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3590ET "TOUCH": Pramoninės paskirties svėrimo indikatorius su jutikliniu (liečiamu) ekranu  

Skaitmeninis svėrimo indikatorius su dideliu jutikliniu ekranu, pritaikytas pažangiems pramoniniams 

poreikiams.  Labai gera svėrimų vizualizacija ekrane bei galimybė supaprastinti svarstyklių naudotojo darbą. 

Turi 3 serijinius išėjimus, duomenų perdavimo protokolus, galimybę konfigūruoti logotipus ant etikečių, 

integruotą „alibi atmintį“ ir įvadą barkodų/  kitų ženklų skaitytyvui. CE-M patvirtinta (OIML R-76 / EN 45501). 

PAGRINDINĖS SAVYBĖS 

 Spalvotas grafinis ekranas su jutikliniu valdymu, lxh= 120x90mm dydžio. Ekranai pilnai pritaikomi pagal 

poreikius. 

 Programinė įranga galima įvairiomis kalbomis 

 Galima pasirinkti iš QWERTY, AZERTY arba QWERTZ klaviatūrų 

 Vandeniui atsparus ABS korpusas su nauja apsaugos sistema IP65 

 Išmatavimai: 278x125x186 mm. 

 Tinka naudojimui ant stalo, pritvirtinimui ant stovo ar sienos 

 Turi realaus laiko laikrodį ir nuolatinį duomenų saugojimą 

 Turi integruotą „alibi atmintį“ pagrindinėje plokštėje 

 Vieta integruotai mikro SD kortelei, skirtai logotipams įrašyti (pagal užsakymą).  

 GALIMOS FUNKCIJOS SU DINITOOLS PROGRAMA: 

-Konfigūracija, duomenų įvedimas ir spausdinimo nustatymai 

-Duomenų pateikimas ir įrašymas per kompiuterį 

-Duomenų paieška 

-Skaitmeninių verčių kalibravimas 

-Ekrano pritaikymas 

 24-bit A/D keitiklis, 4 kanalai, iki 3200 conv./sec. Ir iki  8 signalų linizacijos taškų 

 4 nepriklausomi analogiški kanalai (iki 2 E-AF03 versijoje) svorio nuskaitymui 
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 Ryšys su iki 16 analogiškų apkrovos elementais, kurių talpa 350omų (45 apkrovos  elementai su 1000Ohm) ir 

pagrindinėmis skaitmeninės apkrovos elementais, prieinamais rinkoje (E-AF03) 

 Iki 10.000e OIML arba 3 x 3000e @ 0,3 µV/d CE-M teisėtai leidžiamų prekyboje 

 Iki 1000.000 vaizduojamų skyrių vidiniam gamyklos naudojimui su 3000000 taškų rezoliucija 

 Galima prisijungti prie spausdintuvų ir etikečių spausdintuvų su nemokama logotipų programavimo programa 

 110-240 Vac maitinimo šaltinis 

PAGRINDINIAI SERTIFIKATAI 

 EC TIPO PATVIRTINIMAS (EN45501) 

 OIML R76 

 OIML R51 - MID 

 OIML R134 (AF09) 
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