CFR - PLOŠINOVÁ POČÍTACÍ VÁHA
Přesná elektronická plošinová počítací váha.
Vyniká jednoduchou obsluhou, spolehlivostí,
vysokou užitnou hodnotou a všestranným
využitím. Využití např. v logistice, pro sklady,
expedice zboží, provozovny aj.
Nepostradatelný pomocník pro zjednodušení a
HLAVNÍ PŘEDNOSTI
! Tři snadno čitelné 14 mm vysoké červeně svítící LED displeje
pro současné zobrazení celkové hmotnosti, hmotnosti jednoho
kusu a počtu kusů.
! Mechanická vodotěsná číslicová a funkční klávesnice s 20
tlačítky s akustickou odezvou
! Nerezová vážní plošina
! Výškově nastavitelné nožky
! Napájení z interního akumulátoru nebo ze sítě 230VAC (provoz
cca. 60h na jedno nabití, při využití úsporného módu až 90
hodin)
! Robustní a odolná konstrukce
! Ochrana snímače před přetížením
! Varovný signál vybité baterie a indikace stavu nabití baterie
! Rozlišení na displeji 6 000 dílků, vnitřní rozlišení 200 000 dílků
! Řada váživostí od 60 kg až do 300 kg
! Výrobce těchto vah vyrábí váhy již více než 60 let

FUNKCE
! Počítání kusů
! Blikáním upozorní na nedostatek kusů nebo nízkou hmotnost
! Upozornění na dosažení nastavené meze počtu kusů nebo
hmotnosti
! Automatické nulování a tárování v plném rozsahu
! Přepínání jednotek kg/oz
! Sčítání kusů
! Rozsah čítače kusů až 999 999

VOLITELNÉ FUNKCE (PŘI OBJEDNÁNÍ)
! Rozhraní RS-232C
! Rozlišení 12 000 dílků
! Termotiskárna vážních lístků, rolička Φ60 mm, šíře 57
mm.Tiskne datum, čas, id. číslo, celkovou hmotnost,
jednotkovou hmotnost, množství.
! Termotiskárna vážních samolepících štítků, velikost štítku 60
mm šířka, 35 mm výška. Tiskne datum, čas, id. číslo, celkovou
hmotnost, jednotkovou hmotnost, množství, čárový kód.

TABULKA MODELŮ
váživost
[ kg]

standardní dílek
[g]

rozměry plošiny
[mm]

CFR-301-60

60

10

320 x 410

CFR-301-120

120

20

320 x 410

model

CFR-302-60

60

10

400 x 530

CFR-302-150

150

20

400 x 530

CFR-303-150

150

20

450 x 600

CFR-303-300

300

50

450 x 600

