
 
 

 

 

Indicator Type  :  KPZ 52(E)-9-1 
 

Optie voor : KPZ 1, KPZ 2 en KPZ 2-06-S 

 

III
  

 

 

Roestvrijstalen behuizing  IP 67 
 

 
 
 
 

Inox IP67 
Tarra 100 % 
Autom. nulstelling 
Brutto- / Netto – aflezing 
Grenswaardefunctie 
Eenvoudige stuks-telling 
LCD scherm met achtergrondverlichting 
 

Beschrijving: KPZ 52E-9-1  
Robuste roestvrijstalen waterdichte IP 67 behuizing, 
Met beugel voor wandmontage, Bedieningsvriendelijk 
folie-toetsenbord, Grote toetsen. LCD – display : 6 
cijferig, 25 mm hoge LCD - cijfers, Diverse symbolen, 
Achtergrondverlichting. Werkingstemperatuur –10 ° tot 
+40 °C., 230 Volt met vaste voedingskabel, Accu 
mogelijk (Optie).  
Funkties : Automatische handmatige nul-stelling, 
Brutto-/Netto-omschakeling, Tarra tot 100 %, 
Meervoudig tarreren, Gewichtseenheid-omschakeling 
naar Stuks-telling met referentieaantallen te kiezen 
tussen 10, 20, 50, 100 und 200.  Data- in- en uitgang 
over bidirectionele seriële interface mogelijk (optie): 
Functiesturing via PC voor ingave-commando’s, 
Diverse uitgave-formaten configureerbaar,  
Uitgave- aktivering via PC-afroep, continu signaal of 
na nul-terugkeer. Negatieve gewichtsaanduiding, 
Achtergrondverlichting van de display, automatische 
uischakelfunctie 0 - 9 Minuten, Target-functie, 
Grenswaardefunctie LOW – OK – HIGH,   ( dwz. 
Twee vrij te kiezen gewichtswaarden, Geluidssignaal 
en displayvermelding ), Piekwaarde-functie, digitale 
Stabiliserings- en Storings- Filter, automatische 
zelftestfunctie, Foutmelding via display. 
Symbool-aanduidingen voor : Nulstelling, Brutto, 
Netto, Stabiliteit, Balkdiagram voor accu-toestand, 
Accu-laden waarschuwing, Grenswaarde, Te gering 
stuks-aantal of stuks-gewicht.  
LED-aanduidingen voor: Accu-oplaadtoestand. 
Opties: Bidirectionele seriële interface RS 232, Accu, 
Relaisuitgang voor schakelpunt, Printers.  

 

Rugaanzicht en afmetingen:                  Toetsfuncties: 
 

Toets Beschrijving 
 

ON     
 

 

Inschakelen van de indicator. 
Nulsteltoets. Het functiebereik bedraagt ±2% 
van de kapaciteit van de weegschaal.  
 

 

OFF 
 
 

Uitschakelen van de indicator. 
 

 

 

 

 

 

 

Tarra-toets. Het tarrabereik bedraagt 100% 
van de kapaciteit van de weegschaal.  
Meervoudig tarreren en uitwegen zijn 
mogelijk. 
Negatieve gewichtswaarden worden 
aangeduid en kunnen naar 0.00 getarreerd 
worden.  
Tarra uitschakelen: Alle lasten van het 
weegplatform wegnemen deze toets drukken. 

 

 

 

 

 

Brutto/Netto-omschakeling: Met een 
geaktiveerde tarra, schakelt u met deze toets 
over van Netto naar Brutto en terug.  
 

 

UNITS 
 

Eenheids-omschakeling: Omschakelen 
tussen gewichts-eenheid en stuks-telling 

Technische wijzigingen voorbehouden .        
 

 

  
 

 

257 mm 
90 mm 

170 mm 

Kabeldoorvoer RS-232 

Kabeldoorvoer weegcel 

Spanningstoevoer 

(Om te voldoen aan de waterdichtheidsnorm IP 67, mag 
voor de RS-232 kabel en de weegcelkabel uitsluitend een 

kabeldikte van 3 tot 5,5mm  gebruikt worden.) 

    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 


