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Modell. 

PTM-N IX modell D430 kijelzővel és opcionális nyomtatóval mind a belső 
használatra, mind a kereskedelmi használatra hitelesített változatban. 

 

Általános tudnivalók 

• Az elektronikus békamérleg AISI 304 rozsdamentes acélból készült. 
• Beépített akkumulátorral működik. 
• Négy, nagy pontosságú, IP67 védettségű rozsdamentes acél mérőcellával rendelkezik. 
• A rendszer mechanikus biztonsági ütközőket tartalmaz. 

 
Műszaki adatok 

• Hidraulikus emelővel, krómozott acéldugattyúval, automatikus végállás kapcsolókkal  
• Emelés/süllyesztés vezérlés a raklapemelő fogantyúján  
• Önkenő sikló csapágyak a kormánycsuklókon  
• Újratölthető akkumulátorok. Az akkumulátor üzemideje: min. 20 óra (nyomtató 

nélkül) 
• Külső akkumulátortöltővel felszerelt 
• Tápellátás: 12 Vcc  
• Teljesítményfelvétel: 10 Va  
• Teljesítményfelvétel nyomtatóval: 20 Va  
• EIARS 232, 422/485 soros kimenetek  
• Üzemelési hőmérséklet -10° / + 40°  
• Tárolási hőmérséklet -20° / +70°  
• Megfelel a 73/23 EEC irányelvnek (alacsony 

feszültség)  
• Megfelel a 89/336 EEC (elektromágneses 

kompatibilitás) irányelvnek 
 
  



Funkciók: 

PTM-N IX modell D430 kijelzővel 
• Az IP68-as védettségű rozsdamentes acél 

kijelző háttérvilágítású grafikus kijelzővel van 
felszerelve (135x32 mm). 

• 6 különböző nyelvet választhat. 
• Változtatható magasságú számjegyekkel (16/32 mm) . 
• Dátum, idő és progresszív szám megjeleníthető. 
• 6 számjegyű termékkód (vagy ügyfélkód), amely 20 

karakterből állhat. 
• 8 számjegyű alfanumerikus általános kód. 
• Bruttó tömeg, nettó tömeg. 
• Tára (automatikus tára, előre beállított tára, ismert 

kódolt tára funkció) 
• Lehetőség egy előre kiválasztott kód vagy funkció 

összegzésére. 
 
 darabszámláló funkció: az átlagos egységsúly automatikus kiszámítása 
 több tára: ez a funkció lehetővé teszi a kezelő számára, hogy beírja a raklap tárasúlyát és egy 

doboz tára súlyát és a raklapon lévő dobozok számát, ekkor kiszámítja a teljes tára értéket előre 
beállított tára értékként 

 Összegző súlymérés: lehetővé teszi a mérleg fokozatos terhelését, a terhek felvételét és adatok 
kinyomtatását minden egyes terhelés után. 

 
Opciók: 

• Pedálos kézifék 
• Hőnyomtató 
• Rádiókapcsolat az adatok továbbítására távoli számítógépre vagy másodkijelzőre 
• „MPP”  súlymemória 

 
Méretek mm-ben 

 

PTM-N IX modell D430 kijelzővel, változó méréshatárral, kereskedelmi használatra, 
hitelesített változatban 

Modell mérési határ (kg) osztásérték (kg) 
PTM-N IX 6 300/600 0,2/0,5 
PTM-N IX 15 500/1000/1500 0,5/1/2 

 


