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TX551 İndikatör
TX551 İndikatör

    Ürün Kodu: TX551

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    TX551 indikatörü, yüksek hassasiyetli bir Endüstriyel Proses Tartı Kontrol 
Cihazıdır. Bu tartı kontrolörü, endüstriyel tartı kontrol prosesi sırasında 
karmaşık ve zorlu gereklilikleri tam olarak karşılayabilen yüksek güvenilirliğe 
sahip çeşitli field bus iletişimine sahiptir.

    The TX551 indicator is a high precision Industrial Process Weighing 
Controller. This weighing controller features a variety of highly reliable field 
bus communication that can fully meet complex and demanding require-
ments during the industrial weighing control process.

Tuna BAi (Bluetooth)
    Ürün Kodu: BAI

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    Tuna BAi  model kablosuz akıllı tartım sistemi bluetooth üzerinden 70 
metreye kadar haberleşebilir.Tarım, hayvancılık, mobil tartım, endüstriyel ve 
ticari tartım uygulamalarında tartım işlerinizi kolaylaştırır.Herhangi bir 
indikatöre ihtiyaç olmadan doğrudan loadcell e bağlanabilir.

    Tuna BAi model wireless smart weighing system can communicate up to 
70 meters via bluetooth. It makes your weighing works easier in agriculture, 
animal husbandry, mobile weighing, industrial and commercial weighing 
applications.

TX551 indikatörü Özellikleri:
5 kademeli filtre, yüksek hassasiyet, 
yüksek titreşim önleyici
3 farklı kutu modeli: Panel,Harsh,Exproof
Harsh ve Exproof versiyon,7 bit 1” yeşil ve 
kırmızı LED ekran,10 durum göstergesi
Panel versiyon,7 bit 0.56” yeşil ve kırmızı 
LED ekran,10 durum göstergesi
Standard 2 seri port (RS232 ve RS485), 
PLC ve DCS lere bağlanması için çeşitli 
field-bus opsiyonları
Profibus-DP ve Modbus RTU ile aynı 
zamanda Ağırlık raporlama

TEKNİK ÖZELLİKLER
4-20mA, MODBUS-TCP
3 çeşit PROFIBUS GSD
UDP, TCP, MODBUS-TCP
Referans ağırlık olmadan kalibrasyon 
yapabilme
Atex Zone：Zone 2, 22 and Div. 2 location
Exd Class: EXD IIB T6

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kablosuz bluetooth bağlantı
Aynı anda 4 adet basküle bağlayabilme
Tartım ve Sayım özelliği
Tartım ve sayım kontrolü
Geçmiş tartı kayıtlarını Excel formatında 
raporlama
Canlı hayvan tartım modu
Etiket dizaynı,etiket yazdırma ve paylaşma
Harici gösterge,uyarı ışıkları veya siren 
bağlayabilme
8 Adet 350 Ohm Loadcell bağlayabilme

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Wireless bluetooth connection
Ability to connect 4 scales simultaneously
Weighing and Counting feature
Weighing and counting control
Reporting past weighing records in Excel format
Live animal weighing mode
Label design, label printing and sharing
Connecting external indicators, warning lights or sirens
Connecting 8 pieces 350 Ohm Loadcell

TX551 indicator Features:
5-stage filter, high sensitivity, high anti-vibration
3 di�erent box models: Panel, Harsh, Exproof
Harsh and Exproof version, 7 bit 1 ”green and red LED display, 10 status 
indicators
Panel version, 7 bit 0.56 ”green and red LED display, 10 status indicators
Standard 2 serial ports (RS232 and RS485), various field-bus options for 
connecting to PLC and DCS
Weight reporting at the same time as Profibus-DP and Modbus RTU

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
4-20mA, MODBUS-TCP
3 types of PROFIBUS GSD
UDP, TCP, MODBUS-TCP
Calibration without reference weight
Atex Zone ： Zone 2, 22 and Div. 2 location
Exd Class: EXD IIB T6


