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Özellikler

    ID551PN İndikatör yüksek hassasiyetli endüstriyel tartım indikatörüdür.
    ID551PN 4 kanallı ADC yapısı ile 4 ayrı kantarı ayrı ayrı çalıştırabilir,ayrıca 
PROFINET, MODBUS-TCP gibi haberleşme protokollerini destekler.
    ID551PN Tartım Kontrolörü PLC,DCS kontrol sistemleri ve bilgisayar 
yönetim ve kontrol sistemlerinde kullanılır,Seri port, Ethernet veya PROFINET 
vb. Ile PLC, DCS veya Bilgisayar kontrol sistemlerine ağırlık bilgisini gönderir.
    PLC ve DCS kontrol sistemleri ile birlikte çalışarak ,dozajlama,torbalama,-
dolum vb.sistemlerde kullanılabilen endüstriyel proses kontrol cihazıdır.

    ID551PN Indicator is a high precision industrial weighing indicator.
    ID551PN can operate 4 scales separately with its 4-channel ADC structure, 
it also supports communication protocols such as PROFINET, MODBUS-TCP.
    ID551PN Weighing Controller is used in PLC, DCS control systems and 
computer management and control systems, Serial port, Ethernet or 
PROFINET etc. It sends weight information to PLC, DCS or Computer control 
systems.
    It is an industrial process control device that can be used in dosing, 
bagging, filling etc. systems by working with PLC and DCS control systems.

Proses tartım uygulamaları
Dozajlama sistemleri
Dolum kantarları
Torbalama kantarları

Opsiyon
Mobil uygulama için Blue Tooth
Dokunmatik ekran konfigürasyon yazılımı 
(HMI)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yüksek doğruluk, yüksek anti-titreşim
Referans ağırlık olmadan kalibrasyon 
yapılabilir (Yük hücresi mV/V değerleri ile)
4 Ayrı terazi bağlantısını destekler.
200Hz ADC hızına sahiptir.
100.000 Ekran bölüntüsü
6000e CMC onayı
Bir seri port :RS232/485
2LAN port
MODBUS-RTU & MODBUS-TCP
PROFINET için Siemens
TCP Ağırlık raporlama
Mobil uygulama ile konfigürasyon ve 
kalibrasyon
PC Yazılımı ile konfigürasyon ve kalibrasyon
DIN Ray montajına uygun kutulama

TECHNİCAL SPECİFİCATİONS
High accuracy, high anti-vibration
Calibration can be done without reference weight 
(Load cell with mV / V values)
Supports 4 scales connection.
It has 200Hz ADC speed.
100,000 Screen partitions
6000e CMC approval
A serial port: RS232 / 485
2LAN port
MODBUS-RTU & MODBUS-TCP
Siemens for PROFINET
TCP Weight reporting
Configuration and calibration with mobile 
application
Configuration and calibration with PC Software
Boxing suitable for DIN Rail mounting

Specifications
Process weighing applications
Dosing systems
Filling scales
Bagging scales

Option
Blue Tooth for mobile application
Touch screen configuration software (HMI)

ID551PN İndikatör
ID551PN Indicator

    Ürün Kodu: ID551 PN
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