INDICATOARE DIGITALE
CELULE DE SARCINĂ
CÂNTARE PRECIZIE
CÂNTARE BANC
CÂNTARE NUMĂRĂTOARE
CÂNTARE VERIFICARE
CÂNTARE PLATFORMĂ
CÂNTARE ANIMALE

CÂNTARE TIP ”U” INOX EPWLI
Cântar platformă rapid și precis din oțel inoxidabil, ideal pentru
cântărirea mărfii paletate, cu un excelent raport calitate/preț. Aceste
cântare platformă sunt sisteme de cântărire robuste și precise, ușor de
utilizat și ușor de transportat. Indicator de greutate mobil, cu cablu
extensibil, permițând utilizatorului să îl poziționeze conform nevoilor sale
logistice. Atunci când nu este utilizat, cântarul tip U poate fi ridicat în
poziție verticală, economisind astfel spațiu. Măsurarea sarcinilor
(greutăților) se face prin intermediul a 4 celule de sarcină ce transmit
greutatea măsurată la indicator prin intermediul unui cablu ecranat de 3
m lungime (lungime standard).
Construit cu respectarea tuturor prevederilor recomandărilor OIML R76
și ale standardului SR:EN 45501 privitoare la aparate de cântărit cu
funcționare neautomată.
Disponibil și în versiuni certificate pentru tranzacții comerciale.

TRANSPALETE CU CÂNTAR
CÂNTARE STIVUITOR
CÂNTARE FEROVIARE
CÂNTARE AUTO
CÂNTARE ABATOR
CÂNTAR MACARA
CÂNTARE BANDĂ
CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
CÂNTARE DOZARE
TOTALIZATOARE DISCONTINUE
CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE
CÂNTARE IMPACT
CÂNTARE ETICHETARE

CARACTERISTICI TEHNICE:
• Structură robustă din oțel inoxidabil;
• Bulă de nivel, role de transport și mâner în dotarea
standard a platformei;
• Funcționează cu 4 celule de sarcină din oțel
inoxidabil, grad de protecție IP68;
• Platforma este ajustabilă pe înălțime datorită
piciorușelor din oțel inoxidabil, rezistente la șocuri;
• Platforme de cântărire disponibile și în varianta
certificată CE-M pentru tranzacții comerciale;
• Tastatura indicatorului de greutate este ușor de
curățat, cu carcasa din oțel inoxidabil, IP65
(rezistentă în medii ușor corozive);
• Alimentare cu acumulatori și încărcător 230 Vca;
• Rezoluție maximă de 3 000 diviziuni (clasa C3);
• Port serial pentru conectarea la PC/imprimantă cu
interfață serială: RS232C, (opțional RS485 și USB);

TIPODIMENSIUNI:
Model
EPWLI
EPWLIM

Dimensiuni
1 260 x 800 x 75 mm
1 260 x 800 x 75 mm

FUNCȚII CÂNTAR:
• Conversie net/gross, kg/lb;
• Totalizare;
• Imprimare/transmisie date;
• Verificare abatere +/-;
• Menținerea greutății afișate;
• Valoarea maximă cântărită;

Capacitate
600/1 500/2 000 kg
1 000/2 000 kg

Diviziune
0,2/0,5/1,0 kg
0,5/1,0 kg
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OPȚIUNI ȘI ACCESORII:
Cod
Descriere
CSP38I
Suport inox indicator cu coloană, h = 750 mm
DFTL12
Telecomandă infraroșu, rază de acțiune până la 8 m
TLR
Telecomandă radio, rază de acțiune până la 50 m
DGT60R
Afișaj repetitor, IP68, 6 cifre de 60 mm înălțime
DGT100R
Afișaj repetitor, IP68, 6 cifre de 100 mm înălțime
ALMEM
Memorie alibi (fiscală), capacitate de stocare 120 000 cântăriri
DFCLK
Modul ceas de timp real
RS485C
Port serial RS485
DFIO
Modul 2 intrări/2 ieșiri digitale
ETHD
Modul conectare la rețea
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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.

