
 » Impressoras
 » Fábricas de pintura aerográfica
 » Postos de gasolina (áreas acessíveis 
aos clientes)

 » Fábricas têxteis e de tinturaria
 » Indústria química
 » Fábricas de processamento de 
resíduos

 » Indústria petroquímica
 » Indústria farmacêutica
 » Fábricas de plásticos
 » Fábricas de móveis

 » Moinhos de cereais
 » Estações de tratamento de 
superfície

 » Indústria têxtil
 » Indústria química
 » Fábricas de processamento de 
resíduos

 » Indústria farmacêutica
 » Máquinas para marcenaria
 »  Armazéns de cereais, legumes 
e café

Com um alarme de valor visual

FUNÇÃO DE LIMITES
(CHECKWEIGHER)

Visor de peso para zonas ATEX de classificação 2 e 22 Do
grupo II, categoria 3.

 » Zona 2: locais onde é pouco provável a presença de gases ou vapores inflamáveis durante curtos 
períodos de tempo.
 » Zona 22: locais onde é pouco provável a presença de pó combustível durante curtos períodos de 
tempo.

Métodos de proteção em conformidade com:
 » ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X (para gases)
 » ATEX II 3D tc IIIC T85°C Dc IP68 (para pó)

ZONA 22ZONA 2
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CARACTERÍSTICAS
 » Operação na zona 2/22 com fonte de alimentação

 » Operação na zona 2/22 através de bateria interna ou bateria externa 
removível (opcional)

 » Bateria externa de 7,4V com duração de 48 horas (opcional escolher no 
momento do pedido)

 » Temperatura de operação: -10ºC a 40ºC

 » Carcasa do visor em aço inoxidável

 » Incluie suporte mural inclinável

 » Teclado numérico (versão GI410) / Peso da tara (versão Gi400)

 » Unidades: kg

 » Outras características:

 » Relógio e calendário integrado

 » Formato dos bilhetes com código de pesagem configurável

 » Ecrã LCD:

 » Display com 6 dígitos de 40 mm

 » Função Backlight com até 8 cores diferentes: on/off/auto

 » Mudança de cor com função checkweigher

 » 2 saídas RS232

EXCITAÇÃO

Alimentação
110-230V AC, 50/60 Hz   
12V DC

Tensão de entrada mínima por etapa de 
verificação

1µV

Sinal de tensão mínima para carga morta 5 VDC

Tensão máxima da faixa de medição 20 mV

Tensão mínima da faixa de medição 0,01 mV

Impedância minima da célula de carga 25 Ω

Impedância máxima da célula de carga 1100 Ω

SOLUÇÕES DE PESAGEM

OPÇÕES DISPONÍVEIS
Visor com

 batería interna

TIPO DE VISOR 230V AC 12V 230V AC 12V

Visor numérico GI410i LCD IP68 ATEX � � � �

Visor peso-tara GI400i LCD IP68 ATEX � � � �

OPCIONALES 230V AC 12V 230V AC 12V

Bateria Interna OPCIONAL à � �

Bateria Externa �

RS485 � � � �

4-20mA / 0-10V � � �

4/E 4/S relés � � �

Ethernet � � �

Memoria ALIBI/DSD � � � �

� Escolha 1 dos disponíveis

A bateria externa opcional deve ser encomendada com o visor (não compatível com 
bateria interna). Cancela a alimentação de 12V 
Veja na última página a combinação de opções possíveis de acordo com o visor.



*consultar para mais informações

PRO

PRENSA-CABO
PARA ZONAS ATEX
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FUNÇÕES
» REPETIDOR
» CONTA PEÇAS
» TOTALIZAÇÃO
» CHECKWEIGHER
» NEGATIVE CHECKWEIGHER
» LÍMITES
» DOSAGEM

» Mais de 30 protocolos. + uno personalizable
» Sistema de 2 palavras-passe para bloqueio de 

funções
» 8 formatos de ingressos predefinidos e 

personalizáveis (software vinculado).
» Menu de impressão configurável: número de cópias, 

ligar/desligar o cortador, alimentação de linha
» Sistema automático de reinicialização do sistema de 

vigilância em caso de bloqueio do indicador

IMPRESSÃO
» Programação de 3 Cabeçalhos (desde PC), código e

total

IDIOMAS
» Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Português

ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS
» Classes III y IIII
» Homologação a 6000 divisões

Monoranjo, multiranjo o multiintervalo
(n ≤ 3000, por faixa de pesagem parcial)

SOFTWARE*
» Para monitorizar a pesagem, gerir e controlar oacesso

à superfície de pesagem

Peso líquido (kg) 2,6
Peso embalagem (kg) 3

Dimenções embalagem (mm) 370 x 230 x 125

SOLUÇÕES DE PESAGEM

GESTRUCK
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OPCIONAIS
Descrição Código #
Bateria interna (3,7V/5,2Ah). Tecnologia de íons de lítio 220001
Saída RS485 220002
Placa adicional 4-20mA / 0-10V 220003
Placa adicional 4/E 4/S relés 220004
Placa de comunicação - Ethernet 220005
Placa de memória ALIBI/DSD adicional 220008
Visores 230V AC: Podem escolher Ethernet + 1 opcional entre os seguintes 220003 | 220004 
na mesma configuração do visor. 
Visores de 230V AC com bateria interna: Podem escolher 1 opcional entre os seguintes 
220003 | 220004 | 220005 na mesma configuração do visor. 
Visores 12V: Podem escolher 220003 | 220004 | 220005 na mesma configuração do visor.  
Visores 12V con bateria interna: não pode levar nenhum dos seguintes opcionais 220003 | 
220004 | 220005. 
Os opcionais RS485 e a Memória Alibi podem ser escolhidos em qualquer caso.

SÉRIE DE VISORES ATEX
Descrição Código #
Visor numérico GI410i LCD IP68 ATEX 210266
Visor numérico GI410i LCD IP68 ATEX 12V 210293
Visor peso-tara GI400i LCD IP68 ATEX 210267
Visor peso-tara GI400i LCD IP68 ATEX 12V 210294
No caso de desejar uma bateria externa, será necessário escolhê-la no momento da 
realização da encomenda, bem como o suporte. Disponível para visores de 12V (a bateria 
externa opcional cancela a alimentação à rede de 12V).

KITS E ACESSÓRIOS DA BATERIA EXTERNA
Descrição Código #
Bateria externa Zona ATEX 2/22 Pack 220039
Bateria externa adicional Zona ATEX 2/22 220041
Pack de suporte de parede de coluna com adaptador de coluna 220040

Disponível para visores de 12V. A bateria externa inclui carregador e mangueira.
O pack de suporte inclui o adaptador CI-300 para as nossas colunas (com 4 parafusos de 
suporte do visor) e a abraçadeira de plástico para segurar/fixar o adaptador da bateria.
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