Vážící indikátor - typ KPZ 56E-1
Rozšíření pro váhy KPZ 1, KPZ 2 a KPZ 2-06*

Popis
¾
¾

¾
¾
¾
Úředně ověřitelný
Dělení je možné přizpůsobit Vaší poptávce.
Ideální hmotnost nejmenšího kusu je 1/5 dílku váhy.

Vysoce kvalitní indikátor s
programem na počítání kusů
vhodný pro technologické vážení.
Díky vysokému rozlišení displeje a
až 20 krát většímu vnitřnímu
dělení může být počítáno velké
množství drobných součástek a
kusů.
Vlastnosti indikátoru zaručují
vysoký komfort a vysokou stabilitu.
Zobrazení na třech LCD displejích
umožňuje obsluze pracovat se
všemi potřebnými daty najednou.
Díky robustní konstrukci,
klávesnici odolné proti stříkající
vodě a prachu, výměnné baterii a
snadné obsluze je tento indikátor
nejlepší volbou.

Popis klávesnice
0 až 9

Klávesy se používají k zadávání hodnot jednotkové hmotnosti, množství nebo táry.

CE

Pomocí této klávesy lze vymazat veškeré hodnoty zadané numerickou klávesnicí.
Klávesa je používána k nastavení nuly.
Dvojitým stiskem klávesy lze zadat úroveň podsvícení displeje.
Klávesa na automatické zadání táry.
Klávesa se používá k potvrzení zadaného množství.
Klávesa se používá k potvrzení jednotkové hmotnosti.
Touto klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako maximální hodnota, počet kusu nebo
hmotnost. Pokud by mělá být hodnota příliš vysoká , objeví se, vydá se varovný signál.
Klávesa se používá k uložení jednotkové hmotnosti kusu.

M

Klávesa přičítání hodnot do paměti.

MC

Stisknutím této klávesy se nejprve zobrazí a poté smažou nasčítané hodnoty v paměti.
HR/klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u
3000d vah. Stiskněte tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážící hodnota se přepne na 5 sekund
na rozlišení 15000d

HR/ .

Popis indikátoru: Robustní pouzdro z ABS plastu, rozlišení na displeji 1/30.000, vnitřní dělení 1/600.000,
automatický postup při kalibraci. Automatické a manuální nastavení nuly, tára po celém vážícím rozsahu,
program na počítání kusů. Jednotkovou hmotnost a hodnotu táry lze zadat automaticky při zvážení nebo pomocí
numer. klávesnice. Indikátor má paměť na posledních 10 jednotkových hmotností.
Zobrazení hmotnosti, jednotkové hmotnosti a počtu kusů zajišťují tři podsvícené LCD displeje.
Součty množství či hmotností mohou být načítány do paměti.
Indikace symbolů na displeji: kontrola nabíjení, LO-BAT (nízký stav akumulátoru), nuly, táry, stability, paměti,
nejmenšího možného vzorku, nejmenší jednotkové hmotnosti.
Volitelné příslušenství:
Sériový interface RS 232. Pomocí tohoto výstupu mohou být data, jako např. datum, čas, 2x15 místný kód pro
název zboží, identifikační číslo obsluhy atp. přenášena nebo tištěna.
K tomuto výstupu může být připojena jehličková tiskárna, nebo tiskárna etiket s čárovým kódem.
Změna technických údajů je vyhrazena.
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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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