
RAVAS-6100L

� Programozható mérleg funkció

� RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10V kimenet

� Alkatrész számolás és speciális funkciók 

MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ

Mérleges raklapemelő programozható mérleg funkciókkal

ELŐNYÖK

Kiváló minőségű 
Egyéni funkciók

�  A  villavég  kialakítása  segíti  az  alacsony 
raklapok felvételét 

� Darabszámláló funkció



RAVAS-6100L

FUNKCIÓK
�  Automatikus és kézi nullázás  
� Bruttó / nettó mérés
�   Automatikus és manuális tára numerikus billentyűzettel
�   Kódbeadás (max 10 számjegyű)
�   Belső memória 9 előre beállított táraértéket
� Súlyösszegzés automatikus sorszámozással
� Darabszámláló mintavétellel vagy darab súlyok kiszámításával
� Funkciók révén paraméterek:

-   különböző nyomtatási elrendezés (igény szerint)
-    különböző alapvető funkciók (például adagolás)

�   Hibajelzések a kijelzőn

�   A nyomtató áramellátás ki és be kapcsolható a kijelzőn

�   Belső óra

� Automatikus lekapcsolás 15 perces üzemszünet után
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� Méréshatár 

� Osztásérték 

2,200 kg 
Változó: 
0 - 200 kg között: 0.2 kg 
200 - 500 kg között: 0.5 kg
500 - 2,200 kg között: 1 kg 
0,1 % a mért értékre vonatkoztatva

�   Kijelző

�   Fólia billentyűzet  

� Védettség 

� Energiafelhasználás  170 mA
12V tölthető akkumulátor modul� Akkumulátor 

�   Töltési idő

�   Töltő 

� Kormánykerekek 

� Teherkerekek 

� Szín

� Önsúly

6 óra/4 óra*, töltési idő 6 óra 

230V/12Vdc - 300 mA
Gumi
Poliuretán, tandem 
piros (RAL 3OOO), epoxy bevonat 
118 kg
Gyorsemelés

LCD, 14 mm-es magasság háttérvilágítással
20 funkció gomb,
mérlegcellák IP67, műszer IP65

Hitelesített kivitel: OIML III-as osztálypontosság, EU jóváhagyás, 
no.T2782,  2° ferdeség felett a kijelző lekapcsolása. 
Osztásérték: változó O.5/l kg, további felbontások:
- l,OOO-es felbontás 
- 2,OOO-es felbontás 

: l.O/l,OOO kg vagy 2.O/2,OOO kg 
: O.5/l,OOO kg vagy l.O/2,OOO kg  

lerancia +/- 3 mm 

A   Villahossz

B   Villa szélesség

C   Minimum villa magasság

      Szabad magasság padlótól

D   Villa magasság max.

    Emelési magasság

E   Villák teljes szélessége

F   Kijelző magassága  

OPCIÓK

Az opciók megváltoztathatják a műszaki adatokat.

Extra tölthető akku egység
Beépített hőnyomtató
Vásárló specifikus szoftver (érintő panael)
Hitelesített kivitel, OIML III

A  műszaki  adatok  változtatásának  jogát  fentartjuk.
Érvényes 2017.január 1.-től visszavonásig

Műszaki madatok

Méretek mm-ben

�    Emelő 

� Mérési hiba

PROMINENS Vállalkozó és Kereskedő Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András u. 49.
Tel.: 62/533-933
Mobil: 06-20-3939-583
web: www.mobilmerleg.hu
email: info.prominens@invitel.hu




