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HLT 2000-3000-5000-10000 kg Yük Hücresi
HLT 2000-3000-5000-10000 kg Load Cell

    Ürün Kodu: HLT

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    HLT model yük hücreleri vinç aşırı yük sistemlerinde kullanılmak üzere 
halatlı tüm vinçlere uygulanabilen tipte özel alaşımlı çelikten üretilmektedir. 
Vincinizin aşırı yük kaldırmasını engelleyerek güvenli çalışma ortamı oluştu-
rur. IP68 Koruma sınıfında, kolay montaj ve kullanım kolaylığı ile vinç 
üreticilerin en çok rağbet ettiği modeldir.

    HLT model load cells are produced from special alloy steel type that can be 
applied to all rope winches for use in crane overload systems. It creates a 
safe working environment by preventing your crane from overloading. It is 
the most popular model of crane manufacturers with its IP68 protection 
class and easy installation and ease of use.

Özellikler
2000 kg - 10000 kg kapasite seçenekleri
IP68 Koruma sınıfı
Paslanmaz çelik
Kolay montaj ve kullanım kolaylığı
Endüstriyel kullanım
Yüksek hassasiyet
Yerli Üretim

Uygulamalar
Vinç tartım sistemleri
Aşırı yük kontorl sistemleri
Halat gergi yük kontroleri
Test makinaları

Specifications
2000 kg - 10000 kg capacity options
IP68 Protection class
Stainless steel
Easy assembly and ease of use
Industrial use
High precision
Domestic Production

Apps
Vinç tartım sistemleri
Aşırı yük kontorl sistemleri
Halat gergi yük kontroleri
Test makinaları

Hassasiyet Sınıfı     C1

Çıkış Duyarlılığı    mV/V     1,0  ± 0.05 ( FSO )

Kapasite     Ton     1,2,3,5,10

Toplam Hata    %FS     ± 0.05

Sürünme     %FS     ± 0.05

Sıfır Balansı    %FS     ± 1

Giriş Direnci    Ω     385 ± 10 ( 750 )

Çıkış Direnci    Ω     350 ± 3 ( 700 )

İzolasyon Direnci    MΩ     ≥ 5000

Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı  °C     -10 ~ +40

Çalışma Sıcaklığı    °C     -35 ~ +65

Tavsiye edilen besleme voltajı  V ( DC )     5 ~ 12

Maksimum besleme voltajı   V ( DC )     15

Minimum Yük    t     0

Aşırı Yükleme Kapasitesi   %FS     150

Kırılma Kapasitesi    %FS     200

Malzeme           Çelik

Koruma Sınıfı          IP66

Kablo           Length 4 m, dia. 5 mm


