SATEX INDUSTRIËLE WEEGSCHALEN

PRECISIE WEEGSCHAAL type SA 230

300 gram
600 gram
1200 gram

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

1550 gram
3100 gram

Weegvermogens: 300 g . . . 3000 g
Nauwkeurigheid : 0,01 g . . . . 0,1 g
Weegvlak
: Ø 12 cm . . 18 x 14 cm
Snel kalibratie toets
Ingebouwde accu en lader
Data uitgang RS 232 (optie)

ELEKTRONISCHE PRECISIE BALANS
AFLEZING

▲

Contrastrijke, 13 mm hoge LCD cijfers
met -automatische- lichtblauwe
achtergrondverlichting.
Displaysnelheid 5 Hz.
De aflezing is tarreerbaar (nulstellen)
over het hele weegbereik.
De automatische nulstelling houdt
de aflezing bij een leeg weegvlak
op nul. Kleine variaties van 1 of 2
schaaldelen (instelbaar) rond nul
worden voortdurend gecorrigeerd.

- omschakelen gewichtseenheid
- printen / data uitzenden (optie)
- snel - kalibratie

MENU FUNCTIES

▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Precisie wegen
Artikelen tellen
In % wegen
PC aansluiting (optie)
Snel kalibratie toets

- Nulstel automaat
- Display verlichting
- Auto off weegschaal
- RS 232 poort (optie)
- Printer/uitzendmode

: uit - aan
: uit - aan - auto
: tijd instelbaar
: 2400-9600 Bd
: toets - auto
- continu
- Volledige kalibratie en snel-kalibratie

(1/3 ware grootte)

De nulstelautomaat is uitschakelbaar
om heel nauwkeurig vanaf nul te
kunnen wegen.

▲

VOEDING

Overzichtelijke bediening en aflezing

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

▲

BEDIENING
- tarreren (nulstellen over hele bereik)
- nulstellen
- tel-wegen en % wegen
- omschakelen aantal / gewicht
UITVOERINGEN

Roestvast stalen
weegvlak

ABS behuizing

Bestel nr.
SA 230.03.01
SA 230.06.01
SA 230.06.02
SA 230.12.02
SA 230.15.05
SA 230.31.10
SA 230.xx.xx.RS

Na een (instelbare) tijd niet in gebruik
te zijn geweest schakelt de weegschaal automatisch uit om de accu te
sparen.
Deze auto off functie is uitschakelbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS
Weegvlak

Weegvermogen
Aflezing
300 g
0,01 g
600 g
0,01 g
Ø12 cm
600 g
0,02 g
1200 g
0,02 g
1550 g
0,05 g
18 x 14 cm
3100 g
0,1 g
Uitvoering met RS 232 uitgang, 9-polige male D-connector

Afmetingen

22 x 20 x 7 cm (bxdxh)
eigen gewicht 1,9 kg

Constructie

Roestvast stalen weegvlak, ABS behuizing,
stalen bodemframe met 4 stelvoeten en waterpas.
Krachtopnemer met overlastbeveiliging.

Voeding

Ingebouwde accu en acculader voor max 75 uur zelfstandig
bedrijf (15 uur bij continu display verlichting). Laadtijd 8 uur.
Inclusief 230 V net-adapter.

Auto off

Automatische uitschakeling weegschaal bij niet in gebruik,
instelbaar: uit, 5, 10, 20, 30 minuten

Printer / data uitgang RS 232, Baudrate 2400 of 9600, geen parity, CR+LF
(optie)
Instelbaar: 1 x uitzenden na druktoets bediening, of
automatisch 1 x na een weging, of continu uitzending
Helder LCD display
met achtergrondverlichting

Verpakking

Kartonnen doos in kartonnen omdoos, 38 x 45 x 25 cm (bxdxh),
bruto 3,4 kg

Kalibratie gewichten Keuze uit 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg (niet inclusief)
(optie)
zie: www.ijkgewichten.nl

Patroonsweg 23-27
3892 DA ZEEWOLDE
Telefoon 036 - 522 20 30
Telefax 036 - 522 20 60

info@weegtechniek.nl
www.weegtechniek.nl
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