
INDICATOR 5200
INDICATOREN

Indicator met extra weegfuncties

VOORDELEN

Topkwaliteit
Geavanceerd wegen

 � 5” full color touch screen indicator met 
cijferhoogte van 25 mm

 � Zeer gebruiksvriendelijk door intuïtief menu, 
alleen actieve toetsen zijn zichtbaar

 � Geïntegreerde datacommunicatie optioneel 
mogelijk

 � Telfunctionaliteit



OPTIES*

INDICATOR 5200

FUNCTIES STANDAARD SPECIFICATIES

* Afhankelijk van de specificaties kan het gebruik van opties  veranderen. Wijzigingen voorbehouden. * Afhankelijk van de specificaties kan het gebruik van opties  veranderen. Wijzigingen voorbehouden. rev. 20210104

 � Automatische en handmatige nulpuntcorrectie

 � Bruto/netto weging

 � ID-code ingave voor 4 ID-codes met 10 vooraf ingestelde 
codes (elk max. 14 tekens alfanumeriek)

 � 10 totalizing registers

 � Stuktellen via berekening of invoer stukgewicht

 � Interne klok voor datum en tijd

 � Aanwezig: RS232-aansluiting voor de printer 
  USB-output voor dataoverdracht (USBstick) 
  Vrije COM1 voor WiFi, Bluetooth of RS232 
  Vrije COM2 voor WiFi of RS232 
  Bluetooth 4.0 voor RAVAS WeightsApp

 � De USB output kan op een 1-D barcode reader aangesloten 
worden

 � Indicatie van overbelasting in % tot Q-max

 � Foutmeldingen op display incl. logging

 � Display  full-color 5”touch display met 25 mm 
   hoge getallen

 � Segmenten  hoge resolutie touch display

 � Schaaldeel  0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 of 50 kg 
   (zie specificaties weegsysteem)

 � Behuizing  polymeer (ABS)

 � Montagebeugel RAM montagebeugel

 � Kleur  donkergrijs met rode rand

 � Afdichting  IP65 / NEMA 4

 � Voeding  12V (230V voor vaste opstellingen)

 � Capaciteit  160 mA (zonder opties)

 � Dimensies  L x B x H = 85 x 165 x 115 mm (excl. 
   montagenbeugel)

 � Thermische of matrix printer
 � WiFi en/of Bluetooth 2.0,  RS232 optie board voor 

COM1 en COM2
 � Ticket label printer
 � Relais setpoint functie, voor automatisch doseren
 � Analoge output -20 mA
 � Geijkt

 � Multirange schaaldeel (zie specificaties weegsysteem)
 � RDC, RAVAS Data Collector Software
 � RIS, RAVAS Integration Software
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