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MCW „PROFESSIONAL” rozsdamentes acél darumérleg 

 

Rozsdamentes acél darumérleg, egyszerű és 

megbízható, használható zárt illetve szabad téren is, 

minimális a daru emelési magasságának a 

csökkenése. IP67 eső és por elleni védelem. CE-M 

hitelesített változatban is. Vizsgálati bizonyítványt 

tartalmaz. 

 

Jellemzők 

 Egyszeres védelmi rendszer értelmében mérésre 
és emelésre alkalmas. 

 Megfelel a 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI 
EN 13889, 2014/30/EU direktíváknak. 

 Nagy 25 mm-es LCD kijelző háttérvilágítással, jól 
látható, minden megvilágítási körülmények 
között, még alacsony hőmérsékleten is 

 Hitelesített festett felső sekli és alsó szemes 
biztonsági horog. Szabadon forgó alsó akasztási 
pont. GR3 és GOC1 MCWR2 
(150/300/600/1500). 

 Csökkentett távolság a felső bilincs és az alsó 
kampó között. 

 Pontosság: +/- 0.05%. 

 Vízhatlan 5 gombos billentyűzet: ZERO, 
AUTOMATIC TARE, MODE, PRINT, és ON/OFF. 

 MODE gomb konfigurálható: PEAK (maximális 
érték), HOLD (a súly értékének rögzítése), 
súlymérés, lb / kg / N átváltás. 

 Rozsdamentes acél IP67-védelmű ház; 

 Távirányítóval felszerelve legfeljebb 8 m 
távolságban. A távvezérlőt az ügyfél csak 
automatikus tára, vagy távvezérlőként 
konfigurálhatja. 

  

 

 Lezárt tölthető akkumulátor, 40 óra folyamatos 
működés. Igény esetén egy második 
akkumulátor is rendelkezésre áll, 24 órás 
használatra.  

 Működési hőmérséklet: -10 /+40 ºC 

 Digitális szűrő és programozható automata 
kikapcsolás. 

 Töltő 230Vac 50 Hz. 
 
Funkciók 

 Infravörös 19 gombos távvezérlő (standard), 
max. 8 m-ig: nullázás; tárázás / kézi tárázás; 
funkció engedélyezése / letiltása; nyomtatás; 
kikapcsolás. 

 Rádiófrekvencia 6-gombos távirányító 
(opcionális) 50 m-ig: nullázás; tárázás; funkció 
engedélyezése / letiltása; nyomtatás; 
kikapcsolás. 
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Rendelhető opciók 
 Integrált hőnyomtató TPRPR2. 
 WI-FI interface. 
 RF tömegátvitel a távérzékelőig akár 70m-es 

beltérben, 150m szabadban, megfelelő 
környezeti és telepítési feltételek mellett. 

 433 MHz-es rádiófrekvenciás távirányító 
(kompatibilis távoli kijelzővel). DOT piros LED 
kijelző 40mm. 

 
 Második akkumulátor 24/7-es használatra (kód: 

MCWKBK). 
 ACCREDIA kalibrációs tanúsítvány az OIML / 

ASTM szabvány szerint. 
 Távoli mérlegműszer (lásd a DFW .., 3590 .., TRS 

.., DGT60 .. sorozatú műszereket) nyomtatóval 
rádiófrekvenciásan csatlakoztatva. 

 

Elérhető verziók 

Kód 
Max. terhelhetőség 

(kg) 
Osztásérték 

(kg) 

Hitelesített 
osztásérték 

(kg) 

Nagyfelbontású 
osztásérték 

(kg) 

MCW300R2 300 0,1 -- 0,05 

MCW600R2 600 0,2 -- 0,1 

MCW1500R2 1500 0,5 -- 0,2 

MCW150MR2  150  -- 0,05 -- 

MCW300MR2  300  -- 0,1 -- 

MCW600MR2  600  -- 0,2 -- 

MCW1500MR2  1500  -- 0,5 -- 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 
 EHR Nagy felbontású modell a belső gyári használathoz. 

 

MCWKBK 

Készlet 24/7 folyamatos használathoz kihúzható akkumulátorral, 
állapotjelzővel ellátott eszközzel az újratöltéshez, amelyet a mellékelt 
töltővel együtt kell használni. Nem kompatibilis az MCW09T50 
modellel. 

 

BLTH Mérlegműszerbe integrált Bluetooth interfész a kijelzőbe integrálva, a 
vezeték nélküli kapcsolathoz PC/PDA-kal  

 

WIFITD-1  
(S1) Beépített WIFI interfész. Vezeték nélküli kapcsolat (hozzáférési 
ponton keresztül) a vállalati számítógépes rendszerhez. 

 

RFITRMCW-2 Rádió frekvenciás modul a darumérlegekbe integrálva. Max. 
hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m 
szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni 
másik rádió frekvenciás modemmel) 
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OBRFUSB-3 868MHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, 
csatlakoztatható USB porton keresztül a PC-hez. Max. hatótávolság 
megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. 
Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről. 

 

OBRF232-2 868MHz rádió frekvenciás modul RS232 9 pólusú bemenettel, saját 
tápellátással, csatlakoztatható a PC-hez. Max. hatótávolság megfelelő 
körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 
konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről. 

 

ALMEM Alibi memória (fizikai memória), integrált órával, dátum, idő 
nyomtatásához; max. 120.000 mérés tárolása hiteles adattovábbítás 
PC-re egyéb csatlakoztatott eszközre. 

 

DFCLK Valós idejű óra (Idő/Dátum), dátum, idő nyomtatásához 

 

DGT60R-1 Ismétlő kijelző IP68-as rozsdamentes acél házban, 5 gombos 
billentyűzettel, 60 mm magas pont LED kijelzővel. 

 

DGT100R Súlyismétlő 100 mm-es LED kijelzővel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 
gombos billentyűzet, légszelep a páratartalom és a nyomás 
szabályozására. 

 

DFWPM-2 Hordozható súlyismétlő a rádiófrekvenciás kommunikációhoz, ABS tok, 
5 gombos billentyűzet és háttérvilágítású LCD kijelző. Integrált 
rádiómodullal szerelve. 

 

DFWPM10USB-2 Hordozható súlyismétlő a rádiófrekvenciás kommunikációhoz, ABS tok, 
5 gombos billentyűzet és háttérvilágítású LCD kijelző. Beépített 
rádiómodul, mini USB port és memória a mérlegek rögzítéséhez. 

 

DFWXP 5 gombos műszer. IP65 ABS tok, háttérvilágítású LCD kijelző. 

 

DFWKPXP 17-gombos kijelző a mellékelt nyomtatóval és valós idejű órával. IP65-
ös ABS ház, háttérvilágítású LCD kijelzővel. 

 
MSTSLV Mérlegműszer belső program, a mérlegműszer ismétlőkijelzőként, 

távvezérlőként történő használatához. 
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OBRF-2 868MHz rádió frekvenciás modul RS232 bemenettel, tápellátást a 
mérlegműszerről kapja. Max. hatótávolság megfelelő körülmények 
között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható 
csatorna, könnyen programozható a PC-ről. 

 

TPRPR2 Panelbe építhető termikus nyomtató a darumérlegbe integrálva (csak az 
„MCW…R2” modellek esetén). 

 

TLR 433MHz-es rádiófrekvenciás távirányító, 6 gombos billentyűzettel, 
hatótáv megfelelő környezeti feltételek mellett 50m. 

 MCWLBR2 Kijelző 40 mm-es vörös SMD LED számjegyekkel. Az "MCW ... R2" 
modellekhez. 

 

SWM WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő 
súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez. Mérési 
adat tárolásához.  

 

CA2 Csatlakoztató gyűrű 2 t.  

 

CA4 Csatlakoztató gyűrű 4 t.  

 

CT5 ISO 17025 kalibrálási igazolás 61-től 300 kg-ig. Precíziós és ipari 
mérlegekhez, darumérlegekhez. 

 

CT6 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 301-1500 kg között. 
Darumérlegekhez. 
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