
 
 

 
 

 

 

Gewichtsindicator:  KPZ 52(E) – 7- 1  
Optie voor: 
KPZ 71-7,  KPZ 72, KPZ 73, KPZ 74, KPZ 75  
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Bekende tarra, 
Stukstellingen, 
Nulcorrektie, 
Grensgewichtcontrole, 
LCD-display met achtergrondverlichting, 
Optelgeheugen, 
Multibereik indeling, 

IJkwaardig  I I I , 

 
Beschrijving : KPZ 52(E) – 8 - 1 Robuuste ABS 
kunststof behuizing, bedieningsvriendelijk, stof- en 
spatwaterdicht folientoetsenbord. LCD  - display, 6 – 
cijferig, 26 mm hoge cijfers en achtergrondverlichting.  
Werktemperatuur – 10 ° tot + 40 ° C.  230 Volt.  
Funkties : Automatische en manuele nulcorrectie, 
tarrageheugen (via cursortoetsen oproepbaar), 100 % 
tarra, handmatige tarra. Gegevensoverdracht via  
seriële interface mogelijk (Optie) inclusief 
optelgeheugen met volgnummering, telfunctie / 
stukstelling (met referentie-aantallen), Display met 
achtergrond-verlichting (3 keuzemogelijkheden), 
Hoeveelheids- en grenswaardencontrole – HIGH – 
OK – LOW - ( d.w.z. twee vrij programmeerbare 
gewichtswaarden met geluidssignaal en display-
indicatie). Boven- en ondergrens via toetsenbord 
instelbaar, automatische zelftestfunctie, foutmeldingen 
in het display. 
Indicatie voor : Nulstelling, tarrering, stabiel, 
laadstatus, geheugen, batterij-leeg en grenswaarden. 
Opties : Seriële interface RS 232, radiografische 
gegevensoverdracht, Diverse formaten voor 
gegevensuitvoer instelbaar. Bonrol- of etikettenprinter. 
Schakelcontacten / Relaisuitgang (High-OK-LOW). 
Verwisselbare accu. 

 

 
Beschrijving toetsenbord  
 

Toets Beschrijving 
 
 
 
 

ON/OFF 

 

Deze schakelaar bevindt zich aan de linker zijkant van de behuizing en dient voor het in- en 
uitschakelen van de indicator.  
 

 
 

 

Met deze toets worden de „grenswaarden“  ingegeven en de instellingen van de signalen 
opgeroepen. 

M+ Met deze toets wordt de weergegeven aantal stuks en het gewicht in het geheugen opgeslagen of 
opgeroepen. 

  
Met deze toets wordt op gewichtsweergave omgeschakeld. 

 

 
 
 

Met deze toets wordt de achtergrondverlichting ingesteld ( 3 varianten ). 
 

 

 
 

Met deze toets wordt de in het display weergegeven waarde verhoogd. 

 Met deze toets wordt de ingegeven waarde als aantal stuks bevestigd. 
 

 

PCS 

 

Met deze toets wordt het referentie-aantal ( 10, 20, 50, 100 ) geselecteerd. 
 

 

 

Met deze toets wordt het display op 0,0 gezet. 

 

Met deze toets wordt een op het plateau liggend gewicht getarreerd. 

 

Met deze toets worden de opgeslagen waarden opgeroepen ( b.v. totaal, tarra, grrenswaarde ). 
CE Met deze toets worden ingegeven waarden gewist ( b.v. totaal , tarra, grrenswaarde ). 
 

 

Met deze toets worden gegevens aan de interface doorgegeven (verschillende formaten mogelijk). 

 

Met deze toets worden cijfers/waarden bevestigd. 
 

Technische wijzingen voorbehouden. 

 
De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be  – GSM: 0496/28.47.59  

 

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED  ! ! 
Bezoek onze website:   www.DEVRY.be 


