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o Tak, jesteśmy zainteresowani urządzeniem mobilnym  
 do regulacji sił w linach Weight Watcher light

o Interesuje nas ponadto:
 o mobilne urządzenie do kontroli sił w linach 
  WeightWatcher
 o urządzenie diagnozujące dźwig według ISO 18738  
  wraz  z LiftPC mobile Diagnose
 o urządzenie do kontroli przeciążenia kabiny 
  WeightWatcher 
Prosimy o kontakt z nami.

Firma

Osoba kontaktowa

Ulica, numer domu

Kod, miejscowość

Kraj

Tel./ Fax

E-Mail

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasz dział badań 
i rozwoju stworzył urządzenie z serii  WeightWatcher 
light.
Szczególną wagę położono na łatwość montażu, oraz 
wysoką jakość produktu w rozsądnej cenie. System 
kontroli przeciążenia spełnia wymogi normy EN 81. 
Sensory LS-light są szczególnie małe i poręczne. 
Umożliwia to montaż prawie w każdych warunkach. 
Problemu nie sprawiają ciasno przebiegające liny lub 
niskie szyby.
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System
kontroli przeciążenia
WeightWatcher 

light
szczególnie atrakcyjna cena

wysoki stopień efektywności

łatwy w obsłudze

jeden typ sensora do średnic lin

od 4 – 13 mm

bardzo małe sensory

(110 x 70 x 22 mm)

3 dowolnie programowane

przekaźniki wyjściowe

pomiar na maksymalnie

16 linach

Przegląd zalet:

■ rozsądna cena i wysoka jakość wykonania 

■  jeden typ czujnika może być montowany na linach  
 o różnych średnicach

■  3 dowolnie programowane przekaźniki wyjściowe 

■  możliwość podłączenia do 16 sensorów do jednego 
 miernika

■  sensory o kompaktowej budowie

Zalety, które przekonują ...
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WeightWatcher light
Specjalnie opracowane sensory LS-Light to korzystne ceno-
wo dopełnienie palety produktów Henning z serii systemów 
kontroli sił w linach.
Zgodnie z życzeniem klientów dostarczono system wysokiej 
jakości, ale przystępny cenowo, dający się zastosować w nie-
mal każdych warunkach. 
Nowy sensor LS-light dzięki swej małej wielkości sprawdza 
się nawet w niskich szybach i w przypadku ciasno prowad-
zonych lin.

Wymogom odpowiada także możliwość stosowania na linach 
o średnicach od 4 – 13 mm. Z miernikiem AE16 light połączyć 
można 16 lin za pomocą przewodu o długości 2,5m.
Połączenie ze sterowaniem następuje poprzez 3 dowol-
nie programowane przekaźniki alarmowe lub opcjonalnym 
wyjściem analogowym.
W przygotowaniu jest wersja CANopen urządzenia AE16 
light.

Urządzenie może być skonfigurowane przy pomocy 3 przy-
cisków i 5 miejscowego wyświetlacza LED.
AE16 light z typową mocą < 0,8 W wykazuje bardzo dobrą 
wydajność energetyczną.

Sensory LS-light montuje się w przeciągu kilku minut:

Bolec ramienia mocującego jest otwarty i sensor zbliża się 
do liny.
Następnie bolec jest ponownie zamykany a śruba mocująca
dokręcana do momentu, aż lina oprze się na sensorze.

Nie trzeba zachowywać dokładnego momentu obrotowego.
Nie są też wymagane specjalne narzędzia.
Sensory są podłączone do miernika AE16.

Wtyczki-łączniki pomagają zaoszczędzić czas oraz uniknąć 
błędów w łączeniach.
Po kalibracji sensora LS-light miernik AE16 wskazuje wagę 
obciążenia kabiny.
Miernik jest gotowy do działania po wprowadzeniu paramet-
rów dwóch przekaźników wyjściowych za pomocą zintegro-
wanych przycisków.

Wyjątkowy i niezbędny

Sensor LS-light

Sensor LS-light
for ropes Ø 4 – 13 mm

AE16 light, 
wyjście 
analogowe

Nr art.: 
456002

Oddzielony 
galwanicznie 

✓

Prąd wyjścia 0-20 mA
4-20 mA

AE16 light, 
CANopen

Nr art.: 
456005

Oddzielony 
galwanicznie 

✓

Profil DSP 
417

Sensor LS-light Nr art.: 456500
Średnica lin 4-13 mm
Zakres pomiaru 0 – 500 kg
Obciążenie graniczne 1000 kg
Obciążenie niszczące 2000 kg
L x B x H (mm) 110 x 30 x 12
Długość przewodu 2.5 m
Zakres temperatur 0 °C – 70 °C

Miernik AE8 light Nr art.: 456100
Napięcie źródła zasilania 12 V - 28 V DC
Zużycie energii < 0,8 W
HOLD wejście 12 V - 230 V AC / DC
Ilość wyjść 3
Ilość kanałów pomiarowych 16

Miernik AE16 light
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