
INDICADOR 5200
INDICADORES

Indicador de peso com varias funções de pesagem

VANTAGENS

Qualidade superior
Funções avançadas

 � Visor táctil a cor de 5” dígito 25 mm de 
altura

 � Fácil utilização devido ao menu intuitivo, 
apenas as chaves ativas são visíveis

 � Conectividade de dados integrada como 
opção disponível

 � Funcionalidade de contagem



OPÇÕES*

INDICADOR 5200

FUNÇÕES ESPECIFICAÇÕES STANDARD

*A utilização de opções poderá alterar as especificações relacionadas. Alterações reservadas. rev. 20211202*A utilização de opções poderá alterar as especificações relacionadas. Alterações reservadas. rev. 20211202

 � Correção do ‘Zero’ automático e manual

 � Peso bruto/líquido

 � Entrada de código ID para 4 códigos ID com 10 códigos 
predefinidos (cada um com o máximo 14 caracteres 
alfanuméricos)

 � 10 registros totalizantes

 � Contagem de peças por amostragem ou inserção de peso 
da peça

 � Relógio interno para data e hora

 � Interno: Saída RS232 para Impressora 
  Saída USB  para envio de dados (USB Stick) 
  COM1 livre para Wifi ou RS232 
  COM2 livre para Wifi ou RS232 
  Bluetooth 4.0 para RAVAS WeightsApp

 � A saída USB ficará disponível para conectar um 1-D leitor 
de código de barras

 � Indicação de carga in % para Q-max

 � Mensagem de erro no visor incl. logging

 � Visor   Visor táctil a cor de 5” dígito 25 mm  
   de altura

 � Segmentos  tela de toque de alta resolução

 � Escala  0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg 
   (veja as especificações do sistema de  
   pesagem)

 � Invólucro  polímero (ABS)

 � Suporte  Suporte de RAM

 � Cor   cinza escuro com cor vermelha

 � Classe de proteção IP65 / NEMA 4

 � Fonte de alimentação 12V (230V para aplicações 
   estacionárias)

 � Consumo de energia 160 mA (sem opções)

 � Dimensões  excl. suporte: 85 x 165 x 115 mm

 � Impressora térmica ou matriz
 � WiFi e/ou Bluetooth 2.0,  RS232 quadro de opções 

para COM1 e COM2
 � Impressora de etiquetas de bilhetes
 � Interruptor de referência do relé, para dosagem 

automática
 � Saída analógica -20 mA

 � Legal para transacções comérciais
 � Graduação Multi-rango (veja as especificações do 

sistema de pesagem)
 � RDC, RAVAS Data Collector Software
 � RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T:  +31 418 515220   E:  salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM


