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Tuna T02 Ağırlık Kontrol İndikatör
Tuna T02 Weight Control Indicator

    Ürün Kodu: Tuna-T02

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    T02 tartım göstergesi , endüstriyel alanlarda ağırlık iletimiiçin özel olarak 
tasarlanmıştır.Küçük ebatlarda , benzersiz tasarımı ve kolaykullanımı sayesin-
de çoklu panel gösterge uygulamaları için ideal çözümsağlar.Ön panel sayısal 
kalibrasyonu,yüksek seviyeli dijital filtre , otomatiksıfır izleme , otomatik 
sıfırlama , 4 ayar noktası gibi geniş opsiyonluözelliklere sahiptir.Giriş çıkış 
opsiyonları ( 1 dijital giriş , 2 dijitalçıkış , 1 adet RS232/RS485 haberleşme , 
Modbus-RTU haberleşme protokolü)standart olarak sunulmaktadır.Bu 
sayede birçok uygulama için ek opsiyona gerekduyulmaksızın uygulama 
çözümü sunar.
    Standart bir TO2 göstergesi ile 960 Hz hızına kadar gerçekörnekleme ve 
işlem çıkışı alınabilmektedir.

    T02 weighing indicator is specially designed for weight transmission in 
industrial areas. It provides the ideal solution for multi-panel display applica-
tions thanks to its small size, unique design and easy use. Input output 
options (1 digital input, 2 digital outputs, 1 RS232 / RS485 communication, 
Modbus-RTU communication protocol) are o�ered as standard. Thus, it 
provides an application solution for many applications without the need for 
additional options.
    With a standard TO2 indicator, real sampling and processing output up to 
960 Hz can be obtained.

KULLANIM ALANLARI
Beton ve Karıştırma Ekipmanları
Metalurji Fırın ve Dönüştürücüler
Kimya Endüstrisi
Yem Sanayisi

USAGE AREAS
Concrete and Mixing Equipment
Metallurgical Furnaces and Converters
Chemical Industry
Feed Industry

OPSİYONLAR
Opsiyonel 0/5V 0/10V Analog Çıkış
Opsiyonel 4-20mA , 0-20mA , 0-24mA 
Analog Çıkış
Opsiyonel Analog Çıkış (başlangıçta 
0/5V)
Support r-Cont protokolü
r-SP1 protokolü
Modbus(bus) protokolü
tt TOLEDO protokolü
Cb920 protokolü
rECont protokolü
rEREAD protokolü

OPTIONS
Optional 0 / 5V 0 / 10V Analog Output
Optional 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 
Analog Output
Optional Analog Output (0 / 5V at 
startup)
Support r-Cont protocol
r-SP1 protocol
Modbus (bus) protocol
tt TOLEDO protocol
Cb920 protocol
rECont protocol
rEREAD protocol

TEKNİK ÖZELLİKLER
Dış Ebatlar : 110×89×60 mm
Güç Kaynağı:DC 24V ± %5
Alüminyum gövde
6 digit , kırmızı parlak LED
Kolay kullanımlı menü
e-Cal , Yükleme gerektirmeyen elektronik 
kalibrasyon
1 adet RS232/RS485 seri haberleşme 
arayüzü
1 adet RS232 Harici Gösterge çıkışı
1 adet dijital giriş
2 adet dijital çıkış
Modbus-RTU
Seçilebilir A / D örneklemesi 
15/30/60/120/480/960 x / sn.
Güçlü titreşim önleyici filtre (Yüksek 
Performanslı Dijital Filtre)
8 birim yük hücresine güç sağlama
4 set noktası kullanarak tartı karşılaştırma 
fonksiyonu

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Outer Dimensions: 110 × 89 × 60 mm
Power Supply: DC 24V ± 5%
Aluminum body
6 digits, red high-brightness LED
Easy-to-use menu
e-Cal, Electronic calibration without 
installation
1 RS232 / RS485 serial communication 
interface
1 RS232 External Indicator output
1 digital input
2 digital outputs
Modbus-RTU
Selectable A / D sampling 
15/30/60/120/480/960 x / sec.
Powerful anti-vibration filter (High 
Performance Digital Filter)
Powering 8 units of load cells
Weighing comparison function using 4 
set points


