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AF03 mérlegműszerprogram 3590E/CPWE járműmérő rendszerek mérlegműszeréhez

Kifejezetten járműmérlegekhez és hídmérlegekhez
kifejlesztett mérlegműszer, termék behozatal/kivitel
ellenőrzésével. Az AF03 változattal lehet mérni a
járművet önmagában vagy vontatmánnyal, mindkét
esetben lehet kezelővel vagy önkiszolgálóan (plasztik
kártyás azonosítással) mérni. Valamint fejlett adat és
nyomtatási kép kezeléssel rendelkezik. Az AF03
lehetőséget kínál a piacon legelterjedtebb digitális
mérőcellák használatára is. CE-M hitelesíthető
(OIML R-76 / EN 45501).

DINITOOLS szoftver
 A
Dinitools-nak
köszönhetően,
programozhatjuk a set-up paramétereit és az
adatbázist, valamint szerkeszthetjük a
nyomtatási képet gyorsan és egyszerűen.
 Dinitools valamint egyszerűen hozhatunk létre
új mérőrendszert és lehetőség van gyorsan
visszaállítani az eredeti konfigurációst
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Funkciók
 Nullázás, automatikus vagy manuális tárázás,
választható mérésutáni automatikus táratörlés.
 A kereskedelmi forgalomban megtalálható
általános digitális cellák kezelése.
 A ki és bemenő mérések adatainak tárolása ID
vagy rendszámalapján (max 999 függőben lévő
mérés kezelése).
 Második mérleg kezelése: lehetséges ki és
bemenő méréseket végezni mind az 1-es mind a
2-es mérlegen, vagy bejövő mérések 1-es
mérleg, kimenő mérések 2-es mérleg vagy
felcserélve az 1-es és 2-es mérleget.
 Funkció "A+B" a két mérlegen lévő súly együttes
mérése / összegzése 1-es és 2-es mérlegnek.
 Jármű
mérése utánfutóval
2
mérleg
használatával (traktor súlya az 1-es mérlegen +
utánfutó súlya a 2-es mérlegen)
 Köszönhetően
rádiófrekvenciás
modullal
kombinált az 3590EKR kijelzőnek lehetőség van
legfeljebb 16 WWSRF kerékterhelés mérő
csatlakoztatására.
 15 konfigurálható és nyomtatható ID szöveg,
egyenként 32 karaktert tartalmazhatnak,
például: Kód, operátor ID, váltó szám, etc.
 Adatbázis 500 ügyfél / 250 beszállító: 2 db 20
karakteres alfanumerikus leírás egyenként:
linkelt táraérték, behozatali összegzés, kiviteli
összegzés, nettó összegzés, mért összes.











Adatbázis 500 termék: 20 karakteres
alfanumerikus leírással, egyenként: behozatali
összegzés, kiviteli összegzés, nettó összegzés,
mért összes.
Adatbázis
500
jármű:
20
karakteres
alfanumerikus leírás, rendszám (10 karakter),
linkelt tára, behozatali összegzés, kiviteli
összegzés, nettó összegzés, mért összes.
Személyre szabható billentyűzet funkciók, a
felhasználó igényeihez igazítható
6 különböző nullázható összegző, egymástól
függetlenül nyomtatható: rész összegzés,
általános összegzés, nagy összegzés, ügyfél,
termék, jármű összegzés.
Nyomtatható a teljes adatbázis vagy csak a
kiválasztott termék.
Programozható nyomtatási kép billentyűzetről
vagy PC-ről (Dinitools szoftveren keresztül). 30
nyomtatási formátumot tartalmaz a különböző
funkciókhoz (Nyomtató gomb, Összegzés,
Össztermék, rész összegzés, általános összegzés,
...); Minden egyes nyomtatási formátum max
2048 pozícióból áll, amik ASCII kódokból vagy
előre konfigurált nyomtatási blokkokból áll (Cég
név, bruttó súly, tára súly, nettó súly, összegzett
súly, termék leírás, dátum és idő, stb.)

Rendelhető verzió
Kód
AF03

Leírás
Szoftverek mérlegekhez, bemeneti / kimeneti járműhöz. 3590 és CPW
"ENTERPRISE" sorozatú mérlegműszerekhez.

2

