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Mang đến một cấp độ tin cậy mới 
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Sấm sét 

Băng tuyết Nhiệt độ 
khắc nghiệt 

Rỉ sét và ăn 
mòn 

Có nước và 
ngập nước 

Nhiễu sóng 
điện từ 

Động vật 
gặm nhấm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cảm Biến Tải POWERCELL®  PDX®
 

Thiết bị đáng tin cậy để bảo vệ lợi ích của quý  vị 
 

 
Cảm biến tải tín hiệu số POWERCELL® PDX® bảo vệ lợi ích của quý vị 
bằng cách bảo đảm cân chính xác trọng lượng xe của quý vị tại mọi thời 
điểm. Tính năng chẩn đoán hỏng hóc luôn luôn kiểm soát cân và giúp 
quý vị hoàn toàn yên tâm và giảm chi phí vận hành. 

 

Mức Độ Tin Cậy Vượt Trội 
Mỗi phút thiết bị cân hoạt động 
không chính xác hoặc không 
hoạt động đều làm quý vị phí 
tổn. Cảm biến tải POWERCELL® 

có khả năng chịu được các điều 
kiện khắc nghiệt nhất của môi 
trường thiên nhiên với độ bền 
hơn 20 năm. Cảm biến tải 
trọng mới POWERCELL® PDX® 

nâng cao mức độ tin cậy với 
khả năng chẩn đoán trước các 
sự cố và hỏng hóc trong thiết 
bị giúp quý vị luôn biết rõ về 
tình trạng hoạt động của cân: 
▪ Các sai số khi cân 
▪ Quá tải 
▪ Điều kiện môi trường 
▪ Sức khỏe hệ thống 
▪ Điện áp cảm biến tải 
▪ Tình trạng nguyên vẹn  của 

vỏ thiết bị 
 

Với các công nghệ cảm biến tải 
trọng khác, nhiều sự cố không 
được phát hiện trong thời gian 
dài. Các sai số khi cân sẽ cộng 
dồn lại đến khi cảm biến tải bị 
không thể hoạt động và ngắt 
thiết bị cân. Cảm biến tải 
POWERCELL® PDX® loại bỏ 
những lo lắng này và giúp quý vị 
chủ động khi vận hành cân: 
▪ Bảo đảm cân của quý vị đang 

hoạt động tốt. 
▪ Cảnh báo những sự cố  có 

thể xảy ra để ngăn chặn. 
▪ Xác  định  vị  trí  bị  lỗi để 

can thiệp nhanh chóng. 

Bảo vệ 100% 
Khả năng chống lại các tác động có thể 

ảnh hưởng tới lợi ích của quý vị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hư hoại bên 
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Chúng Tôi Không Ch
Chúng Tôi Đã Vượt Tầ

 

Truyền Thông Tin Đơn Giản 
Cảm biến tải POWERCELL® 

PDX® kết nối với cảm biến 
khác bằng hệ thống đơn giản, 
không cần dùng tới hộp nối 
dây vốn cần bảo trì phức tạp 
và tốn kém chi phí. Trong các 
hệ thống khác, cảm biến điện 
tử được đặt trong hộp nối dây, 
dễ bị hỏng hóc và rất khó bịt 
kín để chống ẩm. Với cảm biến 
tải POWERCELL® PDX®, các 
linh kiện điện tử được bảo vệ 
bên trong vỏ của cảm biến 
được bịt kín. 

 

 
Không cần dùng hộp nối dây là loại bỏ 
được nguyên nhân phổ biến làm hỏng 
thiết bị cân. 

 
 

 

 

Dây Cáp Cảm Biến Tải 
Dây cáp cảm biến tải trọng 
thường có kết nối yếu trong hệ 
thống. Cảm biến tải POWER- 
CELL® PDX® dùng dây cáp bền 
chắc được bảo vệ bằng thép 
không gỉ. Các dây cáp được 
thiết kế để bảo đảm toàn vẹn 
tín hiệu cân, không bị nhiễu 
bởi sóng điện từ và không bị 
hỏng do ẩm ướt, động vật 
gặm nhấm, và máy móc. 

 

Cáp bằng thép không gỉ tăng gấp đôi 
bảo vệ và đầu nối có thể chịu được 
môi trường nước. 
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Chúng Tôi Không Chỉ Tư Duy Ngoài Tầm Giới Hạ

ầm Giới Hạn 

Hệ thống cảm biến tải tín số POWERCELL
PDX® (Không cần hộ

Hệ thống có dây của cảm biến tải tr
(Phải có hộp nối dây)

u nối cáp được bịt kín chống thấm 
c ngay cả khi ngập trong nước. 

m biến tải POWERCELL® 

® có dây cáp và đầu nối 
ng thấm nước, được bịt kín 

hoàn toàn để chống ẩm, đạt 
tiêu chuẩn IP68 (có thể ngập 
trong nước). Đầu nối dùng thiết 

có độ tin cậy cao và chắc 
n cùng với loại dùng trong y 

c và quân đội, nơi có môi 
ng ẩm ướt và khắc nghiệt 
t mà hiệu quả của đầu nối 
ều quan trọng sống còn. 

 

Thiết kế nối nhanh giúp dễ
thay thế từng cảm biến tả
dây cáp. Không cần phải hi
chỉnh lại toàn bộ cân khi thay 
một dây cáp. Các loại cảm bi
tải tương tự (analog) có các dây 
cáp không thể tách rời nên c
phải thay cả cảm biến và dây 
cáp nếu một trong hai bị h
Điều này làm tăng đáng kể
phí sửa chữa cũng như thờ
không hoạt động. 

 

Cảm biến tải POWERCELL PDX đ
vượt qua thử nghiệm nghiêm ng
phun nước với áp lực cao và ngâm
trong nước. 
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ạn 

POWERCELL® 

ộp nối dây) 

i trọng thông thường 
dây) 

ễ dàng 
i hoặc 

i hiệu 
cân khi thay 

m biến 
(analog) có các dây 

i nên cần 
n và dây 

hỏng. 
ể chi 
ời gian 

i POWERCELL PDX đã 
m nghiêm ngặt là 

ngâm 
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Bảo Vệ Hoàn Toàn 
Chống sét đánh 

 

Chỉ cần một tia sét cũng có thể 
làm ngừng hệ thống cân xe ngay 
lập tức. Hệ thống cân bị hư hỏng 
do sét đánh làm tốn chi phí rất 
lớn và buộc phải thay các thiết bị 
điện tử không được bảo vệ. 
Thậm chí nếu có bảo hiểm chi 
trả các chi phí sửa chữa, quý vị 
cũng phải chịu phí tổn kinh 
doanh mỗi ngày khi hệ thống 
cân không hoạt động. 

 
Bảo Vệ StrikeShield™ 
METTLER TOLEDO cung cấp hệ 
thống bảo vệ chống sét hoàn 
hảo. Công nghệ StrikeShield™ 
được thiết kế như tuyến bảo vệ 
chính cho toàn bộ hệ thống cân 
xe của quý vị: các cảm biến tải, 
dây cáp và điện cực. Nó dùng 
thiết bị bảo vệ khỏi bị tăng áp 
đột ngột và dây nối đất đơn để 
giữ cho cân luôn hoạt động tốt 
và tránh bị hư hỏng do điện. 

 
Mỗi cảm biến tải POWERCELL® 

PDX® có hệ thống chống sét 
thiết lập riêng. Nếu điện áp 
tăng cao đột ngột trong dây 

cáp, các mạch điện bảo vệ khỏi 
tăng áp sẽ gián tiếp truyền điện 
áp xuống đất. Tất cả các linh 
kiện điện tử bên trong được 
bảo vệ hoàn toàn không bị hư 
hỏng. 

 
Thử Nghiệm Độc Lập 
Cảm biến tải POWERCELL® 

PDX® cho thấy bằng chứng 
thực tế về khả năng chống sét 
của nó. Không một hãng sản 
xuất cân nào khác cho kiểm tra 
kỹ càng hệ thống cân của họ 
trong các phòng thí nghiệm độc 
lập. Cảm biến tải POWERCELL®

 

PDX® đáp ứng các tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt nhất về bảo vệ 
chống sét (Ủy Ban Điện và Kỹ 
Thuật Quốc Tế, Tiêu chuẩn IEC 
62305-1). 

 
Đừng để sét làm ngưng hoạt 
động của quý vị. Hãy bảo vệ 
hoàn toàn hệ thống cân của 
quý vị bằng các cảm biến tải 
POWERCELL® PDX® và hệ 
thống chống sét StrikeShield™. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cảm biến tải POWERCELL PDX được 
thử nghiệm khả năng chống sét giả 
định trong phòng thí nghiệm độc lập. 

 
 
 

METTLER TOLEDO trong Các Điều Kiện Thời Tiết Khắc 
Nghiệt Nhất Trên Thế Giới 

 

Nam  Cực Sa mạc 

 

Xibia Vùng nhiệt đới 

 
 
 
 

Hiệu Năng Đã Chứng Minh 
Với gần một triệu hệ thống 
được sử dụng trên toàn thế 
giới, dòng sản phẩm cảm biến 
tải POWERCELL® của METTLER 
TOLEDO đã chứng tỏ khả năng 
cân chính xác ngay cả trong 
điều kiện môi trường và thời 
tiết khắc nghiệt nhất. Từ vùng 
cực băng giá đến cái nóng thiêu 
đốt của sa mạc và môi trường 
ẩm ướt của miền nhiệt đới, cảm 
biến tải POWERCELL® đã cho 
thấy khả năng cân chính xác và 
đáng tin cậy. 
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Thiết Kế Đổi Mới 
Mang tới ưu điểm rõ ràng

 

Cảm biến tải tín hiệu số POWERCELL® 

PDX® mang đến nhiều ưu điểm vượt bậc 
so với các cảm biến tải, cảm biến tải thủy 
lực, bộ điều khiển cục bộ, hộp nối kỹ 
thuật số thông thường khác. Nó có thiết 
kế bền vững và các đặc tính đổi mới, 
nâng cao mức tin cậy trong lĩnh vực cân 
xe lên một mức mới. Bộ vi xử lý 

 
 
 
 
 
 

Bộ Gá Cảm Biến Tải 
Bộ gá cảm biến tải trên 
và dưới làm bằng thép 

không gỉ 17-4 PH có 
độ bền cao. 

 
 
 
 

100% các Linh Kiện 
Bằng Thép Không Gỉ 
Xây dựng là loại  chống 

ăn mòn và bền chắc. 
 
 

Bộ Chẩn Đoán Có Sẵn 
Theo dõi hoạt động, 

phát hiện sự cố, và đơn 
giản hóa dịch vụ. 

 
 

Vỏ Bọc IP68/69K 
Chống nước ngay cả 
khi ngập trong nước. 

 
 
 
 

Đế Cao Su 

Giúp cho các mảnh 

vụn dưới nền không 

ảnh hưởng đến sự 
chính xác của cân. 
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ràng 

c 
y 

t 

c cân 

bo mạch của cảm biến tải cho kết quả 
cân chính xác nhất do sự liên tục thích 
ứng với các thay đổi của điều kiện bên 
ngoài như nhiệt độ, phi tuyến tính, hiện 
tượng trễ, biến thiên điện áp, và biến 
dạng cân. Khả năng chẩn đoán sự cố có 
trong cảm biến là một đặc tính nổi bật 
chưa từng có trong lĩnh vực cân. 
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Trục Cân Bằng 
Giá treo tự điều chỉnh 
làm bằng thép không gỉ 
17-4 PH có độ bền cao. 

 
 

 
Đầu Nối Thủy 
tinh-Kim loại 
Bịt kín chống thấm nước 
nhanh và dễ dàng. 

 
 
Tín Hiệu Cân Mạnh 
Có khả năng chống 
nhiễu sóng điện từ và 
sóng vô tuyến. 

Vỏ Bọc Hàn la-ze 
Bịt kín và kiểm tra chân 
không để đảm bảo tuổi 
thọ lâu dài của thiết bị. 

 
 
 
 
 

 
Bộ Gá Dưới 
Thiết kế chống xoay đơn 
giản giữ cho cảm biến 
tải luôn ở vị trí tốt nhất. 
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Lợi Tức Được B
với độ chính xác cao nh

 

Nếu quý vị mua và bán hàng 
hóa bằng cân, thì mức chính 
xác của cân rất quan trọ
lợi tức của quý vị. Ngay c
thống cân xe đáp ứng quy đ
pháp luật cho phép dùng trong 
kinh doanh vẫn có thể có sai
gây phí tổn. Càng cân nhi
thì phí tổn càng nhiều. 

 
Cảm biến tải trọng POWER
CELL® PDX®  bảo vệ lợi tức c
quý vị khi mang tới sự chính xác 
quý vị có thể tin cậy. Điều gì
cho cảm biến tải POWER-CELL
PDX®  cân chính xác hơn? 

Mỗi cảm biến tải POWERCELL
PDX® có một bộ vi xử lý bằ
mạch để theo dõi các ảnh hư
bên trong và bên ngoài có th
tác động đến sự chính xác c
cân. Khi tương thích với các thay 
đổi của các yếu tố này, bộ
lý giúp cảm biến tải cho ra k
quả cân chính xác trong m
kiện môi trường. 

 
Các tác động bên trong và 
bên ngoài: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cảm biến tải POWERCELL PDX là thi
hiện tại với một chế độ bảo trì đơn
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c Bảo Vệ 
chính xác cao nhất khi cân 

mua và bán hàng 
c chính 
ọng với 

. Ngay cả hệ 
ng quy định 

t cho phép dùng trong 
có sai số 

n. Càng cân nhiều xe 

ng POWER- 
c của 

chính xác 
u gì giúp 
CELL® 

 

i POWERCELL® 

ằng bo 
nh hưởng 

bên trong và bên ngoài có thể 
chính xác của 

i các thay 
ộ vi xử 

i cho ra kết 
cân chính xác trong mọi điều 

và 

• Nhiệt độ 
• Biến thiên điện áp 
• Phi tuyến tính 
• Hiện tượng trễ từ 
• Biến dạng từ biến 
• Không ổn định 
• Không thay đổi 
• Thay đổi độ nhạy 

 
Do các cảm biến tải tương tự 
(analog) không đáp ứng hiệu 
quả với các tác động  trên 
nên chúng tạo ra sai số lớn 
vượt quá 60lb/30kg khi cân. 

 
Cảm biến tải POWERCELL® 

PDX® duy trì độ chính xác khi 
cân bằng cách báo cho quý vị 
biết nếu có sự cố xảy ra trong 
hệ thống. Nếu có vấn đề thì sẽ 
được khắc phục nhanh chóng. 
Với hệ thống cảm biến tải 
thông thường, quý vị sẽ không 
bao giờ biết được khi nào cảm 
biến tải hay dây cáp bị hỏng. 
Hệ thống cân tương tự 
(analog) cho kết quả cân không 
chính xác và làm cho quý vị tốn 
tiền hoặc mất khách hàng. 

So Sánh Đ
POWERCELL

biến tải tương t
 

 
 

Các cả

Sai số 

Sai số 

Sai số >60 lb / >30

Dữ liệu lấy từ
chọn ngẫu nhiên t
cân khác nhau.

 
 
 
 
 

Phát Hiện H
Ngoài vỏ bọ
chắn, cảm bi
PDX® còn có b
các thiết bị 
hệ thống phát hi
bên ngoài đư
cho quý vị bi
hư hỏng do không may b
hay bị phá. 

i POWERCELL PDX là thiết bị lý tưởng để nâng cấp hiệu quả của cân 
đơn giản. 

Hệ thống phát hi
bên ngoài giúp quý v
thay cảm bi
dấu hiệu đầ
trước khi cân b
hỏng do ẩm. V
tải thông thư
vỡ sẽ không đư
trong nhiều tháng trong khi
sai số khi cân đ
lợi tức của quý v
cân bị hỏng hoàn

 
 
 
 
 
 
Cảm biến t

So Sánh Độ Chính Xác: 
POWERCELL® và Các cảm 

i tương tự (analog) 

 

ảm biến tương tự 
(analog) 

ố 0-20 lb / 0-10 kg 

40-60 lb / 20-30 kg 

>60 lb / >30 kg 

ừ các báo cáo dịch vụ được 
nhiên từ nhiều nhà sản xuất 

nhau. 

n Hỏng Hóc Bên Ngoài 
ọc được bịt kín và chắc 

m biến tải POW-ERCELL® 

còn có bảo vệ cấp độ 2 cho 
 điện tử của nó. Một 

ng phát hiện các hỏng hóc 
bên ngoài được thiết lập sẵn sẽ 

biết khi lớp vỏ bọc bị 
ng do không may bị thủng 

 

ng phát hiện hư hỏng 
bên ngoài giúp quý vị có thể 

m biến tải ngay khi có 
ầu tiên của sự cố 

c khi cân bị sai số hoặc 
m. Với các cảm biến 

i thông thường, lớp vỏ bị nứt 
không được phát hiện 

u tháng trong khi đó 
khi cân đã làm ăn mất 

a quý vị cho đến khi 
ng hoàn toàn. 

n tải POWERCELL®
 



 

 
 
 
 

Giá Trị Nổi Trội 
Cảm biến tải POWERCELL® PDX® 

mang lại hiệu quả đầu tư lớn 
không một cảm biến tải nào khác 
có thể làm được. Khi đánh giá 
một chiếc cân, hãy xem tổng phí 
tổn để sở hữu nó bao gồm: chi 
phí ban đầu + định phí + biến 
phí. Chi phí ban đầu và chi phí 
bảo dưỡng định kỳ rất dễ hoạch 
định nhưng chi phí cho các định 
vụ ngoài kế hoạch 

 

là không th
tin cậ
chẩn đoán hi
tải POWERCELL
như lo
không n
các c
gây nhi
Nó đem đ
giá tr
gian s

 

Chi phí ban đầu ▪ Giá mua của cân

▪ Phí tổn lắp ráp 

Định phí ▪ Hiệu chuẩn và ki

▪ Bảo dưỡng định

Biến phí ▪ Sai số 

▪ Thời gian không

▪ Sửa chữa sự cố

▪ Thay thế khi chưa h

vòng đời sử dụng

 
 
 
 

 

Kỹ Thuật Sự cố 
Cảm biến tải tương 
tự (analog) 

Tín hiệu tương tự
khi cân 
Không thích ứng v
tới cân không chính
Không có kỹ thuậ
Ẳm ướt có thể xâm nh
làm tín hiệu cân 
Cần có hộp nối dây tích h
hỏng 

Hộp Nối Dây Tín 
Hiệu Số hoặc Điều 

Khiển Cục Bộ 

 

Tín hiệu tương tự
hộp nối dây 

Hộp nối dây không đư
Các thiết bị điện t
dây: Dễ bị hỏng do

Hệ Thống Cảm Biến 
Tải Thủy Lực 
 

 

Lắp đặt phức tạp và đ
Rò rỉ chất lỏng th
Bộ đo phụ thuộc vào tín hi
Khó khắc phục h
Thời gian phản h
việc cân xe tải 
Bảo trì và sửa ch

Cảm Biến Tải POWERCELL® 
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là không thể tính được. Với độ 
ậy vượt trội và khả năng 

n đoán hiện đại, cảm biến 
i POWERCELL® PDX® hầu 

như loại trừ được các chi phí 
không nằm trong kế hoạch mà 
các cảm biến tải khác thường 
gây nhiều rủi ro trong đầu tư. 
Nó đem đến cho quý vị những 
giá trị nổi trội trong suốt thời 
gian sử dụng của cân. 

cân 

 

n và kiểm định 

nh kỳ 

không hoạt động 

ố bất ngờ 

khi chưa hết 

ng 

Lợi Thế của POWERCELL

ự (analog) yếu: EMI/RFI gây lỗi 

ng với các yếu tố bên ngoài, dẫn 
i cân không chính xác 

ật chẩn đoán tiên tiến 
xâm nhập bên trong dây cáp, 
 yếu 

i dây tích hợp, khó bịt kín và dễ 

 Tín hiệu số mạnh giúp cân chính
Bộ vi xử lý giúp liên tục thích 
bên ngoài để có độ chính xác cao
Chẩn đoán hỏng hóc 
Dây cáp kết nối nhanh giúp liên k
nước với cảm biến tải 
Không cần hộp nối dây 

 

 

ự (analog) yếu giữa cảm biến và 

i dây không được bịt kín 
n tử cảm biến ở trong hộp nối 

ng do ẩm 

 Tín hiệu số mạnh trong toàn h
Không cần hộp chuyển đ

sang tín hiệu số hoặc b
Các thiết bị điện tử đượ
tải bịt kín 

p và đắt tiền 
ng thủy lực làm cân bị sai 

c vào tín hiệu tương tự (analog) 
c hệ thống thủy lực 
n hồi hệ thống chậm có thể làm trễ 

a chữa tốn thời gian 

 Cài đặt đơn giản và không đ
Không có rò rỉ chất lỏng th
Tín hiệu số mạnh 
Chẩn đoán hỏng hóc giúp 
Liên tục cập nhật 
Bảo trì và sửa chữa nhanh chóng và d

 

 

 PDX® Vượt Trội Hơn Tất Cả Các Công Ngh

Khu Vực Dễ Cháy

Cảm biến tải POWERCELL
IND780 đã được phê chu
các khu vực nguy hiể
22 mà vẫn giữ được các đ
và an toàn đặc biệt đi kèm. Không c
thêm các phụ tùng và đi
lớn giúp việc lắp đặt ban đ
giản và bảo trì dễ dàng. N
đặt ở khu vực được x
nguy hiểm nhưng trong tương lai có th
xếp vào Khu 2/Vùng 2, 22, thì c
cần phải có thay đổi nào v
trọng. Công nghệ này có 
lắp đặt mới và nâng 

Khu Vự
Được Phê
Hàng loạt gi

với các đặ

7 

a POWERCELL® PDX®
 

nh giúp cân chính xác 
c thích ứng với các yếu tố 

chính xác cao nhất 

i nhanh giúp liên kết IP68 chống 

 

nh trong toàn hệ thống cân 
n đổi từ tín hiệu tương tự 

c bộ thu tín hiệu 
ợc bảo vệ trong vỏ cảm biến 

n và không đắt tiền 
ng thủy lực 

ng hóc giúp khắc phụ dễ dàng 

a nhanh chóng và dễ dàng 

Nghệ Cân Xe Khác 

Cháy Nổ 

i POWERCELL® PDX® với đầu cân 
c phê chuẩn để dùng trong 

ểm như Khu 2/Vùng 2, 
c các đặc tính, hiệu năng 
t đi kèm. Không cần có 

tùng và điều này là một lợi ích 
t ban đầu của quý vị đơn 

dàng. Nếu quý vị đang lắp 
c xếp là khu vực không có 

m nhưng trong tương lai có thể được 
p vào Khu 2/Vùng 2, 22, thì cũng không 

i nào với cảm biến tải 
này có ở cả cảm biến tải 

 cấp. 

ực Dễ Cháy Nổ 
c Phê Chuẩn 

t giải pháp có hiệu quả cao 

ặc tính an toàn chính yếu. 



 

 
 
 

Cảm biến tải POWERCELL
PDX®  cho bảo trì ch

 

Cảm biến tải POWERCELL® PDX® 

có thiết kế cho bảo trì chủ động, 
cảnh báo quý vị về những sự cố 
trước khi chúng xảy ra. Cảm biến 
này giúp tránh sự cố, và nếu có sự 
cố xảy ra, thì kỹ thuật viên có thể 
sửa chữa đúng ngay trong lần đầu 
tiên và thực hiện sửa nhanh. Hồ 
sơ lộ trình chẩn đoán ghi lại các xu 
hướng hoạt động giúp METTLER 
TOLEDO nhanh chóng xác định có 
cần dịch vụ sửa chữa hoặc ngăn 
ngừa hay không. Với hệ thống 
cảm biến tải POWERCELL® PDX®, 
thì việc khắc phục những sư cố 
tốn thời gian và hoán đổi phụ tùng 
giờ được thay thế bằng ngăn 
ngừa. 

 

 
Tính năng Lợi ích 

Thiết Kế Vững Chắc Ngăn ngừa m
biến tải 

Hệ Thống Đơn Giản Hóa Không cần h

Chống Sét Ngăn ngừa h

Chẩn Đoán Hỏng Hóc Đoán biết l

Cáp Bảo Vệ Hai Lớp Ngăn ngừa h
hư hỏng tố

Phát Hiện Hỏng Bên Ngoài Cảnh giác v

Cáp Kết Nối Nhanh Kết nối/thay th

Giao diện CAN bus Truyền thông tin và ki
đã được ch

Nâng Cấp Cân Hiện Tại Có đầy đủ 
cân mới 

Chương trình bảo trì chủ động giúp hỗ tr
tải POWERCELL® PDX® và giúp cân củ
không hệ thống nào sánh được. 
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Mettler Toledo Việt Nam 
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Huyện Đông Anh – TP Hà Nội 
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Tel. +84-4-38800250 – 84-982562589 
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POWERCELL® 

o trì chủ động 

 
Dây cáp cảm biến tải kết nối nhanh là 
một phần của hệ thống cảm biến tải 
POWERCELL PDX bịt kín và an toàn. 

a một số sự cố với hệ thống cảm 

n hộp nối dây thường gây hỏng cân 

a hỏng do quá áp 

t lỗi để tránh phí tổn sửa chữa 

a hỏng do động vật gặm nhấm hoặc 
ốn chi phí khác 

nh giác về hỏng cảm biến tải có thể xảy ra 

i/thay thế nhanh và an toàn 

n thông tin và kiểm soát nhanh chóng, 
c chứng minh 

 lợi thế mà không cần tốn tiền mua 

trợ hoàn hảo cho hệ thống cảm biến 
ủa quý vị có độ tin cậy và độ bền  

www.mt.com/powercell 
 
Muốn biết thêm thông

 

 

thông báo. Sản xuất bởi 

a Mettler-Toledo, Inc. 

t thêm thông tin 


