
Meget hurtig, sterk og  
fleksibel vektindikator

Scanvaegt SV10

Scanvaegt SV10 er en sterk, allsidig vektindikator som nøyaktig og raskt løser oppgaver som
sjekkveiing, porsjonering for målvekt og +/- veiing.

HURTIG  
VEKTREGISTRERING

FLEKSIBLE  
VEIEFUNKSJONER

SMART  
WEB-INTERFACE



Allsidig og sterk vektindikator
SV10 vektindikatoren er designet med fokus på brukervennlighet.  
Stor prosessorkraft, ”Triple Range” veieområde og mange program- 
meringsmuligheter gjør SV10 til en hurtig, driftssikker og fleksibel  
vektindikator som kan tilkobles alle Scanvaegts bord-, gulv- og palle- 
vekter.

Hurtig vektregistrering
Indikatorens stabiliseringssoftware gjør vektregistreringen ekstremt 
hurtig - den oppdateres 400 ganger i sekundet - og er ytterst stabil, 
selv om det er vibrasjoner fra annet utstyr, som normalt ville gjøre 
vektregistreringen ustabil.

Fleksibel og funksjonell
•   Rustfritt stålkabinett med IP67 tåler bruk i både våte og støvete  
      miljøer

•    Håndterer oppgaver som checkveiing, porsjonsveiing til eksakt  
      målvekt samt +/-veiing

•    Opp til 99 forskjellige produktprogrammer gir hurtig produktskift  
      ved +/-veiing

•    Alibi-funksjon integrerte i indikatoren

•   Stort og lettleselig vektdisplay med røde LED sikrer presis avlesning  
      – selv i direkte sollys

•   100% subtraktor tarafunktion gir mulighet for akkumulerende tara i  
      hele veie-området

•    Fjernbetjening av funksjoner som bl.a. Ttara, Slett tara og  
      vektregistrering via PLC ol.

•    Manuell fyllefunksjon som kan håndtere 2 fyllehastigheter mot  
      målvekt

SmartWeb Interface
SV10 harWeb Interface, så man online, enkelt og hurtig fra sentralt 
kontor, kan endre oppsette av kommunikasjons-Interfaces, produkter, 
registreringskriterier og digitale in-/output funksjoner.
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Tekniske spesifikasjoner

Miljø

Tetthetsgrad

Utførelse

Display og keyboard

Vektdisplay

Prosess-display

Keyboard

+/- display

Veiing

Veie kapasitet; [e]

Max. antall verifikasjonsdelinger(n)

Funksjoner:

Display-deling

Veiecelle: forsyning

Veiecelle: max. belastning

Min. følsomhet

IP67

Rustfritt stål AISI 304

6 sifre, 7 segment, rød

2 stk. 7 segment til programvalg

Folie: 0-9, Pil op, Pil ned, OK, 0, T, F1, F2

10 røde LED, 3 grønne LED og 10 gule LED

Fra 1 kg til 99999 kg

10.000 for single intervall og 3.000 delinger for multi-range

Tara: tara, tastaturtara, +/-funksjon, alibi-funksjon

1, 2, 5,10, 20 og 50

5V

35 ohm (10 celler a 350 ohm)

0,5uV/d

Kommunikasjon

Ethernet

Støttede protokoller

RS232 (galvanisk adskilt)

RS485

Current loop

Input (24 V/galvanisk opto)

Output (24 V/ekstern forsynet)

Analog output; (follow gross)

Strømforsyning

Dimensjoner - H x B x D

Temperatur-område

Typegodkjennelse

10/100 Mb

CSO, RSO, SV1/3, SVR

JA

JA

JA (aktive/passive)

2 stk: Accept-vekt; Null, Tara

2 stk: Setpoint; Start program

0-20 mA eller 4–20 mA (o-10V)

100- 230V; 50-60 Hz

265,1 x 129,0 x 50,0 mm

-10 C til +40 C. 

EC-typegodkjennelse kl. III & IIII

SV10’s web Interface gjør det enkelt fra sentralt hold å endre oppsette på 
alle vekter, bl.a. verdi for +/- toleranser og tara for produktet.
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