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LTS” TARGONCA VILLA KOCSIRA SZERELHETŐ MÉRLEG 
 

 
 

   
 

    

Mérőmodul pár, súly mérőrendszer targoncákra megfelel 
a DIN15173 - FEM class III rögzítési szabványnak. Két 
robusztus házban elhelyezett érzékelőből és egy 
közösítőből áll. Robusztus, hordozható és egyszerűen 
telepíthető. Ez a rendszer lehetővé teszi a mérést 
felrakodás vagy lerakodás alatt, mialatt használja a 
targoncát. Csak belső használatra. 
 

Jellemzők 

• Mérő modulok extra vastag festett acél zárt 
szerkezet. 

• Mérőcellák védve vannak a véletlen ütésekkel 
szemben. 

• Extrém kompakt rendszer, így nem csökkenti a 
rakodásközben a látóteret. 

• Húzó cella: érzékenysége 2 mV/V, maximum 
tápfeszültsége 15Vdc. 

• Egy modul mérete: 585x265mm, csak 152 mm 
mély. 

• Két modul teljes súlya: Kb. 100kg. 

• Csomagolás méretei: 270x280x640mm. 

• Csomagolás súlya: kb. 10 kg. 

• Maximum alkalmazható villahossz: 1,30m. 

• Hermetikus közösítő doboz. 

• Standard kábelek ellátva csatlakozókkal a gyors 
összeszerelhetőségért. 

• 5m opciós spirál kábel a közösítő doboz és a 
mérlegműszer közzé.  

• Maximális modul távolság: kb. 500mm. 

• Pontosság: a méréshatár +/- 0.1%-a. 

• Maximum horizontális dőlés (tilt): +/- 2° azonos 
pontossági jellemzőkkel. 

• Maximum megengedett túlterhelés: 300%.  

• Integrált védelmi rendszer véletlen túlterhelése és 
ütésekkel szemben. 

• Csatlakoztatható mérlegműszerek és vezeték nélküli 
megoldások széles választéka. 

 

Elérhető verziók  

Kód Teherfelvevő Terhelhetőség  
[kg] 

Osztásérték  
[kg] 

LTS40 FEM III 2500 / 4000 2 / 5 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

DINICAL LTS csatlakoztatása és pontosítása a gyártó által egy gyári mérlegműszerhez.  
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DFWLB ABS IP68 házas mérlegműszer beépített akkumulátorral, 5 gombos billentyűzettel, 
LCD kijelző háttérvilágítással, állítható dőlésszögű rögzítő konzollal. 

 

DFWPXP Multifunkciós kijelző 5-billentyűs billentyűzet mellékelt hőnyomtatóval, háttérvilágítású 
LCD kijelzővel, valós idejű órajelekkel és szabványos mérési programokkal. 

 

DFWKPXP 17-gombos kijelző a mellékelt nyomtatóval és valós idejű óra. IP65 ABS tok, 
háttérvilágítású LCD kijelző. 

 

MSTSLV Program a műszer ismétlőkijelzős használatához. Ezt össze kell kapcsolni a DFW és a 
DGT műszerekkel. 

 

3590ET ABS IP65 házas mérlegműszer grafikus színes érintő képernyővel, AF01 software 
összegzés funkcióval, termék, ügyfél, tára adatbázis kezeléssel. külső tápellátást 
igényel. 

 

3590ED Rozsdamentes acél IP68 házas mérlegműszer többszínű 40mm-es LED és grafikus 
LCD kijelző háttérvilágítással, 25 gombos billentyűzettel, AF01 software összegző 
funkcióval. 

 

STFL Tartóelem a műszer rögzítéséhez a kabinban. 

 

AL918V12 Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a beszerelést nem tartalmazza). 9-36 Vdc 
bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a készülékhez (max 25W). 

 

AL1872V12 Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a beszerelést nem tartalmazza). 18-72 Vdc 
bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a készülékhez (max 25W). 

 

AL40160V12 Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a beszerelést nem tartalmazza). 40-160 Vdc 
bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a készülékhez (max 25W). 

 

LTWKAB Spirál kábel (alkatrész) az LTW mérleg és a mérlegműszer közzé, hossza: 5m.  

 

OBRF Külső 868 MHz-es rádiófrekvenciás modul, RS232 port, kábel hossz: 3m. ABS IP65-ös 
védelmű ház, Tápellátást közvetlenül a mérlegműszerről kapja. Max. hatótáv megfelelő 
környezeti és telepítési feltételek mellett: 70m épületen belül, 150m épületen kívül. 50 
konfigurálható csatorna. 

 

OBRF232 Külső 868 MHz-es rádiófrekvenciás modul, RS232 port, kábel hossz: 3m. ABS IP65-ös 
védelmű ház, Ellátva DB9 csatlakozóval. Tápellátást külső tápegységről kapja. Max. 
hatótáv megfelelő környezeti és telepítési feltételek mellett: 70m épületen belül, 150m 
épületen kívül. 50 konfigurálható csatorna. 

 

OBRFUSB Külső 868 MHz-es rádiófrekvenciás modul, USB port, kábel hossz: 1m. ABS IP65-ös 
védelmű ház, Tápellátást közvetlenül az USB portról kapja. Max. hatótáv megfelelő 
környezeti és telepítési feltételek mellett: 70m épületen belül, 150m épületen kívül. 50 
konfigurálható csatorna. 

 

WIFITD Kijelzőbe integrált WI-FI interface. Vezeték nélküli kapcsolat (access point-on 
keresztül) a cég számítógépes hálózatához. 

 

BLTH Kijelzőbe integrált bluetooth interface. Vezeték nélküli kapcsolat hordozható PC vagy 
PDA-val. A mérlegműszer kezelő aplikáció letölthető a Google Play-ről. 
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ALMEM Mérlegműszerbe integrált Alibi memória (fizikai memória max 120.000 mérés) a hiteles 
adat továbbításhoz PC/PLC-re vagy hiteles adatrögzítés MMC/USB adathordozóra. 
Valósidejű integrált óra a dátum idő nyomtatásához 

 

DFCLK Mérlegműszerbe integrált Valós idejű óra a dátum idő nyomtatásához, 
megjelenítéséhez.  

 

USBC Kijelzőbe integrált USB port, tartozék USB adathordozóval az adatok PC-re 
másolásához, gumitömítéses lezáró sapkával. 

 

USBEGT Érintőképernyős kijelzőbe integrált USB port, tartozék USB adathordozóval az adatok 
PC-re másolásához, gumitömítéses lezáró sapkával. 

 

USBK 5db USB adathordozó a mérési adatok rögzítéséhez.  

 

SWM WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegek valós idejű 
monitorozásához, mérési adatok manuális vagy automatikus rögzítéséhez, 
megjelenítéséhez. 

 

OBTPRP Termikus nyomtató a mérlegműszerhez csatlakoztatva, ABS házban, csatlakozó 
kábelekkel, tápellátást a mérlegműszerről kapja. 

 

DGT100R Ismétlő kijelző 100mm magas LED kijelző, állítható fényerővel. IP68-as rozsdamentes 
acél ház, 5 gombos billentyűzet, szelep a kijelzőn belüli nyomás és páratartalom 
szabályzásához. 

 

DGT60R Ismétlő kijelző 60mm magas LED kijelző, állítható fényerővel. IP68-as rozsdamentes 
acél ház, 5 gombos billentyűzet, szelep a kijelzőn belüli nyomás és páratartalom 
szabályzásához. 

 

CT6 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301 és 1500 kg között. Precíziós és ipari 
mérlegekhez, daru mérlegekhez. 

 

CT7 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 1501 és 3000 kg között. Precíziós és ipari 
mérlegekhez, daru mérlegekhez. 

 


