TPW „E-FORCE” gyalog kíséretű elektromos mérleges raklapemelő
A piac legkönnyebb gyalog kíséretű elektromos
raklapmozgatója, belső digitális mérleg elektronikával
DFWLI beépített mérlegműszerrel ellátva. A felhasználó
számára könnyen hozzáférhető funkciók és a mérési
műveletek. Megbízható még nehéz munkakörülmények
között is. Nélkülözhetetlen, ahol pontosan és gyorsan kell
mérni. A nagy kijelző leegyszerűsíti minden munka
körülmény között a leolvasást. Újratölthető kivehető
akkumulátor a folyamatos használatért. Rendelhető
beépített nyomtatóval és CE-M hitelesítve.

Műszer

Kormány

Főbb elektromos jellemzők
• Vákuum szervo mindig aktív minden munka fázisban
a kezelő biztonsága érdekében.
• Kompakt és csendes, mely csökkenti a munka
környezet zajterhelését.
• Eltávolítható kulcs a motor kikapcsolásához és a
biztonságos parkoláshoz.
• Eltávolítható és könnyen tölthető akkumulátor szett.
• Innovatív
emelő
mechanizmus
az
emelés
megkönnyítéséért.
• Kormányról könnyen kiválasztható üzem mód:
- elektromos mód, aktív vonó rendszerrel.
- Kézi üzemmód: deaktiválja az elektromos
rendszert és úgy működik, mint egy hagyományos
mérleges raklap emelő.
• Elektromos mozgatás üzemideje legfeljebb 8 óra,
használattól függően, (átlagosan 3-5 óra), opciósan
rendelhető pót akkumulátor.
• Elektromos mozgatás eltávolítható Lítium-ion
akkumulátorról (opciósan 2 órás gyorstöltővel)
• Tartozék töltő 8 órás töltési idővel.
• Kormány IP54-es védelemmel.
• Maximális haladási sebesség 5km/h
• Maximális emelkedő terhelten 5%, terheletlenül 15%.

FŐBB JELLEMZŐK:
• Maximális emelési kapacitás: 1200 kg.
• pontosság: a skálavég +/- 0.02%-a. (nem hiteles)
• pontosság: a skálavég +/- 0.05%-a. (hiteles)
• Villa méretek: 1150 x 550 x 85 mm.
• Önsúly: 121kg. A legkönnyebb a piacon, mely
garantálja a kezelő kényelmét még manuális
módban is.
• Extra erős festett acél szerkezet.
• Nagy méretű elektromos kormányzott folt nélküli
gumikerék.
• Ergonomikus kormány a könnyű és precíz sebesség
kezelhetőségért.
• Dupla görgők poliuretánból a villa alatt.
• 4 darab rozsdamentes acél IP68-es védelmű nyíró
mérőcella a hitelesített változatban és 4 darab IP67es védelmű alumínium mérőcella a nem hitelesített
változatban.
• Nagy LCD kijelző háttérvilágítással állítható
fényerővel,
25mm
magas
nagy
kontrasztú
karakterekkel, rossz fényviszonyok között is jól
látható. Vízálló membrán billentyűzet 17 gombbal.
Rozsdamentes acél házban IP65-ös védelemmel.
• Ellátva termikus nyomtatóval és belső órával.
• Konfiguráció,
kalibráció
és
diagnosztika
billentyűzetről vagy PC-ről.
• Tápellátás külön eltávolítható akkumulátor a műszer
számára.
• 80 óra folyamatos üzemidő és 1 hónap tipikus nem
folyamatos használta mellet, köszönhetően az
automata kikapcsolásnak.
• Alacsony akkumulátor töltöttség szint figyelmeztetés
• 230Vac 50 Hz akkumulátortöltő (újratöltési idő
körülbelül 8 óra).
• Konfigurálható RS232/C kétirányú port nyomtató
csatlakoztatásához.
• Konfigurálható RS232/C kétirányú port Számítógép,
RF modul, csatlakoztatásához.
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BILLENTYŰ FUNKCIÓK
•
Nullázás,
•
Automata Tára,
•
Beállítható Tára,
•
Tára memória (30 tára érték)
•
ID azonosító (2x10 karakteres)
•
Választott funkció parancs,
•
on/off kapcsoló

Elérhető verziók
Kód
TPWE-FORCE
TPWE-FORCEM

Max Terhelhetőség
[kg]
1200
1200

VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓK:
• X 10 Nagyfelbontású kijelzés
• Nettó/Bruttó súly megjelenítés
• lb/kg konvertálás
• Számlálás (méter, liter, darab egyéb számlálás)
• Összegzés
• Formulálás
• +/- vezérlő gyors cél és küszöb bevitel
• Százalékos mérés
• Százalékos adagolás programozható célértékkel
• HOLD
Standard Osztásérték
[kg]
0,1
-

Hiteles Osztásérték
[kg]
0,5

Vásárláskor rendelhető opciók:
Kód
Leírás
E-PACK
Pót akkumulátor a folyamatos használathoz, gyalog kíséretű mérleges raklapmozgatóhoz.

E-CHARGE

Gyors akkumulátor töltő állomás, 2 órás töltés idővel, asztalra vagy falra szerelhető.
Megjegyzés: a mérleghez ját a standard 8 órás töltés idejű akkumulátor töltő.

SWM

WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű
monitorozásához és automatikus rögzítéséhez

CNFSERV

A DFW és DFWL sorozatokhoz egyedi nyomtatási kép szerkesztése.

CT7

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

TPWBKB

Pótakkumulátor kivehető akkumulátor a folyamatos üzemhez.

USBCTPW

USB port a kijelző tartóba építve tartozék USB kulccsal, 2GB kapacitás. Vízálló védő
kupak, mérési adatok mentésére.

SWM

WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérleg valósidejű
monitorozásához és a mérési adatok manuális vagy automatikus mentéséhez,
megjelenítéséhez.
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ALMEM

Alibi memória beépített valós idejű órával (Idő/Dátum); max. 120.000 mérés tárolására,
hiteles adattovábbításhoz.

WIFITPWLK

Mérlegbe integrált WI-FI egység, amivel a mérleget számítógépes rendszerhez lehet
csatlakoztatni. Hatótávolság épületen belül 30-40m, szabadtéren 100m. 2,4 GHz
frekvencián üzemel, átviteli sebesség akár 11Mbps.

RFITR

Rádió frekvenciás külsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max.
hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50
konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)

BLTH

Beépített bluetooth interfész. Vezeték nélküli kapcsolat a hordozható számítógéphez vagy
PDA-hoz. A Google Playről letölthető alkalmazás mérlegelése.

OBRFUSB

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

DFIO

TPWXFI

Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható mérési
küszöbérték; 1.5 m csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával
ALMEM)
Egy pár rozsdamentes acél villa.

RPT57C

50 hőpapír tekercs 30 m hosszú, 57 mm széles. 12 mm lyuk. 51 mm külső átmérő.

RPT57AC

50 ragasztós hőpapír 15 m hosszú, 57 mm széles. 18 mm lyuk. 50 mm külső átmérő.

LNLESS

60 tekercs Linerless termál matrica papír 21m hosszú, 55mm széles. 49 mm külső átmérő.
13 mm átmérőjű központi lyuk.
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