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H&B Vejecelle forstærker moduler LAU & LDU

Alle enheder har samme ydre mål som vist her, de 
kan skrues fast, loddeterminaler er også standard.
SMD komponenter monteret på et kraftigt flere lags print 
som er mekanisk stærk og EMC beskyttet ved en kom-
plet indkapsling i stål kasse som vist.

UA73.3+ DIN skinne bundprint, kan leveres med sokler 
som  vist og med finindstillings potentiometre for nul og 
forstærkning samt modstande for 0-10Volt udgang på 
LAU73.1

LAU73.1 her vist monteret med han stik for sokler på et 
UA73.3+ DIN skinne print.
UA73.2 er uden sokler for direkte pålodning via stik 
samt uden potentiometre, mix  af disse muligheder 
kan også leveres.

modstande for 0-10Volt

LAU = Load cell Amplifier Unit, Analoge typer.

LAU63.1 bi-polar enhed med +/-10V udgang
LAU73.1 0/4-20mA enhed med mulighed for via 
modstande at ændre dette til 0-10V udgang.
Disse er begge højkvalitets analoge forstærkere 
med en betydelig stabilitet som gør dem velegnet 
også til yderst krævende opgaver, de kan endda 
leveres med speciel højfiltrering ved stor forstærk-
ning.
Er typisk beregnet for 1-2 vejeceller  med en 10VDC 
forsyning, kan også leveres med ca. 5VDC forsyning

LDU = Load cell Digitizing Unit,  Digitale typer.

LDU68.1 
Standard unit RS422/485 fuld duplex, 2 logiske input og 
2 logiske output, nu ned til 100Ohm = 4x400 ohm celler
EN45.501 5000e godkendt ( R76 & R51 )

LDU68.2 
Standard unit RS422/485 fuld duplex output.
LDU68.3 
Standard unit RS422/485 fuld duplex output og med
2 logiske input og 2 logiske output.
begge 68.2 og 3 nu ned til 100Ohm = 4x400 ohm celler

LDU69.1 
Høj præcision veje unit, op til 1mill delinger muligt. 
RS422/485 fuld duplex output.
EN45.501 10000e godkendt.

LDU78.1 
High speed vejning, 2400 konverteringer sek. RS422/485 
fuld duplex, 2 logiske input og 2 logiske output.
EN45.501 5000e godkendt ( R76 & R51 ) 
+/- 260.000 delinger  internt

LDU69.1 direkte loddet på UA77.1+ 
Som vist her under er denne monteret med 
RS422/485 til RS232 konverter på underside af printet

IP65 plast boks kan leveres 
til alle typerne

LDU68.1 monteret direkte på en vejecelle
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For yderligere information vedr. dette program 
kontakt os da venligst på følgende adresse.




