SATEX INDUSTRIËLE WEEGSCHALEN

PLATFORM WEEGSCHAAL type SA 235

WATERPROOF IP 67
Weegvermogens: 1,5 - 3 - 7,5 - 15 kg
Aflezing vanaf 0,1 gram nauwkeurig
Voor interne weging
Weegvlak 22 x 18 cm
Huis en weegvlak uitwendig RVS
Waterbestendig IP 67 (onderdompeling)
Ingebouwde accu en acculader

Uitwendig volledig roestvast staal

AFLEZING

▲

▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Hoge resolutie instelbaar

Grote, duidelijk afleesbare LED cijfers
van 15 mm hoog. Displaysnelheid
10 Hz met instelbare demping.

Dichtheid klasse IP 67
Tel-wegen

De buitenste behuizing is volledig van
roestvast staal met afgeronde hoeken.
De elektronica is in een 2e binnenbehuizing geplaatst, die volledig
waterdicht is gesealed.
Het toestel mag gedurende 1 uur worden
ondergedompeld in schoon water op 1 m
diepte zonder dat binnenkomend water
schade aan het toestel veroorzaakt.

De aflezing is tarreerbaar (nulstellen)
over het hele weegbereik.
De automatische nulstelling houdt de
aflezing bij onbelaste schaal op nul.

Instelbare gewichtgrenzen
Ingebouwde accu en acculader

▲

▲

NAUWKEURIGHEID
Keuze uit 3 instellingen van de
aflees nauwkeurigheden: *)
H1 = standaard aflezing
H2 = 2 x nauwkeuriger
H5 = 5 x nauwkeuriger

▲

In te stellen via het gebruikersmenu.

▲

BEDIENINGSTOETSEN

Levering inclusief 230 V netsnoer met
opbergvak onderin de weegschaal.
Na een (instelbare) tijd niet in gebruik
te zijn geweest schakelt de weegschaal
automatisch uit om de accu te sparen.

- Automatische omschakeling naar
het 2e weegbereik en terug
Roestvast stalen
behuizing

UITVOERINGEN
Bestelnummer

SA 235 - 7
SA 235 - 15
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Afmetingen
Constructie
Aflezing
Demping
Druktoetsen met
voelbaar schakelpunt
Supersnel LED display

Auto off
Voeding
IJkwet
Verpakking

Deze auto off functie is uitschakelbaar.
TECHNISCHE GEGEVENS

Weegvlak

SA 235 - 1
SA 235 - 3

VOEDING
Ingebouwde accu en acculader voor
max. 170 uur zelfstandig bedrijf.

Echte schakelaars, geen folietoetsen:
- nulstellen (rond het nulpunt)
- tarreren (nulstellen over hele weegbereik)
- tel-wegen en checkwegen
- omschakelen: wegen - check /
telwegen

Roestvast stalen
weegvlak

MENUFUNCTIES
- Keuze afleesnauwkeurigheid
- Instellen 2 grenswaarden voor
checkwegen
- Nulstel automaat : uit - aan
- Displaysnelheid
: regelbaar
- Auto off weegschaal : uit - instelbare tijd
- Kalibreren met ijkgewichten

* 2 weegbereiken: 1e bereik is
2 x nauwkeuriger als 2e bereik

Overzichtelijke bediening en aflezing

WATERBESTENDIG IP 67

Weegvermogen
0 - 1,5 kg

22 x 18 cm

0 -

3 kg

0 - 7,5 kg
0 - 15 kg

Aﬂezing per:
2 Bereiken

0 . . 0,75 kg
0,75. .1,5 kg
0 . . . 1,5 kg
1,5. . . 3 kg
0 . . . 3 kg
3 . . . 7,5 kg
0 . . . 7,5 kg
7,5 . . 15 kg

Multi interval type:

H1

0,5 g
1g
1g
2g
2g
5g
5g
10 g

H2

0,2 g
0,5 g
0,5 g
1g
1g
2g
2g
5g

H5

0,1 g
0,2 g
0,2 g
0,5 g
0,5 g
1g
1g
2g

Beter dan + of - 1 schaaldeel, H5 beter dan +/- 2 schaaldelen
1 of 3 punts justering via het menu m.b.v. ijkgewichten klasse M1
23,5 x 28,5 x 11 cm (bxdxh) eigen gewicht 3,6 kg
Roestvast stalen behuizing en weegvlak, binnenbehuizing IP 68
kunststof, 4 stelvoeten en een waterpas, krachtopnemer met
overlast beveiliging, opbergvak voor netsnoer in de bodem.
LED display met 15 mm hoge cijfers, 3 signaal LED’s voor checkwegen
Snelheid en demping van de aflezing verstelbaar bij onrustige
omgeving, automatische nulstelling instelbaar en uitschakelbaar
Automatische uitschakeling weegschaal bij niet gebruik,
instelbaar: uit, 5, 10, 20, 60 minuten
Ingebouwde accu en acculader voor 170 uur zelfstandig
bedrijf. Laadtijd 16 uur.
voor interne weging
Kartonnen doos, 34 x 28 x 16 cm (bxdxh), bruto 3,9 kg
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