XR5000 Mérleg Kijelző

A vezetői döntések egyszerűek lettek
Szerezze meg az állatokra vonatkozó szükséges információk széles körét, amelyek segítenek a helyes
döntés meghozatalában. Használja arra, hogy gyorsan azonosítsa a gyengén teljesítő állatokat,
optimalizálja a tenyésztési programokat, és az állatok egészségügyi problémáira idejekorán reagáljon.
Tulajdonságok és előnyök
Jegyezze fel, amire szüksége van
Akár 1 millió feljegyzés 1000 mérlegelés során akár 100 testreszabott információval minden állatra.
Kövesse nyomon a teljesítményt
Egy sor funkciót ajánl az egyes állatok vagy csoportok teljesítményének kiszámolására és
megjelenítésére.
Korszerű válogatás
Az állatokat akár 10-féleképpen válogatja, az egyszerű súlyon alapulótól a többszörös kritériumig.
A képernyő mindenféle fényviszonyok mellett leolvasható
A 7” kijelző az egyedülálló transzflektív képernyő technológiával a nappal együttműködik, hogy
felülmúlhatatlan láthatóságot és hosszabb akkumulátor élettartamot hozzon létre. Automatikusan
átkapcsol a beltéri és kültéri üzemmód között, hogy látható legyen még a legnehezebb fényviszonyok
között is.
Bizonyított sebesség
A Tru-Test egyedi Superdamp™ III technológiája gyorsabban beáll a mozgó állat súlyára, mint bármely
más kijelző a piacon.
Gyors tájékozódás és információbevitel
A gyorsbillentyűkkel és billentyűzettel elkerülhető a képernyő elhomályosítása piszkos ujjakkal.
Egyszerű és gyors beállítás

Használja az előre meghatározott beállításokat, vagy mentse le kedvenc beállításait, hogy könnyen
válthasson az egyes feladatok között. Beépített lépésenkénti utasítások és felugró segítségablakok
nyújtanak helyszíni támogatást szükség esetén.
Könnyen átviszi a rögzített információkat
Bárhol is legyen ön, gyorsan át tudja vinni az információt mobil eszközének (Android* vagy Apple*), USB
pendrive-jának vagy komputerének (Microsoft Windows*) használatával.
Ellenállóbb, mint valaha
Az új víz-, ütés- és porálló IP67 burkolat gumi ütközőkkel a legújabb robusztus kialakítás, amely farmon
használt termékek kialakításának 30 éves tapasztalatán alapul. Az ellenállót még ellenállóbbá tettük.
Hosszú akkumulátor-élettartam
10 óra működési idő a háttérvilágítással, és 13 óra a háttérvilágítást kikapcsolva (nappali fényben).
Csatlakozzon egyéb berendezésekhez
Kapcsolódjon vezeték nélkül vagy vezetékkel egyéb berendezésekhez, mint pl. Elektronikus ID olvasók,
automatikus válogatók, vonalkód olvasók stb.
Specifikációk
Általános
Kijelző
Billentyűzet
Vezeték nélküli
kommunikáció

Csatlakozások
vezetékes
kommunikációhoz

Akkumulátor

Áram
Mérőrúd / cella
Mérési pontosság

7” napfényben is látható transzflektív LCD
Alfanumerikus billentyűzet gyorsbillentyűkkel, QWERTY, numerikus és kurzor
billentyűkkel
 Bluetooth vezeték nélküli adatátvitel, 1-es osztályú, akár 100 m (300’)
távolságig
 Wi-Fi* (IEEE* 802.11 b/g/n) vezeték nélküli hozzáférési pont interface
csak Apple vagy Android mobil eszközökről való csatlakozáshoz
 USB 2.0 soros A host pendrive-hoz és perifériás eszközökhöz
 USB soros Mini-B a számítógéphez való kábelcsatlakozáshoz
 Legfeljebb 2 soros port (RS232). Megjegyzés: Az adapterkábelt csak
opcionális tartozékként szállítják. Lásd a rendelési információkat a két
kábeles opcióhoz
 Töltési Idő = 5 óra normál körülmények között
 Működési Idő = 10 óra (háttérvilágítás bekapcsolva), 13 óra (a
háttérvilágítást kikapcsolva, nappali fényben).
C16 áramcsatlakozó. Csak a mellékelt hálózati adaptert használja
 2 x Tru-Test szabvány C16 mérőrúd/cella konnektor
 Akár 8 mérőcellához elegendő áram (mindegyikre 350 Ω)
±1% vagy 2 felbontás (amelyik nagyobb), amikor Tru-Test
terhelésérzékelőkkel használja

Fizikai
Méret – Szélesség x Magasság x Mélység



Berendezés: 260 x 225 x 65 mm (10 ¼” x 9” x 2 ½”)


Súlyok
Környezeti








Kijelző Szoftver Jellemzői
Mérés

Kedvenc beállítások

Feljegyzés és memória

Válogatás

Számítások

Az információ
megtekintésének
módjai

Kartondoboz: 450 x 100 x 450 mm (17¾” x 4” x
17¾”)
Berendezés: 1.75 kg (4.85 lb)
Kartondoboz: 4.6 kg (10.15 lb)
Víz, por- és ütésálló: IP67 (Vízbe meríthető 1 m-re
30 percig)
Leejtés: 1 m betonra
Üzemi hőmérséklet: -10-től + 40°C (+15-től
+105°F)
Tárolási hőmérséklet: -20-től + 35°C (+5-től +95°F)

 Superdamp™ szoftver
 Automatikus nullázás
 Automatikus vagy kézi feljegyzés
 Mérőrúd márka/modell választás
 Szélsőérték kalibrálás
 Nem átmenés közbeni mérés/walk over weighing (WOW!™)-képes
A kedvencek azok a lementett konfigurációk, amelyek megváltoztatják a
kijelző beállításait, hogy megfeleljen egy adott célnak. A kijelző néhány
tipikus beállítással előre ellátva érkezik. Alternatívaként ön is lementheti
saját egyéni beállításait. Új mérlegelés indításakor lehetősége van
megváltoztatni kedvenc beállításait.
 EID kompatibilis az egyéni súlyfeljegyzéshez
 1 millió feljegyzés
 1000 munkamenet fájl
 Minden egyes állat számára akár 100 testreszabott információ (a
testsúlyon kívül)
 Az időt és a dátumot időbélyeggel látja el
 Akár 10-irányú válogatás címkékkel
 A súly, a súlygyarapodás vagy bármely más egyes kritérium alapján
történő válogatás vagy több kritérium használata
 Támogatja az automatikus válogatást a soros kábelen keresztül.
Ezen kívül a Prattley PAD6 automatikus válogatókhoz a Bluetooth®
vezeték nélküli kapcsolat is támogatott
 Élősúly gyarapodás számítások
 Hasított súly
 Napok
 A munkamenet statisztikái
 Állati súly összefoglaló és grafikon
 Az állatok előzményeinek táblázata
 A munkamenet összefoglalása és súlyeloszlási grafikon

Szoftver alkalmazások
EziLink™

Data Link - Android*

Data Link – Apple* iOS

Harmadik fél (nem TruTest) szoftver

A Tru-Test EziLink szoftverjét a mellékelt USB pendrive tartalmazza
(elérhető a tru-test.com weboldalon is)
 Kompatibilis: Microsoft Windows* 8, 7, Vista, XP (64-bites és 32bites verzió)
 Nem kompatibilis: Apple Mac* OS, Microsoft Windows RT 8,
Android* vagy Linux
 Alkalmas a kijelzőre és a kijelzőről történő információ átvitelhez
és a kijelző szoftver frissítéséhez
A Tru-Test Data Link Android app ingyen letölthető a Google Play* Store
Áruházból
 Kompatibilis az Android 2.3 vagy újabb verziókkal
 Alkalmas a mérlegelési információ megszerzéséhez a kijelzőről
és fájlként e-mailben történő küldéséhez
 Támogatja a Tru-Test 5000 sorozatot (Wi-Fi* kapcsolat
használatával)
Megjegyzés: Egyéb Tru-Test eszközök a Bluetooth® interfész
használatával támogatottak
A Tru-Test Data Link Apple iOS app ingyen letölthető az Apple App
Store* Áruházból
 Kompatibilis az iOS 6 és 7 verziókkal
 Alkalmas a mérlegelési információ megszerzéséhez a kijelzőről
és fájlként e-mailben történő küldéséhez
 Csak a Tru-Test 5000 sorozatú kijelzőket támogatja (Wi-Fi
kapcsolat használatával)
A harmadik fél szoftver közvetlenül kommunikálni tud a berendezéssel
USB-n vagy Wi-Fin keresztül. A kijelző támogatja az Állat Adatok (Animal
Data) interfészt, amely egy nyitott szabvány. Lásd a
animaldatainterface.org weboldalt). Részletekért lépjen kapcsolatba a
helyi Tru-Test képviselőjével

Rendelési információ
Leírás
XR5000 Mérleg Kijelző
Tartalmaz: Kemény
műanyag hordtáska,
Hálózati adapter, USB kábel,
USB pendrive, állítható
tartószerkezet, EziLink™
komputer szoftver (az USB
pendrive-on mellékelve)

A termék képe

Cikkszám

Vonalkód

823435

9414731416176

Választható kiegészítők
Kábel USB soros A -Mini B
Az indikátorból komputerre
csatlakozáshoz

826642

9414731418989

Kábel C16 - 1 DB9 soros
Választható kiegészítő egyes
soros port biztosítására

818324

9414731408256

826638

9414731419016

8826639

9414731418972

816641

9414731418996

824574P

9414731419023

826552P

9414731419481

Kábel C16 - 2 DB9 soros és ’5 V
DC’ C16
Választható kiegészítő két soros
port biztosítására és az egyidejű
akkumulátor töltés lehetővé
tételére
Áram adapter
Hálózati áram adapter és több
régiós csatlakozó.

Állítható rögzítő szerkezet
A kijelzőt lapos felületre vagy
csőre rögzíti

Kemény műanyag hordtáska
Hordtáska csak a kijelzőhöz

USB pendrive
A kijelzőről információ
letöltéshez való használatra

