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Tuna İ7 İndikatör
Tuna I7 Indicator

    Ürün Kodu: i7-EC

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    Tuna İ7 İndikatörler, elektronik taşıt kantarlarında kullanılan, yüksek 
hassasiyeti, sağlam ve modern yapısı ile ön plana çıkmaktadır. OIML, CE, 
RoSH belgeli olan ürünümüzdür. Bilgisayara bağlanarak kullanılan tartı 
terminalidir. Tuna İ serisinin üstün performanslı tartım özelliklerine sahip olan 
İ7 taşıt kantarlarının vazgeçilmezi konumundadır. Tuna' nın geliştirdiği taşıt 
kantar yazılımı ile donatılan tartı sistemi, kullanıcının bütün beklentilerini 
karşılamaktadır. Tartım  verilerinin bilgisayar ve bilgisayar ağı üzerinden 
erişebilme olanağının yanında, muhasebe programları ile haberleşerek, 
zengin donanımı ile işletmelere çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

    Tuna I7 Indicators stand out with their high precision, robust and modern 
structure used in electronic vehicle scales. OIML, CE, RoSH certified product. 
It is a weighing terminal used by connecting to a computer. Having high 
performance weighing features of Tuna I series, I7 is indispensable for vehicle 
scales. The weighing system equipped with vehicle weighing software 
developed by Tuna meets all expectations of the user. In addition to being 
able to access weighing data via computer and computer network, it 
provides various advantages to businesses with its rich hardware by 
communicating with accounting programs.

Özellikleri
OIML R76:2006 Tip Onay Sertifikalı
Geniş açılı 51mm yüksekliğinde LCD ekran 
(Arka aydınlatmalı)
Kolay montaj edilebilir dizayn 
Yüksek hızlı 24 bit Delta Sigma-Analog 
Digital çevirici
Proğramlanabilir iki kademeli Kapasite ve 
Taksimat
Kg/Lb birim çevrim
Adet sayma
Kontrol Tartımı HI-OK-LO
Canlı hayvan tartımı
Şarj Edilebilir dahili batarya
Batarya durum göstergesi
8  Adet 350Ohm ,16 Adet 700Ohm 
loadcell bağlayabilme
RS232 Haberleşme
RS485 Haberleşme (Opsiyon)
Real Time Clock (Opsiyon)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
CLASSIII OIML R-76 onayı
Sıfırlama
Dara alma
Negatif ölçüm
Otomatik tara
Açılışta sıfırlama
Elle sıfırlama
Hayvan tartımmodu
Multi-range tartım
Metrik/ İmperyaldönüşüm
Batarya seviyesi gösterme, düşük batarya 
uyarısı
3 noktakalibrasyon
RS-232 (RS 485 opsiyonel)
Opsiyonel röle kontrol çıkışı(İ7indikatörler 
bu özelliği desteklemez)
OpsiyonelTarih/Saatileçıktıverebilme
Üstüstetoplama(7butonluözelmodel)
Basit sayıcı terazimodu
Dahili batarya (İ7 indikatörler bataryasız-
dır)

Specifications
OIML R76: 2006 Type Approval Certified
Wide angle 51mm high LCD screen (with backlight)
Easy to install design
High speed 24 bit Delta Sigma-Analog Digital converter
Programmable two-stage Capacity and Taksimat
Kg / Lb unit conversion
Counting pieces
Checkweighing HI-OK-LO
Live animal weighing
Rechargeable internal battery
Battery status indicator
Connecting 8 pieces 350Ohm, 16 pieces 700Ohm load cell
RS232 Communication
RS485 Communication (Option)
Real Time Clock (Option)

TECHNİCAL SPECİFİCATİONS
CLASSIII OIML R-76 approval
reset
Tare
Negative measurement
Auto scan
Reset at boot
Manual reset
Animal weighing mode
Multi-range weighing
Metric / Imperial conversion
Battery level indication, low battery warning
3 point orange
RS-232 (RS 485 optional)
Optional relay control output (I7 indicators do not support this feature)
opsiyoneltarih / Saatileçıktıver Ability
Üstüstetopl clearance (7butonluözelmodel)
Simple counter balance
Internal battery (I7 indicators are without battery)


