SATEX INDUSTRIËLE WEEGSCHALEN

PLATFORM WEEGSCHAAL
type 66 SA 250
type 88 SA 250

Type 66 SA 250

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Weegvermogens 60, 150, 300 kg
Aflezing vanaf 5 gram nauwkeurig
IJkwaardig
Weegvlak 60 x 60 cm of 80 x 80 cm
RS 232 data uitgang
Zelf kalibratie mogelijk
Ingebouwde accu en lader

Artikelen aftellen
Hoge resolutie uitvoering
Data - printer uitgang
Ingebouwde accu en lader
Inclusief statief

Grote, duidelijk afleesbare LCD cijfers
met achtergrondverlichting.
Displaysnelheid 5 Hz.
De aflezing is tarreerbaar (nulstellen)
over het hele weegbereik.
De automatische nulstelling houdt de
aflezing bij onbelaste schaal op nul.
De display is kantelbaar, waardoor
altijd een goede afleeshoek kan
worden ingesteld.

▲

CHECK WEGEn

BEDIENINGSTOETSEN

▲

Check-wegen met
signalerings LED’s

- aan / uit
- tel-wegen
- check-wegen
- printen
- omschakelen: wegen - tellen - checken
UITVOERINGEN

Display front met waterdichte
druktoets-schakelaars

Voeding
Ingebouwde accu en acculader voor
max. 75 uur zelfstandig bedrijf.
Levering inclusief 9/230 V net-adapter.

IJKWET

▲

Kantelbare
aflezing

Twee instelbare gewichtsmarges, als
onder- en bovenmarge, voor snelle
controle of afvullen van hoeveelheden.
Drie LED’s op het frontpaneel geven
aan of het gewicht te hoog, goed of te
laag is. Ook met hoorbare signalering
met -uitschakelbare- “biep” tonen.

Nulstel automaat : uit - aan
Display verlichting : uit - aan - auto
Auto off weegschaal : uit - instelbare tijd
Check wegen
: uit - aan
Gewicht vastzetten : uit - aan
Printen / RS 232
: toets - auto - continu
Kalibratie
:1en 3 punts justering

▲

Nederlandstalige handleiding

MENU FUNCTIES (o.a.)

▲

(gebruik voor handelsdoeleinden)

▲

▲ ▲▲▲▲▲▲▲

Aflezing

Geijkt wegen

Tegen meerprijs van de keurings
kosten wordt de schaal wettelijk
geijkt geleverd, inclusief ijkcertificaat.
De nauwkeurigheid blijft gelijk, of de
schaal nu wel of niet geijkt geleverd
wordt. De Hoge Resolutie uitvoering
mag, door de hoge nauwkeurigheid,
alleen “niet voor handelsdoeleinden”
gebruikt worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

				
Bestel nr.
Weegvlak
Weegvermogen
				
60 kg		
66 SA 250. 60 (HR)			60 x 60 cm
Vrije hoogte tussen
150 kg		
66 SA 250. 150 (HR)			
weegvlak en
300 kg		
66 SA 250. 300 (HR)			display: 89 cm
88 SA 250. 60 (HR)			80 x 80 cm
Vrije hoogte tussen
88 SA 250. 150 (HR)			
weegvlak en
88 SA 250. 300 (HR)			display: 87 cm

60 kg		
150 kg		
300 kg		

Schaalverdeling
IJkwaardig

Hoge Resolutie

20 g
50 g
100 g

5g
10 g
10 g

50 g
50 g
100 g

5g
10 g
10 g

Type 66: 120 cm
Type 88: 123 cm
Roestvast stalen
statief en weegvlak

Type 66 SA 250

IJkwaardige uitvoering: Overeenkomend met de ijkwettelijke
toleranties voor klasse III weegschalen volgens EN 45501.
Hoge Resolutie uitvoering: < 1 schaalverdeling
Kalibratie	Justering via het menu m.b.v. geijkte gewichten klasse M1.
Geblokkeerd bij ijkwettelijk gekeurde uitvoeringen.
Afmetingen	Type 66 SA: 62 x 75 x 120 cm (bxdxh), eigen gewicht 33 kg
Type 88 SA: 82 x 95 x 122 cm (bxdxh), eigen gewicht 46 kg
Constructie	Roestvast stalen weegvlak, gecoat stalen weegframes,
4 stelvoeten en een waterpas. Kantelbare indicator in kunststof
behuizing. HBM krachtopnemer met overlast beveiligingen.
Aflezing	LCD display met 25 mm hoge cijfers en lichtgroene
achtergrondverlichting. De verlichting is uitschakelbaar of
instelbaar op automatisch inschakelen alleen bij wegen.
Auto off	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet gebruik,
instelbaar: uit, 5, 10, 20, 30 minuten.
Voeding	Ingebouwde accu en acculader voor 75 uur zelfstandig bedrijf
(30 uur bij continu display verlichting). Laadtijd 20 uur.
Levering inclusief 9/230 VAC net-adapter.
IJkwet
NMi ijktoelating nr. T 6918, nmax 3000 e
Verpakking
Type 66 SA: 80 x 125 x 35 cm (bxdxh), bruto gewicht 40 kg
Type 88 SA: 100 x 145 x 40 cm (bxdxh), bruto gewicht 60 kg
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Nauwkeurigheid

