
DFWKRPRF - BEZDRÁTOVÝ INDIKÁTOR PRO NÁPRAVOVÉ VÁŽENÍ

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
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Vodotěsná klávesnice se 17 tlačítky.
LCD podsvětlený displej se 6 znaky 25mm s vysokým
kontrastem a indikací aktivity.
Hliníkový robustní kufřík
Veškeré funkce přístupné přímo z klávesnice
Až 10000e dílků v CE-M obchodním provedení
až 800000 zobrazitelných dílků s vnitřním rozlišením až
3000000.
24-bitový A/D 4-kanálový sigma-delta převodník, až 200
převodů/sec.
Vybaveno 4 konektory pro připojení 4 vážních desek (volitelně
až 8).
Připojitelná až k 8 analogovým snímačům síly s vnitřním
odporem 350 Ohmů.
Zabudovaná dobíjitelná baterie s provozem min. 10 hodin
trvalého provozu, dobíjení cca. 8 hodin přes externí adaptér
na 230VAC.
Vybavena termotiskárnou.
Rozměry 325x460x170mm, hmotnost cca. 5kg.
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Nulování všech vážních desek
Zobrazení hmotnosti na každé vážní desce, celkové hmotnosti

a libovolné kombinace desek.
Zobrazení zatížení každé nápravy a celkové hmotnosti
Jednoduché vážení vozidel s tiskem zatížení každé nápravy a

celkové hmotnosti.
Součty hmotnosti návěsu a tahače s tiskem jednotlivých součtů

a celkového součtu
Statické nápravové vážení s tiskem zatížení každé nápravy a
celkové hmotnosti vozidla.
Celkový součet všech vozidel
Výpočet a tisk těžiště.

Multifunkční digitální vážní indikátor v
kufříkovém provedení. 4 konektory pro
připojení vážních desek, zabudovaná
dobíjitelná baterie, dobíječka, termotiskárna,
reálný datum a čas. Prioritně určena pro
vážení vozidel. Radiové (bezdrátové) spojení s
vážními deskami na frekvenci 868MHz. Lze
dodat v i provedení STANOVENÉ MĚŘIDLO
("obchodní váha").

FUNKCE KLÁVESNICE A TISKÁRNY
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4 hlavičkové řádky
Zatížení každé vážní desky a součet zatížení v libovolné

kombinaci
Celková hmotnost vozidla
Součet hmotností všech vozidel
Těžiště vozidla
Číslo lístku
Počet vážení
Čárový kód Code39
Datum a čas

TISK

Dílek pro obchodní vážení (CE-M) platí pro režim vážení "jednodeskovém", tedy na jedné váze.
Dílek pro obchodní vážení (CE-M) pro režim nápravová váha, kdy pod každým kolem vozidla je jedna vážící deska, je dílek vážení
roven nahoru zaokrouhlené sumě dílku všech desek (např. vážení na 4 deskách s dílkem 0,2kg bude výsledný dílek 1kg).

Poznámka:
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Připojení pro 5, 6, 7 nebo 8 vážních desek
USB interface
RS485 interface
WI-FI interface
Analogový výstup s 16 bit D/A převodníkem, 0-10V nebo 0-

20mA.
Infračervené dálkové ovládání
433MHz radiové dálkové ovládání

VOLITELNÉ PŘI OBJEDNÁVCE
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Infračervené 19-tlačítkové dálkové ovládání: nulování,
tárování, ruční tára, povolení/zakázání funkcí, tisk, vypínání.
Radiové 6-tlačítkové dálkové ovládání: nulování, tárování,

ruční tára, povolení/zakázání funkcí, tisk, vypínání.

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
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