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TPWI „ACTIVITY” rozsdamentes acél mérleges raklapemelő 

 

Magas minőségű rozsdamentes acél mérleges 

raklapmozgató (békamérleg), belső digitális mérleg 

elektronika, belső elektronikával. A 4 db IP68-as 

rozsdamentes acél mérőcella biztosítja a 

legpontosabb mérést, bármilyen körülmények 

között. Nélkülözhetetlen ott, ahol pontosan és 

gyorsan kell mérni bármilyen raklapot.  Kérhető CE-

M hitelesített változatban. 

 

Jellemzők 

• Maximális emelési kapacitás: 2000 kg. 

• pontosság: a skálavég +/- 0.1%-a. (nem 
hitelesített változatoknál) 

• pontosság: a skálavég +/- 0.05%-a. hitelesített 
változatoknál) 

• AISI 316 villák a TPWI-2 verzióhoz (AISI 304 a 
TPWID verzióhoz).  

• Villa méretek: 1180 x 550 x 85 mm 

• Önsúly: 135kg.  

• Csapágyszerkezet extra vastag rozsdamentes 
acélból 

• Emelőkar és pumpa rozsdamentes acélból. 

• Vezető kerekek és dupla kerekek poliurethane 
bevonattal. 

• 4 rozsdamentes acél nyíró mérőcella IP68-as 
védelemmel. 

• IP 68-as vízhatlan rozsdamentes acél kijelző ház, 
egyszerűen tisztítható, és tartós durva és maró 
körülmények között is.  

 
Jól látható 25 mm-es LCD kijelző erős 
kontraszttal, jól látható még rossz fényviszonyok 
között is, vízhatlan membrán billentyűzet 17 
gombbal. 

• Kalibráció és Set Up konfigurálhatók 
billentyűzetről vagy PC-ről DINITOOLS-al. 

• Belső tölthető akkumulátor. 

• 50 óra folyamatos működés, vagy egy hónap 
tipikus, nem folyamatos működés, az automata 
kikapcsolásnak köszönhetően. 

• Programozható automata kikapcsolás  

• Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése  

• Töltő: 230Vac 50 Hz (töltési idő 8 óra). 

• Kétirányú port RS232/C konfigurálható 
nyomtatóhoz. 

• Kétirányú port RS232/C konfigurálható PC-re, 
rádió modem-re vagy hordozható terminálra 

• IR bemenet távirányító kezelésre  
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Funkciók 
• A felhasználó közvetlenül választhatja ki az 

üzemmódokat a * gomb segítségével: 
• X 10 Nagyfelbontású kijelzés 
• Precíziós mérés ideiglenes újra kalibrálással, 

minta tömeggel (belső gyári használatra) 
• Nettó/Bruttó 
• lb/kg konvertálás 
• Átváltás (méter és liter számlálás) 
• Összegzés  
• Formulálás 
• +/- vezérlő gyors cél és küszöb bemenet 
• Százalékos mérés 
• Százalékos adagolás programozható célponttal  
• Darabszámlálás  
• HOLD 
• Alibi memória (opcionális) 
 

 

• A felhasználó menühöz való hozzáférést a * 
gomb segítségével érheti el, hogy beállíthassa a 
mérlegszűrőt, a dátumot és az időt, az alapjelet 
és a tára súlyát, amellyel a felhasználó 
hozzáférhet a programozható hozzáférési jelszó 
megadásával. 
 

A menük gyors hozzáférési kulcsai blokkolhatók egy 
egyedi jelszó beállításával. 
 
Rendelhető kiegészítések 

• Speciális kormánykerék. 

• 680 mm villa szélesség. (nem TPWI-2 
verziókhoz) 

• Különleges villahossz 850-1 500 mm. (nem 
TPWI-2 verziókhoz) 

• Különleges kapacitású e / o osztályok. 

• Nagy felbontás. 
 

Elérhető verziók 

Kód 
Max. terhelhetőség 

(kg) 
Osztásérték 

(kg) 

Hitelesített 
osztásérték 

(kg) 

TPW20I 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 - - 

TPW20IM  1000 / 2000 - - 0,5/1 

TPW2ID 500/1000/2000 0,2/0,5/1 - - 

TPW20ID  1000/2000 - - 0,5/1 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

TPWISWH-1 Rozsdamentes acél készlet orientálható fej, a TPWI-2 számára. 

 

TPRXTP Termikus nyomtató kijelző tartó oszlopba építve IP65-ös védelmű házban, 
nyomtatási sebesség >50mm/sec., 203 dpi felbontás, 24/40 oszlop, 58 
mm széles; tekercs átmérő 50 mm. 

 

SWM WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő 
súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez 
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RFITR (S1) Beépített 868 MHz rádiófrekvenciás modul. Max. működő távolság a 
megfelelő környezeti és telepítési feltételek között: 70m beltéri, 150m 
szabadban. Legfeljebb 50 konfigurálható csatorna. 

 

OBRF232 868MHz rádió frekvenciás modul PC számára RS232 porttal, ABS IP65-ös 
védelmű dobozban, 3m RS232 kábel DB9 csatlakozóval, külső 
tápegységgel, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő 
körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 
konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről 

 

OBRFUSB 868MHz rádió frekvenciás modul PC számára USB porttal, PVC dobozban, 
1 m USB/mini USB kábellel, tápellátás USB portról. Max. hatótávolság 
megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 
50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről. 

 

WIFITPWLK (S1) Beépített WI-FI interfész. Vezeték nélküli kapcsolat (hozzáférési 
ponton keresztül) a vállalati számítógépes rendszerhez. 

 

BLTH (S1) Beépített bluetooth interfész. Vezeték nélküli kapcsolat a hordozható 
számítógéphez vagy PDA-hoz. A Google Playről letölthető alkalmazás 
mérlegelése. 

 

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

 

DFCLK Valós idejű óra (Idő/Dátum). 

 

DFIO Mérlegműszerbe integrált modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 
Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 1.5 m 
csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM) 

 

RTV2 Vulkolan kormányzott kerekek (nem rozsdásodik) 

 TPWIFRE Állítófékrendszer a kormánykerékrefelszerelve. 

 

TPWFRE Rögzítőfékrendszer a kormánykerékre szerelt komfortpedállal. 

 

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