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MCW09 "PROFESSIONAL" ROZSDAMENTES ACÉL DARUMÉRLEG 
 

 

 

 

Rozsdamentes acél IP67-es házzal darumérleg, 40 mm 
magas DOT LED-es nagy kijelző, a legjobb láthatóságért 
minden fényviszonyok között. Strapabíró és megbízható, 
beltéri vagy kültéri használatra. Minimálisan csökkenti csak 
a daru emelési magasságát. 
Robusztus és megbízható, beltéren és szabadban is 
használható. A daru emelőtere minimálisan csökken. 
Tartozék gyártói kalibrálási tanúsítvány, max 15 000 kg 
hiteles súllyal történt kalibrálásról. 
 

FŐBB TULAJDONSÁGOK: 

• Egyszeres védelmi rendszer értelmében mérésre és 
emelésre alkalmas. 

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

• Extrém fényerejű nagy 40 mm magas DOT LED kijel-
ző, ami garantálja tökéletes láthatóságát a mérésnek 
bármilyen szögből, nagy távolságról, még közvetlen 
napfényben is. 

• Állítható a kijelző fényereje. 

• Strapabíró Rozsdamentes acél szerkezet, IP67-es vé-
delemmel ellátott mérőcella és elektronika.  

• Felszerelt horganyzott bilincsekkel: 

• GR6 for MCW09T3 
GR6 for MCW09T6 
GR9 for MCW09T9 
GR12 for MCW09T12 
GR17 for MCW09T17 
GR25 for MCW09T25 
GR35 for MCW09T35 
GR55 for MCW09T50 

• Extrémen csökkentett akasztási magasság.  

• Pontosság: +/- 0,05% az F.S. 3T-9T modellekhez 

• Pontosság: +/- 0,1% az F.S. 12T-50T modellekhez 

• 5 gombos vízálló billentyűzet: NULLÁZÁS, TÁRA, 
MODE, PRINT, és ON/OFF.  

• Programozható digitális szűrő.  

• Programozható automata kikapcsolás, elérhető a bil-
lentyűzettel vagy a távirányítóval. 

• Tartozék 6 gombos rádiófrekvenciás távirányító. 

• 868 MHz-es rádiókapcsolathoz vagy WiFi-hez konfigu-
rálva, PC vagy távoli terminál és nyomtató csatlakoz-
tatására. 

• Eltávolítható akkumulátorral, Üzemidő körülbelül 30 
óra. 

• Előkészítve egy második opciós eltávolítható akkumu-
látor csatlakoztatásához, a 24/7 folyamatos haszná-
lathoz.  

• Tartozék 230Vac hálózati akkumulátortöltő. 

• Programozható digitális kalibráció és beállítások köz-
vetlenül elérhető a billentyűzetről vagy PC-ről a Di-
nitools-al.  

• Működési hőmérséklet: -10/+40 ºC. 
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Súly  

csomagolással 
Súly  

csomagolás nélkül 

MCW09T3 15 16 

MCW09T6 16 17 

MCW09T9 21 22 

MCW09T12 26 35 

MCW09T17 36 74 

MCW09T25 53 91 

MCW09T30 70 108 

MCW09T50 140 178 
 

RENDELHETŐ OPCIÓK: 

• Rádiófrekvenciás tömeg átvitel távvezérlővel, akár 
70m-re beltéren. 

• 868Mhz rádió interfész 

• WI-FI interfész 

• A távvezérelt műszer rádiófrekvenciás kapcsolattal, 
nyomtatóval vagy egyéb tartozékokkal. 

• ACCREDIA kalibrációs tanúsítvány az OIML / ASTM 
szabvány szerint. 

 

FUNKCIÓK: 

• PEAK (maximális érték beírása) 

• HOLD (súly rögzítése a kijelzőn) 

• Összegzés 

• Lb/kg/N átváltás 

• +/- ellenőrzés 

• Százalékos mérés 

• Számlálás 

• Nagy felbontású megjelenítés X10 
 

TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓK: 
A darumérleg egy rádiófrekvenciás távirányítóval van 
felszerelve, amely lehetővé teszi a nullázást; tárázást; 
funkciók engedélyezését / letiltását; nyomtatást; a da-
rumérleg kikapcsolását. 

 

Elérhető verziók:   

Kód Max Terhelhetőség  
[kg] 

Standard Osztásérték  
[kg] 

CE-M Hiteles Osztásérték  
[kg] 

HR Osztásérték 
[kg] 

MCW09T3-1 3000 1 1 0,5 

MCW09T6-1 6000 2 2 1 

MCW09T9-1 9000 5 5 2 

MCW09T12-1 12000 5 -- 2 

MCW09T17-1 17000 10 --- 5 

MCW09T25--1 25000 10 -- 5 

MCW09T30-1 30000 20 -- 10 

MCW09T50-1 50000 20 -- 10 
 

Ismétlő kijelző Opciók 
 Kód Leírás 

 

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

 

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

 

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

 

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. 

 

DFWPXP Többfunkciós kijelző 5 gombos kezelőegység mellékelt hőnyomtatóval, háttérvilágítású 
LCD kijelzővel, valós idejű órajelekkel és szabványos mérési programokkal. 

 

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. 

 

Opciók 
 Kód Leírás  

 

ECEM CE-M kereskedelmi jóváhagyás.  

 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. 

 

 

MCWKBK50 Készlet folyamatosan 24/7 az MCW09T50-hez, ami kihúzható akkumulátorból és a 
töltéshez szükséges állapotjelzéssel ellátott eszközzel együtt használható, a mellékelt 
töltővel együtt. 

 

 

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) 

 

 

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. 

 

 

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

 

 

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

 

CT7 ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, 
darumérlegekhez. 
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CT8 

 
ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 3001-6000 kg között. Darumérlegekhez. 

 

 

CT9 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6001-től 25000 kg-ig. Darumérlegekhez. 

 

 

CT10 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 25001-35000 kg között. Darumérlegekhez. 

 

 

CT11 SO 17025 kalibrálási tanúsítvány 35001-től 50000 kg-ig. Darumérlegekhez. 

 

 

GG4 Alsó forgó horog biztonsági zárral 4 t  

 

GG7 Alsó forgó horog biztonsági zárral 7 t  

 

GG11 Alsó forgó horog biztonsági zárral 11 t  

 

GG15 Alsó forgó horog biztonsági zárral 15 t  

 

GOA11 Max. 11 t szemhurok, biztonsági zárrendszerrel.  

 

GOA16 Max. 16 t szemhurok, biztonsági zárrendszerrel.  

 

GOA22 Max. 22 t szemhurok, biztonsági zárrendszerrel.  

 

GOA30 Max. 30 t szemhurok, biztonsági zárrendszerrel.  
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CA8 

 
Csatlakoztató gyűrű 8 t.  

 

CA15 Csatlakoztató gyűrű 15 t.   

 

CA30 Csatlakoztató gyűrű 30 t.   

 

CA40 Csatlakoztató gyűrű 40 t.   

 


