Zapoj a váž
Nainštalované do 5 minút
Kompletne bezdrôtový systém
Dátová komunikácia z indikátora
do PDA / ručného terminálu

Integrované batériové moduly pre
dlhodobú prevádzku

Digitálna kalibrácia
1 millión cyklov trvajúci test v
125% zaťažení

2500 kg / 3000 kg / 5000 kg
Vážiaci systém pre vidlice VZV

Weighing forks HyperForks

špecifikácie

HyperForks predstavujú vážiace vidlice ktoré pracujú na 100% bezdrôtovom systéme, ktoré s využitím vlastných
batérií sú úplne nezávislé na vysokozdvižnom vozíku. Vážiace vidlice môžu byť nasadené i zosadené z nosnej dosky v
priebehu niekoľkých minút. Každá vidlica samostatne komunikuje, využívajúc Bluetooth, s indikátorom v kabíne
vodiča - nie je potrebná žiadna kabeláž. S vidlicami Bruss HyperForks môžete zisťovať hmotnosť počas prepravy, či
manipulácie - ste informovaný o okamžitej hmotnosti záťaže.
Vylepšený L-indicator komunikuje cez RS-232, Bluetooth alebo WiFi s PDA, terminálmi alebo WMS.
Vymeniteľné, batériové boxy vážiacich vidlíc prinášajú autonómnosť systému a dlhú prevádzky
schopnosť. Nabíjateľný batériový modul v indikátore poskytuje dlhšiu prevádzky schopnosť indikátora a
optimálne využitie. Indikátor je dodávaný s univerzálnym RAM-portom pre jednoduchú inštaláciu.

Funkcie L-indikátora
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

Automatické i manuálne nastavenie nuly
Brutto/Netto hmotnosť
Automatická i manuálna tara (v celom rozsahu)
Sčítanie hodnôt vážení s poradovými číslami
Možnosť vloženia, 5 miestneho kódu
Počítanie kusov
♦ vzorkovaním
♦ zadaním jednotkovej hmotnosti
Integrované funkcie dátumu a času
Chybové hlásenia na displeji indikátora
Automatické vypnutie (programovateľné)
Ochrana proti preťaženiu 200%

Voliteľné:
Špecifikácie

Prenos údajov z indikátora L

o
o
o

Váživosť 2500 / 3000 / 5000 kg at 500 mm Load Centre
Dielik 1 kg 0-1000 kg, 2 kg (1000<)
Maximum odchýľka: 0.1% z aktuálnej záťaže
Komunikácia: trieda 1 Bluetooth
Krytie: snímače a kabeláž IP67,
indikátor IP65
Napájanie:
indikátor 12 Vdc / 1,2 Ah, nabíjateľný batériový modul
vážiace vidlice, každá 4x monočlánok typu D, v boxe
Prevádzka batérií: HyperForks 180 hodín a indikátor 80
hodín nepretržitej prevádzky.
Nabíjačka batérie indikátora: 230 V / 12 Vdc – 300mA

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Rozmery v mm

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Dĺžka vidlíc
Šírka vidlíc
Výška vidlíc, max.
Výška nosnej dosky
Výška pod nosnou doskou
Šírka základu vidlice
Šírka batériového modulu
Šírka vidlice s bat. mod.
Celková výška

2500
3000
FEM2A/B* FEM3A/B *
:
1150
1150
:
133
152
:
58
70
:
407
508
: 76/152
76/203
:
100
120
:
55
55
:
155
175
: 492/568 597/724

Hmotnosť jednej vidlice
:
Odchýľka ± 2mm,
* musí byť uvedené v objednávke.
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67 kg

79 kg

5000
FEM3A/B *
1150
182
80
508
76/203
140
55
195
580/707
119 kg

Bluetooth trieda 1
WiFi ( napájanie z batérie vozíka !)
RS232

Elektroniká korekcia do 5o náklonu sťažňa
Tlačiareň (viď BRUSS tlačiarne)
Nabíjačka a nabíjateľné batérie pre HyperForks
Napájanie indikátora z batérie vozíka (X-12V
konvertor)
Špecifické rozmery, na želanie
Softvér SIR MOBILE pre mobilné terminály PDA

