
ŽIČNA VERZIJA dinamično in statično tehtanje, velikost plošč  primerna za vsa vozila, vključno s tovornjaki, prikolicami
in traktorji,
SISTEM ZA OVERJENO TEHTANJE V MIROVANJU IN GIBANJU,  OS PO OS, tehta se lahko neomejeno število osi

V celoti EU – italijanske izdelave! IZDELANO-UMERJENO V Italiji

Nov pristop k tehtanju-modularni sistem plošč povezanih s prikazovalnikom v kovčku. Sistem je mobilen, lahko
prenosljiv in nameščen v nekaj miutah.

Teža posamezne platforme: modeli D = 41 kg- ima poleg ročice tudi stranska kolesca za lažje premikanje.
Kovček za shranjevanje in prenos indikatorja!
Sistemu morate zagotoviti primerno ravnost in nosilnost tal ( min. 100 kg/cm2 oz. 1,5 –kratno nosilnost tal v primerjavi z max
nosilnostjo vsake merilne točke ).
Sistem lahko enostavno vgradite v tla, vgradna jama cca 50 mm globine ali pa ga enostavno vozite s sabo in uporabljate
na mestu, kjer ga trenutno potrebujete.
Za doseganje največje možne natančnosti je priporočljivo, da so kolesa v liniji.
Sistem lahko uporabite tudi za merjenje na manj točkah.

Opcije naknadnega dokupa platform

Z vključenim  prikazovalnikom s termalnim tiskalnikom,  vse v priročnem kovčku!

Osni način tehtanja: enostavno najprej stehtate 1. os, nato tovornjak zapeljete naprej z drugo osjo in stehtate še 2. os,..3.
os,..... Vrednost vsakega tehtanja indikator prišteje k prejšnjemu.
Kontrola mase tovora ( vstopno/izstopno tehtanje ): stehtate prazen tovornjak os po os, naložite tovornjak in ponovno
stehtate os po os, dobite  vrednost mase tovora. Ta način zagotavlja največjo natančnost!

TEHTANJE OS po OS
ZMOGLJIV AKUMULATOR za dolgotrajno delo v pogojih brez napajanja
OPCIJA vgradnje v nivo tal za zmanjšanje pogreškov
IZPISNI LISTEK

sistem:

Nedrseča podložna guma libela za optimalno integriran prikazovalnik ergonomska prenosna
Za dober oprijem na pozicioniranje plošče z IP68 zaščito ročica
Vseh podlagah

Za tehtanja os po os. !
MODEL PLOŠČE WWSD10T-2

http://www.diniargeo.com/prd/scales/wheel-and-axle-weighing/platforms/wwsc-en.aspx


OVERJEN MODEL ZA
TRGOVINSKA TEHTANJA,
IZDAJO RAČUNOV,,,,,, ECEM-AXLE
VELIKOSTI posamezne
PLOŠČE ( mm )

900x511x58teža posamezne plošče 41 kg

DOVOLJENA VELIKOST
navozne površine

900x500mm

LCD ZASLON -
3590ETKR09-3 v torbici, z
dodanim termalnim
tiskalnikom
Indikator na dotik,
programska oprema AF09.
Barvni zaslon.
Večjezična programska
oprema.

Tiskalnik:
termični tiskalnik
natisne: datum/čas
4-vrstični tisk, z možnostjo podatkov podjetja,…
funkcije tiskanja bruto, neto, tare ali prednastavljene funkcije

Baterija: min 10- delovnih ur
Usmernik: 12 VDC, Polnjenje približno 8 h
25 mm visoke številke, jasno vidne tudi pri šibki svetlobi in nizkih temperaturah
Odporen na vodo in prah, 17 tipk, številska tipkovnica
Funkcije:
Samodejni vnos tare ali ročni vnos
ničliranje, tiskanje, vklop / izklop
IN / OUT vhodno/ izhodno tehtanje
Dodatne funkcije:
vsota vseh platform
prikaže vsoto za katero koli kombinacijo platform
prikaz skupne mase
število tehtanj
Prilagodljive funkcije - opcija izdelave izpisnega lista prilagojena stranki

NOSILNOST/PLOŠČA (kg)
10.000

NOSILNOST/OS (kg)
20.000

DELILNA SKALA/PLOŠČA
(kg) 5

IZVEDBA
posebno kompaktno ohišje iz  aluminija,  gumirane nogice,

nerjavne merilne celice po IP68 standardu
hermetični spojni box po IP68 standardu

vodotesen PUR kabel z IP68 zaščito, posebej odporen
10 m povezovalni kabel med vsako ploščo do prikazovalnika, opcijsko lahko daljši

Opcije:
1. navozne rampe
2. povezava PC


