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Tuna Touch K1 İndikatör
Tuna Touch K1 Indicator

    Ürün Kodu: TOUCH-K1

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    Tartı Göstergesi TOUCH K1, yaygın olarak elektronik platform ölçeğinde, 
elektronik taban ölçeğinde, mekanik-elektronik dönüşüm ölçeğinde uygula-
nan ve böylece 1 ~ 4 ile donatılmış statik tartım sistemine uygulanan hızlı , 
yüksek hassasiyetli A / D dönüştürme teknolojisi ve özel titreşim önleyici 
yazılım teknolojisine sahiptir. Okunabilirlik ile yüksek hassasiyetli A / D 
dönüşümü 1/30000,Kalibrasyon hata ayıklama ve parametrelerin ayarlanma-
sı için Bluetooth ile Android cep telefonuna bağlanabilir. Dijital filtrelemenin 
genliği ve sabit süresi ayarlanabilir. Ekran parlaklığı ayarlanabilir olup 
seçilebilir KG ve N. Düşük pil alarmı ve düşük pilde otomatik kapanma 
mevcuttur.

    Weighing Indicator TOUCH K1 has fast, high-precision A / D conversion 
technology and special anti-vibration software technology, widely applied in 
electronic platform scale, electronic base scale, mechanical-electronic 
conversion scale, and thus applied to the static weighing system equipped 
with 1 ~ 4. High precision A / D conversion 1/30000 with readability, can be 
connected to Android mobile phone via Bluetooth for calibration debugging 
and setting parameters. The amplitude and fixed duration of digital filtering 
can be adjusted. Display brightness is adjustable and selectable KG and N. 
Low battery alarm and low battery auto power o�.

Özellikler
Model: TOUCH K1 tartı göstergesi
Doğruluk: Sınıf III, n = 3000
Sample Hızı: 10 kez / saniye
Yük Hücresi Hassasiyeti: 1.0-3.0 mV / V
Bölüm: seçenek için 1/2/5/10/20/50
Ekran: 6 bit LED, 8 durumlu sinyalleri 
gösterir
Güç: 18650 lityum pil
Haberleşme arayüzü: RS232 seri port ve 
Tip C
Depolama Sıcaklığı: -25 +40 ° C
Çalışma süresi: pil şarj başına 4-5 gün 
çalışma
Nem: % 85 Bağıl Nem

Özellikler 1.1
Okunabilirlik ile yüksek hassasiyetli A / D 
dönüşümü 1/30000
Ağırlık gözlemleme ve analiz toleransını 
değiştirmek için iç kodu arayın ve 
görüntüleyin
Kalibrasyon hata ayıklama ve parametre-
lerin ayarlanması için Bluetooth ile 
Android cep telefonuna bağlanabilir.
Dijital filtrelemenin genliği ve sabit süresi 
ayarlanabilir.
Ekran parlaklığı ayarlanabilir.
Kurşun sızdırmazlık işlevi
Seçilebilir KG ve N
Düşük pil alarmı ve düşük pilde otomatik 
kapanma

Specifications 1.1
High precision A / D conversion 1/30000 with readability
Search and view the internal code to change the weight monitoring and 
analysis tolerance
It can be connected to Android mobile phone via Bluetooth for calibration 
debugging and setting parameters.
The amplitude and fixed duration of digital filtering can be adjusted.
The screen brightness can be adjusted.
Lead sealing function
Selectable KG and N
Low battery alarm and low battery auto shutdown

Specifications
Model: TOUCH K1 weighing indicator
Accuracy: Class III, n = 3000
Sample Rate: 10 times / second
Load Cell Sensitivity: 1.0-3.0 mV / V
Section: 1/2/5/10/20/50 for option
Display: 6 bit LED shows 8-state signals
Power: 18650 lithium battery
Communication interface: RS232 serial 
port and Type C
Storage Temperature: -25 +40 ° C
Working time: 4-5 days working per 
battery charge
Humidity: 85% RH


