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S3 mérlegkijelző és rendszer 
 

 

Könnyen használható mérlegkijelző, masszív, vízálló és teljesen hordozható. A nagy kontrasztú kijelző a 

legfényesebb napon is jól látható, és a LED háttérvilágítású képernyő biztosítja a láthatóságot a világos 
vagy sötét árnyékokban is. 

 
Egyszerűen használható, könnyen olvasható és Bluetooth-kapcsolattal rendelkezik, így az ügyfelek a 
MiHub Data Link telefonalkalmazás segítségével rögzíthetik a súlyokat, és a MiHub Livestock Management 
segítségével nyomon követhetik állataikat a célsúlyokig. 

 

Tulajdonságok és előnyök 
Jól látható kijelző 
A nagy kontrasztú kijelző a legfényesebb napon is jól látható, és a LED háttérvilágítású képernyő 
biztosítja a láthatóságot a világos vagy sötét árnyékokban is. Piros LED világít, ha a súly stabil, 
egyértelművé téve, hogy rögzítheti a súlyt. 

 

Egyszerű felhasználói felület 
Csak két jól látható gombbal (be / ki és nulla) minden ritkábban használt beállítás könnyen elérhető a 
MiHub Data Link telefonalkalmazásban vagy a Data Link PC szoftverben. 

 
SuperdampTM III 
Gyorsabban rögzítheti a pontos élősúlyokat, mint bármely más piacon lévő mérlegmérleg. 

 

Bluetooth* Alacsony energiafelhasználású technológia 

Jegyezze fel a súlyokat és konfigurálja a beállításokat a MiHub Data Link telefonalkalmazás vagy a Data 

Link PC program segítségével. 

 

Jegyezze fel a súlyokat a MiHub Data Link telefonalkalmazással 
Az S3 mérleg kijelző a MiHub Data Linkhez csatlakozik, hogy könnyedén rögzítse a súlyokat és a vizuális 

azonosító számokat. Ezek automatikusan elérhetők a MiHub Livestock Management alkalmazásban, vagy 
e-mailben vagy más alkalmazásokon keresztül megoszthatók. 

 

MiHub Livestock Management felhő szoftver ingyenes 

A MiHub Livestock Management alapváltozatot az S3 vásárlás ingyenesen tartalmazza. A MiHub Livestock 

ügyfelek figyelemmel kísérhetik az állatok súlygyarapodását, és nyomon követhetik teljesítményüket a 

célsúlyok eléréséig. 

 

Hosszú élettartam és a belső akkumulátor gyors töltése 
 
Akár 15 óra működés mindössze 6 órás töltéssel. 

 

Robosztus IP67 váz 

Ellenáll a legnehezebb környezeteknek is. 
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S3 Kijelző specifikáció: 
 

Általános 

Kiejlző 35 mm (1.5”) kijelző szuperfényes fehér LED háttérvilágítással 

Bluetooth* Bluetooth* Alacsony energiájú vezeték nélküli interfész, akár 50 m (150 ’) 
hatótávolsággal 

Billentyűzet Egyszerű felület, csak két gombbal, be / ki és nulla 

Kommunikációs port USB sorozatú Mini-B kábel számítógéphez való csatlakoztatásához 

Belső akkumulátor Munkaidő:15 óra 
Töltési idő:6 óra normal feltételek mellett 

Áram Az USB sorozatú Mini-B töltéshez telefonos töltővel vagy a számítógép USB-
portján keresztül lehet tölteni 

Mérési pontosság 
±1% or 2 felbontás (amelyik nagyobb), ha a Tru-Test mérőrúdakkal együtt 
használják 

 

Méret - SZ x Mag x 
Átló 

 Eszköz: 177 mm x 128 mm x 50 mm (7” x 5” x 2”) 
 Doboz (EA): 385 mm x 165 mm x 78 mm (16” x 7” x 3”) 
 Doboz (4): 395 mm x 175 mm x 325 mm (16” x 7” x 13”) 

 
Súlyok 

 Eszköz: 0.55 kg (1.2 lb) 
 Doboz (EA): 1.1 kg (2.4 lb) 
 Doboz (4): 4.7 kg (10.4 lb) 

Környezeti 
 Víz-, por- és ütésálló: IP67 
 Működési hőmérséklet: -10° to +40 °C (+15 to +105 °F) 
 Tárolási hőmérséklet temperature: -20° to +40 °C (-5 to +105 °F) 

 
S3 MP600 Mérleg Rendszer specifikáció: 

 

Általános 

 

Mérlegrúdak 

 Tru-Test MP600 mérlegrúd 
 2,000 kg (4,400 lb) kapacitás 
 600 mm (23”) névleges hossz 

Méret - SZ x Mag x 

Átló 

 Doboz: 700 mm x 450 mm x 120 mm (28” x 18” x 5”) 

Súly  Doboz: 17 kg (37.5 lb) 

 

Data Link Specifications: 
 

Általános 

MiHub Data Link 
app 

Kompatibilis Android 4.4 vagy iOS 9.0 és felette 

Data Link for PC Kompatibilis Microsoft Windows 10, 8, és 7 

 

Egyéb Információ: 
 

Leírás Part Number Barcode 

S3 Weigh Scale Indicator 

Tartozéktartót és USB kábelt tartalmaz. 
834021 9414731433920 

S3 MP600 Weigh System 

MP600 mérlegrúdat, Tartozéktartót és USB 
kábelt tartalmaz. 

834024 
 
9414731433951 
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