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LTW TARGONCA VILLAKOCSI MÉRLEG 
 

 
Kábeles változat: LTWC15, LTWC25 

 

 
Bluetooth változat: LTWC15BTH, LTWC25BTH 

 

 
 

Billentyűzet funkciók 

• Nullázás,  

• Félautomatikus tára,  

• manuális tárázás,  

• Nyomtatás és / vagy adatátvitel,  

• Választható funkció parancs,  

• On / off. 
 

Választható funkciók 

• Nettó/Bruttó súly megjelenítés 

• lb/kg konvertálás 

• Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás) 

• Összegzés  

• +/- tolerancia ellenőrző gyors cél és küszöb bevitel 

Mérleg villás targoncákhoz DIN15173 - FEM class II 
szabványnak megfelelő rögzítéssel, a hagyományos 
targonca modern mobil elektronikus mérleggé való 
átalakításához. Elérhető CE-M HITELESÍTVE is. 
 

Mérési jellemzők 

• Max. megengedett túlterhelés: több mint 300% f.s., 
túlterhelés elleni védelemmel törés esetére. 

• Pontosság: 
- Belső felhasználás: a méréshatár +/- 0,05%-a 
- CE-M hiteles felhasználás: 2014/31/EU direktíva 
szerint. 

• Maximális vízszintes dőlésszög (dőlés): +/- 2° (csak 
kereskedelmi használatra engedélyezett).  

 

Jellemzők 

• Bluetooth változat:  
- 2db Kompakt kijelző háttérvilágítású 25 mm-es LCD 
kijelzővel, 6 nagy kontrasztú számjeggyel és ikonokkal 
az aktív funkciók megjelenítéséhez. 
- Tápellátás a kabinban lévő műszer esetében 
közvetlenül a targoncáról, opciós adapterrel. A villán 
lévő műszer esetében belső akkumulátor 60 óra 
üzemidővel tartozék töltővel. 

• Kábeles változat:  
-Kijelző háttérvilágítású 25 mm-es LCD kijelzővel, 6 
nagy kontrasztú számjeggyel és ikonokkal az aktív 
funkciók megjelenítéséhez. 
- Tápellátás közvetlenül a targoncáról, opciós 
adapterrel. 

• Rögzítő konzol az utastérben történő felszereléshez.  
• Rögzítő konzol az utastérben történő felszereléshez.  

• Funkcionális vízálló billentyűzet 5 gombbal.  
• Könnyen tisztítható ABS IP68 ház, ellenáll a durva és 

korrozív környezetnek.  
• Vizuális és akusztikus túlterhelés jelzés.  
• Digitális kalibrálás és beállítás billentyűzetről vagy 

számítógépről DINITOOLS segítségével.  
• Automatikus kikapcsolás beállítható.  

• Festett acél szerkezet.  

• Működés 2 db Dini Argeo rozsdamentes acél 
mérőcellával, IP68.  

• CE-M hiteles változatban is kapható.* 

• Szerkezete extra vastag acélból és ellátva 2 darab 
rozsdamentes acél IP68-as védelmű cella.  

• Mérete: 910x407x110 mm; súlya 184 kg. 
• Villahossz: 1100mm 
• Hermetikusan zárt közösítő doboz.  
• Max. súlypont tolódás: 55 mm. 
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Elérhető verziók  

 Kód Teherfelvevő Terhelhetőség  
[kg] 

Osztásérték  
[kg] 

CE-M Hiteles Osztásérték  
[kg]* 

 

LTWC15 FEM II 600 / 1500 0,2 / 0,5 1 / 2 

 

LTWC25 FEM II 1500 / 2500 0,5 / 1 2 / 5 

 

LTWC15BTH FEM II 600 / 1500 0,2 / 0,5 1 / 2 

 

LTWC25BTH FEM II 1500 / 2500 0,5 / 1 2 / 5 

 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

ECEMLTW Gyártói CE-M hitelesítése az LTW villa mérlegnek.  

 

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). 

 

OBRF2G4 868MHz rádió frekvenciás modul RS232 bemenettel, tápellátást a mérlegműszerről 
kapja. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 45m bel térben, 140m 
szabad térben. Max 39 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről. 

 

OBRF2G4-USB 2.4GHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, 
csatlakoztatható USB porton keresztül a PC-hez. Max. hatótávolság megfelelő 
körülmények között: 45m bel térben, 140m szabad térben. Max 39 konfigurálható 
csatorna, könnyen programozható a PC-ről. 

 

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. 

 

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 

 

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

 

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

 

 


