
Elektromos
darumérleg Típus: KSK

Általános
adatok:

 Méréshatárok: 0 - 6000 kg és 0 - 9500 kg
 Osztásértékek:

lásd a táblázatban
 25 mm m agas LCD -kijelző háttérvilágítással , könnyen olvasható bárm ilyen

fényviszonynál
 Alul és felü l kengyellel ellátva

 Kompakt m éret és kis távolság a kengyelek  között

 Pontosság: +/- 0.03%

 5 billentyűs vízálló klaviatúra : Nullázó, automat. vagy kézi tárázás , MÓD,
nyomtatás (opció), be/kikapcsoló gomb

 Festett acél, tartós tűzzom áncos kivitel

 Távirányítóval felszerelt (8 m -es hatótávolsággal) a felhasználó által
konfigurálható tárázó funkcióhoz vagy 4 gombos klaviatúraként alkalmazható

 Tárázás a teljes
mérési tartományban

 Súlyösszegzés, csúcsérték kijelzés , ellenőrző mérés, százalék m eghatározás ,
darabszámítás , adattároló funkció , kg/lb kijelzés, net/bruttó érték kijelzés ,
nagyfelbontású kijelzés

 Áram ellátás: 4 db AA típusú tölthető akkumulátor , működési idő 40 óra

 Digitálisan kalibrálható és program ozható közvetlenül, klaviatú ra vagy szoftver
segítségével

 program ozható szűrő és automata kikapcsoló funkció

 Működési hőm érséklet : -10 /+40 ºC
 RS232 kimenet nyomtatóhoz, RJ45 típusú csatlakozó a gyors

program ozáshoz


 Hárm as tartom ányú osztásérték : az osztásérték 3 értékből áll. Kisebb

súlyértéknél pontosabb mérés olvasható . Automatikusan megtörténik a magasabb
tartományra való kapcsolás.



Változat Nem  hitelesített M  és CE hitelesített

Típus KSK-6000 KSK-9500 KSK-6000 KSK-9500

Méréshatár 6000 kg 9500 kg 6000 kg 9500 kg

osztásérték 0,5 / 1 / 2 kg 1 / 2 / 5 kg 1 / 2 / 5 kg 2 / 5 / 10 kg

CE hitelesíthető
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Elektromos Darumérleg
Típus: KSK

Opciók:

Hőnyomtató

868MHz-es rádiófrekvenciás modul, amellyel a következő berendezések vezeték nélküli adatkommunikációját lehet megoldani: nyomtató,
számítógép, vagy súly kijelző/ismétlő, egy vagy több daru összekapcsolása, maximum kommunikációs távolság beltéri használat
esetén:70m és kültéri használat esetén: 150m

alibi memória (kincstári memória) dátum/időpont kijelzéssel; valós idejű óra (dátum/idő kijelzés)

type KSK-6000 KSK-6000M KSK-9500 KSK-9500M

A magasság 226 246

B méret 175 175

C méret 59 80

D méret 37 46

E méret 58 74

F méret 133 133

G  méret 104 104

H méret 363 430

I méret 170 180

minden érték mm-ben megadva

CE- hitelesített
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