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TP410
ATEX ACCUMULAÇÃO

ZERO

TARE

GROSSO/ LÍQUIDO

FUNÇÃO DE CONTAGEM DE PEÇAS

FUNÇÃO DE PESAGEM DE CONTROLO

CONTAGEM DE PEÇAS
Efectua o cálculo das peças carregadas na 
plataforma com base no peso médio progra-
mado da unidade PMU.  

Também permite que a PMU seja calculada 
com base nas peças carregadas.

ACCUMULAÇÃO
Permite a soma dos pesos acumulados na 
memória e mostra o número total de pesa-
gens.

CHECKWEIGHER
O indicador de peso GI410i tem um modo 
de pesagem de controlo ou pass-fail.

Exibição automática até 7 zonas com limites 
de peso para cada uma delas. A selecção 
do peso desejado permitir-nos-á escolher 
os limites superior e inferior por percenta-
gem ou valor.

Indicador numérico de tara com memória 
para até 400 tara item 1, 400 item 2 e 10 tara 
predefinidas. Introdução dos detalhes do item 
1 por código, descrição, tara, código EAN e 
caracterização do produto de acordo com o 
seu funcionamento básico (peso, peso alvo 
ou peso unitário para função de contagem de 
peças). Entrada dos detalhes do item 2 por 
código ou descrição.

Possibilidade de fazer listas de pesos 
armazenados com detalhes e listas com filtros 
por item 1 e/ou item 2 e/ou data.

COM CÉLULAS DE CARGA
CÉLULAS DE CARGA E RECINTO
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade 1000/2000 kg

Precisão 0,2/0,5 kg (0,5/1 kg versão verificada)

Unidades kg

Bateria NiMH recarregável 7.2V 12Ah.
Alimentação com carregador de bateria NiMH 110 - 240V AC 
50/60Hz.

SOLUÇÕES DE PESAGEM

BATERIA 
EXTERNAL 

 » Bateria externa de 7,2V com 48 horas de autonomia da 
bateria (incluído, bateria extra opcional) 

Facilmente 
removível

48h 
DURAÇÃO

VERSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL / PINTADO
IP68 PARA ZONAS ATEX

68
IP
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SOFTWARE

Uma vasta gama de porta-paletes 
para diferentes ambientes e 
utilizações.

SERIE
TP410

SOLUÇÕES DE PESAGEM

versão inoxidável e pintada
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TP410
Descrição Código #
TP410 em aço pintado com visor digital LCD ATEX e bateria amovível 290030
TP410 em aço pintado com visor digital LCD ATEX e bateria amovível 290031
TP410i em aço inoxidável com ecrã LCD digital ATEX e bateria amovível 290032
TP410i em aço inoxidável com ecrã LCD digital ATEX e bateria amovível 290033
*com bateria amovível incluída

OPCIONAL
Descrição Código #
Bateria adicional externa ATEX Zona 2/22 220041
Placa adicional de memória ALIBI/DSD 220008
Kit de rodas com revestimento exterior de poliuretano 220044
Kit de garfos de aço inoxidável para porta-paletes TP 291001

Rodas de nylon* / em versão 
pintada com revestimento 

exterior de poliuretano

Altura máxima 20 cm

Com células 
de carga IP68

*Rever os requisitos dos 
garfos para a pesagem 
de certos metais leves 
nas zonas ATEX.

*Kit de rodas com revestimento exterior 
de poliuretano opcional


