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Модел 204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

• Голям LCD дисплей с височина 25 мм 
• AC или DC захранване 
• Самоизключване 
• Автоматично преминаване в режим на
намалена консумация 

• 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 отговаря на вашите изисквания. 
Захранването може да бъде по три начина: 
 
⇒ АС захранване 
⇒ алкални батерии 
⇒ презареждаеми Ni-Cad батерии 
 

Модел 204 е снабден с индикация за движение и порт за
връзка със сериен принтер с цел отпечатване на етикети.
Може да бъде инсталиран на бюро или стена и може да
бъде завъртян на всякакъв ъгъл с цел удобство на
оператора.  
Мястото за батериите е лесно достъпно. Батерийното
захранване позволява лесната преносимост на блока. 
 



 
Общ изглед на дисплея 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Спецификация 
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♦ Дисплей: 25 мм височина, 6 знака, 7-сегментен LCD; 
♦ Разделителна способност: 5.000 деления минимално; 
♦ Размери: 204 х 168 х 54 мм; 
♦ Мерни единици: либри, кг, грамове, унции; 
♦ Следене на нулата: 0 до 9 деления избираемо; 
♦ Граници на нулата: 4 % от максималния капацитет; 
♦ Датчици: 4 броя, 350 ohm максимално; 
♦ Обхват на чувствителността: 1.2 μV на деление; 
♦ Работна температура: -10 0 С до +40 0 С; 
♦ Захранване: 230 VAC 50/60 Hz, Адаптер, или 6 “С” алкални или Ni-Cad 

батерии; 
♦ Корпус: неръждаема стомана; 
♦ 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, бутон 

за заключване на клавиатурата, полуавтоматично тариране, 
самоизключване. 

АТАРК ООД - високо качество на достъпни цени 
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