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Ny højhastighedstransmitter til processer med automatiseret vejning 
 
Den nye kompakte vægttransmitter fra METTLER TOLEDO giver den hurtigste tilslutning til et PLC-system via de 
industrielle netværk Ethernet/IP og PROFINET. 
 
ACT350-vægttransmitteren fra METTLER TOLEDO er designet til kontrolsystemintegratorer og OEM-
maskinproducenter. Den leverer 600 filtrerede vægtværdier i sekundet, hvilket sikrer hurtige vejeprocesser med 
en nøjagtighed på 10.000 d. Der er ikke behov for yderligere softwarefiltrering for at eliminere vibrationer. Det 
giver kunderne mulighed for hurtigt og omkostningseffektivt at integrere højhastighedsvejedata i deres 
automatiserede PLC-kontrolsystemer.  
 
Fieldbus-tilslutningsmulighed via Ethernet/IP, PROFINET RT eller PROFIBUS er 
integreret i en kompakt enhed til DIN-skinnemontering, der sparer plads i 
kabinettet. ACT350 forenkler integrationsprocessen ved at benytte enhedens 
beskrivelsesfiler, hvilket gør installationen nem. 
 
En integreret OLED-skærm viser vægtværdier og kan benyttes sammen med 
tastaturet til at konfigurere og modtage statusoplysninger.  
 
Hvor det er upraktisk at placere testlodder på vægten, kan kalibrering uden lodder ved hjælp af CalFree™ 
fremskynde idriftsættelsen og give gode resultater for tanke, beholdere, siloer og transportbånd.  
 
Download databladet: www.mt.com/ind-act350 
 
 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

Niels Olesen 
+45 4 327 08 31 
niels.olesen@mt.com 

 
METTLER TOLEDO producerer og sælger vægte og vejesystemer, samt analyse- og 
processinstrumenter til fremstillingsvirksomheder og laboratorier. Koncernen er repræsenteret i 100 
lande og har fabrikker 15 steder rundt om i verden, herunder Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina 
og Norge. Koncernen, der har hovedsæde i Schweiz, er noteret på New York Stock Exchange. Samlet 
set har koncernen ca. 13.100 ansatte og en omsætning i 2014 på ca. 2,5 mia. USD. Mettler Toledo 
Nordic er en salgs- og serviceorganisation med hovedsæde i Stockholm og kontorer i Oslo og 
København. I Finland og Balitkum er Mettler Toledo repræsenteret af forhandlere. I Skandinavien har vi 
ca. 165 medarbejdere med en årlig omsætning på ca. 400 mill. kroner. www.mt.com.   
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