
Mierniki do wag
seria SE

SE-03

SE-01/N/18

SE-01/A/18

odpornoœæ na zapylenie

odpornoœæ na wodê i detergenty

odpornoœæ na roztwory zasad i soli

wa¿enie

dozowanie

sterowanie drukiem etykiet

wspó³praca z komputerem



SE-01/A/18
SE-01/A/LCD

SE-01/N/18
SE-01/N/LCD

SE-01/N/25 SE-12SE-11 SE-02 SE-22 SE-03Typ miernika

Iloœæ dzia³ek legalizacyjnych
U³amek b³êdu granicznego wagi (p )
Dzia³ka odczytowa (d)
Dzia³ka legalizacyjna(e)
Zakres tarowania
Zakres napiêcia wejœciowego
Najmniejszy dopuszczalny

sygna³ wejœciowy ( U/e)
Temperatura pracy
Iloœæ pod³¹czonych czujników
Impedancja czujników
Zasilanie czujników
System ³¹czenia czujników
Stosunek d³ugoœci przewodu do przekroju
Obudowa
Gabaryty
Masa
Zasilanie

i

D

<6000e (3000e na podzakres przy pracy wielozakresowej)
0,5

1, 2, 5, 10, 20 (g, dkg, kg)
dowolna

pe³ny
4,8 19mV / 9,6 38mV / 19,2 72mV

1uV/e

-10 +40 C
<8

40 4000
5V AC 25Hz

1 czujnik: system 4-przewodowy, 1 8 czujników: system 6- przewodowy
75m/mm
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alumin. lakier.
190x140x70mm

1,8kg
~230V  lub 12V-opcja

stal nierdz.IP65
200x146x77mm

2,3kg
~230V 50Hz 6VA

stal nierdzewna IP65
238x182x77mm

2,3kg
~230V 50Hz 6VA

Sposoby monta¿u

Mierniki SE-11 i SE-12 umo¿liwiaj¹ wpisywanie do wag dodatkowych danych, np. masy
jednostkowej, kodu towaru, w celu wykorzystywania ich w funkcjach specjalnych, a tak¿e
w komputerowych systemach zbierania danych, kontroli towarów paczkowanych, kontroli
produkcji (stany magazynowe, sprzeda¿ itd.).
SE-11 posiada klawiaturê cyfrow¹ do wpisywania danych liczbowych.
SE-12 posiada klawiaturê literowo-cyfrow¹ i dodatkowy wyœwietlacz tekstów, co umo¿liwia
korzystanie z menu tekstowego , a tak¿e wyœwietlanie informacji z bazy danych komputera.

Mierniki SE-02 i SE-22 przeznaczone s¹ do jedno lub
wielosk³adnikowego dozowania. Specjalny program umo¿liwia
wpisanie i zapamiêtanie max 50 programów dozowania (receptur)
okreœlaj¹cych kolejnoœæ w³¹czania urz¹dzeñ dozuj¹cych i wielkoœci
porcji dozowanych produktów.
Mierniki SE-22 posiadaj¹ klawiaturê literowo-cyfrow¹ i dodatkowy
wyœwietlacz tekstów umo¿liwiaj¹cy wyœwietlanie nazw produktów
i komunikatów tekstowych.

Mierniki SE-03 przeznaczone s¹ do sterowania zewnêtrzn¹ drukark¹ etykiet (jêzyk EPL-2 lub
ZPL). Za pomoc¹ klawiatury literowo-cyfrowej mo¿liwe jest wpisanie: daty przydatnoœci, kodu
kreskowego towaru, ceny. Dane te s¹ zapamiêtywane dla 150 asortymentów. Ponadto mo¿liwe
jest drukowanie: logo producenta, tary, bie¿¹cej daty i godziny, nale¿noœci, liczby opakowañ,
iloœci sztuk w opakowaniu, sumy mas netto i brutto, etykiet zbiorczych. Wydruk etykiety mo¿e
odbywaæ siê samoczynnie po zakoñczeniu wa¿enia.

Mierniki wagowe serii SE s³u¿¹ do budowy wag wykorzystuj¹cych
1 8 czujników tensometrycznych. Czujniki mog¹ byæ do³¹czane
bezpoœrednio lub poprzez modu³ sumuj¹cy (bierny) umo¿liwiaj¹cy
korekcjê czu³oœci poszczególnych czujników. Dziêki zastosowanym
uk³adom filtruj¹co-koryguj¹cym wagi uzyskuj¹ wysok¹ klasê
dok³adnoœci pomiarów. Zakres pomiarowy (Max), dzia³ka
odczytowa (d) oraz dzia³ka legalizacyjna (e) mog¹ byæ ustawiane
dowolnie.

Mierniki SE-01 s³u¿¹ do wykonywania standardowych pomiarów.
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Mierniki wagowe

Dane techniczne

Mierniki posiadaj¹ certyfikat badañ nr PL CB 1 wydany zosta³ przez G³ówny Urz¹d Miar.
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