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3590 ETPBOX „TOUCH” Érintőképernyős önkiszolgáló mérlegműszer járműmérlegekhez 

 

Önkiszolgáló rendszer járműmérlegekhez, 5,7 "-os 

TOUCH SCREEN kijelzővel és hőnyomtatóval. Robusztus 

rozsdamentes acél tokba integrálva, standard RFID 

olvasóval. CE-M hitelesítve is. 

 

Technikai jellemzők 

 Szatén rozsdamentes acél ház, kiegészítve 
elektromechanikával és tápegységgel az 
integrált eszközök számára. 

 IP66 védelem * (* kivéve a hőnyomtatót). 

 Acéllemez védőborító nap és eső ellen. 

 5,7 "háttérvilágítású érintőképernyő. 

 Teljesen testre szabható vizualizációk. 

 QWERTY, AZERTY o QWERTZ billentyűzet 
beépíthető az érintőképernyőbe, választható. 

 Beépített RFID olvasó, kb. 30 mm-es leolvasási 
kapacitással. 

 Alibi memóriával felszerelve. 

 A vizuális nyelv gyors kiválasztása. 

 Papírvágóval ellátott hőnyomtató. Nyomtatási 
sebesség> 50 mm / s, 203 dpi felbontás, 24/40 
oszlop, 60 mm papírszélesség. 

 Teljesen személyre szabható jegyek. 

 AF03 szoftver a hídmérlegek számára, standard 
konfiguráció önkiszolgáló használatra. 

 230Vac tápegység. 

I/O portok 

 2 RS232 soros port, nyomtatóhoz, PC vagy PLC-
hez, rádiómodulhoz és opcionális 
interfészekhez. 

 1 RS485 / RS232 soros port, nyomtatóhoz, távoli 
mérleghez, kártyaolvasóhoz vagy digitális 
mérőcellákhoz. 

 Beépített billentyűzetemulációs bemenet, 
vonalkód-, kártyaolvasókhoz vagy külső PC-
billentyűzethez, kábellel mini DIN csatlakozóval 
(opcionális). 

 4 optoizolált kimenet. 

 2 optoizolált bemenet. 
 
Tanúsítványok 

 EC Type Approval (EN45501). 

 OIML R76 

 OIML R134 (AF09) 
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Funkciók 

 Törlés, Automatikus tára, előre beállítható tára, 
nyitott- zárolt tára. 

 A piacon elérhető fő digitális mérőcellák 
kezelése. 

 A kezelő és a járműadatok automatikus 
mentése mágneses kártya segítségével, a 
bemeneti / kimeneti súlyok tárolására. 

 A pótkocsival felszerelt járművek kezelése 2 
mérlegen is (a vontató mérlegelése 1-es 
mérlegen történik, a pótkocsi mérése 2-es 
mérlegen történik) 

 500 ügyféllel / beszállítóval rendelkező 
adatbázis, két alfanumerikus 20 karakteres 
leírással, összegzéssel és nettó összegzéssel, 
összsúllyal. 

 Adatbázis 500 terméknek, alfanumerikus 20 
karakteres leírással, teljes bevitellel, teljes 
kimenettel, nettó összegzéssel, összsúllyal. 

 Adatbázis 500 járműnek, 20 karakterből álló 
alfanumerikus leírása, 10 crt lemez, 
összekapcsolt tára, összes bevitel, összes 
kimenet, nettó összegzés, összsúly. 

 6 szint nullázható és nyomtatható önállóan: 
részleges teljes, általános össz, teljes összeg, 
ügyfél összesen, cikk összesen, jármű összesen. 

 Teljes adatbázis nyomtatása vagy csak a kezelt 
részek nyomtatása. 

 Automatikus nyomtatás teljesen konfigurálható 
elrendezéssel. 

 Jelszó megadása a SETUP eléréséhez. 

 

Elérhető változatok és belső programok 

 Kód Leírás 

 

3590ETPBOXRFID Önkiszolgáló rendszer RFID olvasóval. AF03GT szoftver a járműmérleg 
kezeléséhez. 

 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

DBM PC szoftver az adatbázisok gyors összeállításához. A 3590Exx és CPWExx 
eszközök esetében. 

 

DDT Számítógépes program a számítógéphez csatlakoztatott 3590ET és 3590EGT 
mérlegműszerek érintőképernyőjének személyre szabásához. 

 

USBDIN (S1) RS232 külső modul adat tárolására USB eszközre, DIN sávra. Az eszközt 
tartalmazza. 
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SWM WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegek valósidejű 
monitorozásához, adatok automatikus agy manuális rögzítéséhez, 
megjelenítéséhez. 

 

SETHDIN Külső RS232 / RS485 Ethernet átalakító. Csatlakoztatható az összes Dini Argeo 
mérlegműszerhez a soros porton keresztül. ABS tok Omega / DIN sávhoz. UL 
jelzéssel ellátott PCB-vel, terminál blokk, műanyag doboz és címkék. 

 

SETHNET (S1) Külső RS232 / Ethernet interfész. Hálózati multi-operációs hídmérlegek 
kialakítására alkalmas. Csak az AF03 szoftverrel kompatibilis. 

 RPT60 Hőpapír tekercs 80m hosszú, 60mm széles. 13 mm-es lyuk, 80 mm külső átmérő. 
 RFIDCARD 10 RFID-kártya készlet swipe olvasóval való használathoz. 
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