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o Tak, interesuje nas system kontroli przeciążenia
 WeightWatcher light MultiRope
o Dodatkowo interesuje nas:
 o mobilne urządzenie do badania sił w linach   
  WeightWatcher
 o Urządzenie diagnostyczne do dźwigów wg ISO  
  18738 wraz z LiftPC mobile Diagnose
 o System kontroli przeciążenia WeightWatcher  
 o System kontroli przeciążenia WeightWatcher light

o 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 MultiRope, najnowszy produkt z 
serii WeightWatcher light.

Skupiliśmy się szczególnie na łatwości montażu
a także zgodnie z życzeniem klientów na wysokiej
jakości produktu w rozsądnej cenie, spełniając 
jednocześnie wymogi normy EN 81.

Sensory do mierzenia sił w linach Multirope 200 i 300 
są szczególnie poręczne. Umożliwia to montaż w 
różnych warunkach. Problemu nie sprawiają ciasno 
przebiegające liny ani niskie szyby.
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System kontroli 
przeciążenia

MultiRope
bardzo atrakcyjna cena 

wysoka jakość
prosty montaż

dwa rodzaje sensorów do szerokości montażu
do 200 i 300 mm

do lin o średnicach od 4 - 26 mm
2 dowolnie programowane przekaźniki wyjścia

zintegrowany miernik

Przegląd zalet:

■ rozsądna cena i wysoka jakość wykonania

■  łatwy montaż

■  dwa rodzaje sensorów dla szerokości montażu 
 od 200 – 300 mm

■  do lin o średnicy od 4 - 26 mm

■  2 dowolnie programwane przekaźniki wyjścia

  zintegrowany czytnik

One-for-all

Zalety, które przekonują...
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WeightWatcher light MultiRope

Urządzenie można skonfigurować przy pomocy trzech przy-
cisków i 4 miejscowego wskazania.
Czytnik urządzenia Multirope z typową mocą < 0,8 W wyka-
zuje wysoką efektywność energetyczną. 
Nowo stworzone sensory do kontroli siły MultiRope dopełniają 
istniejącą paletę z tej serii produktów Henning o urządzenie w 
przystępnej cenie.
Spełnione zostaje zatem życzenie klientów, aby stworzyć  
system wysokiej jakości, ale przystępny cenowo i dający się 
zastosować w niemal każdych warunkach.

Nowy Multirope, dzięki poręcznym wymiarom, daje się 
zastosować nawet w niskich szybach i w przypadku ciasno 
przebiegających lin.

Wysokie wymagania spełnia także zakres zastosowania 
do średnic lin od 4 – 26 mm. Zakres pomiarowy do max. 
10.000 kg dla MultiRope 300 (opcjonalnie) oferuje szerokie 
możliwości zastosowania.
Połączenie ze sterowaniem następuje poprzez  2 dowolnie 
programowane przekaźniki alarmowe.

MultiRope 200 Nr art.  456600
Szerokość montażowa  200 mm
Średnica liny 4 mm - 26 mm
Zakres pomiarowy 300 kg - 2500 kg
Obciążenie graniczne 5000 kg
Wymiary 220 mm x 220 mm x 132 mm
Waga ok.   3.5 kg

MultiRope 200

Sensory MultiRope montuje się w przeciągu kilku minut:

Podczas montażu należy zluzować śruby ramienia 
mocującego a sensor zostaje zamocowany na linach.

Następnie należy ponownie zamknąć ramię a śruby 
mocujące dokręcać tak długo, aż lina przyciśnięta zostanie 
do korpusu sensora. Nie trzeba przestrzegać dokładnego 
momentu obrotowego. Nie trzeba stosować specjalnych 
narzędzi.

Dzięki zintegrowanemu miernikowi nie jest konieczny 
żaden dodatkowy przewód pomiędzy sensorem a mierni-
kiem.
Po skalibrowaniu sensora MultiRope miernik pokazuje 
wagę doładunku.

Gdy za pomocą przycisków zostaną wprowadzone parame-
try 2 przekaźnika urządzenie jest gotowe do pracy.

MultiRope 300
MultiRope 300 Nr art. 456700
Szerokość montażowa  300 mm
Średnica liny 4 mm - 26 mm
Zakres pomiaru 700 kg - 6000 kg 

(opcjonalnie 10000 kg)
Obciążenie graniczne 12000 kg
wymiary 320 mm x 220 mm x 142 mm
waga ok.  8.0 kg

Dane elektryczne

przekaźniki 2 zmienne 
przekaźniki

Max. napięcie zasilające 250 V AC/220 V DC
Max. prąd włączeniowy 30 V DC 1 A 

125 V AC 0.3 A
Max. prąd stały 30 V DC 1 A
Max. moc włączeniowa (moc omowa) 62 VA
Max. moc załączalna (ind. moc) 62 VA
Min. moc załączalna 10 mV DC 0.01 mA
Długość przewodu 5 m
Napięcie zasilające 12 V - 28 V DC
Wejście Hold 12 V - 230 AC/DC
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