TPWLK "LOGISTIC" - PALETOVÝ VOZÍK S VÁHOU
Paletový vozík s vestavěnou elektronickou
váhou, spolehlivý, jednoduchý na obsluhu,
určen do průmyslového prostředí. Určen pro
přesné vážení a zároveň s úsporou času.
Volitelné dobíjitelné vyjímatelné baterie pro
trvalý provoz. Lze dodat i se zabudovanou
tiskárnou a dále v provedení STANOVENÉ
MĚŘIDLO ("obchodní váha") - dvourozsahová.
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VOLITELNÉ FUNKCE (PŘI OBJEDNÁNÍ)
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

Vyjímatelná dobíjitelná baterie
!
Radiový modul či WiFi rozhraní
!
Alibi paměť s datumem a časem
2 vstupy a 2 výstupy konfigurovatelné na hrubou či čistou váhu
Nerezové vidle / parkovací brzda
!
Specielní řízená kolečka
!
Šířka vidlí 680mm (za příplatek)
!
Specielní délka vidlí od 850mm do 1500mm (za příplatek)
Jiná nosnost či vysoké rozlišení (za příplatek)
!
!

Maximální nosnost 2000 kg
Přesnost: +-0,1% z max. váživosti váhy
Rozměr vidlí: 1150 x 550 x 85 mm
Hmotnost: cca. 125 kg
Povrch opatřen vypalovací barvou
Řídící kolečka a zátěžová kolečka opatřena polyuretanovým
povrchem
4 ohybové snímače síly s krytím IP67
Vážní indikátor v provedení NEREZOVÉM. Vodotěsný, lze
jednoduše čistit, odolný korozi a hrubému prostředí.
LCD 25 mm displej s vysokým kontrastem číslic, dobře čitelný i
na přímém slunečním světle i při nízkých teplotách
17-ti tlačítková vodotěsná membránová klávesnice
Ve verzi "P" je váha vybareva termotiskárnou s tiskem datumu i
času
Napájení zabudovanou dobíjitelnou baterií
Provozní doba cca. 80 hodin trvalého provozu nebo cca. měsíc
běžného přerušovaného provozu, díky funkci automatického
vypínání při nečinnosti
Programovatelné automatické uložení dat při výpadku napájení
Indikátor vybití baterií
Dobíječka na 230VAC součást dodávky (nabíjecí čas cca. 8
hodin)
Komunikační port RS232 pro připojení tiskárny či PC
Infračervený vstupní port pro dálkové ovládání
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Nulování, tárování, tisk
Volba vysokého rozlišení (x10)
Přepínání jednotek kg/lb, vážení v hrubé a čisté váze
Sčítání
Test odchylky +/Procentuální vážení
Počítání
Funkce "peak" - zobrazení špičkové hodnoty
Funkce "hold" - podržení zobrazované hodnoty

TABULKA MODELŮ
model

TPWLKR2
TPWLKMR2

M

standardní dílek
[kg]

500 / 1000 / 2000

0,2 / 0,5 / 1

1000 / 2000
500 / 1000 / 2000

TPWLKPR2
TPWLKPMR2

váživost
[ kg]

M

1000 / 2000

ce-m dílek [kg]

0,5 / 1
0,2 / 0,5 / 1
0,5 / 1

TPWLK "LOGISTIC" - PALETOVÝ VOZÍK S VÁHOU
VOLITELNÉ FUNKCE (PŘI OBJEDNÁNÍ)
popis

položka

SWM

Software pro monitorování a záznam všech vážení v reálném čase

TPWXFI

Nerezové vidle

TPWRAS

Antistatická kolečka

RTV2

Sada vulkanizovaných řídících koleček

TPWRNY

Sada nylonových řídících koleček

TPWFRE

Parkovací řídící brzda s pedálem na řídících kolečkách

TPWLBKPTCLK
TPWBKB
ALMEM

Termotiskárna na sloupku, hodiny reálného času, vyjímatelná baterie
Přídavná vyjímatelná baterie pro použití 24/7
Alibi paměť pro ověřený přenos dat do PC / PLC. Zdroj reálného času pro tisk integrován.

WIFIT

WI-FI interface pro bezdrátovou komunikace (přes acces point) do počítače

RFITR

Integrovaný 868MHz radiový modul na indikátoru, s RS232 portem. Max. dosah v místnosti cca.
70m, venku cca. 150m. 50 kanálů.

OBRFUSB

868MHz radiový modul pro PC v PVC pouzdře s 1m USB / miniUSB kabelu. Napájení přímo z
USB. Max. dosah v místnosti cca. 70m, venku cca. 150m. 50 kanálů.

