
Terminal wagowy



Terminal wagowy AWE 560

 AWE 560 w zarysie

Twój niezawodny i elastyczny partner w zakresie ważenia

Terminal wagowy AWE 560 jest elektronicznym półautomatycznym wskaźnikiem 

wagowym, stosowanym w najróżniejszych obszarach i branżach przemysłu.

Urządzenie posiada ponad 100 swobodnie programowalnych zmiennych, 

dzięki czemu umożliwia zdefiniowanie wielu funkcji. Pozwala między innymi na

częstą zmianę ważonego materiału i zarządzanie ważnymi danymi. 

Dzięki modelowi AWE 560 możliwe jest wykreowanie rozwiązań ekonomicznych 

Po przyłączeniu drugiego sterownika szeregu 460 lub 560, urządzenie może być także 

obsługiwane zdalnie.

i zindywidualizowanych pod kątem konkretnych potrzeb, występujących podczas 

ważenia w przemyśle. 

Możliwość przyłączenia 4 dowolnych wag

Funkcja zdalnego sterowania

Baza danych z 100 tabelami i 

98 kolumnami w każdym rekordzie

Pamięć kalibracyjna w bazie danych

Swobodnie i indywidualnie programowalny

Montaż: na stole, na ścianie, w szafie

Wyświetlacz VFD, 6-cyfrowy 

+ 2 wiersze po 5 znaków 

Możliwość przyłączenia 3 urządzeń 

peryferyjnych, takich jak drukarka, PC, zdalny 

wyświetlacz, klawiatura lub skaner 

kodów paskowych



Różnorodne zastosowania

Niezależnie od tego,  jakiego zastosowania potrzebujemy, 

AWE 560 oferuje proste dostosowanie do różnych materiałów

i ilości poprzez następujące właściwości:

Kompaktowa budowa umożliwiająca ustawienie na stole, 

montowanie na ścianie lub w szafie sterowniczej

Obudowa ze stali szlachetnej, ochrona IP 66

Modułowa koncepcja interfejsu umożliwia podłączenie dowolnej

wagi, takich jak na przykład stołowej, podłogowej, samochodowej 

czy pojemnikowej  

Rejestracja dodatkowych danych za pomocą skanera kodów 

kreskowych, czytnika kart magnetycznych czy bezprzewodowe 

przekazywanie odczytów etykiet

Rejestracja i edytowanie sygnałów od sygnalizacji świetlnej,

czujników napełnienia czy wyłączników

Swobodne programowanie przebiegiem procesów

Specjalistyczne oprogramowanie skonfigurowane pod kątem

konkretnej branży, bądź Klienta

Dla użytkownika oznacza to: wysoką jakość produktów i usług, 

oszczędności finansowe poprzez  dopasowanie do wymogów 

i dokładny podgląd własnych danych, np. dokładne proporcje 

wszystkich części składowych wsadów czy ładunków. 

Przykłady zastosowań

Integracja systemów i 

sterowanie procesami dla:

Przemysł materiałów budowlanych

Górnictwo

Przemysł chemiczny

Składowiska i przetwórnie odpadów

Rolnictwo

Przemysł spożywczy

Logistyka i magazynowanie

Budowa dróg i inżynieria lądowa

Produkcja opakowań 

Sprawdzone rozwiązania dla 

nowoczesnych systemów wagowych

Terminal AWE 560

spełnia normy
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Państwa przedstawiciel

Dane techniczne AWE 560

Wyposażenie podstawowe

Obudowa

Wyświetlacz główny

Klawiatura

Rozdzielczość

Przetwarzanie sygnału

Przekazywanie danych

Zakres temperatury pracy

Napięcie robocze

Moduł daty i czasu

Opcje

szer. x wys.: 23,9 x 21,3 cm,  stal szlachetna,  NEMA-4X-Design

stopień ochrony IP 66, ciężar ok. 3,2 kg

VFD, 6-cyfrowy + 2 wiersze po 5 znaków i 

prowadzenie przez menu 

22 klawisze: 10 cyfrowych + klawisze funkcyjne, każdy klawisz 

można obłożyć indywidualnym poleceniem

wspomagany baterią

90 - 250 VAC, 50 Hz / 60 Hz

-10°C do +40°C

Moduł wielowagowy

Moduł bazy danych

Klawiatura alfanumeryczna

Zasilanie

Obudowa ścienna / stołowa / do zabudowy w szafie rozdzielczej

Opcje dostawy

Wyjście analogowe

Przekaźnik wejścia i wyjścia

Moduł RS-485

Pętla prądowa 20 mA

Moduł SCR

do 100.000 d wyświetlania, ± 500.000 d przy wewnętrznej rozdzielczości 

(przy wadze 50 t odpowiada rozdzielczości 100 g)

Dostosowanie
wybieralny, 5-punktowa linearyzacja bądź wprowadzenie wartości 

z czujników tensometrycznych

analogowe (dla połączenia z czujnikami analogowymi)

maks. 14 czujników 350 ohm

3 x RS 232 dwukierunkowe interfejsy szeregowe

do terminala wagowego można podłączyć jeszcze 4 wagi

256 kB, wspomagany bateriami, do przechowywania krytycznych danych operacyjnych

16-bitowe wyjście sygnału, 0-10 V, 0-20 mA albo 4-20 mA, 

możliwość podłączenia maks. 4 modułów

prąd zmienny / prąd stały przy 1-3 A / optoizolacja

zastępuje RS 232, wspomaga protokół Modbus™

zastępuje RS 232, izoluje TX-aktywny albo pasywny, RX pasywny, 

maks. 9600 bps, 12 VDC, 300 m

maks. obciążenie 1,75 A RMS, 20-280 VAC, 50 Hz / 60 Hz

umożliwia wpisywanie alfanumerycznego ciągu znaków (np. nazwisko klienta)

90-260 VAC, 

12-36 VDC dla zasilania bateryjnego
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