Personenweegschaal: opstapweegschaal type MPC

weegvlak 37 x 36 cm
weegbereik 250 kg

aflees-unit aan de wand

door ronde vormen
gemakkelijk schoon te maken

aflees-unit met meerdere functies

IJkwaardige opstapweegschaal met losse aflees-unit en meer functies
Kenmerken:

Technische gegevens:

 LCD display
Goed afleesbare 25 mm hoge LCD
cijfers met achtergrond verlichting.
De aflees-unit is met 1,5 m kabel met
het weegplatform verbonden en kan
daardoor op afstand worden geplaatst.
Inclusief wandmontage console.

 Afmetingen:
- weegplatform 37 x 36 x 8(hg) cm
- aflees-unit
20 x 13 x 6(hg) cm

 Bediening
Zes functie toetsen met o.a.:
- BMI meting
- x 10 nauwkeuriger aflezing
- hold: 5 seconden lang vastzetten van
de meetwaarde met extra dempingsfilters
- moeder-kind meting: moeder met kind
samen op de weegschaal, waarbij
alleen het gewicht van het kind wordt
weergegeven.
 Reinigen
Door de afgeronde vormen van de
gladde ABS behuizing is schoonmaken
erg gemakkelijk.

Model

MPC 250K 100M

 Certificering
IJkwettelijk toegelaten in klasse III,
toegestaan voor medisch handelen
(MDD) in klasse I
 Voeding
Levering incl. 9/230 V net-adapter

 Kalibratie
De MPC opstapweegschaal mag door
daartoe ijk-bevoegde personen worden
gekalibreerd met behulp van 200 kg
gecertificeerde ijkgewichten.

Optie

 Uitvoering

Robuust stalen frame met kunststof
weegvlak. Door zijn ronde vormen
gemakkelijk schoon te maken.
Weegvlak met grijze anti-slip bekleding.
De weegschaal staat met 4 stevige, in
hoogte verstelbare rubbervoeten op
de vloer.

Accu, Auto off
Ingebouwd accupak voor tot 40 uur
zelfstandig bedrijf, oplaadtijd 12 uur,
met in- en uitschakelbare auto off
functie
Type nr. MBC-A03
€ 54,-

Optie

Opties

Weegbereik
(Max)
kg

Aflezing per
kg

Afmetingen
weegvlak

250

0,1

37 x 36 cm
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Patroonsweg 23
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Prijs €
ex BTW af Zeewolde
295,-

Wettelijke ijkkeuring

Kalibratie Certificaat

Klasse III

Prijs €

DKD

Prijs €

965-129

51,-

963-129

105,-
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Standaard uitvoering

eigen gewicht 10 kg

 Gebruiksaanwijzing
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
via: www.kern-weegtechniek.nl.

