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RDS WEIGHLOG α 10, 

son teknoloji, kullanıcı 

dostu dokunmatik ekran 
olarak on-board tartım 

sistemi olarak tasarlan-

mıştır.  
Tartım esnasında yükün 

bilinmesi; para (mazot) 
ve zaman kaybının önü-

ne geçerek verimliliği 

arttırır.  
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 RDS WEIGHLOG α 10, 4,3 “ 

dokunmatik ekran ve basma 

butonlar ile modern ve ergo-
nomik bir ara yüz imkanı sun-

maktadır 
 10 farklı ataşmana kadar kulla-

nım için uygundur.(örneğin; 
çatal, kova…) 

 Sistem kompakt tekerlekli yük-

leyici, teleskopik yükleyici, 
forklift gibi yükleyiciler için 

uygundur.  

 Sistem yükleme anında  belirli 

bir periyotta hız ve 4 adet e 
kadar farklı noktalardaki ba-

sınç ölçümlerini yaparak çalış-
maktadır. 

 30 adet müşteri ve malzeme 

takip imkanı sunabilmektedir. 

SD kart veya USB kullanılabil-
mektedir.  

              Özellikler 

 Renkli dokunmatik ekran 

 Hedef yük 

 30 adet müşteri, 30 adet malze-

me ve 5 adet karışım datalarını 
depolama  

 SD kart veya USB kullanabilme 

imkanı 

 Statik ve Dinamik tartm imkanı 

 Genel toplam özeti 

 Yazıcı opsiyonu 

 Doğrulama fonksiyonu 

 Dahili sesli alarm 

            Avantajlar  

 Hızlı çalışma imkanı 

 Açık ve anlaşılır bir ekran ara 

yüzü 
 Hedef yük girerek  aşırı yük-

lemenin önüne geçme 

 Kayıt edebilme özelliği ile izle-

nebilirlik ve stok yönetimi 

 Güvenli ve verimli veri işleme 

imkanı 
 10 adet farklı ataşman kulla-

nım imkanı (forklift çatalı, 

kova gibi) 

 Yükleme özetleri çıkarabilme 

 Hızlı ve kolay kalibrasyon 

 Aşırı yük için alarm 

Teknik Özellikler 

 
 Çalışma voltajı      :10-30 vdc 

 Çalışma Sıcaklığı   :-20/+70 C 

 Sistem Hassasiyeti:+/-%2 

 Basınç Sensörü     :0-250 bar 

 EMC Protection     :2004/108/EC 

 Garanti                 :2 yıl 

 Koruma Sınıfı        :IP 54 

Opsiyonlar  

 
 Yazıcı  

 Harici sesli alarm: gürültülü or-

tamlar için ses düzeyi yüksek 

harici alarm ünitesi 

 


