
DGT60 Digital viktindikator/stordisplay 

 
 
 
 
 

Universell viktindikator/display. Matrix display LED 
mycket lämpad för utomhusapplikationer så avläsning 
kan göras även i solljus. Kapsling i rostfritt stål IP68. 
CE-M typgodkänd (OIML R-76/EN 45501) 

PRESTANDA, FUNKTIONER 

• Lättanvänt 5-tangenters tätt membrantangentbord 

• Effektiv och lättläst LED display med 6 st. 60 mm tecken 

same 6 LED för indikering av aktiva funktioner 

Läsbar upp till 25 m och upp till 120˚ vinkel 

• Hölje i rostfritt stål, väggfäste som tillbehör 

• Setup och kalibrering från tangentbord eller via PC med 

särskild mukvara 

• Typgodkänd för upp till 10 000 visade skaldelar eller 2x3000 

skaldelar multirange vid misnt 0,3 µV/skaldel 

• Upp till 800 000 visade skaldelar vid icke-legal vägning 

• Intern upplösning 3 000 000 delar 

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

200 omvandlingar/sekund 

• Driver upp till 16 lastceller vid 350 Ω impedans 

• Matningsspänning 110 till 240 Vac 

TILLGÄNGLIGA VERSIONER 
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Art nr. 

DGT60BC Standard version med 2 ingångar, 2 utgångar 1 RS232 och en RS 485 port, 110-240 Vac 

OPTIONER 

• Extern printer 
• Radio modem 
• Datum / Tid 
• Alibi minneför max 120 000 vägningar 

med tid/datum. Anslutningskabel till PC 
• Fjärrkontroll, 4 tangenter 

I/O SEKTION 

• RS-232/C bidirektionell konfigurerbar port för kommunikation med 

diverse extern utrustning, printer m.m. 

• RS-485 bidirektionell port konfigurerbar för PC, PLC 

• Två utgångar, fotomosfet max 60VDC 100mA/48 VAC 100mA som 

kan konfigureras för olika funktioner, noll, stabil börvärde 

• Två optoisolerade ingpngar 12-24 VDC 5-20 mA 

• MODBUS seriellt protokoll (DGTQAN, DGT4) 

• I/R fjärrkontrollingång 

VALBARA FUNKTIONER 

• Ackumulering av vikt 

• Räkning 

• Fryst värde 

• Fryst toppvärde 

• Omvandling kg/lbs 

M.M. 


