
HLAVNÍ PŘEDNOSTI

! Snadno čitelný 25 mm vysoký LCD displej
!

!

!

!

!

!

!

!

Voděodolná klávesnice se 6 tlačítky s akustickou odezvou
Nerezová vážní plošina, výškově nastavitelné nožky
Napájení z interního akumulátoru nebo ze sítě 230VAC (provoz
cca. 150h na jedno nabití)
Varovný signál vybité baterie a indikace stavu nabití baterie
Malá hmotnost a odolná konstrukce
Ochrana před účinky průvanu, ochrana před přetížením
Rozlišení na displeji 30 000 dílků
Výrobce těchto vah vyrábí váhy již více než 60 let

!

!

!

!

!

Automatická kalibrace
Rozlišení přepínatelné ve třech stupních
Upozornění na dosažení nastavené meze hmotnosti
Automatické nulování a tárování v plném rozsahu
Přepínání jednotek kg/oz

FUNKCE

TABULKA MODELŮ

!

!

!

Rozhraní RS-232C
Podsvětlení displeje
Rozlišení na displeji 60 000 dílků

VOLITELNÉ FUNKCE (PŘI OBJEDNÁNÍ)

rozměry plošiny
[mm]

průměr 130
průměr 130

0,005
0,01

150
300

model

FATH-06S-150
FATH-06S-300

Vysoce přesná elektronická stolní váha.

ehká a odolná konstrukce.
Kompaktní a přenosná, jednoduchá na
obsluhu. L

standardní dílek
[g]

váživost
[g]

FATH-06S - VELMI PŘESNÁ STOLNÍ VÁHA

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

! Snadno čitelný 25 mm vysoký LCD displej
!

!

!

!

!

!

!

!

Voděodolná klávesnice se 6 tlačítky s akustickou odezvou
Nerezová vážní plošina, výškově nastavitelné nožky
Napájení z interního akumulátoru nebo ze sítě 230VAC (provoz
cca. 150h na jedno nabití)
Varovný signál vybité baterie a indikace stavu nabití baterie
Malá hmotnost a odolná konstrukce
Ochrana snímače před přetížením
Rozlišení na displeji 30 000 dílků
Výrobce těchto vah vyrábí váhy již více než 60 let

!

!

!

!

!

Automatická kalibrace
Rozlišení přepínatelné ve třech stupních
Upozornění na dosažení nastavené meze hmotnosti
Automatické nulování a tárování v plném rozsahu
Přepínání jednotek kg/oz

FUNKCE

TABULKA MODELŮ

!

!

!

Rozhraní RS-232C
Podsvětlení displeje
Rozlišení na displeji 60 000 dílků

VOLITELNÉ FUNKCE (PŘI OBJEDNÁNÍ)

rozměry plošiny
[mm]

195 x 195
195 x 195

0,1
0,2

3
6

model

FATH-06-3
FATH-06-6

Vysoce přesná elektronická stolní váha.

ehká a odolná konstrukce.
Kompaktní a přenosná, jednoduchá na
obsluhu. L

standardní dílek
[g]

váživost
k[ g]

FATH-06 - VELMI PŘESNÁ STOLNÍ VÁHA

průměr 1300,02600FATH-06S-600


