
WSKAŹNIK 5200
WSKAŹNIKI WAG

Wskaźnik wagi z rozszerzonymi funkcjami

ZALETY

Najwyższa jakość
Zaawansowane funkcje

 � 5-calowy kolorowy ekran dotykowy 
indicator z wysokość cyfr 25 mm

 � Przyjazny dla użytkownika dzięki 
intuicyjnemu menu, widoczne są tylko 
aktywne klucze

 � Zintegrowana łączność danych jako 
dostępna opcja

 � Zliczanie funkcjonalności



OPCJE*

INDICATOR 5200

FUNKCJE STANDARDOWE SPECYFIKACJE

* Korzystanie z opcji może zmienić z tym związane specyfikacje, rev.rev.20210104 Zmiany zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone.

 � Automatyczna i manualna korekta zera

 � Brutto/netto ważenie

 � Wprowadzanie kodu ID dla 4 kodów identyfikacyjnych 
z 10 zaprogramowanymi kodami (maks. 14 znaków 
alfanumerycznych)

 � 10 rejestrów sumujących

 � Liczenie sztuk poprzez pobieranie próbek lub 
wprowadzanie części wartości wagi

 � Wewnętrzny zegar dla daty i czasu

 � Na pokładzie: Złącze portu RS232 dla drukarki 
  Wyjście USB do przesyłania danych (za    
  pomocą USB Stick) 
  Dodatkowy  COM 1 dla Wifi lub RS232 
  Dodatkowy  COM 1 dla Wifi lub RS232 
  Bluetooth 4.0 dla RAVAS WeightsApp

 � Wyjście USB stanie się dostępne do podłączenia czytnika 
kodów kreskowych 1-Dr

 � Wskazanie obciążenia  w % do Q-max

 � Komunikat o błędzie na wyświetlaczu włącznie z rejestrem

 � Wyświetlacz  5-calowy kolorowy ekran dotykowy 
   indicator z wysokość cyfr 25 mm

 � Segmenty  ekran dotykowy o wysokiej 
   rozdzielczości

 � Dokładność ważenia 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 lub 50 kg 
   (patrz dane techniczne systemu   
   ważenia)

 � Obudowa  polimer (ABS)

 � Wspornik  Wspornik RAM

 � Kolor  ciemnoszary z czerwoną obwódką

 � Klasa ochrony IP65 / NEMA 4

 � Zasilanie  12V (230V do zastosowań   
   stacjonarnych)

 � Zużycie baterii 160 mA (bez opcji)

 � Wymiary  bez wspornika: 85 x 165 x 115 mm

 � Drukarka termiczna lub matrycowa
 � WiFi i/lib Bluetooth 2.0, RS232 płytka dla COM1 i 

COM2
 � Drukarka etykiet
 � Przełącznik wartości zadanej przekaźnika, do 

automatycznego dozowania
 � Wyjście analogowe -20 mA

 � Legalizacja
 � Podziałka wielozakresowa (patrz specyfikacja systemu 

ważącego)
 � RDC, Oprogramowanie RAVAS Data Collector
 � RIS, Oprogramowanie RAVAS Integration
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