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Dinamična plošča z lahko padajočo utežjo

... brezžična
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Uporaba z elektronsko enoto:

Mehanizem s padajočo utežjo 10 kg: Obremenilna plošča 300 mm:

Uporaba z Android napravo:
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�

Brezžična povezava, čas polnjenja največ 3 ure, do 200 meritev z enim polnjenjem

Možnost uporabe dinamične plošče z elektronsko enoto ali pametno Android napravo

Prednosti
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�

�
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potrebna je Android naprava (pametni 
telefon, tablica,...) z možnostjo GPS 
zajema lokacije in dostopom do interneta 

elektronska enota WEBER ni potrebna

brezplačna aplikacija WEBERconnect 
(na voljo v 'Google Play Store') 

pošiljanje podatkov v .csv formatu po 
vsaki opravljeni meritvi na FTP-strežnik
Datoteka vsebuje podatke:

- serijska številka
- Evd v MN/m2
- datum in ura preizkusa
- GPS koordinate (Long./Lat.)
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višina 115 mm, premer 235 mm

skupna teža 15 kg, višina padca 72 cm

padajoča utež na krogljičnih ležajih

17 krožnikastih vzmeti

ročaj kvadratne oblike za preprečevanje 
kotaljenja med transportom

vodna tehtnica

transportni varovalni zatič iz nerjavečega jekla

galvanska zaščita
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premer 300 mm, debelina 20 mm

višina 130 mm, teža 15 kg

elektronika s senzorjem pospeška

priključek za polnjenje in baterija

tipka za vklop/izklop z LED indikatorjem

komunikacijski modul z dometom 10 m

vdolbini za dvig s transportnim vozičkom

dve ročki za prenašanje

galvanska zaščita

�dimenzije (DxŠxV): 203 x 108 x 55 mm

�brezžična povezava, domet 10 m

�barvni zaslon z upravljanjem na dotik

�termični tiskalnik (64 izpisov z 1 rolo papirja)

�interni pomnilnik za >1000 meritev

�SD pomnilna kartica kapacitete 4 GB

�integriran GPS modul za določanje lokacije

�visoko zmogljiva delovna baterija

�dodatna rezervna baterija

�indikator polnjenja

�potrditveni ton pri navigaciji po menuju

�virtualna tipkovnica za enostaven vpis podatkov

�prikaz krivulj v različnih barvah 

�izbira jezika prikaza menuja

�opcija varčevanja z energijo

�napajalni adapter z dvema priključkoma



PC-program

Poročilo posamezne meritve Poročilo skupine meritev

PC-p ogram
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PRÜFTECHNIK

Ozek transportni zaboj na kolesihMagnena odlagalna plošča

elektronska enota s tiskalnikom

prilega se v žep

Pribor

Naramna zaščitna torbica

Voziček za enostaven transport

Najmanjša

Dinamična plošča z lahko padajočo utežjo Kalibracije
kalibracije izvaja državna inštitucije za avtoceste okrožja Sachsen-Anhalt 

skladno z TP BF-StB del B 8.4 (izdaja 2016) 

www.weber-prueftechnik.de
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