
WYŒWIETLACZ WAGOWY LDW-106-, LDW-104-   ...-Z

Charakterystyka.

Wyœwietlacze LDW-106-Z i LDW-104-Z s¹ przeznaczone 
do urz¹dzeñ wagowych. Maj¹ trwa³e obudowy z blachy 
kwasoodpornej. Zastosowana konstrukcja mechaniczna
sprawdza siê w bardzo ró¿nych warunkach zarówno na 
otwartym powietrzu, jak i w wilgotnych oraz gor¹cych 
pomieszczeniach przemys³owych.
Obudowy sk³adaj¹ siê z korpusu, którego pochylenie 
mo¿na regulowaæ i os³ony chroni¹cej dodatkowo przez 
opadami i s³oñcem.
Wyœwietlacze maj¹ odpowiednio 6 lub 4 cyfry LED o 
wysokoœci 100mm i du¿ej jasnoœci. Jasnoœæ œwiecenia 
jest regulowana automatycznie lub mo¿e byæ 
programowana przez u¿ytkownika w zakresie 3-100%. 
Umo¿liwia to dobranie optymalnej jasnoœci i tym samym 
czytelnoœci cyfr odpowiednio do zastosowania - w 
pomieszczeniu lub na otwartym powietrzu.
Przed cyframi s¹ wyœwietlane symbole stabilnoœci i wagi 
netto. Minus jest pokazywany tu¿ przed pierwsz¹ 
wyœwietlan¹ cyfr¹. Dodatkowo pokazywane s¹ jednostki 
g/kg/t. Rodzaj jednostki mo¿e byæ ustawiony na sta³e lub 
wyœwietlany dynamicznie, zgodnie z danymi odbieranymi 
przez interfejs komunikacyjny.
Oprogramowanie wyœwietlaczy zapewnia du¿¹ 
elastycznoœæ potrzebn¹ do komunikacji z ró¿nymi 
urz¹dzeniami nadrzêdnymi. W menu nastaw mo¿na 
zaprogramowaæ m.in.: parametry transmisji, znaczniki 
startu i stopu oraz rodzaj u¿ywanego protoko³u. 
Podstawowym protoko³em jest firmowy protokó³ ASCII, 
gdzie ramka mo¿e byæ swobodnie konfigurowana przez 
u¿ytkownika, dziêki czemu ³atwo uzyskaæ odbiór danych z 
dowolnych urz¹dzeñ. W menu wybiera siê te¿ gotowe 
protoko³y odpowiadaj¹ce popularnym na rynku 
terminalom wagowym.
Komunikacjê zapewniaj¹ interfejsy TTY/RS232/RS485, 
izolowane galwanicznie od zasilania.
Urz¹dzenia s¹ zasilane napiêciem bezpiecznym +24V.
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Dane techniczne

Wysokoœæ cyfr 100mm
Typ cyfr LED
Liczba cyfr 6 lub 4 oraz znaki statusu i jednostki
Kolor cyfr czerwony
Kolor statusu i jednostek ¿ó³ty

Interfejsy komunikacyjne - IRS RS232, RS485, TTY
Protoko³y komunikacyjne ASCII A4.02.003 i inne

Napiêcie zasilania 24 +/-10% VDC
Pobór mocy <21W
Zakres temperatur pracy -25/+50 C
Stopieñ ochrony       IP 65
Materia³ obudowy           stal kwasoodporna OH18N9
Wymiary LxHxD             739(579)x197x150mm

Sposób oznaczenia (przyk³ad)

LDW-106-24-Z-IRS-A4.02.003

Rodzaj obudowy

Wersja firmware’u

Rodzaj wejœcia

Napiêcie zasilania

Typ wyœwietlacza wagowego
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WYSOKOŒÆ CYFR 100mmF
6 LUB 4 CYFRY LEDF
STATUS I JEDNOSTKIF
AUTOMATYCZNA REGULACJA F
JASNOŒCI

ZAKRES WIDOCZNOŒCI DO 40mF
IZOLOWANE INTERFEJSYF
OBUDOWA NAŒCIENNA IP65F
DO PRACY NA ZEWNATRZF
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