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AF01 mérlegműszerprogram 3590E/CPWE összegző és adagoló mérlegműszerhez  
 

 
 

 
 

Nyomtató funkciók: 
 Programozható nyomtatási kép billentyűzetről vagy 

PC-ről (Dinitools szoftveren keresztül). 30 
nyomtatási formátumot tartalmaz a különböző 
funkciókhoz (Nyomtató gomb, Összegzés, 
Össztermék, rész összegzés, általános összegzés); 
Minden egyes nyomtatási formátum max 2048 
pozícióból áll, amik ASCII kódokból vagy előre 
konfigurált nyomtatási blokkokból áll (Cég név, 
bruttó súly, tára súly, nettó súly, összegzett súly, 
termék leírás, dátum és idő, stb). 

 Nyomtatási lista az utolsó 1000 mérésről; 
nyomtatások a termékről vagy aktív ügyfélről. 

 
DINITOOLS szoftver 
 A Dinitools-nak köszönhetően, programozhatjuk a 

set-up paramétereit és az adatbázist, valamint 
szerkeszthetjük a nyomtatási képet gyorsan és 
egyszerűen. 

 Dinitools valamint egyszerűen hozhatunk létre új 
mérőrendszert és lehetőség van gyorsan 
visszaállítani az eredeti konfigurációst 

Belső program változat a 3590E és a CPWE 
mérlegműszerek számára, melyek ezzel a programváltozattal 
alkalmasak fejlett súly összegző és adagoló/összemérő 
alkalmazásokhoz, nyomtató és adatbázis kezeléssel. 
Elérhető CE-M hitelesítve is (OIML R-76 / EN 45501). 
 
Funkciók 
 Nullázás, nettó/bruttó súly megjelenítés. 
 Összegző funkciók: 

- Összegzés felrakodással vagy lerakodással. 
- Manuális vagy automatikus összegzés. 
- Összegzés és azt követő automatikus tárázás. 

 Mért vagy beírt tára (közvetlenül vagy számított), 
manuális vagy automatikus tára; tára érték automatikus 
törlése mérést követően. 

 Választható a megjelenített adat a grafikus LCD kijelzőn 
(összegzések, progresszívek, súly…). 

 Teljes mértékben konfigurálható „F” gomb funkciók az 
ügyfél igényeinek megfelelően. 

 Többfunkciós súly ismétlő: képes megjeleníti egy soros 
porton keresztül csatlakoztatott külső mérleg által mért 
súly értékét, a fogadott adatokkal ugyan úgy 
használhatóak a funkciók, mint a saját maga által 
mérteket. 

 15 konfigurálható és nyomtatható azonosító szöveg 
mindegyik 32 karakterből állhat, például: Kód, lot ID, 
kezelő ID, váltó szám, etc. 

 Adatbázis: 1000 termék mindegyik 3 x 20 karakteres 
alfanumerikus leírással, tára értékkel, linkel ügyféllel. 

 Adatbázis: 200 ügyfél mindegyik 5 x 30 karakteres 
alfanumerikus leírással. 

 Adatbázis 300 Tára mindegyik csatlakoztatott mérlegen 
(legfeljebb 4 mérleg). 

 Termék, ügyfél, tára kiválasztása adatbázisból vonalkód 
olvasóval. Vagy a memória sorszám kerül 
vonalkódolásra vagy a termék leírásba beírt számsort 
tudja keresni. 

 4 egymástól függetlenül nullázható nyomtatható 
összegzés: rész összegzés, általános összegzés, nagy 
összegzés, termék összegzés. 

 "Számológép" funkció: lehetőség van összeadni, 
kivonni, szorozni két számot és az eredményt nyomtatni 
vagy táraként alkalmazni. 

 KDDATA (Adat beviteli protokoll): Teljes soros 
protokollkészlet, hogy a mérleg funkciókat PC-ről is 
lehessen kezelni, azért, hogy könnyen elérhető legyen a 
leg összetettebb alkalmazás is a kezelő számára. The 
protokoll lehetővé teszi, hogy a mérlegműszer kijelzőjén 
keresztül üzeneteket küldjenek a kezelőnek, 
elvégezzenek mérési funkciókat, beolvassanak vagy 
billentyűzettel beírt adatokat, ellenőrizni lehet a műszer 
bemeneteit / kimeneteit, kezelni lehet az adatbázist és 
szimulálni a mérlegműszer gombjainak megnyomását.  

 Modbus és Profibus kommunikációs protokoll kezelése 

 


