PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

Panel sterujący wielofunkcyjny Typ: KPZ 52E-8/1
ciężar brutto/-netto /-liczenie sztuk
pamięć dodawania, tara /pre-tara do 100%
kontrola wartości zadanej
podświetlany wyświetlacz LCD

Panel sterujący KPZ 52E – 8 / 1
Solidna obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło-/wodoszczelnej. Panel
sterujący LCD, 6–pozycyjny, duże przyciski obsługi, podświetlenie wskazań, cyfry o wysokości 26mm, temperatura pracy od –
10°C do +40°C Zasilanie sieciowe: 230V Zasilanie akumulatorowe (opcja)
Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, wstępne podawanie tary za pomocą funkcji klawisza kursora, ręczne
Panel sterujący Typ: KPZ 52E-8/1
wprowadzenie tary, tara do 100% tarowania, wskazania minusowe, liczenie sztuk, pamięć dodawania ciężaru lub ilości sztuk z
Korekta
zera,panelu
tara do
100%, pre-tara
sumowaniem Podświetlenie
sterującego
do wyboru 3 warianty. Kontrola ilość sztuk lub ciężaru zadanego-/wartości
/ liczenie
granicznej Ważenie
HIGH – OK
– LOWsztuk,
sygnałpamięć
tonowydodawania
i wskazania na wyświetlaczu. Automatyczna funkcja testu samoczynnego,
zadanego,
sygnalizacja błędów Kontrola
na paneluciężaru
sterującym.
Możliwe wyjście danych poprzez szeregowe złącze (opcja)
Pamięć dodawania Podziałka
ważeń z ciągłym
numerowaniem.
dla wielu
zakresów
Opcje: Złącze RS
232, wyjściepanel
danych,
przenoszenie
Podświetlany
sterujący
LCD, danych drogą radiową, drukarka na papier z roli / drukarka etykiet.
Wymienny akumulator.
Dopuszczony do legalizacji
Gwarancja 24 miesiące
Symbole statusu na wyświetlaczu:
Ustawienie wagi w punkcie zerowym.
Net
Wskazanie wartości netto, tzn. wartość została starowana.
Konieczność naładowania baterii.
HIGH
Wskazywana wartość znajduje się powyżej zadanego zakresu.
OK
Wskazywana wartość znajduje się w zadanym zakresie.
LOW
Wskazywana wartość znajduje się poniżej zadanego zakresu.
Stable
Pojawia się זּ, jeśli wyświetlacz jest stabilny.
PT
Pojawia się זּ, jeśli wprowadzono wartość tary ręcznej.
M+
Pojawia się זּ, jeśli wartość została dodana do pamięci.
Klawisz

Opis

Wywołanie funkcji tara ręczna.
Ustawienie wyświetlacza w pozycji 0,0.
Tarowanie ciężaru leżącego na wadze.
Potwierdzenie wybranej wartości jako liczby sztuk.
Wywołanie zapisanych wartości (np. suma, tara ręczna, wartość graniczna).

CE
Pcs
M+

Skasowanie podanych wartości (np. suma, tara ręczna, wartość graniczna).
Wybór liczby sztuk odniesienia (10, 20, 50, 100).
Dodanie w pamięci wskazanej ilości sztuk lub ciężaru
Zwiększenie wartości pokazanej na wyświetlaczu.
Ustawienie podświetlenia tła (3 warianty).
Przełączenie na wskazanie ciężaru.
Wywołanie funkcji wartości zadanej.
Przekazanie danych do interfejsu (4 warianty).
Potwierdzenie cyfr.
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