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Bemutatjuk az iForks mérleges villákat

Az iForks olyan új generációs targoncamérleg, amely ellensúlyos, magas- és oldalemelésű
targoncákhoz egyaránt alkalmazható: egy teljesen vezeték nélküli rendszer, amelynél
valamennyi komponens, beleértve az elektronikát és a tápegységet a villákba van beépítve. A
villafejre szerelt nagyméretű burkolat a múlté. A mérőjel mindkét villából Bluetooth-on
keresztül jut a kabinban elhelyezett műszerhez, így nincs szükség a villákat összekötő kábelre.

Mindkét villában van egy piros színű, cserélhető telepmodul. A telep állapotát a villa első felén
villogó LED jelzi és üzenetet küld a kijelző műszerre is. A műszer menüjében a felhasználó saját
igényének megfelelően be tudja állítani a tápegység kezelését (pl. az automatikus kikapcsolás
idejét).

A RAVAS iForks alapkivitelében 4100 –as műszerrel és annak adatkezelési funkcióival van
ellátva: kódbeadási lehetőséggel, darabszámláló funkcióval, dátum/óra/perc generálással és
kijelző-háttérvilágítással. Adatátvitel: via RS232, Bluetooth vagy WiFi. A digitális
kalibráció révén aziForks rendkívül szervizbarát. A RAM szerelőegységgel ellátott
mérlegműszernek és a kábelezés teljes hiányának köszönhetően az iForks bármely targoncára
percek alatt felszerelhető: Tedd fel & mérj!
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Az iForks műszaki koncepciója

A RAVAS iForks-a a világ első teljesen vezeték nélküli targoncamérlege a beépített Bluetooth
technológiának köszönhetően. A kábelezés teljes hiányának köszönhetően az iForks bármely
targoncára percek alatt felszerelhető: Tedd fel & mérj! Mindkét mérleges villa önállóan
kommunikál a targonca fülkéjében elhelyezett műszerrel, mindkettő saját Bluetooth egysége
révén, melyek a villák keskeny függőleges részében vannak elhelyezve. A Bluetooth kapcsolat
státuszát kék LED –ek mutatják:

LED 1.5 másodpercenként villog: Bluetooth kapcsolat a kijelzővel aktív.
LED 4 másodpercenként villog: a mérleg auto-shut-off állapotban van.

Amennyiben nincs kommunikáció valamely villa és a műszer között, a kijelzőn hibajelzés
jelenik meg azt is mutatva, hogy melyik villa küld hibajelet. A Bluetooth egységeknek a
villákba történt beépítése és az olyan sérülékeny alkatrészeknek, mint pl. a kalibrációs panelnek
a kiküszöbölése révén az iForks meghibásodási valószínűsége rendkívül kicsi.

Mindkét villa saját, piros színű teleptartóval rendelkezik, miáltal a régi, fekete tömlővel védett
összekötő kábel feleslegessé válik. A telepmodulok cserélhetőek, robosztusak és illeszkednek a
villa kialakításához. Az elektronika és az akku részére a villafejeken kialakított dobozok
feleslegessé váltak. A párosával alaposan becsomagolt és egy biztonságos raklapon szállított
iForks mérleges villák könnyebben szerelhetőek. Minimális módosítással a villák villamozgatók
esetében is alkalmazhatóak.

A villapapucsok 2mm-el vastagabb anyagból készülnek így vastagságuk 10mm a korábbi 8mm
helyett. Ez a lehajlást előzi meg maximális és a villacsúcsokra ható terhelésnél.
A mérlegcellák és a villapapucsok közötti alátétet ( A) persellyel váltották ki
(B-D). A persely felveszi a vízszintes erőket és megakadályozza a csavarok kiesését.

A mérleges villák méretei megfelelnek valamennyi, a RAVAS cégnél 2007-ben kifejlesztett
mérleges villák méreteinek: lapos és keskeny villákkal könnyebben lehet dolgozni raklapokkal
és konténerekkel. A villák csak 133 mm szélesek és 58 mm magasak. Ezek az értékek nagyon
közel vannak a szabvány villaméretekhez (Egy 2.5 Tonnás targoncánál ez 100 mm és 45 mm).
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iForks alapkivitelben 4100-as kijelzővel felszerelve

A 4100 –as műszer a mérleges alapfunkciókon túlmenően kódbeadási lehetőséggel,
darabszámláló funkcióval, dátum/óra/perc generálással és az optimális leolvashatóság érdekében
kijelző-háttérvilágítással van ellátva. A háttérvilágítás a mérleg üzemeltetése alatt ki- és
bekapcsolható, intenzitása pedig a menüben beállítható. A mérleg műszer alapkivitelben RAM
szerelő-egységgel van ellátva, ezáltal a fülkében való felszerelés gyors és egyszerű.

A RAVAS iForks Digital Calibration Technology –t biztosít. A 4100-as kijelző tasztatúráján a mérleges
villák vezeték nélkül, digitálisan kalibrálhatók. Ez leegyszerűsíti a kalibrálást és a mérleg
sarokbeállítási idejét rendkívüli módon lerövidíti. Ezáltal az iForks mérleges villák
nagymértékben szervizbarátok. Külön előny, hogy a villában lévő elektronikus egységek igen
kicsinyek és teljesen be vannak azokba építve. Nincs szükség többé a mérlegcellák kalibrációs
paneljeire.

A 4100-as kijelzőnek egy szabad com port-ja van a mérlegadatok továbbítása és a
mérlegrendszernek egy meglévő anyagáramlási folyamatba való beillesztése céljából. A 4100-
kijelzőből adatokat lehet továbbítani:

soros RS232-es kábelen
Bluetooth kapcsolattal
WiFi kapcsolattal vezeték nélkül

Ily módon a mérlegrendszer Bluetooth-on keresztül kommunikálhat RAVAS SIR Mobile
szoftverrel ellátott Windows CE/Mobile adatgyűjtővel vagy WiFi-n keresztül on-line WMS
rendszerekkel.

Az iForks opcionálisan ellátható elektronikus szint-korrigálással. A mérleges villába épített
érzékelő érzékeli a targonca oszlopának dőlésszögét. Maximum be 5° eltérésig a mérleg
műszer szoftvere korrigálja az eltérést. Ha ennél nagyobb a ferdeség, a kijelzőn hibajelzés
jelenik meg. Ha a targonca oszlopa ismét függőleges helyzetbe kerül, a mérleg visszakapcsol.
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Tápfeszültség kezelése felhasználói a menüben

Az iForks mindkét villája és a mérlegműszer is önálló telepegységgel rendelkezik. A 4100-as
műszer tápfeszültségét 4 db. AA-telep biztosítja, mint a RAVAS 1100-as típusnál. Mindkét
villa cserélhető teleptartóval van ellátva, amely 4 db. D-telepet tartalmaz.

A telepek élettartamának optimalizálása érdekében az iForks auto-shut-off funkcióval
rendelkezik. A mérleget egy, a teleptartó alatt elhelyezett kék gombbal lehet bekapcsolni. Ha a
mérlegműszeren több mint két órahosszon keresztül nem kezelnek egy nyomógombot sem, a
villákban automatikusan lekapcsolódik a tápfeszültség (auto-shut-off funkció). A következő
mérésnél ismét a kék gombok segítségével lehet a mérleges villákat bekapcsolni.

A mérlegműszernek is van auto-shut-off üzemmódja: alapbeállításában ez 2 perces nyugalmi
időszak után aktiválódik. Kikapcsolás előtt 15 másodperccel egy visszaszámlálás jelenik meg a
kijelzőn. Bármely nyomógomb működtetésére megszakad az automatikus kikapcsolási folyamat
és a 2 perces időszak elölről kezdődik. Az auto-shut-off üzemmódból a mérlegrendszert a ki/be
gombbal lehet üzembe helyezni – másodperceken belül megteremtődik a Bluetooth kapcsolat.

Ha a kezelő a mérleget folyamatosan akarja használni vagy bármi más okból nem akarja
használni az auto- shut-off funkciót, átkapcsolhatja a mérleget folyamatos üzemmódba és a
mérleget így mindig be- és kikapcsolja. Tisztában kell azzal lenni, hogy a folyamatos üzemmód
csökkenti a telepek élettartamát és sűrűbben kell azokat cserélni. A felhasználói menüben a
kezelő ellenőrizheti a telepfunkciókat, beállíthatja az auto-shut-off időt, vagy kikapcsolhatja ezt a
funkciót. A felhasználói menü független a kalibrációs és a paramétert beállító menütől, melyhez
a kezelő nem fér hozzá.
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A villákon elhelyezett kék LED-ek, melyek a Bluetooth kapcsolatot mutatják információt
adnak a telepek állapotáról is: ha a LED minden 10 másodpercben kétszer villog, akkor a telep
közeledik a lemerüléshez. A kijelzőn is megjelenik a LOW BAT üzenet, megjelölve, hogy
melyik villában: “FORK1” vagy “FORK2”. A mérleges villákban lévő telepmodulok
opcionálisan elláthatók tölthető akkukkal és hozzá való töltővel.

Változatok és árak

A RAVAS iForks egyesíti az RWV Autonome előnyét (gyors üzembe helyezés) az RWV RF
előnyével (a mérlegműszer a fülkében van elhelyezve) valamint többlet szolgáltatásokat nyújt,
rendkívül robosztus és szervizbarát. Ebből adódik a RAVAS cég azon célkitűzése, hogy az
iForks teljesen váltsa ki az RWV Autonome és RWV RF típusokat, amint a teljes
típusválaszték elkészül. Az iForks árfekvése az RWV Autonome típusénak felel meg, az
alapkivitel ára 3,100 EUR (2,500kg-os kivitel).

A RAVAS cég 2009 közepére elkészíti az iForks hitelesített változatát is. A 3 és 5 tonnás
kivitelek is elkészülnek 2009 folyamán. A kábellel ellátott RWV 2500 típus természetesen
megmarad a 6100-as műszer sokrétű szolgáltatásaival. (RWV-C 2500, kábeles kivitel).

Professzionális csomagolás

A szállítás közbeni sérülések kockázatának minimalizálása, a szállítási költségek csökkentése
valamint a márkaképviseleteknél az azonnali szállítások elősegítése érdekében az iForks egy
lapos kartondoboz csomagolást kapott, amely egy raklaphoz van rögzítve. A dobozban minden
egységnek helye van: villák, telepmodulok, teleptöltő, nyomtató, kezelési utasítás stb. Ez a
csomagolási mód is kiemeli a termék professzionális jellegét.
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Rövid összefoglalás: iForks

Műszaki koncepció:
Plug & weigh: üzembe helyezés 5 perc alatt
Nincs kábelezés: mindkét mérleges villáról jelátvitel via Bluetooth.
Nincs burkolat a villafejen: nincs probléma a védőráccsal valamint a villamozgatóval.
Kis villaméret: 133 x 58mm.
Sérülékeny alkatrészek kiküszöbölve

Mérleg funkciók:
4100-as mérlegműszer, darabszámlálás, kódbeadás, dátum/óra/perc
Digitális kalibrálás, gyors és egyszerű sarokbeállítás: szervizbarát, gyors javítás,
üzemeltetési költség csökkentés

Opcionálisan: targonca oszlop max. 5°-os dőlésének kompenzálása, afelett hibajelzés

Adat kommunikáció:

via RS232, nyomtató, Bluetooth vagy WiFi.

Tápellátás:

Könnyen cserélhető, robosztus teleptartó a villákon. Opcióként: töltőegység tölthető
telephez.

Auto-shut-off üzemmód, restart be/ki gombbal a mérlegműszeren, nyomógombbal a
villákon, kezelői menü a tápellátás beállítására.

LED kijelzők a villákon a telepfeszültség és a Bluetooth kapcsolat állapotáról:
minden 1.5 másodpercben villogás: Bluetooth kapcsolat OK
minden 4 másodpercben villogás: auto-shut-off mode üzemmód aktív
10 másodpercenként 2 villanás: ezen a villán a telep lemerülőben van

LOW BAT kijelzés a mérlegműszeren villánként


