PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

Waga wielofunkcyjna, wodoodporna IP65
Typ: KPZ 2-03-10
Wskazania brutto/-netto/-liczenie sztuk
Akumulator w zestawie.
Funkcja oszczędzania prądu
Podświetlany wyświetlacz LCD

Wodoodporna waga KPZ 2-03-10 solidna i niezawodna waga cyfrowa o wymiarach; szerokość: 250mm, dł.: 300mm, wysokość: 140mm.
ze stopniem ochrony układu pomiarowego IP65 może być stosowana w obszarze wilgotnym. Obudowa łatwa w utrzymaniu czystości,
szalka ze stali szlachetnej 192 x 225 mm. Podświetlany wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 25mm, 6 -pozycyjny. Regulacja wysokości stóp.
Bezprzewodowe zasilanie akumulatorowe. Zasilacz sieciowy 230VAC
Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, wielokrotne tarowanie do 100% Ciężar brutto/–netto/-liczenie sztuk, wybór jednostki między
g lub kg, oz (ounce) Sprawdzenie wartości zadanej /granicznej LOW-OK-HI. Automatyczne wyłączenie podświetlenia tła w celach
oszczędnościowych.

Model
2-03E-10
2-03E-10
2-03E-10
2-03-10
2-03-10
2-03-10

Nośność

Działka

Wymiar szalki

6.000 g
15.000 g
30.000 g
6.000 g
15.000 g
30.000 g

2g
5g
10 g
1g
2g
5g

192 x 225 mm
192 x 225 mm
192 x 225 mm
192 x 225 mm
192 x 225 mm
192 x 225 mm

Do legalizacji
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie

Opcje/ dopłata
Odbiór legalizacyjny

Cena netto
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00

203E10060000
203E10150000
203E10300000
203100600000
203101500000
203103000000

Cena netto
100,00

Nr art.
300100300000

Symbole statusu na wyświetlaczu:
ZERO

Pokazuje się na wyświetlaczu, gdy waga znajduje się w położeniu zerowym.

TARE

Pokazuje się, gdy wskazywana jest wartość netto tzn. Wartość jest tarowana

g/kg
oz
Pcs

►Ciężar podawany jest w g/kg.
► Ciężar podawany jest w oz
► Pokazuje się, gdy wskazywana jest liczba sztuk
Pokaże się ten symbol należy naładować baterię

Symbole statusu na klawiaturze
OFF
ON_

Za pomocą tego klawisza następuje wyłączenie wagi.
Za pomocą tego klawisza następuje włączenie wagi.
Za pomocą tego klawisza sprowadza się wskazania do położenia zerowego 0,0.

Za pomocą tego klawisza tarowany jest ciężar leżący na wadze
Za pomocą tego klawisza przełącza się między wartością netto- i brutto, jeśli ciężar został przedtem starowany

UNITS

Za pomocą tego klawisza przełącza się między jednostką pomiaru kg a zliczaniem sztuk (Pcs).
Jeśli inne jednostki są aktywne, mogą także zostać wybrane

KPZ- Wagi  tel.: 61 44 21 189  fax: 61 44 21 190  E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE!
- 47 -

Nr art.

