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ADVANTAGE L200 MÉRLEGMŰSZER TEJHŰTŐ TARTÁLY MÉRLEG  
 

 
 

FUNKCIÓK: 

• Nullázás: 

• Rész súly és teljes súly közötti váltás 

• Konvertálási faktor beállítás liter / kilogramm vagy 
kilogramm / liter között 

• Kiürítési funkció kezelése. 

• Adatmentés: legfeljebb 128 mentett rész vagy teljes 
kiürítés. 

• Az AVANCE L200 USB a mentett adatok át 
másolhatóak számítógépre Excel táblázatba. 

• MULTILINK, több kiegészítő csatlakoztatása a 
műszerhez egyszerre. 

 

KI- ÉS BEMENETEK 
RS232 port konfigurálható ismétlő kijelző számára. 

PTM slr által gyártott könnyen használható, rendkívül 
strapabíró és megbízható mérlegműszer a mezőgazdaság 
számára. Kifejezetten tejhűtő tartály mérlegek számára. 
Felhasználóbarát egyszerűen kezelhető magyar nyelvű 
menüvel. 
 

FŐBB TULAJDONSÁGOK: 

• Felhasználóbarát, érzékeny membrán billentyűzet 33 
gombbal 

• Erőss alumínium öntvény ház IP68-as védelemmel 
csatlakoztatott csatlakozókkal. 

• Méretek: 258 x 212 x 75 mm 

• Súlya: 2000 gramm kb. 

• Kijelző: grafikus 5,7”-os LCD kijelző fehér 
háttérvilágítással, felbontás 320x240 - 16 szürke 
árnyalat, jól látható napfényben is 

• Memória: Eeprom nem felejtő 

• Beépített óra: idő és dátum kijelzéssel 

• Elérhető osztásértékek: Kg. 1 - 2 -  5 - 10 - 20 

• Belső felbontás: 135.000 dd 

• Működési hőmérséklet: - 30  +  70 C° 

• Relatív páratartalom: 95 % 

• Tápfeszültség: 10 Vdc-től 32 Vdc-ig 

•  Teljesítmény felvétel: 4 VA max 

• Párhuzamosan összekötve max 12 (350Ω) mérőcella 
csatlakoztatható. 

• Mérőcella tápfeszültség: 5 Vcc 

• Olvasási hiba: +/- Kg. 1 Kg. 10.000 

• Kijelzési tartomány: +99999; -99999 

• Mérési tartomány: ± 2 mV; ± 20 mV 

• Mintavételezés másodpercenként: 10 / sec. 

• Soros port: 1; opcionálisan 2 

• Teljesítményfelvétel: 12Vdc. 250mA (4 csatlakoztatott 
cellával) 

• Védelem rádiófrekvenciás interferenciák ellen 

• Tápfeszültség interferencia elnyomással 

• Alacsony feszültség szintjelzés 
 

Elérhető verziók 
 Kód leírás 

 
ADVANCE L200 Grafikus LCD kijelző háttérvilágítással, Alumínium öntvény ház IP68, Adatbázis 

kezelés: 128 rész vagy teljes kiürítés adatainak tárolása. 

 
ADVANCE L200 SB Grafikus LCD kijelző háttérvilágítással, Alumínium öntvény ház IP68, Adatbázis 

kezelés: 128 rész vagy teljes kiürítés adatainak tárolása. Adatrögzítés USB-re 
 

Opciók  
 Kód Leírás  

 

P1000 Multilink termikus nyomtatók.  

 

AV41 Multilink ismétlő kijelző LED kijezővel. 
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RF7 Multilink RF antenna távirányítóhoz  

 

PWINV Inverteres tápegység  

 

PWP Táp adapter csatlakozóval.  

 

FCCAVOCONGIN Csatlakozó inox cellákhoz. 7 méret hosszú kábellel.  

 


