INDICATOARE DIGITALE
CELULE DE SARCINĂ
CÂNTARE PRECIZIE
CÂNTARE BANC

TRANSPALETE CÂNTAR ATEX TPWX3GD
Cântar europaleți pentru utilizare în zone cu risc de explozie (zone 2 și
22), conform gradului de protecție Ex II 3GD IIC T6 T130°C X. Celulele de
sarcină certificate ATEX, cu grad de protecție IP68, asigură o precizie
deosebită în orice condiții de lucru.
CONSTRUIT INTEGRAL DIN OȚEL INOXIDABIL.

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

Aceste sisteme sunt proiectate și produse în conformitate cu prevederile
recomandării OIML R-76 și ale standardului SR EN45501.

CÂNTARE VERIFICARE

Disponibile atât în versiuni certificate pentru uz comercial, cât și pentru
uz intern.

CÂNTARE PLATFORMĂ
CÂNTARE ANIMALE
TRANSPALETE CU CÂNTAR
CÂNTARE STIVUITOR
CÂNTARE FEROVIARE
CÂNTARE AUTO
CÂNTARE ABATOR
CÂNTAR MACARA
CÂNTARE BANDĂ
CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
CÂNTARE DOZARE
TOTALIZATOARE DISCONTINUE
CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE
CÂNTARE IMPACT
CÂNTARE ETICHETARE

La cerere, sistemul poate fi furnizat cu furci având lățime peste furci de
680 mm sau o lungime a furcilor de 850 … 1 500 mm.

CARACTERISTICI TEHNICE:
 Capacitate maximă de ridicare: 2 000 kg;
 Precizie mai bună de ± 0,05 % din capacitate;
 Dimensiuni furcă liză: 1 182 x 550 x 80 mm;
 Greutate cântar: aproximativ 135 kg;
 Structură de rezistență extrem de robustă, din oțel
inoxidabil masiv;
 Cilindru hidraulic din oțel inoxidabil;
 Roți de ghidare cu înveliș din cauciuc;
 Role duble de preluare a sarcinii și roți de ghidare cu
înveliș de poliuretan;
 Cântar cu 4 celule de sarcină certificate ATEX, din oțel
inoxidabil, cu grad de protecție IP68;
 Indicator cu carcasă din oțel inoxidabil satinat, grad
de protecție IP68;
 Tastatură etanșă, cu 17 taste numerice și funcționale;
 Afișaj LCD cu fundal iluminat, cu 6 cifre de 25 mm
înălțime;
 Alimentare cu acumulatori reîncărcabili care se
extrag și pot fi încărcați în zona de siguranță;
 Autonomie acumulatori 150 ore maximum;
 Încărcător acumulatori (230 Vca, 50 Hz) inclus în
furnitură. Pentru utilizare în zona de siguranță.
TIPODIMENSIUNI:
Model
TPWX3GDI2T0
TPWX3GDI2T0M

Capacitate
500/1 000/2 000 kg
1 000/2 000 kg

FUNCȚII CÂNTAR:
 Zero;
 Tară automată;
 Tară prestabilită;
 Bază de date cu 10 greutăți de tară;
 Introducere 2 câmpuri libere (ID1 și ID2) de până la
10 cifre;
 Tastă funcțională programabilă;
 Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață
a acumulatorilor;
 Filtru digital programabil, anti-oscilații și anti-vibrații;
 Memorare vârf sarcină;
 Memorare sarcină curentă.

Diviziune
0,2/0,5/1,0 kg
0,5/1,0 kg
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OPȚIUNI ȘI ACCESORII:
Cod
Descriere
DFWBP76ATEXD Acumulatori reîncărcabili pentru zonele ATEX 1 și 21
TPWXFI
Furci din oțel inoxidabil
TPWRAS
Roți de direcție din material antistatic
TPWIFRE
Frână de parcare pentru transpalete din oțel inoxidabil, cu pedală montată pe coloana de direcție
TPWMEM3GD
Bloc de memorie încorporat, compatibil cu zonele ATEX 2 și 22, împreună cu conector instalat pe
coloana transpaletei și cablu serial RS232 pentru transferul datelor.
OBRF3GD
Modem radio extern, pentru zonele ATEX 2 și 22, în carcasă ABS IP66 cu 3 m de cablu ecranat și
alimentare de la indicator, pentru conectarea la indicatorul digital de greutate/afișajul repetitor.
Protecție ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X pentru gaze și ATEX II 3D Ex tc IIIC T125˚C Dc IP66 X pentru
praf. Raza maximă de acțiune: 70 m la interior, 150 m în exterior. 50 canale configurabile. OBRF
lucrează în combinație cu alt modem radio.
OBWIFI3GD
Modul WiFi extern, pentru zonele ATEX 2 și 22, în carcasă ABS IP66 cu 3 m de cablu ecranat și
alimentare de la indicator, pentru conectarea la indicatorul digital de greutate/afișajul repetitor.
Protecție ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X pentru gaze și ATEX II 3D Ex tc IIIC T125˚C Dc IP66 X pentru
praf. Raza maximă de acțiune: 70 m la interior, 150 m în exterior. 50 canale configurabile. OBRF
lucrează în combinație cu alt modem radio.
ALMEM
Memorie alibi (memorie fiscală, max. 120 000 cântăriri) cu ceas de timp real încorporat
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Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate
obligații contractuale.
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz
specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare.

