
Kratek pregled
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Kratek pregled

Tehtalna elektronika za BW-2 
• Preverjeni sistemi za dolgotrajno 

uporabo
• Preprosto krmiljenje
• Povezava s PFREUNDT Web Portal

Tehtalna elektronika za BW-2 S
• Samostojna montaža za stacionarne 

transportne trakove
• Predhodno nameščena elektronika
• Preprosto upravljanje

Ogrodje
• V celoti kompaktna in robustna 

enota za tehtanje
• Vgrajen merilec hitrosti traku
• Brez vzdrževanja

Za najboljšo natančnost 
mobilnih in stacionarnih naprav!
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• Možnost overitve
• Izjemno nizka višina 

vgradnje
• Natančno in zanesljivo 

merjenje hitrosti traka
• Ekstremno robustna za 

mobilno in stacionarno 
uporabo

www.pfreundt.de

Tračna tehtnica PFREUNDT
Prihranite na tekočem traku.



Tehtanje.

• Možnost overitve
• Shranjevanje, obdelava in prenos 

osnovnih in tehtalnih podatkov
• Sistem za izračun naklona 

v primeru spremembe kota

Boljše.

• Za mobilno in stacionarno uporabo
• Ena elektronika za več trakov
• Odčitavanje hitrosti traku brez zdrsov
• Možna vključitev v krmilni mehanizem 

naprave

Preprosto.

• Preprosta, kompaktna nadgradnja
• Preprosta montaža in nadgradnja
• Različica za samostojno montažo

Omarica za 
elektroniko

Ogrevanje omarice 
za elektroniko

Pregled dodatne opreme za tračno tehtnico

Merilni sistem nagiba 
in/ali tehtalni modul CANUSB

Nosilec za 
tehtalne lističeTiskalnik Tehtalni lističipOfficePFREUNDT 

Web Portal Tehtalni lističi
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pBaseWK50WK50-S-BW

OEM rešitveWK50
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črno/zelen črno/zelen

Tipkovnica Tipkovnica

( ) ( )

( )

( )

Dinamično 
tehtanje

Možnost overitve

Zaslon

Krmiljenje

Priključek 
za tiskalnik

USB

WLAN

GPRS

GSM

Merilni sistem 
naklona

 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

Tračna tehtnica PFREUNDT
Imejte pod nadzorom vse: Podatke. Stroške. Čas.


