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DLW: statikus, dinamikus ellenőrző szalagmérleg 
 

 
 

TECHNIKAI JELLEMZŐK 

• Zártszelvényes szerkezet a keret festett acél-
ból.  

• A mérőlap el van látva motoros szállítószalag-
gal, állítható magasságú és irányú  

• Fogantyúkkal és pozicionáló kerekekkel állítha-
tó és rögzíthető lábakkal  

• Állítható szalag sebességgel: 10~27m/min, 
max 27mérés/perc  

• Elektromechanikus automatizálás a szalag ve-
zérléséhez és 6 kiegészítő relé (max 5A 220V)  

• Ellátva csomag jelenlét és mérés vége figyelő 
fotocellákkal (dinamikus méréshez), állítható 
olvasási távolsággal  

• Főkapcsoló, vészleállító gomb, indító / újraindí-
tó gomb, optikus / akusztikus riasztó (a festett 
verziónál). 

• Könnyen leolvasható 8 col-os grafikus színes 
érintő képernyő, tiszta súly és automatika stá-
tusz megjelenítéssel; többnyelvű, IP65-ös vé-
delemmel.  

• Választható adat megjelenítés (összegzések, 
folyamatok, súly...) 

• Kezelő felület teljes mértékben az igényeknek 
megfelelően konfigurálható 

• Valós idejű óra és permanens adat memória  

• Beépített alibi memória, a CE-M hitelesített ké-
szülék adat átviteléhez számítógépre vagy 
nyomtatóra  
240Vac 50Hz tápegység 

Kompakt, megbízható és pontos súly ellenőrző mérleg, 
beintegrálható termék és/vagy csomagtovábbító 
rendszerbe, automatikusan ellenőrzi az áthaladó termékek 
mennyiségét és minőségét. Statikus vagy dinamikus 
funkciómód. MID R51-Start & stop- hitelesíthető. 
 

MÉRÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓK 

• Statikus vagy dinamikus csomagmérés, automatikus 
vagy félautomata üzemmód kezelővel. 

• A készülék alkalmas behordó futószalag vezérlésre 
(nem tartozék) az optimalizált csomagmérésekért, a 
kiegészítő fotocella segítségével (FCC opció)  

• Minden egyes terméknél beállítható sűrűségi 
együttható, a ml-ben történő méréshez  

• Programozható riasztás bekapcsolás és tolerancia-
jelzési idő  

• Tolerancia ellenőrzés: 
- Célsúlyon, a termékadatbázisban 3 tolerancia kü-
szöbérték beállításával, így a csomagokat 7 külön-
böző fizikai csoportra lehet elkülöníteni. 
- Programozható súly küszöbértéken (min/max), 
termék adatbázissal. 
- Súly küszöbértéken (min/max), gyors beviteli funk-
cióval. 

• Nyomtatás minden egyes elvégzett méréskor, vég-
leges automatikus mentéssel az alibi memóriába. 

• Automatikus nyomtatása és törlése a részösszeg-
zésnek egy programozgató mérési szám után  

• A futószalag statikus vagy dinamikus automata nul-
lázás funkció (max terhelhetőség 2%-ig) egy prog-
ramozott mérési szám után. 

• Automatikus csomag eltávolítás a specifikus relé 
kimeneteken keresztül (az eltávolító nem tartozék), 
vagy leállítja a szalagot manuális eltávolításhoz 
vagy súly korrekcióhoz  

• Lehetőség van csatlakoztatni RS485 vagy ethernet 
hálózathoz  

• Programozható táraérték és eltávolítási késleltetés 
minden egyes termék esetén  

• Automatikusan kalkulálja a mérési időt és a csomag 
pozicionálást, hogy optimalizálja a rendszer műkö-
dését  

• Adatbázis 1000 termék adatainak tárolására, prog-
ramozható alfanumerikus leírás, sűrűség, célsúly, 
tolerancia küszöbérték, tára érték minden egyes 
termék esetén   

• Termék kiválasztás vonalkód olvasóval  

• Fejlett vonalkód kezelés, 5 különböző vonalkód 
nyomtatása, tárolása és feldolgozása  

• A készülék konfigurálása és kalibrálása számítógé-
pen keresztül 

• Riportolás a körfolyamat kezdetének és végének 
dátumával és idejével, statisztikával: ellenőrzések 
és vagy műveletek, standard deviációja az elvégzett 
méréseknek, és összegzés osztályonként és vagy 
termékenként 

• Lehetőség van jelzőfény csatlakoztatására. 
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I/O RÉSZLEG 

• 1 belső soros ETHERNET port, a vállalati 
számítógépes rendszerhez való csatlakozás-
hoz (kizár egy soros portot) 

• 8 digitális bemenet és 16 kimenet kapcsolási 
parancsok kiadásához 

• 1 RS232/C soros port a beépített nyomtató 
vagy címkéző vezérléséhez 

• 1 RS232/C két irányú port PC/PLC-vel történő 
kommunikációhoz  

• 1 RS485 két irányú port hálózaton keresztüli 
kommunikációhoz (másik eszköz/PC/PLC)  

• 1 billentyűzet bemenet, PC billentyűzet vagy 
vonalkód olvasó csatlakoztatásához 

E-CHECKTOOL: Gyors programozása a kijelzőnek 
Számítógépes program, amellyel optimalizálható a mérési 
ciklus. Lehetséges monitorozni a készülék ki és 
bemeneteinek állapotát. Soros porton keresztül vezérlő 
utasítások küldhetőek a kijelzőnek, gyorsan 
módosíthatóak a készülék paraméterei, grafikus 
megjelenítése és feldolgozása a méréseknek, segít elérni 
a legjobb mérési felbontást. 

 

 

Elérhető verziók 

Kód Szalagméretek (SzxH)  
[mm] 

Magasság MIN/MAX 
[mm] 

Max Terhelhetőség  
[kg] 

Osztásérték  
[g] 

DLW5080 500x800 450..850 6 , 15 vagy 30 2 , 5 vagy 10 

DLW6510 650x1000 450..850 15 vagy 30 5 vagy 10 
 

Hitelesítés  

  Kód Leírás 

 

MIDR51 Automatikus működésű mérleg első hitelesítése a gyártó telephelyén. MID R51. 

 

Egyéb opciók 

  Kód Leírás 

 

SWM WeiMonitor PC program, a számítógéphez csatlakoztatott mérleg valós idejű 
monitorozásához, mérési adatok manuális vagy automatikus rögzítéséhez, rögzített 
adatok megjelenítéséhez. 

 

TPRP Hőnyomtató a panelek szereléséhez. Csatlakozókábellel ellátva, 5V tápegység (hálózati 
adapter nem tartozék). 

 

PRNSERV Nyomtatási kép szerkesztés. 

 

FCC Fotocella, a behordó szalag (nem tartozék) vezérléséhez. Az ár nem tartalmazza a 
telepítését. 

 

CT4 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6 és 60 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, 
darumérlegekhez. 

 


