
Kratek pregled

Značilnosti
• Vtični priklop senzorja tlaka in senzorja merilnega območja 
• Zmogljiv 7“-zaslon na dotik z kaljenim varnostnim steklom
• Površina za upravljanje kot pri pametnih telefonih in tabličnih računalnikih
• Vmesniki za tiskalnik (RS232), omrežje (LAN), CAN-Bus, 

Multi-I/O, napajanje ter za prenos podatkov prek WLAN-a, 
GPRS-a in GPS-a za določanje položaja

• Obdelava osnovnih podatkov in podatkov uporabnika
• Pomnilnik podatkov umerjanja za več priključenih naprav
• Povezava s PFREUNDT Web Portal

Priključki
1  Priključki antene (GPRS, WLAN) 

 in določanje položaja GPS-a
2  Vmesniki za periferijo in senzorje

 ter napajanje
• N1 - N3 kot vhoda za stikalo za 
 za senzorje merilnega območja
• CAN1 za priključitev digitalnih 
 senzorjev tlaka 
• CAN2 za komunikacijo 
 z elektroniko 
• ADW za merjenje naklona
• MIO1 in MIO2 za priključitev 
 npr. nožnih stikal

Prikaz zaslona pri nakladalcu

Preprosta vgradnja, 
za vse vrste uporabe!
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Tehtnice PFREUNDT vam vedno povedo, koliko materala se premika –
s tem prihranite čas, zmanjšate stroške in izboljšate delovni proces.

• Kompaktna in robustna
• Napredno krmiljenje
• Inovativni nosilec za hitro 

nastavitev
• Sodobni vmesniki
• Dostop do podatkov z 

vsega sveta

www.pfreundt.de

PFREUNDT WK60
Nova tehtalna elektronika z zaslonom na dotik



WK60-S WK60

WK60

WK60-S

Nosilec za 
tehtalne lističe AntenaTiskalnik Tehtalni lističipOffice

Pregled dodatne opreme za WK60

PFREUNDT 
Web Portal

Nosilec za Tehtalni lističi

Tehtalna elektronika je 
na voljo v dveh različicah,
kot WK60 in WK60-S.

Kot opcija vam je na voljo 
iglični tiskalnik, ki ga 
lahko namestite ločeno 
od tehtalne elektronike. 
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na osnovi povpraševanja

na osnovi povpraševanja

na osnovi povpraševanja

Nakladalec, viličar, 
Teleskopski nakladalec

Nakladalec, viličar, 
Teleskopski nakladalec

Dinamično tehtanje

Možna overitev, razred

Zaslon

Krmiljenje

Priključek za tiskalnik

USB

WLAN

GPRS

Povezava s PFREUNDT Web Portal

Spomin za podatke overjanja / 
dolgoročnega spomina 

Druge naprave, ki jih lahko priključite 
(ni jih pa mogoče overiti)

Pomnilnik za podatke tehtanja

Osnovni podatki

Obdelava uporabnika / število

Določanje položaja GPS

Obdelava naročil / receptur

Povezava z omrežnim tiskalnikom /
uporabniškim terminalom

Področja uporabe
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 ni na voljo standardno ( ) opcija

Zastopnik za PFREUNDT: TRGOSTROJ d.o.o. | Bezena 5a | 2342 Ruše | Slovenija 
Tel.:  +386 2 661 71 21 | Fax:  +386 2 661 71 21 | GSM:  +386 41 602 531, +386 41 614 440 | trgostroj@siol.net | www.trgostroj.com

PFREUNDT WK60
Nova tehtalna elektronika z zaslonom na dotik


