
IP65 DAUGIAFUNKCINIS SVORIO INDIKATORIUS RODIKLIS  

"DFW XP" 

 

Nauja DFWXP svorio rodiklių versija su visiškai atnaujinta svėrimo programa ir 

kliaviatūra. IP65 korpusas pritaikytas svėrimams agresyviomis pramoninėmis 

sąlygomis. Platus darbo režimo pasirinkimas puikiai pritaikyti industrinio ir 

komercinio tipo panaudojimui. Šis svorio rodiklis gali būti naudojamas prie 



svėrimo platformos ant žemės, tiek kaip mobilios svarstyklės. Patvirtinta CE-

M(OIML R-76/EN45501).  

Pagrindinės savybės: 

 5 mygtukų funkcinė arba 17 mygtukų skaitmeninė ir funkcinė vandeniui 

atspari klaviatūra, kurios dėka lengvai pasiekiamos pagrindinės funkcijos 

 25mm skystųjų kristalų ekranas su 6 didelio kontrasto skaitmenimis ir 

piktogramomis, rodančiomis aktyvias funkcijas 

 Korozijai ir vandeniui atsparų IP65 korpusą lengva nuvalyti bei yra 

pritaikytas naudoti agresyviomis darbo sąlygomis 

 Išmatavimai: 278x125x186 mm 

 Tinka naudojimui tiek padėjus ant stalo, tiek pritvirtinus prie laikiklio, tiek 

pakabinus ant sienos 

 PXP versijos turi pritvirtintą terminį spausdintuvą su esamo laiko laikrodžiu 

 24 V A/D srovės keitiklis, 4 kanalai, iki 200conv/sec., ir iki 8 signalo 

linizacijos taškų 

 Iki 10.000e arba daugiafunkcinis 2 x 3000e @ 0,3 µV/d CE–M patvirtintoje 

versijoje, leistoje teisėtai naudoti prekyboje 

 Iki 1000.000 vaizduojamų skyrių su vidine skiriamąja geba iki 3000.000 

taškų 

 Skaitmeninis kalibravimas ir nustatymai klaviatūra arba kompiuteriu 

naudojant DINITOOLS programa 

 Su įmontuota įkraunama baterija (atlaiko 60 valandų su vienu 350 Ohm 

apkrovos elementu) ir 110-240 Vac vidiniu maitinimo adapteriu 

 Galima prijungti prie 8350 Ohm apkrovos elementų arba iki 16700 Ohm 

apkrovos elementų. 

ĮVESTIES IR IŠVESTIES SKYRIUS 



 RS232/C įvadas yra konfigūruojamas kartu su spausdintuvu/etikečių 

spausdintuvu arba kitu spausdintuvu 

 RS232/C (arba galimas RS485) dvikryptis prievadas konfiguruojamas su 

kompiuteriu, planšete, nuostoliniu ekranu ir  radijo modemu. 

Galima greita RJ RS232 jungtis 

 IR įėjimas galimas tik modeliuose su supaprastinta 5 mygtukų klaviatūra. 

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS 

 Nunulinimas, Automatinė tara, Iš anksto nustatoma tara, spausdinimas 

ir/arba duomenų perdavimas, pasirenkama funkcijų komanda, 

įjungimas/išjungimas, ekrano apšvietimo nustatymas, greitas funkcijų 

režimo pasirinkimas, vartotojo meniu. 

 17 mygtukų versija: 30 pasirenkamų tarų duombazė, 2 skaitmeniniai ID, 

klaviatūros užraktas, paskutinio spausdinimo pakartojimas, greitas 

funkcijos įvedimas, APW, slaptažodžio ir kiti nustatymai. 

KARTOTUVO OPCIJA 

 Specialioji programa (kodas MSTSLV) naudojama universalaus arba 

„daugiaskalio“ svorio kartojimui (MASTER) kartu su DFW/DGT/MCW. 

VEIKIMO REŽIMAI: 

 „Daugiaskalis“ kartotuvo (MASTER) funkcija leidžia pakartoti iki 32 

svarstyklių rodmenis su galimybe valdyti jų funkcijas arba rodyti ir 

spausdinti visų svarstyklių svėrimų susumavimus. 

 Universalaus svorio kartotuvo funkcija leidžia atkartoti bet kurių 

svarstyklių svorį per pasirinktą duomenų perdavimo įvestį. 

 

PASIRINKTINIŲ FUNKCIJŲ REŽIMAI: 

Vartotojas gali pasirinkti darbo režimą naudodamas specialiąją greitą 

prieigą*: 



 Aukštos raiškos ekraną x10 

 Tikslinį svėrimą su laikinu pakartotiniu kalibravimu, naudojant mėginio 

svorį (vidiniam naudojimui) 

 Grynasis/ bruto svoriai 

 Lb- kg konverteris 

 Bet kokio faktoriau perskaičiavimas  

 Svorio sumavimas 

 Formulės įvedimas 

 +/- kontroleris su greituoju ir ribiniu įvedimu 

 Procentinis svoris 

 Procentinės pakuotės su programuojamu tikslu  

 Vienetų skaičiavimas 

 Užlaikymas 

 Dviejų greičių užpildymas/pakrovimas su nustatymais paleidžiant iš naujo 

(su papildomu DFIO) 

Galimos “alibi atminties” ir “nustatytosios”  funkcijos kartu su reikiamu 

darbo režimu ir automatiškai įsijungia, kai yra įdiegiama atitinkama 

papildoma plokštė.  

 

Papildomos funkcijos: 

 PEAK, didžiausio svorio nustatymas (kodas DFWPK) 

 Iš Si sistemos į Kg konverteris (kodas DFWPK) 

 Įvesties-išvesties (pagal pageidavimą). 

 

Prieiga prie vartotojo meniu, norint pakeisti svėrimo nustatymus, datą, 

laiką, nustatytąsias reikšmės, taros svorį, ir kitus parametrus galima 

naudojant greitąją prieigą su ribotu priėjimu įvedant slaptažodį. 



* Ši greito meniu prieiga gali būti užblokuota naudojant slaptažodį 

 

GALIMOS NUOTOLINIO VALDYMO FUNKCIJOS 

 6 mygtukų radijo dažnio valdymas: nunulinimas, tara, funkcijos 

įjungimo/išjungimo aktyvavimas, spausdinimas, išjungimas.  

 19 mygtukų infraraudonųjų spindulių valdymas: nunulinimas, tara, funkcijos 

įjungimo/išjungimo aktyvavimas, spausdinimas, išjungimas (IR įvestis galima tik 

supaprastintose 5 mygtukų modeliuose). 

PAGRINDINIAI SERIFIKATAI 

 EC tipo patvirtinimas (EN45501) 

 OIML R76 

GALIMOS VERSIJOS  

  Code Description 

 

DFWXP 5 mygtukų klaviatūra. IP65 ABS korpusas, LCD ekranas su apšvietimu. 

 

DFWPXP Daugiafunkcinis 5 mygtukų indikatorius su terminiu spausdintuvu, LCD ekranas 

su apšvietimu, realaus laiko laikrodis ir standartinė svėrimo programa.  

 

DFWKXP 17-os mygtukų klaviatūra. IP65 ABS korpusas, LCD ekranas su apšvietimu, ir 

standartinė svėrimo programa. 

 

DFWKPXP 17-os mygtukų indikatorius su prijungtu spausdintuvu ir realaus laiko 

laikrodžiu. IP65 ABS korpusas, LCD ekranas su apšvietimu. 

 

 

 

 

 


