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QUAD 4 mérőlapos hordozható mérleg 

 

 

Moduláris mérőrendszer, 4 db hordozható 

mérőlapból és egy hordozható táskába helyezett 

mérlegműszerből áll, könnyen telepíthető és 

használható. Kiválóan alkalmas konténerek, 

rekeszek vagy nagy kiterjedésű tárgyak mérésére. 

Lehetőséget ad arra, hogy bárhol súlyt mérhessünk, 

ahol sík és vízszintes felület áll rendelkezésre. 

 

Jellemzők 
• A súly kijelző egy praktikus könnyű hordozó 

táskában van elhelyezve, 6 karakteres 25 mm 
magas LCD kijelzővel, háttérvilágítással. 

• 17 gombos vízálló billentyűzet  
• A készülék ellátva termikus nyomtatóval, belső 

órával (dátum idő), egy kofferban van, amiben 
van hely az egyéb kiegészítőnek is. 

• 4 db alumínium mérőlap.  
• A műszerhez el van látva 4 csatlakozóval 4 

mérőlap csatlakoztatásához.  
• A mérőlapokon ki van alakítva egy hordozófül, 10 

méter kábellel, csatlakozóval.  
• Beépített akkumulátor (minimum 10 óra 

folyamatos működési idő, újratöltés 8 óra alatt) 
és hálózati 12 Vdc / 230 Vac adapterrel. 

• A mérleg pontosítás és konfiguráció számító-
gépről a DINITOOLS szoftver segítségével, vagy a 
saját billentyűzetén keresztül. 

 
 
 

Funkciók 
• Az összes csatlakoztatott mérőlap nullázása. 
• A mérőlapokon mért súly egyenkénti vagy a 

kiválasztottakon mért tömeg összegének 
megjelenítése. 

• Minden egyes tengely tömegének vagy azok 
összegének megjelenítése. 

• Egyszerű járműmérés nyomtatással 
(kerekenkénti és összegzett tömeg). 

• Összegzés: A Vontató + utánfutó tömegének 
összegzése, nyomtatással (részösszegzés és 
jármű össztömeg). 

• Statikus tengelyterhelés összegzés, nyomtatással 
(tengelyenkénti és teljes jármű tömeg). 

• Egyszerű be/kimenő tömegmérés.  
• Be/kimenő tömegmérés tengelyösszegzéssel.  
• A lemért járművek összegzése. 
• Súlypontszámítás és nyomtatás. 
• törlés/nullázás  
• tárázás  
• zárás/nyitás funkció  
• Egyszerű vagy összegzett nyomtatás  
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Tanúsítványok 
• EC Type Approval (EN45501 
• OIML R76 

I/O portok 
• RS232 soros port, PC csatlakoztatásához  
• RS232 soros port, nyomtatós változatnál 
• Infravörös bemenet (opciós) 

 

Elérhető verziók 

 Kód Leírás 

 

Q24P QUAD rendszer 2400 kg-os terhelhetőséggel, 1 kg-os osztással 4 db mérőlap 
400 x 300 mm, magassága 58mm, extra vastag alumíniumból, mérlegműszer 
hordozható táskában, Integrált nyomtatóval, belső órával (dátum/idő). 

 

Q60P QUAD rendszer 6000 kg-os terhelhetőséggel, 2 kg-os osztással 4 db mérőlap 
400 x 300 mm, magassága 58mm, extra vastag alumíniumból, mérlegműszer 
hordozható táskában, Integrált nyomtatóval, belső órával (dátum/idő). 

 

Q120P QUAD rendszer 12 000 kg-os terhelhetőséggel, 5 kg-os osztással 4 db 
mérőlap 400 x 300 mm, magassága 58mm, extra vastag alumíniumból, 
mérlegműszer hordozható táskában, Integrált nyomtatóval, belső órával 
(dátum/idő). 

 

Q240P QUAD rendszer 24 000 kg-os terhelhetőséggel, 10 kg-os osztással 4 db 
mérőlap 400 x 300 mm, magassága 58mm, extra vastag alumíniumból, 
mérlegműszer hordozható táskában, Integrált nyomtatóval, belső órával 
(dátum/idő). 

 

Q320P QUAD rendszer 32 000 kg-os terhelhetőséggel, 20 kg-os osztással 4 db 
mérőlap 400 x 300 mm, magassága 58mm, extra vastag alumíniumból, 
mérlegműszer hordozható táskában, Integrált nyomtatóval, belső órával 
(dátum/idő). 

 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

ECEM CE-M 3000e hitelesítés, egy mérőlapra 

 

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

 

USBCKR Mérlegműszerbe integrált USB port adatrögzítő USB kulccsal. Mérési 
adatok számítógépre viteléhez. 
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USBK 5db USB kulcs  

 

WIFITD Kijelzőbe integrált WI-FI interface vezeték nélküli csatlakozáshoz (access 
pointon keresztül) a vállalati informatikai hálózathoz. 

 

OBRFUSB Számítógéphez vagy nyomtatóhoz csatlakoztatható 868 MHz rádió 
frekvenciás jeladó 1m hosszú USB/mini USB kábellel PVC házban. 
Hatótávolság épületen belül 70m, szabadtéren 150m. 50 konfigurálható 
csatorna. Másik rádió jeladóval párosítva használható. 

 

TLR RF távirányító 6 gombos billentyűzettel. hatótáv megfelelő körülmények 
között 50m. 

 

ALMEM Alibi Memória, fizikai memória 120 000 mérés tárolása, a hiteles 
adattovábbításhoz PC / PLC-re. Valós idejű óra. 

 

BLTH Kijelzőbe integrált Bluetooth interface, vezeték nélküli kapcsolathoz PC-vel 
vagy PDA-val. 

 

ETHD Kijelzőbe integrált ethernet kétirányú port, sebesség 10 - 100 Mbps, TCP, 
UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protokollok. 

 

RSCBRJ RS232/C soros kábel, DB9/DB9 csatlakozókkal, 1,5m hosszú, a 
mérlegműszer és a PC közzé. 

 

ETHCBRJ Ethernet kábel 1,5 m hosszú, a kijelző és a számítógépes hálózat 
csatlakoztatásához (szükséges hozzá az ETH opció). 
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