
DGT20 Viktindikator med 20 mm display 

 
 
 
 
 

En mångsidig indikator för varierande applikationer. 20 
mm 
LED display. Mycket goda prestanda och flexibel 
konstruktion 
tillsammans med ett brett tillbehörsutbud. 
Lämpar sej för diverse industriapplikationer. 
CE-M typgodkänd (OIML R-76/EN-45501) 
 
 

PRESTANDA, ALLMÄNT 

• Tätt tangentbord med 5 funktionstangenter 

• 6 stora och mycket tydliga LED siffror, höjd 20 mm 

avläsbara från större avstånd och ur snäv vinkel även vid 

t.ex. starkt solljus. 

• 6 LED indikeringar 

• Hölje i stål / aluminium för bruk även i svår miljö 

• Upp till 10 000e eller 3x3000e @0,3 µV/e i verifierat 

utförande, upp till 1 000 000 visade skaldelar vid icke-

verifierat bruk. 3 000 000 interna delars upplösning 

• Upp till 8 linjäriseringspunkter vid justering 

• 24 bitars sigma-delta A/D omvandling med upp till 200 

mätningar/s 

• Digital setup och trimning från tangentbord eller med 

särskild mjukvara via PC 

• 12-24 VDC matningsspänning 

• Driver upp till 16 st. lastgivare med 350 Ω impedans 

• Mått 170*115*68 mm 

TILLGÄNGLIGA VERSIONER 
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Art nr. 

DGT20  Viktindikator 20 mm LED, 12-24 VDC matspänning 
DGT20AN  Viktindikator 20 mm LED, 12-24 VDC matningsspänning, Analog ut 4-20 mA/0-10 VDC 
DGT20PB  Viktindikator 20 mm LED, 12-24 VDC matningsspänning, PROFIBUS protokoll 

OPTIONER, TILLBEHÖR 

• Skrivare 
• Tid / datum internt 
• Alibiminne med tid /datum stämpel 
• Kit för panelmontage 

I/O & INTERFACE STANDARD 

• RS232/C  port som konfigureras för anslutning till 

extern utrustning. Tvåvägs kommunikation 

• RS485 tvåvägs kommunikation för nätverkskoppling 

• PROFIBUS seriellt interface (DGT20PB) 

• 2 digitala ut (photomosfet) 150 mA, 48VAC/60VDC 

som kan konfigureras för olika funktioner 

• 16 bitars analog ut (DGT20AN) med 4-20 mA /  

0-5VDC / 0-10VDC 

FUNKTIONER 

• Högupplösning (x10) 

• Netto/Brutto visning, kg,lb visning 

• In/Ut vägning 

• Ackumulering av värden 

• Toleranskontroll 

• Antalsräkning 

• Börvärden 

• Visning av toppvärde/fryst värde 


