Tel-indicator Type : KPZ 56 – 1
Optie voor de KPZ 1, KPZ 2, en de KPZ 2-06-*.

Beschrijving

Display-indeling : 3t = 1kg, 2t = 500g, 1t = 200g, 500kg =
100g. Andere indelingen op aanvraag. Het minimale stuksgewicht voor de stukstelling : 1/5 van de display-indeling.

Deze kwalitatief zeer hoogwaardige
en
nauwkeurige tel-indicator kan overal ingezet
worden, waar een ijkwaardige uitvoering niet
verplicht is. Op basis van de hoge externe
resolutie en de 4 keer hogere interne
resolutie, kunnen grote hoeveelheden kleine
producten probleemloos getelt
worden.
Tevens wordt een grote stabiliteit en
herproduceerbaarheid gerealiseerd.
De
weergave op 3 LCD-displays geeft de
bediener alle belangrijke informatie in 1
oogopslag. Omschakelen is niet nodig. De
bovenal degelijke constructie, de bescherming tegen vocht, de ingebouwde
oplaadbare accu en het bedieningsvriendelijke spatwaterdichte folietoetsen-bord,
maakt deze tel-indicator tot een onmisbare
dagelijkse hulp.

Uitleg van de toetsen
0 tot 9 en .
CE:

M+
MC

Met deze toetsen worden het stuksgewicht, het aantal stuks of het tarra-gewicht
ingegeven.
Met deze toets worden de ingegeven waarden gewist.
1) Met deze toets wordt de weegschaal weer op 0,0 gezet.
2) Met deze toets wordt de achtergrondverlichtingsfunctie opgeroepen.
1) Met deze toets kan een gewicht getarreerd worden.
Met deze toets wordt de ingegeven waarde als referentie-aantal bevestigd.
Met deze toets wordt de ingegeven waarde als stuksgewicht bevestigd.
Met deze toets wordt de ingegeven waarde als grenswaarde bevestigd.
Wanneer deze waarde te hoog is, klinkt en een waarschuwingssignaal.
Met deze toets worden verschillende stuksgewichten opgeslagen.
Met deze toets wordt het weergegeven aantal stuks en gewicht bij het geheugen geteld.
Met deze toets wordt het geheugen gewist.

Standaard specificaties:
Display-indelingen: tot 1/30.000 mogelijk bij een interne resolutie van 1/600.000. Ingebouwde
calibratieroutine. Automatische alsmede een handmatige nulstelling. 100% tarrabereik. Stukstelling. De
tarrawaarde en het stuksgewicht kunnen ingewogen worden of via de toetsen ingegeven worden. De
indicator beschikt over 10 geheugens voor stuksgewichten. 3 LCD-displays met achtergrondverlichting
geven het gewicht, het aantal stuks en het stuksgewicht aan. De teluitkomsten kunnen in een geheugen
opgeteld worden. Hoeveelheidscontrole (Geluidssignaal bij het bereiken van een vooraf ingesteld aantal
stuks).
Opties:
Vrij configureerbare seriele interface (RS 232). Met deze interface kunnen weeggevens alsmede datum, tijd,
en twee vrij te kiezen 15-cijferige nummers (bv. artikelnummer, bedienernummer o.i.d.) overgezonden
worden. Aan deze interface kan zowel een printer als ook een etikettenprinter aangesloten worden, die
bovengenoemde gegevens als getallen en/of als barcode kan afdrukken.
Technische wijzingen voorbehouden.
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