
Mierniki ME-02/N/LCD w po³¹czeniu z czujnikami tensometrycznymi s³u¿¹ do dozowania jedno lub 
wielosk³adnikowego. Oprogramowanie miernika udostêpnia szeroki zakres  opcji dozowania.
Do prostych zastosowañ, np. workowania, przewidziano uproszczon¹ wersjê oprogramowania.

Opcje na zamówienie

p³ytka steruj¹ca z przekaŸnikami 3 lub 8 kana³ów do sterowania urz¹dzeniami dozuj¹cymi

skrzynka steruj¹ca ze stycznikami do bezposredniego pod³¹czenia urz¹dzeñ dozuj¹cych

wejœcie zewnêtrznych przycisków (START, CLR itd.)

sygnalizator optyczny lub dŸwiêkowy

kalibracja zewn. 100 programów
   dozowania

data/godzina wydruk raportów
   dozowania

Skrzynka steruj¹ca
ze stycznikami

P³ytka steruj¹ca 
z przekaŸnikami

Wejœcia zewn.
przycisków

Wspó³praca 
z drukark¹/etykieciark¹

Masa netto:
xxxxxxx
Data: 
xx-xx-xxxx

Producent

MIERNIK ME-02/N/LCD

dozowanie jedno i wielosk³adnikowe

dozowanie w górê lub w dó³ (zbiornik)

6 lub 8 kana³ów dozowania 

mo¿liwoœæ pod³¹czenia 1-8 tensometrów

obudowa ze stali nierdzewnej

RS232C do sterownika PLC, drukarki lub komputera

..
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Miernik ME-02/N/LCD 9001:2015

ISO

Wersja tablicowa

Otwór w szafie 238      x 182
+1,5
-0,0

+1,5
-0,0

1
8

2

238 153

37

20

o

o

78
2

2
2

277 14,5

Dane techniczne

ME-02/N/LCDTyp miernika

Iloœæ dzia³ek legalizacyjnych

U³amek b³êdu granicznego wagi (pi)

Dzia³ka odczytowa (d)

Dzia³ka l egalizacyjna(e )

Zakres tarowania

Zakres napiêcia wejœciowego

Najmniejszy dopuszczalny 

sygna³ wejœciowy (DU/e)

Temperatura pracy

Iloœæ pod³¹czonych czujników

Impedancja czujników

Zasilanie czujników

System ³¹czenia czujników          

Stosunek d³ugoœci przewodu do przekroju

Obudowa

Gabaryty

Masa

Zasilanie

 

<6000e (3000e na podzakres przy pracy wielozakresowej)

0,5

1, 2, 5, 10 (g, dkg, kg) 

dowolna

pe³ny

0÷10mV / 0÷20mV / 0÷40mV/0÷80mV    -10÷10mV/-20÷20mV/-40÷40mV/-80÷80mV

0,4uV/e

-10 ÷ +40  C

40÷4000W

5V  AC 25Hz

1 czujnik: system 4-przewodowy, 1÷8 czujników: system  6- przewodowy     

75m/mm

1÷8 

o

stal nierdzewna IP65

238x182x89mm

2,3kg

~230V 50Hz 6VA
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