
DFIDFIDFIDFIDFI2 2 2 2 2  L L L L LCD SMARCD SMARCD SMARCD SMARCD SMARTTTTT INDIKA INDIKA INDIKA INDIKA INDIKATTTTTOROROROROR

 Intern opløsning = 24Bit

 Automatisk nulstiling

 0.02% visnings nøjagtighed

 Programmerbar opsætning

 Høj og lav PEAK visning

 Slukker automatisk når den ikke benyttes
  Baggrundsbelysning kan sættes
  USB standard tilslutning

 Version 1.04 nu aktuel !

Vejeceller som DFI2 typisk kan leveres sammen med, også
med beslag således disse 2 enheder er ‘en samlet enhed.
Samtlige vore vejeceller kan dog i princippet benyttes til
DFI2 instrumentet.

TYPE TCS-9310
Rustfri stål vejecelle
Leveres fra 100 kg til 5 ton

TYPE TCTN-9110
El galvaniseret  vejecelle
leveres i  N fra 50N til 50kN
begge disse typer leveres
med komplet test certifikat
af høj kvalitet på trods af
prisen.

Eksempler på muligheder !

Vejecelle Visning           deling
50kg 0 - 30kg  x  10g
100kg 0 - 50kg  x  20g
300kg 0 - 200kg  x 100g
1t 0 - 500kg  x 200g
2t 0 - 1t  x 500g
5t 0 - 2.5t  x 1kg

Dette er blot nogle af mulighederne !
Det skal bemærkes at hvis der er mennesker til
stede ved/under en sådan vægt, så forlanges
der af arbejdstilsynet en x5 sikkerhedsfaktor !
Vejecellerne har en sikkerhedsfaktor på 300%
på max. så ud fra dette må man beregne sin
max. visning således denne kan x med 5.

TYPE  T20
Rustfrit stål
IP68, laser svejst
5, 10, 20 ton

TC4

Tryk transducere med mV/V signal
kan også kobles på DFI2

DFI2 er en ny lille smart batteri drevet vejecelle
indikator som er særdeles velegnet til brug i forbin-
delse med træk vejeceller, hvor disse 2 enheder
danner et komplet dynamometer, er nydesignet i 2020
baseret på tidligere DFI som er solg i tusindevis
DFI2 er en robust enhed som er produceret med en
kombination af traditionel og SMT teknologi, hvilket gør
den mere robust over for mekaniske påvirkninger
og vibrationer. Den er forsynet med Li-Ion batterier som
som oplades via USB, ca. 80t holbarhed mellem oplad-
ning. Standard er USB - PC tilslutning hvor der kan
sendes til et lille standard PC program, datalogger med
avanceret PC program er som Option.
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