Централен офис: София 1612, ж.к. „Хиподрума”, бл.122, вх.Е, тел: 02 / 958 1601,
958 1153, факс: 02 / 958 1153, e-mail: atark@mail.orbitel.bg
Шоурум: София, жк "Лагера", бул. „Цар Борис ІІІ”, бл.44 - партерен етаж,
тел./факс: 02 / 951 5297, 958 1781, e-mail: showroom@abv.bg
Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустриална" №1,
тел./факс: 02 / 936 8078

Индикаторен блок, производство на
Cardinal Detecto ‐ САЩ

Висока степен на влагозащита
дори при миене с гореща вода под
налягане!!!

•
•
•

Ярък LCD дисплей с височина на символите 25.4 мм
Вграден двупосочен нтерфейс RS‐232
Изключителна степен на защита IP69K

Капацитивни сензорни бутони. Индикатор
за натискане на бутон. Без подвижни части
и възможност за проникване на
замърсяване в индикаторния блок.

Изключително здрав корпус. Комбинацията от
здрав поликарбонатен корпус и капацитивни
бутони е ключът към изключителната защита на
блока от външни фактори.
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Индикаторният блок сменя автоматично подсветката на
LCD дисплея в режим на дозиране в зависимост от
зададените граници:
при тегло над горната граница – червена подсветка
при тегло в границите – зелена подсветка
при тегло под долната граница – жълта подсветка

Спецификации:
Захранване:
Вид на корпуса:
Габарити на корпуса:
Тегло:
Работна среда:
Дисплей:
Захранване на датчиците:
Обват на входния сигнал:
Брой на датчиците:
Дължина на кабела на
датчик:
Стойност на деление:
Чувствителност:
Деления на везната:
Вътрешна Резолюция:
Капацитет на тарата:
Брой измервания:
Обхват на автонулиране:
Мерни единици:
Клавиатура:
Стандартен Вход/Изход:

от 100 до 240 VAC (50/60 Hz) при максимум 0.4А
IP69K, термоустойчива пластмаса
239 (Ш) x 163 (В) x 93 (Д) мм
1.8 кг
Температура: ‐10°С до 40°С, Влажност: 90% (без конденз)
LCD с подсветка, височина на символите 25.4 мм
5.18 VDC
от 0.5mV до 40 mV
до 6, всеки до 350Ω минимално съпротивление
Максимум 457 метра за кабел с проводници за обратна връзка.
Максимум 9 метра за кабел без проводници за обратна връзка
1, 2, или 5 х 10, 1, 0.1, 0.01 или 0.001 (търговско)
от 0 до 99 (нетърговско)
нетърговска
0.15 uV/деление
търговска
0.5 uV/деление (Клас ІІІ/IIIL/IIIHD)
нетърговски
от 100 до 240 000
търговски
от 100 до 10 000 (Клас ІІІ/IIIL/IIIHD)
1 част към 16 777 216
до максималния капацитет на везната
от 1 до 100 в секунда
0.5 или 1 до 9 деления
паунд, унция, килограм, грам
Цветна, тип капацитивен, 7 сензорни (touch) бутона
1 двупосочен RS‐232
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