
Ζυγιστήριο  D500-BC12
8 υλικών µε πίνακα βοηθητικών επαφων

Αριθµητικό πληκτρολόγιο µε 23 πλήκτρα,
που περιλαµβάνει τις βασικές ζυγιστικές
λειτουργίες:
Μηδενισµός, Λήψη απόβαρου, Σύνολο,
Εκτύπωση, & ΄Ελεγχος.

Πλήρης ψηφιακή ρύθµιση µέσω
πληκτρολογίου, προσδιορισµός κίνησης,
απόσβεση κραδασµών αυτόµατος µηδεν-
ισµός, πρόγραµµα αυτοελέγχου, έλεγχος
όλων των στοιχείων λειτουργίας από το
µενού και επισήµανση λαθών, ρολόι
πραγµατικού χρόνου.

Φωτεινή ένδειξη βάρους  LED
µε 6 ψηφία ύψους 14mm.

∆υνατότητα λειτουργίας σε δίκτυο µε την επικοινωνία
πολλών µονάδων D500BC-12 µέσω  Η/Υ.

Μέγιστος αριθµός υποδιαιρέσεων:
15.000 ( ή 6.000 για εµπορικές εφαρµογές ),

µονής ή διπλής υποδιαίρεσης.

Συµπαγής κατασκευή πίνακα, αναρτώµενου σε τοίχο (400 µήκος x 500 υψος x 300 πλάτος). H  πρόσοψη
του κουτιού παρέχει προστασία IP55 για λειτουργία σε βιοµηχανικό περιβάλλον υγρασίας και σκόνης.

Λειτουργία µε ρεύµα.
Προγραµµατιζόµενη ταχύτητα µετατροπής
5-70 φορές ανά second.
Αναλογική έξοδος τάσης ή ρεύµατος.

Ιδανικό για βιοµηχανικές εφαρµογές πλήρωσης εκκένωσης και συσκευασίας.

ΝΝόόµµιιµµοο  γγιιαα  εεµµπποορριικκήή  χχρρήήσσηη  ((  ΈΈγγκκρριισσηη  ττύύπποουυ  DDKK00119999..1177  κκααιι  σσήήµµααννσσηη  CCEE).
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Οκτω βοηθητικα ρελε 24V DC µε δυνατότητα διπλής εντολής για την
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αυτοµατισµού (π.χ ρελέ, PLC) µέσω
του πληκτρολογίου της µονάδας ή µέσω περιφερειακών µονάδων.

Θέσεις µνήµης για αποθήκευση 100 κωδικοποιηµένων οµάδων - setpoints.

Προστασία µέσω
κωδικών πρόσβασης.

Θέσεις µνήµης για 100
αθροιστές για την οµαδο-
ποίηση όλων των ζυγιζό-
µενων υλικών και δύο
γενικοί αθροιστές για την
κάθε θέση (µερικό και
γενικό σύνολο).

Η κάθε οµάδα περιλαµβάνει τις τέσσερις τιµές των ορίων βάρους, τον καθορισµό της µεταροής (δηλαδή,
του υλικού που συνεχίζει να πέφτει από τη στιγµή, που η ένδειξη βάρους αγγίζει το προκαθορισµένο
όριο βάρους) καθώς και του επιθυµητού ορίου της µεταροής. ∆υνατότητα διαµόρφωσης, εµφάνισης
στην οθόνη, εκτύπωσης και διαγραφής των ορίων βάρους από τη µνήµη της µονάδας.

∆ύο σειριακές έξοδοι επικοινωνίας
και λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ,
εκτυπωτή ή αποµακρυσµένη οθόνη
ένδειξης βάρους.

Αντιπρόσωπος της Leon Engineering στην Κρήτη
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