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ALLMÄNT
Valet av display påverkas av många faktorer så som design, miljö 
och användningsom-råde. Vi har displayer för både inom- och 
utomhusbruk som fungerar inom de flesta områden.

Vi erbjuder konsultation och projektledning genom hela er 
investering av våg.

Ända sedan starten 1981 är vi det vågföretag som ligger längst 
fram när det gäller utveckling av informationssystem kring 
vågar. Vår styrka är att kunna erbjuda både standardsystem och 
anpassningar för just dina behov.
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STORDISPLAY 48-32-01
Robust LED-display anpassad för industriell miljö, både 
inom - och utomhus. Displayen används med fördel för 
mindre industriella applikationer, där solljus och / eller 
svåra omgivningsförhållanden är en faktor. Displayen kan 
anslutas direkt till Flintabs viktindikatorer.

• Stora bländfria siffror.
• Stor betraktningsvinkel.
• Integrerat displaytak.
• Lätt att installera.
• IP 67 och stort temperatursområde.
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STORDISPLAY 48-32-01

Teknisk data Artnr: 48-32-01-A

Dimensioner 40x14,5x4,5cm

Vikt 1,5 kg

Genomsnittlig energiförbrukning 5W

Kapsling Plast

Strömförsörjning Standard 230 VAC/50hZ

LED SMD, Superbright, bred infalls-vinkel

Strömkabel Standard 1,5 m

Teckenhöjd 6 cm

IP-klass IP67

Driftstemperatur -50°C till +70°C

Interface  RS232, 422, 485 Ja

Reglering Ljusstyrka Ja (automatiskt och manuellt)

Antal tecken 8 tecken

Antal fonter 2 (fet och normal)

TEKNISK SPECIFIKATION


