Централен офис: София 1612, ж.к. „Хиподрума”, бл.122, вх.Е, тел: 02 / 958 1781,
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, e-mail: showroom@abv.bg
Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустриална" №1,
тел./факс: 02 / 936 8078

Стандартни характеристики:
Час и дата (12 или 24 часа)
Настройваемо филтриране
Многоточково калибриране
Бруто, тара, нето преобразуване
Възможност за многоинтервалност
Серийна комуникация SMA Level 2
Цветна означена клавиатура (навигационни и буквени
бутони)
Интерактивен контактен дисплей (Touch screen)
Задаване на оператори (1 администратор и 7
потребителя)
Операционна система - LINUX

Опции (изискват допълн. софтуерно обезпечение):
9 допълнителни слота
Платка 825-SIB
Дигитален Вход/Изход 825-DIO (8 настройваеми
дигитални входа и изхода)

Индикатор 825 Spectrum позволява правене
на справки в реално време по зададен
критерий, например, по номер на превозно
средство, фирма, идентификационен номер,
час, дата и др., благодарение на двата 32битови ColdFire® процесора и 64МВ
потребителска
памет.
Справките
се
изобразяват на екрана и могат да бъдат
отпечатвани. Базата данни може да бъде
споделена с РС с цел редактиране и
създаване на кантарни бележки.

Благодарение на QWERTY клавиатурата и
навигационните бутони на програмируем 825
Spectrum, на екрана може да редактирате
начално и крайно съобщение на бележката
(до 5 реда всяко). Удобството и
функционалността при редактиране на
етикетите и бележките е едно от
предимствата на индикаторен блок 825
Spectrum.
Настройкaтa на бележки за
ASCII принтери е улесненa
благодарение на
задаването на Х-Y
кoординати.
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Индикаторен блок 825 е идеален за
вграждане в системи за дозиране. Блокът
позволява моментално разпознаване на
статуса на натоварване чрез цветовите
индикатори. Маркерът върху цветната
лента, с дефинираните от потребителя
граници, следи процеса на дозиране, а
тегловото показание се оцветява в
съотвения цвят на достигнатата граница. При
процеса на дозиране могат да бъдат
настроени три или пет зони, например, при
пълнене на чували, щайги и контейнери с
храни за домашни любимци, месо, ядки и
крепежни
елементи.
Използвайте
индикаторен блок 825 Spectrum навсякъде,
където се изисква прецизно пакетиране.

Благодарение на двата 32-битови ColdFire®
процесора и 64МВ потребителска памет,
програмируемият
825
Spectrum
e
изключително бърз. Лесно управление на до
10 входни аналогови платки, всяка с
независима скорост на преобразуване до
200 стойноссти в секунда. Позволява
изграждането на дозаторни системи с
висока точност. Блокът 825 поддържа
функция автоматично следене на падащия
стълб за по-прецизно дозиране в асфалтови
бази, каменни кариери, зърнени силози и в
химическата
индустрия.
Също
така,
поддържа и статичен падащ стълб в случаи,
когато няма вариации на падащия стълб.

825 Spectrum притежава голям екран, който позволява
детайлно описание на процеса на работа. Потребителят
може да променя цветовата схема на екрана и
озвучението, благодарение на интерактивния контактен
дисплей (Touch screen) и бутоните за навигация. Позволява
създаването на 8 оператора (1 администратор и 7
конфигуруеми потребителя) с до 25 нива на достъп.
Настройката на дата и час е лесна (12 или 24ч).

Контактен дисплей
(Touch screen)
Бутон
ON/OFF
Навигационни
бутони

Клавиатура
QWERTY
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Файлове в
825 Spectrum
База данни за
трансфер към
USB устройство

Спецификации:
Захранване:
Вид на корпуса:
Габарити на корпуса:
Тегло:
Работна среда:
Размери на дисплея:
Резолюция на дисплея:
Захранване на датчиците:
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:
Лицев панел:

Стандартен Вход/Изход:

90 до 264 VAC (50/60 Hz)
NEMA 4Х/IP66, неръждаема стомана
305 (Ш) x 247 (В) x 95 (Д) мм
7,26 кг
Температура: -10 до 40° С, Влажност: 90% (без конденз)
133 х 102 мм
640 х 480 пиксела (Цветен LCD дисплей с подсветка)
10,85 VDC
до 14, всеки до 350Ω минимално съпротивление
Максимум 384 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, 0.001 и 0.0001 (търговско)
от 0 до 99 (нетърговско)
Нетърговска
0.15 uV/деление
NTEP
0.3 uV/деление (Клас ІІІ/ІІІL)
CANADA
0.3 uV/деление (Клас ІІІ/ІІІHD)
OIML
0.5 uV/деление (Клас ІІІ)
Нетърговско
от 100 до 240 000
NTEP
от 100 до 10 000 (Клас ІІІ/ІІІL)
CANADA
от 100 до 10 000 (Клас ІІІ/ІІІDH)
OIML
от 100 до 10 000 (Клас ІІІ), 1 000 (Клас ІІІІ)
> 100 000
6 цифри (999 999)
от 1 до 200 в секунда
0.5 или 1 до 9 деления
Тон, Паунд, Метричен тон, Килограм, По задание
Мембранна клавиатура с 52 цветни бутона. Програмируеми меки бутони. Touch
screen (Контактен дисплей)
1 двупосочен RS-232
1 двупосочен RS232/ 20 mA
1 двупосочен RS232/ RS485
1 порт DeviceNet/ ICAN
4 галванично изолирани цифрови входа
4 галванично изолирани цифрови изхода
1 порт 10/100 Base-T Ethernet
2 USB порта A Host
1 USB порт B Device
1 флаш слот Type 1 Compact

Размери:

Януари, 2010г.
Page 3 of 3

