Digitale Weegterminal Type DD700

Digitale weegterminal voor
weegbruggen en plateauwegers met
uitgebreid gegevensbeheer
Geschikt voor aansluiting van analoge
of digitale krachtopnemers
Antistatische, vuur- en slagvaste
VOPC/ABS tafelbehuizing (voorzijde
IP65) – optioneel als paneel behuizing
als optie RVS behuizing (AISI 304
IP68/IP69K) – membraan toetsenbord
met 18 toetsen

Multi-indeling en Multi-range
uitvoering met automatische
omschakeling (3 x 3.000 d of 2 x
4.000 d)

Witte LED display techniek met
achtergrondverlichting

CE goedkeuring voor 6.000 d –
voldoet aan de EU richtlijnen –
OIML certificaat – NTEP goedkeuring
IJkwaardig volgens nauwkeurigheidsklasse III

Keuze uit groot aantal in/uitgangen

Aansluiting voor verschillende
printers

Zeer geschikt voor koppeling met PC

Gemakkelijk te koppelen/gebruiken
in combinatie met ons WinWeigh
management systeem.

WinWeigh kan worden toegepast in

Verifieerbaar alibigeheugen (MPP)
(optioneel)

bijna elke gewenste configuratie
inclusief besturing van in- en
uitgaand verkeer met handbediening
en automatische wegingen.

Als optie aansluiting voor twee
analoge weegsystemen (multiplexing)

Zeer flexibel Windows CE besturingsplatform

Scherm en Menu teksten in diverse
talen (nederlands, engels, duits, etc.)

Specificaties

Uitgebreid gegevensbeheer

Afmetingen (bxhxd):

Wegen:

- Tafelmodel 250 x 120 x 232 mm
- Wandmodel 250 x 120 x 232 mm

Bruto/Tarra/Netto - Eerste en tweede weging - Tijdelijke tarra voor dubbele weging –
Totaalweging - Multi-tarreren – Deelweging – Telwegen – Wegen op basis van
gewichtsafname – Doseerfunctie - Variabele grenswaarden (controle wegingen)

Gewicht:

Master gegevens:

ca. 1,5 kg

Administratie van 4 codes met alfanumerieke omschrijving (20 karakters per record) b.v.
product code (materiaal), klantencode met naam/adres, TCA code (= totaal code gebaseerd
op elke combinatie van klant/materiaal/vrachtwagen met gewichtswaarden)

Gebruikstemperatuur:
– 10 ºC tot + 40º C

Statistieken:

Datum/tijd:

Productcode totaal – Klantcode totaal – Voertuig totaal – Combinatie code totaal –
Weegtotalen – Totaal aantal wegingen

Ingebouwde klok met batterij

Voeding:
Direct 12 VDC / 3 A – L+N+R
Extern (adaptor) 110-240 VAC 1.8 A – 50/60 Hz,
60 W max.

◄
Afmetingen tafelmodel DD700

Interfaces:
- serieel EIA RS232- RS232/RS422/RS485
- 2 inputs/outputs galvanisch gescheiden, max. 110V,
200 mA (b.v. voor verkeerslichten, slagbomen, e.d.)

Opties:
◄
Afmetingen model DD700-ic

Groot aantal opties zoals extra seriële uitgangen RS232, RS422/RS485, PROFIBUS DP
uitbreidingskaart, EtherNet/IP uitbreidingskaart, analoge uitgang 0 -10 V / 4-20 mA, WiFi
kaart 10/100 Mbit/sec.
Keuze uit verschillende bedieningstalen
Ingebouwd systeem voor zelf-diagnose
Als optie aansluiting van standaard PC toetsenbord (PS/2) - via USB aansluiting - voor
verhoogd gebruiksgemak

◄
Afmetingen model DD700-i

◄ DD700-i
Model DD700I voor gebruik in
een agressieve omgeving in AISI 304 roestvast stalen
behuizing en IP 68/69K
beschermingsklasse –
aansluiting via wartels – als
tafelmodel of geschikt voor
wandmontage

DD700-ic ►
Model DD700 IC –
industriële RVS
behuizing –
aansluiting d.m.v.
connectoren –
uitvoering als
tafelmodel of geschikt
voor wandmontage

DD700 – ed. 1.2/1120

