
RON 2125 Mapa Tipi—1”/25mm Seyyar Göstergeli Vinç Tartısı 

Ufak ve hafif yük hücresi ile seyyar dijital göstergenin eşsiz uyu-
mu  ile kanca altı mesafede minimum kayıp sağlar.  
RON 2125 dinamometreler 12,5 ton kapasiteye kadar ölçüm yapa-
bilir, seyyar gösterge kullanıcının elinde tutulabildiği gibi yük 
hücresine de asılabilir.  
Bu sayede kullanıcı tonajı okumak için yüke yaklaşmak zorunda 
kalmayacaktır. Elinde taşıdığı seyyar gösterge ile veya emniyetli 
bir mesafeden okunabilen ilave geniş gösterge ile rahatlıkla yük 
tonajını okuyabilir. 
Asılı yük hücresi ve göstergenin ayrılabilmesi aynı zamanda siste-
min uzun ömürlü olmasını sağlar.  
Pil ömrü 2000 saatten fazladır. 
Yük hücresinin özel dikey delik yapısı harici hareketleri nötralize 
ederek güvenlik ve kesinliği arttırır. 

Özellikler 
Güvenlik Faktörü  : 5:1 olarak tasarlan-
mıştır 
Hassasiyet :  %0.1 (Tüm değerlerde)   
Mukavemet  : Her bir cihaz nominal değe-
rin %200 (sertifikalı) oranında yüklenir ve 
400t yüke kadar test edilir. 
Dayanım  : Đridyum ve poliüretan ile kaplı, 
güçlü, alüminyumdan çekilmiş muhafaza 
içeren gösterge.   
Gösterge  : 5 rakamlı 25 mm (1”) rakam 
boyutunda likit kristal gösterge ve arıza 
uyarı paneli, iki-seviyeli aşırı yük belirtme, 
maksimum değer (hafızaya alır), batarya 
seviye göstergesi, dara belirtme (brüt veya 
net), ünitelerin ölçümü, uyku pozisyonu , 
şarj, programlama talimatları.  
Beher saniyede ölçüm sayısı : 1  
Fonksiyonlar  : Sıfır. Dara. Zayıf batarya 
uyarısı. Maksimum (hafızaya alır) iki  
seviyeli aşırı yük görsel alarmlar. Kullanıcı 
kalibrasyonu . Açıldıktan  60 saniye sonra 
uyku modu, yüklendiğinde otomatik olarak 
harekete geçer. 

 
Üniteler  : Aşağıdaki birimlerde ölçüm 
yapabilir: metrik ton, kısa ton (2000 lb), kg, 
lbs (50ton ve üzeri kapasiteler için lbsx10 
veya lbsx100), Newton, Deka Newton, Kilo 
Newton. 
Yük Hücresi Malzemesi  : Kuvvetli, uçak 
teknolojisinde kullanılan kalitede;  
poliüretan kaplanmış, metal alaşımlı çelik. 
Gösterge Malzemesi: Alüminyum 
Güç  : 3 x AA (“kalem”) 1.5 Volt Alkalin 
batarya.  3AH oranlı bataryalar sürekli  
kullanımda en az 2000 saat (üç aydan  
fazla) çalışır. Ara sıra kullanım bataryanın 
ömrünü birkaç yıla kadar uzatır. Birtakım 
opsiyonlar eklemek batarya ömrünü  
kısaltacaktır. Tüm ayarlar güç kapanınca 
kayıtlı kalır. 
Kalibrasyon  : Kullanıcı kalibrasyonu. 
Başlangıçta fabrika kalibrasyonu,  
tamamıyla izlenebilir (onaylı) 
Isı Aralığı  : -25°C den +80°C ye) 
Dış koşullar: Havaya dayanımlı, NEMA 4, 
IP65 standardı.  

Opsiyonlar: 
• 1 veya 2 kullanıcı– ayarlı sabit noktalar 
• Göstergeye kablo bağlantılı ilave 2”/50 mm gösterge  
• Göstergeye kablo bağlantılı ilave 4”/100 mm LED 
gösterge  

• 5 m. lik ilave kablolar 
• Analog çıkış:0 dan 1 V 
• Analog çıkış: 4 - 20 mA  
• Kararlı olmayan yüklerde ortalama değer 
• Taşıma çantası 
• Veri kaydedici– 600 ölçüme kadar 
• Veri kaydedici– 3000 ölçüme kadar 
• Veri kaydedici– 6000 ölçüme kadar 
• Özel off-shore konektörlü IP67 yük hücresi 
• Sualtı özellikli IP68 yük hücresi 
• 5 metrelik daha uzun uzatma kablosu 
• Saniyedeki ölçüm sayısı : 2/3/4/5/6/7/8/20/30,  fabri-
ka ayarlı 

• Gerçek zaman saati 
• Şarj edilebilir batarya ve sistemdeki bataryaları şarj 
etmek için şarj cihazı 

• Halat adedi çarpanı 
• RS-232– seri veya istek üzerine veri çıkışı, kullanıcı 
seçimli 

• Birkaç yük hücresinin toplamı 
• Kullanıcı seçimli Baud hızı  
• Kullanıcı seçimli üniteler 
• Toplayıcı 
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“Mapalar dahil değildir” 

Bütün dinamometreler tamamen test edilmiş olup test sertifikası    
ve kalibrasyon tablosu ile birlikte teslim edilir.  


