
INDICADOR 3200
INDICADORES

Indicador de peso com variadas funções de pesagem

VANTAGENS

Qualidade superior
Funções avançadas

 � Entrada do código, kg/lb alternativa

 � Relé para dosagem automática

 � Visor com retro-iluminação

 � Relógio interno para data/hora

 � Para armazenagem, dosagem e mistura

 � Bluetooth 4.0 para a aplicação RAVAS 
WeightsApp



OPÇÕES*

INDICADOR 3200

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 a zero automática e manual

 � Peso bruto/líquido

 � Tara automática pressionando botão

 � Introdução de tara por função de cursor

 � Somatório com número de sequência

 � Introdução de código (5 dígitos), por função de cursor

 � Três modos de saída de dados: impressão, contínuos e de 
comando/resposta

 � Leitura em kg ou lb

 � Relógio interno (para registo data/hora na impressão)

 � Mensagens de erro no visor

 � Alimentação da impressora é ligada e desligada pelo 
indicador

 � Função de desligar automático, definida e ajustada por 
parâmetros

 � Indicação de bateria fraca

 � Bluetooth 4.0 para a aplicação RAVAS WeightsApp

 � Visor   digital

 � Segmentos  LCD, dígito 20 mm de altura, 
   retro-iluminação

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

 � Invólucro  plástico (ABS)

 � Suporte  aço inoxidável

 � Cor   vermelho (RAL 3000)

 � Classe de proteção IP65 / NEMA 4

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

 � Consumo de energia 100 mA

 � Dimensões  excl. suporte: 60 x 77 x 182 mm

 � Saída para impressora térmica ou matricial

 � Saída Bluetooth 2.0 ou WLAN

 � Relé de ajuste, para dosagem automática

 � Saída RS232 para conexão de cabo com o terminal da 
máquina

 � Graduação Multi-escala (veja as especificações do 
sistema de pesagem)

 � Versão Anti-deflagrante (Exd) (esperado segundo 
semestre de 2020)

 � RDC, RAVAS Data Collector Software
 � RIS, RAVAS Integration Software
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