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Електронни кранови везни,  
производство на фирма TAMTRON - 

Финландия 
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Крановата везна от серия PCS е лесна за работа и е проектирана за експлоатация в тежки 
индустриални условия. Голeмият дисплей и дистанционното управление позволяват 
използването на везната в различни условия. Специалната технология на везната 
осигурява лесно и точно отчитане на резултатите от измерването, дори при люлеещи се 
товари. 

• Степен на защита IP65. 
• Алуминиев корпус. 
• Голям LCD дисплей с подсветка (25мм). 
• Точност - ±0.05% от капацитета на везната. 
• Функции – тара (до 100% от капацитета на везната), Бруто, Нето, Нулиране на 

показанието, Автоматично изключване на везната след 10 минути покой. 
• Автоматична система за самотестване и нулиране на показанието при включване 

на везната. 
• Алармен сигнал при претоварване на везната. 
• Издръжливост на батерията – до 200 часа. 
• Работна температура – от -20°С до +50°С. 

 

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, web site: www.atark-bg.com 
Шоурум: София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297 
Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустриална" №11,  
тел. 02 / 917 8649, 936 8078 
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Стандартната окомплектовка на везната включва: 

• Дистанционно управление с инфрачервени лъчи (обхват до 10 метра). 
• Калибровъчно свидетелство. 
• Зарядно устройство. 
• Кука с предпазител.  
• Скоба за окачване.  

 
 
Капа-
цитет 

(кг) 

Размери (мм) 

A B C D E F G H I 

500 200 181 110 427 28 60 16 110 170 
2000 200 181 110 427 28 60 16 110 170
3200 200 181 110 477.5 33 75 18 135 170
6300 200 181 110 545 40 90 23 160 170
8000 200 181 110 599 49 100 27 180 170

10000 200 181 110 599 49 100 27 180 170

 
Безжичен модул за ефективна работа 
Мултифункционалните DR10 са ново поколение радиодистанционни 
управления за крановите везни на TAMTRON. Те са оборудвани с ярък 
графичен дисплей, опростено меню с потребителски интерфейс и лесна 
за работа клавиатура. С DR10 операторът може да изпраща команди 
към везната, да следи състоянието на везната и резултатите от 
измерванията от разстояние. 
Радиодистанционното управление DR10 има функция „Сумиране” и 
памет до 1800 резултати от измерване с време, дата и продуктов код. 
Информацията има възможност да бъде изпратена към компютър чрез 
радио модем TRL10 с USB кабел. Освен това DR10 може да бъде 
директно свързан към компютър и с USB кабел. 
Радио модем TRL10 позволява прехвърляне на данни, съгласно специфичните изисквания 
на клиента и текущата работна среда.Могат да бъдат свързани няколко TRL10 помежду си 
позволявайки разширен и потребителски набор комуникационни данни. 
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• LCD дисплей с бяла LED подсветка (64 х 128 пиксела); 
• Индикатор за зареждане на везната и радиодистанционното управление; 
• Издръжливост на батериите – до 65 часа; 
• Обхват – до 200 метра при пряка видимост; 
• 1800 записа от измерване с дата, време и код на стока (опция); 
• Възможност за връзка с РС чрез USB кабел; 
• Радио честота – 433.23Mhz – 434.35Mhz / 10 свободноизбираеми потребителски 

канала; 
• Работна температура – от -20°С до +55°С; 
• Тегло – 200 гр. (без батерии). 

 
Опции: 

1. Радиодистанционно управление DR10 с дисплей. 
2. USB кабел за връзка РС – DR10. 
3. Безжично комбиниране на информацията от везни, окачени на една греда при 

необходимост от измерване на дълги товари. Везните имат възможност за работа и 
поотделно. 

4. Радиотрансмисия TRL-10 към РС (включва модем TRL-10 с USB изход, модем за 
везната, софтуер за РС и дистанционно управление с инфрачервени лъчи). 

5. Радиотрансмисия TRL-10 към РС + DR10. 
6. Радиотрансмисия TRL-10 към принтер (включва модем TRL-10 с RS232 интерфейс 

за принтер, модем за везната и дистанционно управление с инфрачервени лъчи). 
7. WLAN модем. 
8. Bluetooth модем. 
9. Дистанционно управление с инфрачервени лъчи (4 бутона). 
10. LED дисплей. 
11. Памет за съхранение на резултатите от измерванията (включва допълнителна 

памет за везната, кабел за връзка и дистанционно управление с инфрачервени 
лъчи) 

12. Оценка на съответствието. 
 

Юли, 2008г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА DR10 


