Vážící indikátor:
KPZ 51E-9-1
Nerezové pouzdro s krytím IP 67

Nerezové vodotěsné pouzdro IP67
Tárování v plném rozsahu 100 %
Automatická korekce nuly
Brutto- / Netto – přepínání
Kontrola stavu snímačů
Zjednodušené počítání kusů
Podsvícený LCD displej
Možnost ověřitelného provedení
EU-schválení třída

do 10.000 e

Zadní pohled - rozměry:

Popis:
¾ Robustní, odolný indikátor, s krytím IP 67.
¾ Nerezové provedení.
¾ Fóliová klávesnice, která se snadno ovládá.
¾ Veliké klávesy.
¾ 6-timístný 25 mm vysoký podsvícený LCD displej.
¾ Napájení adaptérem ze sítě 230 V nebo z vestavitelného
akumulátoru (za příplatek).
¾ Pracovní teplota od -10 do +40 °C.
Funkce:
¾ Automatická a ruční korekce nuly, Brutto-/Nettopřepínání, lze tárovat do 100 % rozsahu, a to i
několikanásobně.
¾ Přepínání jednotek.
¾ Počítání kusů prostřednictvím referenčních vzorků
volitelných mezí:10, 20, 50, 100 a 200 kusy.
¾ Výstup dat a zadávání dat prostřednictvím
obousměrného sériového rozhraní (za příplatek)
¾ Volba funkcí pomocí připojeného PC, různé výstupní
formáty.
¾ Automatické vypínání po 0-9 ti minutách, automatická
kontrola vážícího článku.
¾ Vážení s porovnáváním mezí LOW – OK– HIGH,
¾ (t.j. dva volitelné body, jejichž dosažení je signalizováno).
Měření nejvyšší hodnoty.
Symboly-Zobrazování pro: sledování nuly, Brutto, Netto,
stabilitu váhy, nabití baterie, stav váhy, nízká hodnota vlastní
váhy nebo mezní váhy, nízké hodnoty při počítání kusů.
LED Indikace: Stav dobíjení akumulátoru.
Příslušenství:
¾ Obousměrné rozhraní RS 232
¾ Akumulátor
¾ Tiskárna účtenek

Funkce kláves:
Klávesa

ON
OFF

Aby byly dodrženy parametry IP 67, musí se pro
připojení kabelu RS-232 a kabelu váhy použít
kabely průměru 3 až 5,5 mm
Změna technických údajů je vyhrazena.

UNITS

Popis funkce
Zapínání.
Nastavení nuly.
Nulování v rozsahu ±2% váživosti.
Vypínání váhy.
Tárování. Rozsah táry je 100 % kapacity
váhy. Lze tárovat také násobně, bez potřeby
projít nulovým bodem, i snižování táry při
odebírání.
Tárování zdánlivě snižuje hodnotu váživosti.
Lze použít také zápornou táru pro záporné
hodnoty.
Mazání táry: uvolněním plošinky a stiskem
klávesy tárování.
Brutto/Netto-Přepínání: Tato klávesa
přepíná zobrazení hrubé a čisté váhy při
použití táry.
Přepínání použitých jednotek: Přepíná mezi
jednotkami hmotnosti a kusy – v režimu počítání.
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Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !
Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
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Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.
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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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