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WKPTD-C4 digitális mérlegcella szett hídmérlegekhez érintőképernyős mérlegműszerrel 

 

Digitális oszlopcella készlet 3590ET érintőképernyős 

mérlegműszerrel, AF03 szoftverrel hídmérlegekhez.  

8 rozsdamentes acél IP68-as "RCPTD" digitális 

mérlegcellával, horganyzott acél rezgéscsillapító 

csatlakozókkal rendelkező kötődobozzal. 

 

Jellemzők 

• érintőképernyős mérlegműszer hídmérleghez 

• kötődoboz cserélhető csatlakozókkal és 
beépített túlfeszültség levezetővel 

• digitális rozsdamentes/nikkelezett acél 
mérlegcellák 

• terhelhetőség: 240 t (8x30t) 

• OIML R60, C4 pontossági osztály 

• a mérlegcella magassága 200 mm 

• 18 m kábel a cellákhoz 
 
3590ET mérlegműszer 

• Érintőképernyő, grafikus, színes kijelző. 

• ABS vízálló IP65-ös ház. 

• Integrált alibi memória a CE-M hitelesített 
kommunikációhoz nyomtatóval és PC-vel. 

• 3 soros port, 2 RS232 és 1 RS485 nyomtató, 
ismétlőkijelző és PC csatlakoztatásához. 

• 2 bemenet és 4 kimenet. 

• "AF03" szoftver, amely alkalmas a 
tömegmérésre és hídmérleg kezelésére, 
bemeneti / kimeneti termékek ellenőrzésére. 

RCPTD digitális mérlegcellák 

• Felbontás névleges terhelésnél 60.000d. 

• Kombinált hiba a névleges terhelésnél ± 0,01%. 

• Üzemi hőmérséklet -10 ° C / + 40 ° C. 

• Tápfeszültség 10 és 18 Vdc között. 

• Konverzió: 24 bit. 

• RS485 kapcsolat. 

• Elfogadható terhelés: 150% F.S. 

• Árnyékolt kábel: 4 pólusú. 
 
 
JB10QD digitális kötődoboz 

• Kötődoboz poliészter házban. 

• Kivehető csatlakozók. 

• IP66-os védelmi fokozat vagy IP68-as GELBOX 
antikondenzációs gél használatával (opcionálisan 
1200 ml gélre van szüksége). 

• Túlfeszültség-levezetők az elektromos kisülések 
és zavarok ellen. 
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Elérhető verziók 

 Kód Leírás 

 

WKPT830D 

Készlet digitális hídmérleghez, 8 db mérlegcellával. 3590ET mérlegműszerrel, 
AF03 szoftverrel, 2 bemenettel, 4 kimenettel és RS485 porttal, 8 db 
RCPTD30C4 digitális oszlopcellával, szerelőkészlettel és 10 bemenettel 
rendelkező JB10QD digitális kiegyenlítő kötődobozzal. 

 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

KCEM Címke kit, Welmec jelzés minden egyes hitelesített mérőlapra, utólagos 
hitelesítéshez. A szolgáltatás egy Dini Argeo mérlegműszerrel kombinálva 
elérhető. 

 ECEMDOC 
Nyomtatott EU-megfelelőségi nyilatkozat, EU-tanúsítvány és típusvizsgálati 
tanúsítvány (csak CE-M hitelesített mérlegekhez). 

 

GELBOX Anti kondenzációs, szigetelő és tömítő gél. Hasznos a mérőrendszer 
elektronikus áramköreinek védelme érdekében, még hosszú ideig tartó 
merülés esetén is. 300 ml-es csomag. 

 

LCCB Árnyékolt 6x0,25 mm² kábel (Ex zónákhoz). 

 

OBRF 868 MHz rádió frekvenciás külsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 
porton keresztül. ABS IP65-ös házban, 3 m csatlakozó kábellel. Max. 
hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m épületen belül, 150m 
szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik 
rádió frekvenciás modemmel). 

 

OBRFUSB Számítógéphez vagy nyomtatóhoz csatlakoztatható 868 MHz rádió frekvenciás 
jeladó 1m hosszú USB/mini USB kábellel PVC házban. Hatótávolság épületen 
belül 70m, szabadtéren 150m. 50 konfigurálható csatorna. Másik rádió 
jeladóval párosítva használható. 

 

WIFITD Kijelzőbe integrált WI-FI interface vezeték nélküli csatlakozáshoz (access 
pointon keresztül) a vállalati informatikai hálózathoz. 

 

ETHD Kijelzőbe integrált ethernet kétirányú port, sebesség 10 - 100 Mbps, TCP, UDP, 
IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protokollok. 
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RS485OPTO Kijelzőbe integrált optoizolált RS485 interfész. 

 

DGT100R Ismétlőkijelző 100 mm-es LED kijelzővel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 
gombos billentyűzet, légszelep a páratartalom és a nyomás szabályozására. 

 

OBTPRB (S1) Hőnyomtató asztali változatban mérlegműszerhez IP40-es ABS ház, 1,5 m 
csatlakozó kábel és belső hálózati adapter. 

 

PR80 (S1) Hőnyomtató nyomtatási vágóval. 

 

TM295 Pont mátrix nyomtató, 1,5 m RS232 kábellel a kijelzőhöz való 
csatlakoztatáshoz, külső 100/240 Vac adapter. 

 

LX300PRO Pont mátrix nyomtató, 1,5 m RS232 kábellel a kijelzőhöz való 
csatlakoztatáshoz, külső 100/240 Vac adapter. 

 

PRNSERV Legfeljebb 4 nyomtatási kép ügyfél igényeihez szerkesztve: OBTPR, OBMMC, 
OBMDP, TM295, LX300   

 

APRNSERV Legfeljebb 4 nyomtatási kép ügyfél igényeihez szerkesztve: LP542S, SMTPLUS. 
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