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Scale Link™ Oplossingen 
 

Digi-Star introduceert de nieuwe Scale Link™ productserie als aanvulling op de populaire EZ, 
GT en NT indicatoren. Digi-Star heeft de Scale Link™ productlijn ontworpen voor het 
verzamelen van gewichtsinformatie met gebruik van onze unieke algoritmen om op deze manier 
nauwkeurige output te bieden in seriëel, CAN- of ISOBUS-formaat. Scale Link™ kan worden 
toegepast in graanwagens, planters, zaaiers, maaiers, TMRs, mest- en kunstmestspreiders,  

          voor communicatie van gewichtswaarden, zelfstandig of in combinatie met andere systemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkties SL-100 en SL-300 Series: 
• Unieke Weeg-Algorithmen 
• Weersbestendig en hoogwaardige kwaliteit voor jarenlang gebruik 
• Met weegelectronica en meerdere aansluitmogelijkheden 
• Gemakkelijk te monteren en aan te sluiten 
• Verzenden van gewichtsinformatie via seriëel, CAN- of ISOBUS-formaat 
• Te gebruiken als stand-alone weegsysteem met optioneel Scale Link™ Control 
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Scale Link™ Verbindingsmogelijkheden 
 
• ISOBUS-format voor bediening en controle via een Universal Terminal (UT) in de cabine. 
  Weeginformatie wordt overgedragen in ISO11783-formaat 
• Door middel van CAN-format kan weeginformatie in OEM-softwaretoepassingen worden 
  geïntegreerd 
• Seriële communicatie (RS232-format) maakt inzien en controle van weeginformatie op 
  controllers van verschillende fabrikanten mogelijk 
• ISOBUS interconnectiviteit tussen verschillende fabrikanten  
• Multi-vendor interoperabiliteit tussen apparatuur en trekker  
• Gebruik van één enkele invoer-/output-terminal (Universal Terminal) voor alle apparatuur. 
• Optioneel: power- en verbindingskabels 
 
 
 
Scale Link™ Universal Terminal 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Gebruikersinterface met bestaande hardware mogelijk 
• Compatibel met UTs van verschillende fabrikanten 
• Weeginformatie kan in systeemprogramma’s van verschillende fabrikanten 
   worden geïntegreerd 
 
 
Scale Link™ Control als accessoire           

 
• Tonen van weeginformatie op bedieningsapparatuur 
• Bediening en controle van weegfuncties op bedieningsapparatuur 
• Gebruik met of zonder UT (Universal Terminal) in de cabine 
• Kunnen ten alle tijden op ieder systeem worden toegevoegd 
• Verschillende montagemogelijkheden 
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Scale Link™ Verbindingsmogelijkheden 
 
 

     
 
Kabeltrekontlasting   EZ Mate™ M12 verbinding 
 
• EZ mate™: robuuste M12 connector aansluitingen voor weegstaven en communicatie.  
  Optioneel: klant specifieke aansluiting voor bus signaal. 
• Klemmenblock mit Zugentlastung: met kabeldoorvoer met trekontlasting voor de weegstaafkabels en 
  directe aansluiting van de draden via schroefterminals. 
 
Scale Link™ Extra aanwijzingen 
 
• Veranderingen van productconfiguraties en –specificaties zijn voorbehouden 
• Gelieve contact op te nemen met Digi-Star voor het aanvragen van speciale configuraties 
 
 
Scale Link™ Artikelnummers 
 
Artikel- Omschrijving   # Weeg-     Sensor  SLC Remote 
nummer     installaties Verbindingen        Port 
 
407482 SL110-ISO/4TB          1  4 Term Block      standaard 
407483 SL110-ISO/M12          1  4 EZ Mate / M12     standaard 
407582 SL130-ISO DT6/3M12/REM        2-3 1 EZ Mate / installatie     standaard 
 
 
 
 
 
Neem voor vragen over deze release contact op met Sales of Service.  Tel. +31 (0)77 462 9 264 
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