CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
CÂNTARE DOZARE
TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE PRECIZIE WLB
Cântar multifuncțional cu construcție compactă, extrem de robust,
realizat din materiale de înaltă calitate. Destinat utilizării în mediile
industriale sau în laboratoarele de analize.
Echipat cu greutate etalon, pentru recalibrarea operațională a cântarului.

CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE
CÂNTARE IMPACT
CÂNTARE ETICHETARE
CÂNTARE MULTIFUNCȚIONALE
CÂNTARE CALCUL PREȚ
CÂNTARE PRECIZIE
CÂNTARE BANC
CÂNTARE NUMĂRĂTOARE
CÂNTARE VERIFICARE
CÂNTARE PLATFORMĂ
CÂNTARE ANIMALE
TRANSPALETE CU CÂNTAR
CÂNTARE STIVUITOR
CÂNTARE FEROVIARE
CÂNTARE AUTO
CÂNTARE ABATOR
CÂNTAR MACARA
CÂNTARE BANDĂ

Disponibil și în variante certificate pentru utilizarea în domenii de
interes public (tranzacții comerciale).

CARACTERISTICI TEHNICE:
• Dimensiuni platan 190x190 mm,
• Max=6000 g, e=d=1g;
• Structură metalică din aliaj anodinat, rezistentă și
ușor de întreținut;
• Platan amovibil din aliaj anodinat, care permite
inspecția echipamentului și întreținerea acestuia;
• Opritor de siguranță și placă de protecție împotriva
loviturilor laterale;
• Celulă de sarcină din aluminiu, grad de protecție
IP68;
• Greutate etalon extractibilă, utilizabilă în cazul
calibrărilor operaținale;
• Indicator de greutate încorporat, cu afișaj LCD
retroiluminat, cu cifre de 25 mm înălțime, tastatură
lavabilă și program de cântărire multifuncțional;
• Picioare de ajustare anti-derapante și bulă de nivel
încorporată;
• Grad de protecție IP68;
• Port serial RS232 bi-direcțional pentru conectarea la
calculator sau imprimantă;
• Alimentare cu acumulatori reîncărcabili și
încărcător/adaptor rețea 230 Vca, cu grad de
protecție IP68;
• Dimensiuni: Lxlxh=360x210x75mm
TIPODIMENSIUNI:
Model
WLB6+
WLB6M

Capacitate
6 000 g
6 000 g

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:
Cod
DFIO
Modul 2 intrări, 2 ieșiri digitale
DFCLK
Modul ceas de timp real
ALMEM
Memorie alibi

MODURI FUNCȚIONALE:
• Aducere și menținere în zero
• Tară semi-automată
• Tară prestabilită
• Tară automată
• Oprire automată
• Vizualizare greutate în rezoluție mărită (10 x)
• Cântărire de precizie, cu recalibrare cu greutăți
etalon (numai pentru uz tehnologic);
• Comutare cântărire greutate brută/netă;
• Totalizare;
• Dozare rețete;
• Cântărire de verificare +/-;
• Cântărire procentuală;
• Numărare piese;
• Menținere valoare greutate afișată.

Diviziune
0,1 g
1,0 g

Liniaritate
±1g
±1g
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Descriere

Scaleit s.r.l.
str. Laboratorului, nr. 7C
100 070, Ploiești, ROMANIA

sales@scaleit.ro
www.scaleit.ro

Telefon: +40 244 578 200
Fax:
+40 244 578 215

Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate
obligații contractuale.
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz
specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare.

