
Displej

Zobrazení

Pracovní teplota

Napájení

Úroveň ochrany

Maximální proud

Rozměry

Barva

Volitelně

Podsvícený LCD displej 2x16 znaků

Tuny nebo kilogramy

Více jazyků

0° ÷ 50°C

18÷30 Vdc

IP40

0,5 A při 24 Vdc

152x108x42mm

černá

Tiskárna vážních lístků

Čtečka USB

Kabel pro přenos RS-232

Vyhodnocovací jednotka LANX HD je nainstalovaná přímo 

v kabině vozu a zobrazuje hmotnost v reálném čase. 

Umožňuje zobrazení jednotlivých náprav, čistou nebo 

hrubou hmotnost. Navíc umožňuje zprávu převážených 

materiálů a umístěný kam je materiál převážen. LANX HD 

používá digitální snímače, které jsou umístěny na 

odpružení vozidla a zobrazuje všechny informace na 

jednoduchém čitelném displeji bez nutnosti mačkat 

jakékoliv tlačítka. Všechny cesty, kdy je převážen stejný 

materiál na stejné místo nevyžadují zásah řidiče. Vnitřní 

paměť umožňuje zobrazit zprávu/hlášení o jednotlivých 

cestách, včetně materiálu, řidiče, umístění, data, času a 

hmotnosti. Stejně tak je možné zobrazit denní, týdenní a 

měsíční reporty. Všechna data mohou být vytištěna 

palubní tiskárnou, nebo poslána do dalších zařízení 

pomocí RS 232. Dále je možné všechna data stáhnout 

pomocí flash-disku a zobrazit je v počítači například MS 

EXCEL. Systém se Vám vyplatí již v prvním okamžiku, 

jelikož umožňuje optimalizovat naložení vozidel, snižuje 

opotřebení Vašeho dumperu a zvyšuje bezpečnost 

Vašeho dumperu. 

•  Palubní vážení v průběhu nakládky

•  Automatický záznam hmotnosti a času

•  Denní, týdenní a měsíční reporty

•  Ochrana proti předčasnému opotřebení 
    vozidla

•  Možnost datových přenosů

•  Znovupoužitelný systém

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝHODY

•  Zpráva materiálu řidičů a umístění

•  Databáze váženek

•  Nastavitelné limity proti přetížení s 
    možností připojení semaforu

•  Diagnostika

FUNKCE
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Přesnost: 0÷3%

VOZIDLA S HYDROPNEUMATICKÝM ODPRUŽENÍM

VOLITELNĚ

Váženka Tiskárna Čtečka USB Přenosový kabel pro RS232

OUTSET SRL

on board weighing systems

LANX HD

www.outset.it

31/01/2012     08.30

*******           CAT 777D            *******

********************************

***  SABBIA                                          ***

***  ZONA   01                                     ***

31/01/12     08:30   Kg                   52500

31/01/12     08:50   Kg                   50000

***  ZONA   02                                     ***

31/01/12     09:15   Kg                   52550

----------------------------------------------------

TOTAL                                155050
----------------------------------------------------

***   GHIAIA                                        ***

***   ZONA   03                                   ***

31/01/12     10:00   Kg                   55200

31/01/12     10:20   Kg                   56500

----------------------------------------------------

TOTAL                                      111700
----------------------------------------------------

Umístění senzorů
160 bar / 400 bar

Technické údaje

Rozsah
Bezpečné přetížení
Provozní teplota
Úroveň ochrany
Rozměry
Hmotnost

Snímač 160 barů

160 barů
150%
-20° ÷ +50°C
IP 65
145x72x35mm
400 gramů

Snímač 400 barů

400 barů
150%

-20° ÷ +50°C
IP65
145x72x35mm
400 gramů

Digitální snímače, které jsou nainstalované na odpružení vozidla zaznamenávají 
změnu tlaku v důsledku nakládání vozu a odesílají data do jednotky LANX 
umístěné v kabině. 

Lanx HD

Snímač tlaku
ES160 / ES400

Externí semafor

Snímač tlaku
ES160 / ES400

OUTSET sledovací zařízení


