
RON 3050 Kanca Altı Vinç Tartısı - 2”/50mm Gösterge 
RON 3050 vinç tartısının tekli veya  
arkalı - önlü çiftli göstergesi mevcuttur.  

Dijital tartının geniş 2”/ 50mm geniş 
göstergesi uzak mesafeden okunabilir, 
böylece kullanıcının emniyeti ve konfo-
ru sağlanır. 

RON 3025 Vinç Tartısının sağlam mu-
hafazası , alüminyumun soğuk çekilme-
si ile şekillendirilmiştir.  Döküm parça 
ihtiva etmez. 

Pil ömrü 2000 saatten fazladır. 

RON tartılarının ufak yapısı kanca altı 
mesafede minimum kayba neden olur. 

Bütün dinamometreler tamamen test 
edilmiş olup test sertifikası ve  kalibras-
yon tablosu ile birlikte teslim edilir.  

Özellikler 
Güvenlik Faktörü  : Yük hücresi ve kaldır-
ma gözü için 5:1 olarak tasarlanmıştır 
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. 
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 

LCD gösterge  
• Göstergeye kablo bağlantılı ilave 4”/100 mm 

LED gösterge  
• Analog çıkış:0 dan 1 V 
• Analog çıkış: 4 - 20 mA  
• Kararlı olmayan yüklerde ortalama değer 
• Veri kaydedici– 600 ölçüme kadar 
• Veri kaydedici– 3000 ölçüme kadar 
• Veri kaydedici– 6000 ölçüme kadar 
• Đkili gösterge ekranı  
• Saniyedeki ölçüm sayısı : 2/3/4/5/6/7/8/20/30,  

fabrika 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 
• Dönebilen kanca 
• Toplayıcı 
• Kablosuz veri iletimi 

REKARMA MAKĐNE SAN ve TĐC. A.Ş. 
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Sitesi, B23 Parsel, 34959 Tuzla– ĐSTANBUL 
Tel: +90 (216) 593 09 42    Fax: +90 (216) 593 09 45-46    www.rekarma.com /  info@rekarma.com 

 

#) Bu kapasiteye: 
yük hücresi ile kanca arasında ikili 
zincir bağlantısı yapılarak ulaşılır. 


