Digitale
Indicator
Type
IJkwet toegelaten CE
IP 65 water- en stofdicht
Verlicht LCD display
Op accu en/of netvoeding
Weegvermogens van
100 gram tot 100 ton

2790

Digitale gewichtsaflezing:
-

wegen
tarreren
tellen
printen
data uitzenden

Digitale gewichtsaflezing type 2790
Voor elektronische industriële weegapparatuur

Digitale gewichtsaflezing met zeer
hoge nauwkeurigheid.
Snel, betrouwbaar en geijkt wegen.
Modern vormgegeven, samen met de
handige wand/tafel console op iedere
gewenste plaats bij de weegschaal
op te stellen.

• Geschikt voor 4- en 6-draads opnemers
• Omgevingstemperatuur -10°C . .+40°C
• Weegvermogens van 100 g tot 100 ton,

Technische
TechnischeDaten
gegevens:
• Behuizing van geëloxeerd aluminium,
•

Ausführung

•
•
•
•
•

•

softwarematige afregeling

• Net-aansluiting met meegeleverde

adapter, input 230 V AC 50 Hz
output 9 V DC 300 mA
• Accu / batterijvoeding tot 160 uur
met 4 penlights AA in de indicator
• Automatische uitschakeling, tijdinstelbaar (1-60 min) en uitschakelbaar

zijkappen en console van polyamide
Maten behuizing: 305 x 77 Ø mm,
incl. console: 305 x 143 x 84(hg) mm
Aansluiting van max. 4 krachtopnemers, totaal 87 Ω tot 1200 Ω
Opnemervoeding 4 V AC 67 Hz
met sense return meting
Signaal ingang 0,2 mV tot 12 mV.
IJktoegelaten kleinste ingangssignaal
vmin = 0,4 µV per schaaldeel
CE IJktoelating nr. D03-09-013
Testcertificaat nr. D09-03.24

•

Omschakelbare functies:
- telwegen, - hold, - eenheden,
- BMI, - dialysefunctie
Toetsen met voelbaar schakelpunt

Levering inclusief:
Lieferumfang
• Net-adapter met 2 m kabel
• Tafel- / wandconsole
Optional
Extra's
• Seriële data uitgang RS 232 duplex,

Uitvoering:
•
• IJkwaardig, ijktoelating in klasse III
• Multi range aflezing (2 x 3200 schaaldelen)
• LCD display met 20 mm hoge cijfers

galvanisch gescheiden : hoge
bescherming tegen storingen
via de verbindingskabel.
Net-adapter / lader plus accu's
max 120 uur bedrijfstijd. De
accu's passen in de indicator.

en achtergrond verlichting

• Stof- en spatwaterdicht IP 65
• Frontfolie met 5 waterdichte toetsen:
aan/uit, nulstellen, tarreren,
printen/datazenden, functies

Beschreibung
Typen: Eichfähige
Ausführung

Bestellnummer

nDie Lösung für Ihre Wägeaufgabe

Bestel nummer

Grote verscheidenheid aan toepassingen

Digitale indicator

2790.01.001

Digitale indicator met RS 232 datapoort ingebouwd

2790.01.002

Er zijn talloze mogelijkheden voor aansluiting
aan platformweegschalen
en aan weeginstallaties

Bestellnummer

Bsp.: Tischwaage

Beschrijving

Beschreibung
ZExtra's: ubehör

printer 2795.11

Beschrijving

Bestel nummer

Net-adapter / lader plus accu set
Verbindingskabel naar PC, 2 m met 9 polige D-connector female
Console voor indicator
Printer, 9 punt dotmatrix, voor afdruk op papierstrook
Verbindingskabel naar printer 2795.11 met 25 polige connector
Papierrollen 76 mm breed voor printer 2795.11, pak van 10
Printer, thermisch, voor zelfklevende etiketten

2557.04.001
2550.03.002
2550.00.000
2795.11.001
2550.03.007
2500.01.004
2500.52.917

Voorbeeld:
30 kg tafelweegschaal

Ook voor:
Telweegschalen, platformweegschalen, kleine
weegbruggen, palletwegers, tankwegers,
silo-weeginstallaties, krachtmeetapparatuur
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indicator is in console
draaibaar en uitneembaar

