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DGTMULTI: TÖBB KOMPONENSES ADAGOLÁSA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az adagoló mérlegműszer ezen üzemmódjában 
lehetőség van többféle összetevő recept szerinti 
adagolására, majd az adagolások végén a 
kiürítésére. Az adagolás közben vezérelhető keverő, 
melegítő vagy vibrátor a megfelelő kimeneteket 
használva. 
 

ADATBÁZIS 

• Adatbázis 16 választható termék/művelet, 
amelyek lehetnek: 

• Automatikus adagolás. 

• Manuális adagolás, egy ellenőrző lámpa 
vezérlésének lehetőségével. 

• Teljes vagy részleges kiürítés. 

• Frakcionál kiürítési, választható teljes vagy 
egyenlő adagonkénti kiürítés. 

• Időzítő, a keverő, a melegítő vagy az aprító 
bekapcsolásához, az újra stabilizálódási 
periódushoz. 

• Pause, lehetőséget nyújt az operátornak a 
manuális művelet elvégzéséhez. 

• Manuális mérés, manuálisan beadagolni kívánt 
mennyiség leméréséhez. 

• Adatbázis 15 recept tárolására; minden egyes 
recept  
1) 8 termékből/műveletből állhat, célsúllyal, 

adagolási sebesség váltó ponttal, repülő súllyal, 
+/- tolerancia érékkel; 

2) minimum tára és maximum tára értékekkel. 
 

BILLENTYŰZET FUNKCIÓK: 

• adagolás INDÍTÁS / ÚJRA INDÍTÁS, ciklus 
PAUSE / RESET és bevezető / recept választás. 

• A recept célsúlyok automatikus újraszámítása, 
az adagolni kívánt teljes súly megadásával. 

• Gyors kijelzése és választása az adagolási 
adatoknak, a numerikus billentyűzettel ellátott 
modellek esetén. 

 

I/O FUNKCIÓK 

• Soros kommunikációs protokollal 
programozhatóak a receptek, a termékek és 
vezérelhetőek a ciklusok. 

• Adagolás INDÍTÁS / ÚJRA INDÍTÁS, ciklus 
PAUSE / RESET a bemeneteken keresztül 

• Recept választás 2 bemenet segítségével (csak a 
4 bemenetes modellek esetén). 

• Kettő adagolási sebesség (megközelítő és 
finom), egy elérhető kimenettel vagy analóg 
kimenettel (az “AN” modellek esetében). 

• Lehetőség van hozzá rendelni minden egyes 
termékhez/művelethez egy kimenetet, a kimenetek 
bináris kombinációjával max 15 
termékhez/művelethez lehet hozzá rendelést 
végezni (csak a 6 kimenetes modellek esetén).  

• “Finom” adagolás kimenet folyamatosan vagy 
szakaszosan aktív (kocogás). 
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TÖBB ÖSSZETEVŐS ADAGOLÁSI ÜZEMMÓD: 

1) első az adagolás indítás parancs, ha el lett fogadva, akkor 
a következők történnek: 
- a tára és a stabil súly meglétének ellenőrzése 

2) - az automatikus tárázás végrehajtódik és bekapcsolódik az 
automatika a megadott kimeneteken: a készülék 
végrehajtja a recept első fázisát. 

3) Ha az első fázis befejeződött, a kijelző automatikusan 
engedélyezi a következő fázist, végrehajtódik az 
automatikus tárázás. 

4) az utolsó beállított fázis végén, a készülék bekapcsolja a 
ciklus végi kimenetet és várja a következő adagolás 
elindítását, vagy automatikusan elindítja a következő 
ciklust. 

 

 

• Kijelzése a súly tolerancián belüli vagy kívüli 
helyzetének, az adagolás befejezésének vagy 
riasztás a kimeneten keresztül 

• Analóg kimenet (csak az "AN" modellek esetén) 
arányosítható a súllyal vagy az adagolási 
sebességgel.  

 

ADAGOLÁSI FUNKCIÓK: 

• A tára jelenlétének ellenőrzése az adagolás 
indulása előtt. 

• Az adagolási adatok automatikus nyomtatása. 

• A fogyasztások tárolása és nyomtatása. 
Nyomtatási kép gyorsan előhívható a 
billentyűzetről. 

• A repülő súly automatikus korrekciója. 

• A programozott adagolási ciklus ismétlése; 
végtelenített ciklus funkció. 

• Az adagolt súly tolerancia tesztelése, korrekció 
irányítása a kijelzőn. 

• A maximális adagolási idő ellenőrzése. 

• Riasztások megjelenítése a kijelzőn. 
 

Elérhető kijelző változatok 
 Kód Leírás 

 

DGTQF Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel 
és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 2 bemenettel. 

 

DGTQFAN Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel 
és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 2 bemenettel, analóg kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA. 

 

DGTPF Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel 
és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 4 bemenettel. 

 

DGTPFAN Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, panelbe építhető, 5 gombos billentyűzettel 
és LED kijelzővel, 6 kimenettel, 4 bemenettel, analóg kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA. 

 

DGTPKFV2 Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, asztalra rögzíthető vagy panelbe építhető, 
festett acél ház, 20 gombos billentyűzet és LED kijelző. 6 kimenet, 4 bemenet. 

 

DGTPKFANV2 Mérlegműszer ipari adagoló rendszerekhez, asztalra rögzíthető vagy panelbe építhető, 
festett acél ház, 20 gombos billentyűzet és LED kijelző. 6 kimenet, 4 bemenet. Analóg 
kimenettel: 0-10Vdc, 4-20mA. 

 

DFWATEX2GDF Mérlegműszer egy vagy több összetevős adagoló rendszerekhez ATEX zónába, IP68-
as rozsdamentes acél ház, védelmi metódus megfelel: Gáz: ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] 
IIC T4 Gb és Por: ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db. ATEX CE 
megfelelőségi tanúsítvánnyal, használati utasítással (német, angol, francia, olasz 
nyelven kérhetők a hivatalos dokumentumok). 
Mindig kombinálni kell a PW200XRDxxx széria táp adapterrel és PW200IO opcióval. 


