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ź Obsahuje plné spektrum barev
ź  Podsvícený, dotykový LCD displej s rozlišením 640 x 480 pixelů
ź  Barevně odlišená QWERTY klávesnice pro snadné zadávání dat
ź  Dva procesory ColdFire® a 64 MB uživatelské paměti
ź  Navigační klávesy v kombinaci s intuitivním menu

Model 825 je plný jedinečných funkcí a předpřipravených aplikací!
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Nákladní vůz / 
ID úložného prostoru

Kompletní 
záznamy 
na obrazovce

Praktický 
systém stvrzenek

Možnost psaní v 
záhlaví i zápatí

Až 10 současně 
zobrazených 
stupnic

Snadný přístup 
Individuální 
hmotnost

Intuitivní menu 
pro nastavení a 
konfiguraci

Snadné nastavení 
data a času

Všestranné, podrobné zprávy o nákladních vozech / ID 
úložného prostoru. 

Spolu s modelem 825 vybaveným dvěma 32-bitovými 
procesory ColdFire®  a 64 MB uživatelskou pamětí máte 
možnost proniknout do údajů o nákladních vozech a jejich 
identifikaci a okamžitě sledovat záznamy založené na 
přesných kritériích přímo na obrazovce.  Třídění je možné 
podle jména společnosti, čísla vozidla, vozového parku, ID, 
akumulátoru/baterie, data, času nebo nejstaršího či 
nejnovějšího nákladu. Záznamy jsou k vidění přímo na 
obrazovce a je možné je vytisknout, navíc lze databázi úložiště 
sdílet přes PC z důvodu jejího vytvoření, úprav, uspořádání a 
fakturace.  

Plná nastavitelnost stvrzenek u modelu 825.

Praktické nastavení stvrzenek se souřadnicemi X-Y  umožňuje 
obsluze vytvořit stvrzenky pro jakoukoli tiskárnu přijímající 
ASCII kód.
Lze vytvořit až pět řádků záhlaví a zápatí pro vložení textu, data 
a kontrolních kódů. 
Cardinal také nabízí software VISUALIZER pro tvorbu 
stvrzenek zákazníkům. 

Model 825 zajišťuje optimální řízení zásob pro tankoviště.

Okamžitě zjišťuje seznam materiálu a zobrazuje až 10 stupnic 
zároveň.  Využitelnost rozlišení 640 x 480 pixelů se plně 
projeví, když potřebujete zkontrolovat kompletní množství 
uskladněných pohonných hmot. Pouhým kliknutím na ukazatel 
váhy získáte individuální informace pro možnost nastavení 
cílových hodnot a rozsahu, nulové váhy či hmotnosti obalu

Model 825 myslí za vás pomocí intuitivního nastavení  a 
přehledného menu.

Veliká obrazovka modelu 825 poskytuje dostatek prostoru pro 
záhlaví s detaily nastavení a konfigurace spolu s popisem 
výběru dostupných možností. Pomocí dotykové obrazovky a 
navigačních kláves můžete na Spektru nastavit barvy 
obrazovky a zvuky dle vlastních priorit. Až osm provozovatelů 
( jeden admin is t rá tor  a  sedm konfigurovate lných 
provozovatelů) smí získat přístup až k  25 úrovním oprávnění. 
Oddíl náhledů revizí účtů je užitečný pro státní inspektory a 
revizní techniky a poskytuje informace ohledně kalibrace a 
změn parametrů. Snadno lze nastavit dvanáctihodinový nebo 
čtyřiadvacetihodinový režim. 
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SNADNÝ PŘENOS DAT

Soubory uložené 
na Spektru 825

Soubor databáze 
přenášený z USB 

disku

Správa souborů přes interní webový server

Spolu s modelem 825 přenášejte data po síti 
či přes internetové připojení:

v kanceláři  v rámci města  po celém světě

Digitální ukazatel váhy,
model 825 Spectrum značky 
Cardinal

USB disk u modelu 
podporuje přenos dat, 
klávesnici QWERTY a 
podporované tiskárny.

Snadno kopírujte 
soubory do indikátoru a 

z něj (nalevo je 
zobrazena zadní strana 

modelu).

ÚPLNÉ ŘEŠENÍ PRO 
SILNIČNÍ VÁHY

připojte vzdálený 
displej

připojte k 
automobilové váze

připojte k tiskárně 
protokolů

připojte k 
tiskárně lístků

ź 8 digitálních vstupů a výstupů (4 vstupy, 4 
výstupy)

ź DeviceNet / ICAN
ź 3 sériové porty (RS232 / RS422)
ź 64 MB uživatelské paměti
ź 10 použitelných slotů 
ź Přídatný vstup  pro vážní kartu 
ź Až 8 GB paměťového úložiště USB
ź Eternetové připojení (TCP / IP nebo EIP)
ź USB připojení (2 USB-A / 1 USB-B) 
ź 8 x doplňkové a programovatelné vstupy 

/výstupy

Zde je znázorněno:
3 vážní karty , 1 DIO
karta, USB disk, a
Ethernet připojení.
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Požadavky na napájení:         90 to 264 VAC (50/60Hz) 

Typ krytí:                        Nerezová ocel 

SPECIFI KACE

Váha:                                     16.2 lb / 7.3 kg (včetně závěsu) 

Provozní prostředí:               Teplota: 14 až 104 ˚F (-10 až +40 ˚C)    Vlhkost: 90% nekondenzující  (maximum)  

Rozměry displeje:                5.25" x 4.0"  / 133 mm x 102 mm    

Rozlišení displeje:                640 x 480 pixelů, matrix color backlit LCD 

Napájení převodníku :         10.85 VDC 

Délka kabelu siloměru :     max. 1260 stop se směrovými odbočnicemi,   max. 30 stop bez nich          V případě dalších požadavků kontaktujte výrobce 

Citlivost:                               1, 2, nebo 5 x 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 a 0.0001 komerční 0 až 99, nekomerční  

Rozsah vstupu signálu:       1.0 mV min. do 33 mV max. (se zesílením stálého zatížení)

Množství siloměrů:               až 14 na SIB / 48 - 350 ohm siloměrů celkem 

Citlivost : 

nekomerční 
Kanada 
institut 
OIML 

Max. rozdělení 

stupnice: nekomerční      
Kanada 
institut OIML 

0.15 uV/e 
0.3 uV/e (třída III/IIIHD) 
0.5 uV/e (třída  III) 
 

 
 
240,000 
10,000 (třída III/IIIHD) 
10,000 (třída III), 1000 (třída  III) 

Vnitřní rozlišení:                  >100,000  Dílků  

Kapacita váhy obalu :          šest číslic (999,999) 

Vzorkovací frekvence :         1 až 200 vzorků za vteřinu, volitelné  

Rozsah auto-zero:                 0.5 nebo 1 na  9 dílků 

Váhové jednotky:                   Tuny, libry, metrické tuny, kilogramy, volitelné 

ROZMĚRY

Klávesnice:                            Membránová s 52 barevně odlišenými klávesami a dotykový displej s
 mnohonásobně programovatelnými funkčními klávesami

 
 

Zvuk : Nastavitelné pípnutí  

Běžný výstup/vstup:  1 na každý obousměrný RS-232 port 

 1 na každý obousměrný RS-232/20mA port 

 1 na každý obousměrný RS-232/RS485 port 

 1 na každý DeviceNet/ICAN port 
4 na každý samostatný vstup a  4 na každý samostatný výstupní port

 

 

 1 na každý 10/100 Base-T Ethe rnet  port ( TCP/IP or EIP) 

 

 2 na každý hostitelský port typu USB A 
1 na každý port zařízení USB B 

Model  825 může využívat  VISUALIZER  Ticket and 
Label Generation Software (tvorba lístků) značky Cardinal
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