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                           Tuna P60 Ağırlık Kontrol İndikatörü 

 

TUNA P60 Pano tipi indikatör, endüstriyel alanlarda ağırlık iletimi için özel olarak tasarlanmıştır.  

Küçük ebatlarda , benzersiz tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde çoklu panel gösterge uygulamaları 

 için ideal çözüm sağlar. Zengin giriş çıkış opsiyonları (1 adet tanımlanabilir  normalde açık anahtar  

girişi,  üst limit ve alt limit alarm sinyallerinin çıkışı için normalde açık ve normalde kapalı kontaklı 2  

röle  anahtarı,1  isteğe bağlı Analog sinyal çıkışı(AO:4~20mA , 0~20mA , 0~5V , 0~10V), RS232 ve  

RS485 haberleşme , uzaktan bağlantılı ekran arayüzü)standart olarak sunulmuştur. Bu sayede bir çok  

uygulama için ek opsiyona gerek duyulmaksızın uygulama çözümü sunar. Standart bir P60 Tartım  

İndikatörü ile 1280 Hz hızına kadar gerçek örnekleme ve işlem çıkışı alınabilmektedir. 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER 

*  Dış Ebatlar: 107x60x100mm[WxHxD] 

*  Çalışma Gerilimi: DC24 ±20% 

* Tek sıra kırmızı 5 segment display 

*  Maksimum Güç Tüketimi:5W 

*   Menü ve kısa yol  modu işlemleri için 4 tuşlu tuş takımı 

*  Uyarma Gerilimi/Maksimum Akım 1: DC5V/120mA [8-350 ohm loadcell] 

* Uyarma Gerilimi/Maksimum Akım 1:DC12V/100mA[Tartı transmitter için] 

* Opsiyonel tartı giriş sinyali mV, V ve mA (mV) çıkış tipi yük hücresini bağlamak için (V) voltaj çıkış        

    tipi tartı vericisi ve (mA) akım çıkış tipi tartı vericisi 

 

* [mV] Sinyal Giriş Aralığı: 0~19.5mV[Yük hücresinin çıkış hassasiyeti :1.0~3.5mV/V] 

* [V]Sinyal Giriş Aralığı:0~2.5V, 0~5V , 0~10V 

* [mA]Sinyal Giriş Aralığı:0~20mA 

*  Yük Hücresinin Çıkış Hassasiyeti: 1.0~2.5mV/V 

*  24-bit ∑-∆ADC için dahili çözünürlük : 1/1,000,000 

*  Örnekleme Frekansı: 1280Hz. 

*  Hassas tartım için özel titreşim önleyici dijital filtreleme algoritması , Sabit ekran ve hızlı tepki. 

 *  1 tanımlanabilir  normalde açık anahtar girişi 

 *Üst limit ve alt limit alarm sinyallerinin çıkışı için normalde açık ve normalde kapalı kontaklı 2 röle 

     anahtarı. 

 

    *  1 isteğe bağlı Analog sinyal çıkış 

    *  COM1: RS232 

    *  COM2: İsteğe bağlı RS485 

    *  Bağlantı: Ev sahibi  IPC / PLC VE LED uzaktan ekran  

    *  Çalışma Sıcaklığı: -25ˑC  to +45ˑC   



    *  Ağırlık: Yaklaşık 310g 

    *Ön panel koruma:IP65 

 

OPSİYONLAR 

AO:4~20mA , 0~20mA , 0~5V , 0~10V Analog çıkış 

*  Kılavuz Pano Tipi Kurulum 

* Kılavuz Rayı Çizgi Boyutu:94x47mm[WxH] 

 

 

BAĞLANTI ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 



Ön Ekran  

 

Arka Ekran 

 


