
 

 
 
 

 
 

 
Електронни етикиращи везни 

Серия LP – 1 1.6v 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Везни Серия LP са решение за всеки магазин 

 
Подходящи за големи и средни търговски обекти, магазини, както и предприятия, 
продаващи предварително оразмерена и етикетирана стока. Характеризират се с 
изключително богат набор функционални възможности по регистрацията и контрола на 
продажбите, следене на наличностите и др. Блюдото от неръждаема стомана е лесно за 
почистване, а като цяло дизайна на везната я защитава от повреда при случайно 
разсипване на материали или течности върху корпуса. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
• До 4000 кода на стоки /един код на стока 

съхранява информация за стоката като 
номер, име, цена, група, запомняне на 
тарата на опаковката и др./; 

• 54 бутона за бързо извикване на стоки; 
• 30 стандартни формата на етикети  и 6 

свободни; 
• Различни формати за баркодове: IAN8, 

I2of5, UPC13A, UPC13A2, UPC13A5, 
EAN8A5, EAN13, EAN13A2, EAN13A5; 

• Допълнителна информация, свързана със 
всяка стока /до 1000 съобщения/; 

• Отпечатване на отчети – общ отчет, по 
стоки без въведени цени, по стоки с 
предварително въведени цени, по код на стока /отчетът важи за периода след 
последното нулиране на регистрите на везната – т.е. сумиращите регистри се 

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.Е  
тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153 
e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com 
Шоурум: София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297 
Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустриална" №11,  
тел. 02 / 917 8649, 936 8078 



нулират и започва натрупването на данните за новия отчет/.  Отпечатването на отчет 
не нулира автоматично регистрите на везната; 

• 99 групи на стоки, кирилизирани етикети, настройване на печата; 
• Размер на етикета: 58 х 43 мм ~ 58 х 100 мм; 
• Отпечатване на лого; 
• Софтуер за програмиране на везната от РС. 
 
Опции: 

1. Изнесен дисплей 
2. ТСР / IP интерфейс 
3. Кабел за връзка Везна – РС 
4. Ролка със замозалепващи се етикети 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
Модел LP – 1 1.6v 

Капацитет, кг 6 15 30 
Деление, гр 2 5 10 
Дисплей VFD 
Принтер Термален 
Размери на етикета 58 х 30мм ~ 58 х 100мм 
Захранване AC 100~240V, 50/60Hz 
Консумация макс. 100W 
Работна температура -10°С - +40°С 

Интерфейс  RS – 232C 
TCP/IP (опция) 

Размери на платформата 400 х 245 мм 
Размери на везната 380 х 430 х 197 мм 
Тегло, кг 13 
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