
ŽIČNA VERZIJA statično tehtanje os po os, velikost plošč primerna za vsa vozila, vključno s tovornjaki, prikolicami in
traktorji

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 minutah.

Teža posamezne platforme: model C = 20 kg, z ročico za lažje prenašanje ,
model E = 26 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 ) vkolikor želite optimalne rezultate tehtanja, sicer pa se lahko uporablja kjerkoli.
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 kar pomeni, da ga lahgko uporabite tudi kot talno tehtnico.

Opcije naknadnega dokupa platform.

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

Osni način tehtanja( za kontrolna 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

plošča WWS

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

Za kontrolna tehtanja os po os.
MODEL PLOŠČE WWSC10T-2 WWSE10T-2
VELIKOSTI posamezne
PLOŠČE ( mm )

500x511x58mm
teža posamezne plošče 20 kg

700x561x58 mm
teža posamezne plošče 26 kg

DOVOLJENA VELIKOST
navozne površine

500x400mm 700x450mm



prikazovalnik DFWKRP z vključenim termalnim tiskalnikom
Vse v priročnem trpežnem kovčku

- 2 zaslona, LED, LCD, z 25 mm visokimi številkami, dobro vidnimi v vseh vremenskih
pogojih

- vodoodporna membrane in zaščita proti prahu

Tiskalnik-
- termo
- izpis: datum/čas
- programiranje izpisa glave po želji, na voljo 4 vrstice npr. glava podjetja

Funkcije:
- Automatska tara ali ročni vnos
- Seštevek osi
- Vstopno/izstopno tehtanje
- Statično tehtanje os po os
- prikaz skupne mase
- prikaz mase po osi in po platformi

Napajanje:
USMERNIK 12VDC za polnjenje v navadni el. Vtičnici
AKUMULATOR za delo na terenu, delovanje brez polnjenja min 10 h/1 platforma

- serijski izhod RS232 za povezavo do PC-ja

NOSILNOST/PLOŠČA (kg) 10.000 10.000
NOSILNOST/OS (kg) 20.000 20.000
DELILNA SKALA/PLOŠČA
(kg)

5 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

Opcija:
1.Zamenjava osnovnega prikazovalnika s prikazovalnikom s spominskimi bazami, prikazovalnik na tipke ali na dotik,
doplačilo
2.navozna rampa
3.ISO kalibracijski certifikat


