
RON 2150 kanca tipi büyük 2”/50mm seyyar göstergesi ile özel  elektro-
nik vinç tartım cihazıdır.  
 
Taşınabilir gösterge kullanıcının güvenliğini garanti eder, sonucu oku-
mak için hiçbir surette yükün yanına yaklaşması gerekmez;  yük göster-
gesini elinde tutması veya güvenli mesafeden okuması yeterlidir. 
 
Yük hücresi ve göstergenin ayrılması aynı zamanda sistemin uzun ömür-
lü olmasını sağlar.  
 
Tüm RON vinç tartı ve dinamometreleri fabrikada test edilir ve test ser-
tifikaları ve tüm kalibrasyon/ayar çizelgesi ile teslim edilir. 

Özellikler : 
 
Güvenlik Faktörü: 5:1 olarak tasarlanmıştır 
 
Yük Dayanımı: Her sistem kapasitesinin %200 
üne dayanımlıdır 
 
Hassasiyet: maksimum aralığın %0.1 + 
1çözülme kademesi 
 
Dayanım: Güçlü extruded alüminyum gösterge 
dış yüzey, iridized ve poliüretan kaplama. 
 
Gösterge: 5 rakamlı, 50 mm (2”) likit kristal 
gösterge ve annunciator, iki-seviyeli aşırı yük 
belirtme, maksimum değer (zirvede tutma), 
zayıf batarya, dara belirtme (brüt veya net), 
ünitelerin ölçümü, uyku belirtme, şarj, prog-
ramlama talimatları. Saniyede ölçüm sayısı : 1 
 
Fonksiyonlar: Sıfır. Dara. Zayıf batarya uyarı-
sı. Maksimum (zirvede tutma) iki– seviyeli 
aşırı yük görsel alarmlar. Kullanıcı kalibrasyo-
nu Sıfır değerden 60 saniye sonra uyku modu, 
yüklendiğinde otomatik olarak harekete geçer. 
 
Üniteler: aşağıdaki ölçülerde mevcuttur:metrik 
ton, kısa ton (2000 lb), kg, lbs (50ton ve üzeri 

kapasiteler için lbsx10 veya lbsx100), newtons, 
deca newtons, k. Newtons. 
 
Yük Hücresi Malzemesi: Kuvvetli aerospace 
kalite, metal alşımlı çelik, poliüretan kaplama 
Güç: 3 x AA (“kalem”) 1.5 Volt Alkalin batar-
ya.  3AH oranlı bataryalar sürekli kullanımda 
en az 2000 saat (iki aydan fazla) çalışır. Ara 
sıra kullanım bataryanın ömrünü birkaç yıla 
kadar uzatır. Birtakım opsiyonlar eklemek 
batarya ömrünü kısaltacaktır.Tüm ayarlar güç 
kapanınca kalır. 
 
Kablo: 5m kablo ile temin edilir. 
 
Kalibrasyon: Kullanıcı kalibrasyonu. Başlan-
gıçta fabrika kalibrasyonu, tamamıyla izlenebi-
lir (onaylı) 
 
Isı Aralığı: -25°C den +80°C ye) 
 
Çevre: Havaya dayanımlı, NEMA 4, IP65.  
 
Opsiyonlar: 
• 1 veya 2 kullanıcı– ayarlı sabit noktalar 
• İbreye kablo bağlantılı ilave 50 mm gösterge  
• İbreye kablo bağlantılı ilave 100 mm göster-

ge  

• 5 m. lik ilave kablolar 
• Analog çıkış:0 dan 1 V 
• Analog çıkış: 4den 20 mA ya 
• Taşıma çantası 
• Veri kaydedici– 3000 ölçüme kadar 
• Veri kaydedici– 6000 ölçüme kadar 
• Geliştirilmiş hassasiyet %0.05 maksimum 

aralık + geliştirilmiş çözülme (ebatlar tablo-
suna bk.) 

• Özel off-shore bağlantılı 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, fabrika ayarlı 
• Gerçek zaman saati 
• Şarj edilebilir batarya ve sistemdeki batarya-

ları şarj etmek için şarj cihazı 
• RS-232– seri veya istek üzerine veri çıkışı, 

kullanıcı seçimli 
• Toplam yük göstergesi 
• Kullanıcı seçimli baudrate 
• Kullanıcı seçimli  

RON  2150  Kanca Tipi  —   2”/ 50mm  seyyar göstergeli vinç kantarı 


