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Porta Paletes com Balança ENTERPRISE

Porta Paletes de robusta construção, com balança eletrónica incorporada. 
Inclui software para a gestão avançada de várias aplicações dos dados recolhidos,
com o objectivo de total integração no sistema informático da empresa. 
Capacidade de pesagem em gama tripla ou gama dupla.
Os modelos apresentados cumprem com a Diretiva Comunitária 2009/23,
para equipamentos de pesagem não automáticos. 

Características principais:
• Capacidade de pesagem até 2000 kg
• 4 células de carga em aço inox IP 68
• Terminal de pesagem ABS IP 65, com ecrã táctil programável, resistente à humidade e poeiras  
   inserido em suporte rotativo, para orientação favorável à leitura  
• Rodas da direção e rodas dos garfos tandem em poliuretano 
• Peso: 116 kg

Características específicas:
• Inclui bateria extraível recarregável
• Poupança automática de energia, com aviso de nível baixo da bateria
• Porta bidirecional RS 232/C, para ligação à impressora e para gestão por controlo remoto
• Porta RS 232/C, para ligação ao PC
• Os modelos incluem impressora com relógio e calendário

Precisão:
• Precisão de +/- 0,1%, da sua capacidade máxima de pesagem, no modelo para utilização 
  em interiores: TPW20ETP-1
• Precisão de +/- 0,05%, da sua capacidade máxima de pesagem, no modelo com 
  Certificação M: TPW20ETPM-1
• Para uma capacidade máx. de 500 kg / 1000 kg e 2000 kg, na gama tripla, possui divisões 
  de 0,2 kg / 0,5 kg e 1 kg, respetivamente
• Para uma capacidade máx. de 1000 kg e 2000 kg, possui divisões, com Certificação CE-M,
   de 0,5 kg e 1 kg, respetivamente

• Software “AF01” (versão standard) para gestão avançada de diversas funções: 
   - Totalização, Formulação e Memorização dos movimentos em armazém
   - Base de dados para 1000 artigos, 200 clientes / fornecedores
   - Memória até 300 taras 
   - Leitura de código de barras com ativação do artigo
   - 15 textos ID configuráveis; impressões personalizadas
   - ACW (Automatic Calibration Warning): aviso automático para verificar a calibração configurável

Medidas em mm 

MModelo TPW20ETPM-1

ROTATIVO

Software para gestão avançada 
de dados 

Garfos:
• Comprimento dos garfos: 1150 mm 
• Altura mínima dos garfos (descidos): 85 mm 
• Altura máxima dos garfos (elevados): 200 mm 

Construção:
• Aço de espessura elevada 
• Pintura industrial em toda a estrutura
• Rolamentos em espessa folha de aço

Opções (ver ficheiro correspondente):
• Tipos de rodas / Tipos e dimensões de garfos
• Bateria recarregável

Ecrã táctil programável 
permite personalizar os dados

TPW20ETP-1 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 - 0,1 / 0,2 / 0,5 +/- 0,1%

TPW20ETPM-1 1000 / 2000 - 0,5 / 1 - +/- 0,05%
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* Para a divisão HR é necessária a Opção EHR

Bateria extraível recarregável


