YÜK HÜCRE ÇEVİRİCİSİ

LOADCELL TRANSMİTTER

Tuna LTr2 Transmitter
Tuna LTr2 Transmitter
Ürün Kodu: Tuna-LTr2
AÇIKLAMA / EXPLANATİON

Özellikler
OIML Belgeli
Dahili 2 Röle
0-10V / 4-20mA Analog Çıkış
RS232 / RS485 Modbus
2 Giriş, 3 çıkış (500mA) programlanabilir.

Tuna LTr2 ray tipi akıllı sinyal dönüşürücü yüksek teknoloji kullanılarak
üretimi yapılmaktadır. Pano içinde yer kaplamaz. Otomatik kontrol sistemlerinin vazgeçilmezi durumdadır. Loadcell uygulamalarında ağırlık bilgisini 0-10V
/ 4-20mA analog sinyal olarak PLC v.b. sistemlere analog olarak haberleşme
sağlar. RS232/RS 485 haberleşmesi mevcut olup tartım verileri seri olarak
transfer edilebilir. RS485 Modbus RTU haberleşme protokolü mevcuttur. 12
adet loadcell besleyebilmektedir.
Toplam 4 adet fonksiyon tuşu mevcut olup, zero, enter, mode, tare tuşları
ile kolay ayarlama, kolay parametre değiştirme ve kalibrasyon işlemleri
yapılabilmektedir.. OIML belgeli ürünümüzdür.
Tuna LTr2 rail type smart signal converter is produced using high technology. It does not take up any space in the panel. It is indispensable for
automatic control systems. In Loadcell applications, PLC etc. is used as 0-10V
/ 4-20mA analog signal. It provides analog communication to systems.
RS232 / RS 485 communication is available and weighing data can be
transferred serially. RS485 Modbus RTU communication protocol is available.
It can feed 12 loadcells.
There are a total of 4 function keys, zero, enter, mode, tare keys, easy
adjustment, easy parameter change and calibration operations can be made
.. OIML certified product.

Specifications
OIML Certified
Internal 2 Relays
0-10V / 4-20mA Analog Output
RS232 / RS485 Modbus
2 inputs, 3 outputs (500mA) can be programmed.

TUNA LTr3 Loadcell Transmitter
TUNA LTr3 Loadcell Transmitter
Ürün Kodu: Tuna-LTr3
AÇIKLAMA / EXPLANATİON

Özellikler
USB 2.0
0-10V / 4-20mA Analog Çıkış
RS232 / RS485 Modbus

Specifications
USB 2.0
0-10V / 4-20mA Analog Output
RS232 / RS485 Modbus
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Tuna LTr3 ray tipi akıllı sinyal dönüşürücü yüksek teknoloji kullanılarak
üretimi yapılmakta 6.2mm kalınlığındadır. Pano içinde yer kaplamaz.
Otomatik kontrol sistemlerinin vazgeçilmezi durumdadır. Loadcell uygulamalarında ağırlık bilgisini 0-10V / 4-20mA analog sinyal olarak PLC v.b. sistemlere analog olarak haberleşme sağlar. RS232 haberleşmesi mevcut olup tartım
verileri seri olarak transfer edilebilir. RS485 Modbus RTU haberleşme
protokolü mevcuttur. 12 adet loadcell besleyebilmektedir.
USB bağlantı ile Gsm-Pc üzerinden bağlantı imkanı, kolay parametre
değiştirme, ayarlama ve kalibrasyon işlemleri yanısıra yazılım güncellemesi de
yapılabilir.
Tuna LTr3 rail type smart signal converter is produced using high technology and it is 6.2mm thick. It does not take up space in the board. It is
indispensable for automatic control systems. In Loadcell applications, PLC
etc. is used as 0-10V / 4-20mA analog signal. It provides analog communication to systems. RS232 communication is available and weighing data can be
transferred serially. RS485 Modbus RTU communication protocol is available.
It can feed 12 loadcells.
With USB connection, it is possible to connect via Gsm-Pc, easy parameter
change, adjustment and calibration as well as software updates.

