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Símbolo bateria baixa

Símbolo de estabilidade Peças

Símbolo controle do peso Unidade de peso

260197 Indicador peso-tara com cofiguraçao contagen de peças 330x260x210 2,2

910112 Coluna inoxidável (600 mm) com pé de alumínio
910029 Coluna inoxidável (600 mm)com pé pintado
910030 Coluna inoxidável (300 mm) com pé pintado
910031 Coluna inoxidável (300 mm) com pé Inoxidável
910016 Adaptador de suporte coluna á parede
260469 Repetidor em aço com dígitos de 80 mm

260708 Repetidor em aço com dígitos de 130 mm

260470 Repetidor em aço inoxidável com dígitos de 80 mm

Indicador peso-tara com função conta peças e controlo de peso

Indicador

CARACTERÍSTICAS:
• Indicador peso-tara com função conta peças e controlo de peso. 
• Com impressão integrada.
• Carcasa en ABS. Proteção IP54.
• Teclado impermeável com 7 teclas de função.
• Ecrã LCD retroiluminado com 6 dígitos de 24 mm.
• Indicación de funções no ecrã.
• Suporte ABS para coluna.
• Até 4 células de carga de 350 Ω ou 8 células de carga de 800 Ω.
• Temperatura de funcionamento: 0ºC +40ºC.
• Alimentação a rede com adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
• Bateria interna 6V/4Ah.
• Saida RS232 com formato para PC e impressora.
• Unidades: kg, g, lb, oz.
• 15000 divisões no homologadas.
• Calibração externa.

FUNÇÕES DE TECLADO:
• Imprimir o envío de dados, Função/C, Conta peças,

Peso unitario - Peso total - Número de peças, Tara, Zero, Unidades.

FUNÇÕES: 
• Acumulação
• Bruto/Neto
• Azzeramento
• Tara
• Conta peça
• Controlo de peso, funzione limiti

IMPRESSÃO:
• Impressão normal com: Número de tíquete. Bruto. Tara.
• Impressão de acumulação com: Número de tíquete. Peso acumulado.
• Impressão conta peças: Peso bruto. Peso unitario. Número de peças.
• Características do papel: Largura do papel: 60 mm. Largura de impressão: 48 mm.

Dimenções (mm) Visualizaçao traseira
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Acessórios
Código # Descrição acessórios

Código # Descrição Dimenções embalagem  (mm)                                                                                               Peso embalagem (kg)


