Vážící indikátor

typ KPZ 51E -8 a 8-1

Indikátor KPZ 51(E ) – 8

Úředně ověřitelný
Klávesa
ON/OFF

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.
Váživosti a dělení naleznete vždy u konkrétní vážící sestavy

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

Úředně ověřitelný

Popis: KPZ 51(E) – 8 / 1, Robustní pouzdro z ABS plastu, klávesnice odolná proti
prachu a vodě. 6-ti místný LCD displej, výška číslic 26 mm, podsvícený.
Provozní teplota – 10 ° až + 40 ° C. Napájení 230V nebo vestavěný akumulátor.
Funkce: automatické a manuální nastavení nuly, zadání hodnoty táry pomocí
kurzoru, tára 100 % přes stisknutí tlačítka, výstup dat přes RS 232 (volitelné
příslušenství) včetně načítání hodnot s posloupným číslováním, počítání kusů,
indikace záporných hodnot, počítání kusů pomocí referenčního vzorku, podsvícení
displeje (3 úrovně), set-pointy, automatický test všech funkcí, zobrazení chybových
hlášení na displeji. LED Indikace pro: nastavení nuly, táru, stabilitu, nabíjení,
načtené hodnoty, nízký stav baterií, set-pointy. Volitelné příslušenství:
Výstup pro přenos dat RS 232, radiový přenos dat, datový výstup ( formát dle přání
zákazníka). Jehličková tiskárna / Tiskárna etiket. Set-pointy / Reléový výstup (HIGHOK-LOW). Výměnný akumulátor, stojan, držák na zeď

Popis funkcí kláves
Klávesa
Popis
ON/OFF Vypínač je umístěn z boku indikátoru, slouží pro zapnutí a vypnutí váhy.
Pomocí této klávesy se nastavuje funkce setpointů a signalizace.

M+

PCS

Pomocí této klávesy jsou načítány do paměti počty kusů nebo hmotnosti.
Klávesa pro přepínání.
Klávesa pro podsvícení displeje ( 3 úrovně ).
Kurzor pro zvyšování či snižování hodnoty.
Klávesa pro počet kusů.
Klávesa pro vyvolání referenčního množství ( 10, 20, 50, 100 ).
Klávesa pro automatické nastavení nuly.
Klávesa pro zadání automatické táry.

CE

Klávesa pro vyvolání hodnot z paměti ( např. počet, předvolená tára, hodnota ).
Klávesa pro vymazání zadaných hodnot.
Klávesa pro odeslání dat na PC nebo do externí tiskárny.
Klávesa pro potvrzení zadané hodnoty.
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Datový list 2012/06
Průmyslové provedení

KPZ 2-11-3
Balíková váha

KPZ 2-03-10 IP 65

KPZ 2-03

KPZ 2-04

KPZ 2E-06S

Vodotěsná váha

Přesná váha

Počítací váha

KPZ 2E06N IP 69K

KPZ 2082 Systém počítacích vah

KPZ 1
Paletová váha

KPZ 1 B

KPZ 2B

KPZ 2
Plošinová váha

KPZ 2D
Nájezdová (průjezdová) váha

Vážící systém pro stroje na
balení palet

Příslušenství KPZ 71-7
Mnoho příslušenství

KPZ 71- 7
Paletový vozík s váhou

KPZ 73B

KPZ 72
Vážící sada

KPZ 76
Váha na vysokozdvižné vozíky

KPZ 73SDJ

KPZ 73

Jeřábové váhy

KPZ 74
Paletový vozík s váhou

KPZ 39 Váha pro hydraulické
vysokozdvižné zařízení

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !

Smíme Vám také vyřešit problém s vážením ?
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