
prosta i wygodna obs³uga

z³¹cze RS232C do komputera lub drukarki

dobrze widoczny wyœwietlacz LCD

mo¿liwoœæ zasilania z akumulatorów lub baterii

sporz¹dzanie receptur, wskazania w %,  liczenie sztuk

inne funkcje specjalne

precyzyjne

WAGI TECHNICZNE
seria BTA

BTA2100, BTA2100D

BTA210, BTA210D



Wagi techniczne precyzyjne serii BTA s¹ przeznaczone do szerokiego

stosowania w laboratoriach, w kontroli produkcji, w sortowniach  itp.

imo niewielkich wymiarów oraz niskiej ceny wagi te zapewniaj¹ wymagan¹

w praktyce precyzjê pomiarów.

Pierœcieñ otaczaj¹cy szalkê (BTA 210 i BTA210D)  os³ania j¹ przed podmuchami

powietrza, przez co umo¿liwia wygodne prowadzenie pomiarów w zwyk³ych

warunkach. Przy wiêkszych ruchach powietrza, nale¿y zastosowaæ klosz (opcja).

Wagê wyposa¿ono w liczne funkcje specjalne:  automatyczne zerowanie, pomiar

w zmienionych jednostkach masy (ct, lb, oz, ozt), liczenie  sztuk  jednakowych

detali,  wyliczanie zmian  masy w procentach, sporz¹dzanie receptur, wskaŸnik

roz³adowania akumulatorów itd.

Estetyczny

wygl¹d i ³atwoœæ obs³ugi stanowi¹ ich g³ówne zalety.

M

Z³¹cze RS232C pozwala na pod³¹czenie komputera lub drukarki w celu

drukowania kwitów, raportów lub archiwizacji wyników wa¿enia w komputerze.

Programy komputerowe i , dostêpne na stronie internetowej

, wspomagaj¹ pracê u¿ytkownika  wagi umo¿liwiaj¹c  zapisywanie

wyników wa¿enia w pliku tekstowym lub w arkuszu kalkulacyjnym .

Wagi spe³niaj¹ wymagania przepisów bezpieczeñstwa Unii Europejskiej,

o czym informuje znak  CE na tabliczce firmowej.

Komunikacja Procell

www.axis.pl

Excel

Opcje na zamówienie:

zasilanie akumulatorowe - akumulatory NiMH ( - 4szt.

inne opcje i funkcje specjalne: zegar  wewnêtrzny, selekcja progowa, sumowanie serii wa¿eñ

lub baterie rozmiar AA)

z³¹cze USB do komputera

klosz os³aniaj¹cy szalkê

dodatkowy pakiet funkcji specjalnych: pamiêæ 10 tar, wa¿enia zwierz¹t, rejestracja max i min

WAGI TECHNICZNE PRECYZYJNE  seria BTA

BTA210D
210g

0,01g / 0,001g

115mmf

BTA210
210g
0,01g

115mmf

BTA2100D
2100g

0,1g / 0,01g

50mmf1

BTA2100
2100g

0,1g

50mmf1

1,3kg

(po 5min.)
(po 30 s.)

~6h (z podœwietleniem wyœwietlacza), ~16h (bez podœwietlenia)

F2 200gM1 200g F2 2000gM1 2000g

+18 ÷ +33°C
<3s

~230V  50Hz  6VA /  =12V 1,2A (zasilacz)   lub    4xAA (akumulatory)
185x290x90mm

wagi techniczne precyzyjne

Typ wagi
Obci¹¿enie (Max)
Dzia³ka odczytowa (d)
Wymiary szalki
Temperatura pracy
Czas wa¿enia
Gabaryty
Zasilanie
Czas ci¹g³ej pracy z akumulatorami
WskaŸnik na³adowania akumulatorów
Funkcja automatycznego wy³¹czenia wagi
Funkcja autom. wy³¹czania podœwietlenia
Masa wagi
Zalecany odwa¿nik
kalibracyjny (wg OIML)

Dane techniczne

Eksport wyników
do arkusza Excel

Pojemnik
z akumulatorami
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Opcje na zamówienie:


