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Avery Weigh-Tronix
Avery Weigh-Tronix produceert industriële weegapparatuur in 
productieunits in USA, UK, China, India en neemt wereldwijd een 
2de plek in op het gebied van industrieel wegen. 
 
GePeS b.v. importeert en distribueert de producten binnen de 
Benelux. .

Communicatie en de EDxtreme
Door de standaard RS232 uitgang (bekabeld) of de 
optionele radio communicatie wordt het gemak en de 
veiligheid van op afstand uitlezen geboden.

De optionele “Communicator” handuitlezing geeft 
draadloos of bekabeld het gewicht van 1 enkele of een 
groep dynamometers weer.

Verbeterde radio communicatie

In tegenstelling tot de standaard single frequency 
communicatie biedt de EDxtreme een 2.4 Ghz frequency 
technologie. Deze technologie verwisselt meerdere malen 
per seconde van frequency tot frequency om zodoende 
altijd de meest stabiele en sterke verbinding te hebben.

Dynamisch monitoren en bediening
 
Door de dynamometer of de Communicator op de PC aan 
te sluiten is het monitoren en analyseren van krachten 
mogelijk. 

Bediening van de dynamometer en de Communicator 
geschiedt beide via een eenvoudig configuratiescherm 
met duidelijke bewoordingen en functietoetsen. 

Dillon in het veld
Dillon krachtmeters is marktleider in dynamometers (mechanisch en electronisch) en 
is sterk aanwezig in sectoren als:  defensie - luchtvaart - nucleaire sector - electriciteit 
- toneelbouw - industrie.

Verzonken connector (RS232) en ingebouwde antenne 
om schade te voorkomen.

Standaard meegeleverd

Opbergkoffer voor 
dynamometer en sluitingen.
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Overload Protection and Overhead Weighing Equipment

ED
voorsprong in electronische dynamometers

Xtreme

tot 200.000 kg.....



Dillon EDxtreme
Voor het zwaardere werk Eigenschappen van de EDxtreme

Falen is geen optie...... Tijdens het werken met 
kabels onder hoge spanning of zware lasten is 
er geen ruimte voor fouten. Er moet meer dan 
100% vertrouwen zijn in de robuustheid en 
nauwkeurigheid van de gereedschappen.

Sinds 1937 worden Dillon dynamometers 
ingezet bij veeleisende applicaties. Dillon heeft 
met het nieuwe model wederom de standaard 
gezet :  de Dillon EDxtreme

>

Geen concessies aan veiligheid -
aanpassend aan de behoefte

De EDxtreme is ontworpen vanuit Dillon’s visie: enkel 
hoogwaardige materialen voor constructie en sluitingen 
om de veiligheid te garanderen. De dynamometers 
bieden hierdoor een veiligheidsfactor van minimaal 1:5 

Hoewel de EDxtreme ingezet kan worden als “eenvoudige” 
kraanweegschaal is het toestel voorzien van slimme 
ingebouwde intelligentie.  Met gebruikersbepaalde 
functies en uitgekiende communicatiemogelijkheden 
is het toestel inzetbaar voor multi-scale applicaties met 
uitlezing draadloos op 1 plek. 

Xtreme ontwerp

De EDxtreme is ontworpen vanuit Dillon’s jarenlange 
ervaring in krachtmeting binnen de zware industrie. De 
toestellen zijn bestand tegen zwaar dagelijks industrieel 
gebruik. 

l Corrosie bestendig – Alle modellen corrosie bestendig  
 en waterdicht conform IP65 norm.

l Capaciteiten - 
 1000 kg x 0,2 kg
 2000 kg x 0,5 kg
 5000 kg x 1 kg
 10000 kg x 2 kg
 20000 kg x 5 kg
 50000 kg x 10 kg
 100000 kg x 20 kg
 150000 kg x 50 kg
 200000 kg x 50 kg

Xtreme nauwkeurigheid : 0.1%

Hoge resolutie en nauwkeurige herhaalbaarheid zijn 
essentieel. Het resultaat van een fijne afstemming van 
materiaal, ontwerp behuizing en strain gauge levert een 
nauwkeurigheid op van 0,1 % van het weegvermogen.

Xtreme gemak

l Display en toetsenbord – Het exclusieve Dillon 
 “SOFTKEY” toetsenbord biedt een grafische toegang 
 tot setup menu’s en display instellingen. Dit betekent 
 een groter gebruikersgemak ten opzichte van de  
 onoverzichtelijke gebruikelijke menu structuren.

l LCD display – Verbeterde zichtbaarheid vanuit   
 elke hoek. Verkrijgbaar met achtergrondverlichting.

l Batterij werking – Werking is via 2 C-cell batterijen,  
 welke snel en eenvoudig aan de zijkant te verwisselen  
 zijn. De gemiddelde  batterij levensduur is meer dan  
 200 uur !.

l Sluitingen en haken – Een standaard D sluiting wordt 
 meegeleverd voor uitvoeringen tot 10000 kg  
 en een vaste haak voor uitvoeringen met hogere  
 weegvermogens.

Configuratie opties
De EDxtreme is inzetbaar in eenvoudige en 
gecompliceerde opdrachten, van stand alone tot een 
netwerk van dynamometers naar een hoger gelegen p.c. 
systeem.

Optionele 
handuitlezing

1. Stand alone weging

2. Enkel netwerk met 1 EDxtreme 1 
Communicator handuitlezing

3. Enkel netwerk met meerdere 
EDextreme’s en 1 Communicator 
handuitlezing. Op de handuitlezing 
kan het gewicht individueel bekeken 
worden en het totaal.

4. Multi netwerk met meerdere 
EDextreme’s en Communicator 
handuitlezingen. De handuitlezingen 
kunnen gekoppeld aan alle of een 
specifieke groep dynamometers. 

Een RS 232 uitgang is standard  
op zowel de EDxtreme en de 
Communicator voor bekabeling naar 
een p.c.

...           fabriek                           radio kanaal

Uitvoeringen met capaciteiten van 1000 
tot 200.000 kg. 

Voorzijde toont EDxtreme dynamometer 
en EDxtreme kraanweegschaal

Behuizing van 
hoogwaardige materialen  

Hoog resolutie dot matrix 
display

Display beschermd tegen 
hoge impact   

Functietoetsen interface  
voor eenvoudige 

bediening  en  configuratie

NEMA 4/IP65 protectie 
voor stof- en water

Crosby D -
sluitingen

Batterijhouder - 
snelle toegang-
geen reedschap

Afgeronde 
hoeken voor 
lager eigen 
gewicht .


