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Модел 180

•
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Червен LЕD дисплей с височина 14 мм
AC или DC захранване
Корпус от неръждаема стомана
Двупосочен сериен порт
Потребителски формат на етикет

Блокът притежава възможност за избор на мерна единица, бруто, тара, нето и
други функции. Независимо дали желаете неподвижно закрепване или
преносима везна, то този модел е блок отговарящ на вашите изисквания.

Блокът има възможност за
печат и форматиране на
етикети чрез програмата
nControl.

Спецификация
♦ Дисплей: 14 мм височина, 6 знака, 7-сегментен червен LЕD;
♦ Разделителна способност:
5.000 деления за оценка на съответствието,
10.000 деления без оценка на съответствието;
♦ Стойност на деление: 1, 2, 5, 10 или 20 х 1, 0.1, 0.01, 0.001;
♦ Размери: 196 х х 94 х 33мм;
♦ Тегло: 1.2 кг.;
♦ Клавиатура: 6 бутона;
♦ Мерни единици: паунд, килограм, унция;
♦ Брой измервания в секунда: 1 до 16 измервания в секунда, програмируема
настройка;
♦ Датчици: 4 броя, 350 ohm максимално;
♦ Обхват на чувствителността: 1.2 μV на деление;
♦ Обхват на нулата: от 0 до 18 при деление 0.5;
♦ Изходен сигнал: -0.6mV/V до 3 mV/V;
♦ Работна температура: -10 0 С до +40 0 С;
♦ Влажност: макс. 90% (без конденз);
♦ Захранване: 230 VAC 50/60 Hz, Адаптор;
♦ Корпус: неръждаема стомана NEMA 1/IP40;
♦ Монтаж: на стена или равна повърхност;
♦ Настройки: десетична точка, филтри, тегло, скорост на предаване на данни
между блока и принтера, брой на измерванията;
♦ Функции: избираеми мерни единици, RS-232 двупосочен сериен порт, нето,
бруто, тара.
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