Weegschalen
Nauwkeurig

MARELEC W8-D4

Snelle weging
Robuuste constructie
Computeraansluiting

MARELEC W8 weegplatformen zijn
ontworpen om aan de strengste
weegeisen te voldoen. Hierbij zijn
nauwkeurigheid, flexibiliteit, een
robuuste constructie en gebruiksvriendelijkheid van het grootste
belang. Daarenboven meten MARELEC
weegschalen ongelooflijk snel: de
meetsnelheid bedraagt maximum
0,5 seconden. De weegschalen zijn
beschikbaar met een MARELEC D4
indicator die losstaand geleverd wordt
of op een beschermframe gemonteerd
wordt.
MARELEC weegschalen zijn ontworpen
om de meeste weeg-programma’s uit
te voeren, zelfs in de meest vochtige
omstandigheden.

De weegsystemen kunnen uitgerust
worden met diverse, aanpasbare
printers en met MARELEC software
voor de gegevensverwerking en
rapportering, Bovendien kan de
software aangepast worden aan uw
specifieke behoeften en uw concrete
productievereisten.

www.marelec.com

MARELEC D4 - Indicator

FUNCTIES*
Nauwkeurigheid (op het nominaal gewicht):
0,05%.

UITVOERING

Meetsnelheid:
maximum 0,5 seconde

Weegplaat in roestvrij staal
type AlSl 316L

Elektronische, digitale indicator
met hoog/laag alarm op de ingestelde waarde

Waterdichte meetcel IP67
Ingebouwde beveiliging tegen
mechanische overbelasting
Indicator in roestvrij staal lP67
met geïntegreerde elektronica

Kenmerken
Constructie :

Etikettering :
Voeding :
Bescherming :

Gegevensverwerking :

Gebruiksvriendelijk :

Roestvrij staal AlSl 316L. Alle kwetsbare onderdelen zijn hermetisch ingebouwd. Het systeem
bevat geen bewegende mechanische onderdelen
De weegschaal kan uitgerust worden met
een aangepaste printer
230VAC/5W
Beschermd tegen verticale overbelasting
De meetcellen zijn 100% waterdicht IP67
Optie: beschermframe tegen zijdelingse
overbelasting
De MARELEC meetsystemen kunnen
gemakkelijk ingeschakeld worden bij het
gegevensverwerkingsproces
Gemakkelijk gebruik en onderhoud

Weegbereik en
weegplaat/model
Model

Weegbereik

Weegplaat

W8/6-D4

0 - 6 kg

325x325mm

W8/15-D4

0 - 15 kg

325x325mm

W8/30-D4

0 - 30 kg

325x325mm

W40/15-D4

0 - 15 kg

400x400mm

W40/30-D4

0 - 30 kg

400x400mm

Indicator MARELEC D4
Constructie :
Indicator :
Selectie :
Monteermogelijkheden :
Functies :

Opties :

Roestvrij staal hermetisch lP67 beschermd
Geïntegreerde elektronica
14 segment display met 8 rode oplichtende karakters (14 mm hoog)
4 druktoetsen ingebouwd in het controlepaneel
Gemonteerd op zwanenhals
Optie: D4 indicator losstaand met 3m kabel
Etikettering: 50 soorten programmeerbaar door de gebruiker
Auto tarrage functie
Voorwaarts en achterwaarts sorteren in 14 klassen
Statistisch printrapport
Werking op batterij

* onder voorbehoud van wijzigingen
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