-

KPZ 2082 Systém počítacích vah
KPZ 1
KPZ 1 B
Paletová váha

KPZ 2B

KPZ 2
Plošinová váha

XX od Kč

18.500,-

KPZ 2D
Nájezdová (průjezdová) váha

Vážící systém pro stroje
na balení palet

Příslušenství KPZ 71-7

KPZ 71-*
Paletový vozík s váhou

KPZ 74
KPZ 72
Vážící sada

KPZ 73B

KPZ 73SDJ

KPZ 73

Váha na
zvířata

KPZ 39
Váha pro hydraulické
vysokozdvižné zařízení

Paletový vozík
s váhou

Zvláštní váhy

KPZ 76
Váha na
vysokozdvižné vozíky

KPZ PC Software

Jeřábové váhy

XX = KPZ váhy slevy do vyprodání zásob !

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?
KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice
tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100
Email: kpz@kpz-vahy.cz • http://www.kpz-vahy.cz
Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! ! !
05.03.2013 19:00

-5-

