
INDICADOR TOUCH
INDICADORES

Programável 7” visor táctil indicador de pesagem

VANTAGENS

7.1 inch visor táctil
Pesagem avançada

 � 7.1 inch alta resolução visor táctil

 � Interface de usuário programável

 � Gráficos intuitivos e fáceis de usar

 � Porta USB para captura e transferência 
de dados

 � Funções avançadas de escala, por 
exemplo dosagem

 � Saída de WiFi e Bluetooth opcional

 � Legal para versão comercial OIML III 
opcional



 � Correção a zero automática e manual

 � Peso bruto/líquido

 � Tara automática e manual via visor táctil

 � Entrada do código alfanumérico

 � Totalizando com número de sequência

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

 � Relógio interno

 � Mensagens de erro no visor

 � Indicação de bateria fraca

 � Diferentes programas básicos funcionais disponíveis: 
pesagem, contagem (contagem por amostragem, 
contagem por entrada de peso por peça, contagem com 
base em valores de banco de dados, contagem por valores 
de tara combinados), registro de dados de dosagem

OPÇÕES*

INDICADOR TOUCH

FUNÇÕES
 � Visor   OLED, digital visor táctil

 � Graduaçáo  0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg 
   (veja as especificações do sistema de  
   pesagem)

 � Invólucro  aço inoxidável

 � Classe de proteção IP65 / NEMA 4

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

 � Consumo de energia 300 mA

 � Dimensões  excl. boquilhas de cabo: 
   225 x 190 x 45 mm

ESPECIFICAÇÕES STANDARD

 � Software específico de cliente

 � Saída Bluetooth ou WLAN

 � Versão legal para comércio, OIML III

 � Saída para impressora térmica ou matricial

 � Saída de dados extra (RS232, RS485, 20 mA CL passiva, 
2 x 4-20 mA, 0-10V passiva)
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*A utilização de opções poderá alterar as especificações relacionadas. Alterações reservadas. rev. 20220407*A utilização de opções poderá alterar as especificações relacionadas. Alterações reservadas. rev. 20220407

 � Leitor de Códigos Barras/impressora

 � Saída de 0 a 20 mA 32500 divisões

 � Saída de relé


