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Indicador de peso, com múltiplas funções, com um desenho actual e moderno.

185mm

250mm

LCD retroiluminado

Teclado cómodo e fácil

Suporte coluna
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Soluções
BR16
FUNÇÕES DE TECLADO:
• Seleção de unidade de pesagem, Bruto/Net, acumulação e transmissão
manual de dados a PC ou impressora, zero, tara. Botões separados para
ligar e desligar.

FUNÇÕES:
• Acumulação (apenas fora de metrología legal)
• Totalização
• Conta peças
• Zero
• Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico,
estável e estável com auto cancelação a zero.
• Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
• Tres velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)
• Bruto/Net
• Tara
Detalhe fixação mural

CARACTERÍSTICAS:
• Indicador peso-tara.
• Estrutura ABS. Proteção IP54.
• Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligado/ ligado.
• Ecrã LCD retroiluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.
• Retroiluminação do display com três modos: automática, activada e desactivada.
• Suporte ABS para coluna.
• Inclui orifícios de fixação mural.
• Até 4 células de carga de 350 Ω cada uma ou 8 células de carga de 700 Ω.
• Temperatura de funcionamento: –10ºC +40ºC.
• Alimentação à rede com adaptador AC/DC 110-240Vac 50/60Hz.
• Bateria recarregável 6V/4Ah.
• Duração bateria com retroiluminação activada e RS232 ON: 80 horas aprox.
• Duração bateria com retroiluminação desactivada e RS232 OFF: 320 horas aprox.
• Saída opcional RS232 (conector DB9). Envío de dados com formato PC e impressora.
• Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).
• Homologação a 3000 divisões OIML classe III.
• Certificação CE.
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