VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamický režim vážení
3,5˝ barevný display
Nízké pořizovací náklady
Spolehlivost
Malé rozměry systému
Jednoduchost
Snadná instalace
Znovupoužitelný systém

FUNKCE

E.T. je dynamický palubní vážící systém, jehož hlavní
výhodou je extrémně jednoduché ovládání a nízká
pořizovací cena. Strojník okamžitě po zdvihu ví hmotnost
nakládaného materiálu. Systém byl vytvořen s pomocí
nejnovějších technologií, s cílem vytvořit intuitivní nástroj
se všemi základními funkcemi a zároveň nízkými
pořizovacími náklady. Systém E.T, je vhodný jako váha pro
nakladače,
vysokozdvižné
vozíky,
dumpery
a
manipulátory. Volitelně k němu může být připojena
tiskárna vážních lístků.

• Barevný display zobrazující poslední
zváženou hmotnost, celkovou hmotnost,
počet vážení(lopat) a jméno/kód
nakládaného materiálu.
• Možnost vybavit systém inklinometry pro
změnu výšky vážení.
• Dovážení poslední lopaty
• Menu založené na systému ikon, pro
snadnou navigaci
• Vnitřní paměť navážených dat
• Možnost tisku

TECHNICKÁ DATA

Tiskárna vážních lístků

Pracovní napětí

10÷30 Vdc

Pracovní teplota

-20°÷ +70° C

Display

3,5’’ barevný display

Rozlišení

1 ÷ 100 Kg

Maximální odběr

570 mA při 12V
330 mA při 24V

Rozměry

150x125x91,5 mm

Úroveň ochrany

IP65

Volitelně

Tiskárna vážních lístků
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E.T. VÁHA PRO ČELNÍ NAKLADAČ
Typickým místem použití systému E.T. jsou lomy,
pískovny, demoliční centra a zemědělská sila, kdy je
potřeba znát hmotnost nakládaného materiálu a
předejít tím například opakovaným cestám na
mostovou autováhu. Systém vyniká především svým
extrémně jednoduchým ovládáním a velmi
přijatelnou pořizovací cenou, díky které je jednou z
nejlevnějších dynamických vah na trhu.

E.T.
snímače přiblížení

snímač tlaku

snímače tlaku

Přesnost: 0÷2% systém s jedním snímači tlaku
Přesnost: 0÷1% systém se dvěma snímači tlaku

snímač tlaku

E.T. VÁHA PRO VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
Ideálním místem použití E.T. pro VZV jsou místa kdy
je potřeba znát hmotnost nakládaného materiálu a
zároveň udržet vysokou rychlost nakládky. Díky
dynamickému systému vážení není nutné stroj
zastavit jako u statické váhy.

E.T.
snímače přiblížení

snímač tlaku

Přesnost: 0÷1%

E.T. VÁHA PRO DUMPER
Hlavní výhodou systému je opět jeho nízká
pořizovací cena. Pokud vybavíte svůj dumper systém
E.T. budete vědět nejen kolik jste převezli materiálu
ale zároveň i počet fůr za směnu a materiály, které
byly převáženy. Pokud není nutná změna materiálu
probíhá celé vážení automaticky bez zásahu
strojníka.

E.T.

snímače přiblížení

snímač tlaku

Přesnost: 0÷3% při rovnoměrném rozložení nákladu

