


OPȚIONALE

Imprimantă Suport reglabil Afișaj uriaș

0602 DataLog
Software-ul de comunicare permite importarea și exportarea tabelelor de date din sau în ba-
ze de date SQL sau MDB. Până la 50 de cântare pot fi conectate individual prin  Ethernet la 
un PC sau la un server. De asemenea, datele pot fi exportate într-un fișier de tip TXT sau 
CSV.

0605 Data Router
Programul ideal pentru transmiterea datelor prin RS-232, USB sau Ethernet către câmpurile 
dorite ale ferestrei active a programului. În plus, funcții ale cântarului precum tara, aducere la 
zero și imprimare pot fi declanșate cu ajutorul tastaturii conectate la PC.

Zube
Protecție

Suport de perete din oțel inoxidabil, reglabil vertical și orizontal 
Stativ cu înălțime totală de aprox. 1300 mm, din oțel vopsit (oțel inoxidabil)

Cablu de interfață 2,4m
Afișaj secundar de mari dimensiuni, ecran LED super luminos, 6 digiți,
cu înălțimea digiților de 45 mm

Placă opțională Ethernet, 10/100 Mbit (montat pe interfața1), include 
memorie alibi și ceas

Modulul Profinet cu protocol universal

Convertor de interfață pentru PC, USB la RS232 (Win 7 si Win 10)

Conexiune radio Bluetooth pentru RS-232

Placă opțională de memorie Alibi, include ceasul cu baterie

Program pentru cântărirea animalelor (parametrizare)

Informații Tehnice

Carcasa

Tastatura

Ecranul

Condiţii de mediu

Condiții de alimentare electrică

Conectarea la platforma de cântărire

Convertor analog la digital

Intervalul de cântărire și diviziunea

Parametrii de calibrare

Interfață

Memorie

Plăci opționale (la alegere, o singură placă opționa-
lă conectată în locul interfeței seriale RS-232)

Ethernet:

Memorie Alibi

Carcasă din oțel inoxidabil 1.4301
Greutate proprie: 2,3 kg
Ieșire cabluri pe partea din spate, prin presetupe metalice

4 Taste
Durata de viață > 1 milion de cântăriri
Rezistență ridicată la substanțele cele mai agresive din 
mediul de lucru

Afișaj LED cu 7 segmente, 6 digiți cu înălțimea de 25 mm, 
roșu, cu intensitatea reglabilă
Afișarea funcțiilor de cântărire active, prin LED-uri roșii

Emisie radiații conform standard EN55011
Temperatura de lucru: de la -10 °C la +40 °C
Temperatura de depozitare: de la -20 °C la +65 °C
Umiditatea aerului: max. 85%, fără condensare
Protecție: IP 67, EN 60529 (protecție împotriva prafului, con-
tactului și jeturilor de apă, precum și scurtă scufundare în apă)

Sursă de alimentare integrată 110-230 VAC (-15% la + 10%)
Consum de energie: max. 5 VA
Mufa de alimentare cu cablu de 2 m
Frecvență rețea de alimentare: 50/60 Hz +/- 5%

Citirea unei singure intrări cu max. 7 x 350 - 22 x 1.100 Ω
Rezistența minimă admisă a conexiunii ≥ 50 Ω
Tensiune de alimentare: 5 VAC
Valoare caracteristică: max. 3,0 mV / V
Linie de măsurare: 6 poli protejat
Aprobat conform R2014 / 31 / UE

Sensibilitate: > 0,5 μV / e
Timpul de conversie: 60 - 400 ms
Viteză de măsurare: până la 16 măsurători pe secundă
Rezoluție internă: aprox. 3.200.000
Timp de stabilizare: 0,5 - 3 s
Tip conexiune: tehnologie cu 6 fire

Clasa a III și clasa II
Un singur interval de cântărire: n ≤  10.000 e
Mai multe intervale de cântărire: 2 x n ≤  6.000 e
Clasa IIII: ≤  1.000 e
Nemetrologic: n ≤  50.000 d (limitat de celula de sarcină)

Calibrare: 2 - 5 puncte de calibrare reglabile
Corecție valoare G: prin introducerea valorii g
Corecție de calibrare: punctele de calibrare pot fi resetate
Ajustare manuală: Introducerea manuală a punctelor de cali-
brare (Valoarea de încărcare și AD)
Corecție punct de zero: reglabil fără recalibrare completă
Filtru digital: adaptabil la condițiile de mediu, poate fi reglat și
după calibrare

1 interfață serială RS-232 (standard)
Rata de transfer: reglabilă (600 - 38400 bit / s)

1 memorie a tarei
Stocarea datelor pentru max. 10 secvențe de cântărire / 
iconfigurații de tichet (configurabile doar la cerere)

Ethernet 10/100 MBit
Memorie alibi pentru min. 60.000 sau 108.000 de cântăriri
Ceas cu baterie

Memorie alibi pentru min. 60.000 sau 108.000 de cântăriri
Ceas cu baterie


