
4B300NA-4B3000NA

4B300PA-4B3000PA

4B300PZ-4B3000PZ

4B300-4B6000

Miernik SE-01/A/18

WAGI PRZEMYSLOWE

dostosowanie do warunków przemys³owych

solidna, niezawodna konstrukcja

du¿y, dobrze widoczny wyœwietlacz LED

autozerowanie, wpisywana tara, automatyczna transmisja wyników wa¿enia

inne funkcje specjalne

seria 4B



Wagi przemys³owe  s¹ przeznaczone do wa¿enia du¿ych ³adunków w przemyœle i handlu hurtowym. Wyró¿niaj¹ siê
noœni¹ o du¿ej wytrzyma³oœci, umo¿liwiaj¹cej mechaniczne nak³adanie ³adunków.
Wagi wystêpuj¹ w dwóch wykonaniach dostosowanych do ró¿nych warunków œrodowiskowych:
- typ podstawowy -  warunki normalne, noœnia wagi ze stali lakierowanej, miernik w obudowie lakierowanej (SE-01/A/18),
- typ nierdzewny ( N)  -  odpornoœæ na  wodê, detergenty, sole i kwasy, noœnia wagi wykonana ze stali
nierdzewnej o g³adkiej powierzchni, miernik w obudowie ze stali nierdzewnej (SE-01/N/18).

Wystêpuj¹ce w standardowych wagach z³¹cza RS232C pozwalaj¹ na pod³¹czenie drukarki
taœmowej, drukarki etykiet lub komputera w celu drukowania kwitów wagowych, etykiet b¹dŸ
sporz¹dzania raportów.
Wyjœcie analogowego sygna³u pomiarowego oraz transoptorowe wyjœcia progowe
umo¿liwiaj¹ wykorzystanie wag  w  automatyzacji  procesów  produkcyjnych.
Zakres zastosowañ wag poszerzaj¹ dodatkowe opcje i funkcje specjalne:
wewnêtrzny zegar, selekcja progowa, sumowanie serii wa¿eñ itp.
W ka¿dej wadze mo¿liwe jest zast¹pienie standardowego miernika wagi
miernikiem o poszerzonym zakresie funkcji, umo¿liwiaj¹cym dozowanie
jedno i wielosk³adnikowe, drukowanie etykiet z kodem kreskowym oraz
wymianê danych z komputerem w systemie wielostanowiskowym.
Wszystkie wagi posiadaj¹ znak CE i s¹ sprawdzone pod wzglêdem
metrologicznym.  Wszystkie wagi maj¹ mo¿liwoœæ legalizacji lub
wzorcowania.
* Statyw do miernika wagi dostarczany jest na zamówienie.

Wymiary wewn.
(S x D)

Wym.podjazdów
(S x D x W)

Ozn.

A 860x1000mm 1100x355x50mm

1250x415x50mm

1500x470x60mm

B 1000x1250mm

C 1250x1500mm

Wymiary WysokoœæOzn.

B 1000x1000mm 80(85)mm

C 1250x1250mm 80(85)mm

D1

D2

1500x1500mm

1500x1500mm

80(85)mm

112(110)mm

E 1500x2000mm 112(110)mm

Typ wagi

Obci¹¿enie Max

Dzia³ka odczytowa (d)

Dzia³ka legalizacyjna (e)

Zakres tarowania

Klasa dok³adnoœci

Temp. pracy

Czas wa¿enia

Rozmiar noœni

D³ugoœæ przewodu noœni

Zasilanie

Stopieñ ochronny

Legalizacja WE

4B300
(N)

4B300NA(N)
PA(N)
PZ(N)

4B600
(N)

4B600NA(N)
PA(N)
PZ(N)

4B1500
(N)

4B1500NA(N)
PA(N)
PZ(N)

4B1000NA(N)
PA(N)
PZ(N)

4B2000
(N)

4B2000NA(N)
PA(N)
PZ(N)

4B3000PA(N)
PZ(N)

4B3000
(N)

4B6000
(N)

0,1kg 100g0,2kg 200g0,5kg 500g500g1kg 1kg 1kg1kg 2kg

0,1kg 100g0,2kg 200g0,5kg 500g500g1kg 1kg 1kg1kg 2kg

300kg 300kg600kg 600kg1500kg 1500kg1000kg2000kg 2000kg 3000kg3000kg 6000kg

-300kg -300kg-600kg -600kg-1500kg -1500kg-1000kg-2000kg -2000kg -3000kg-3000kg -6000kg

III III

<4s <4s

B / C A / A1 B / A1 C / A1 - / A2C / D1B/C/D1 D2 / E E

4m 4m

~230V 50Hz 8VA

-10 ÷ +40°C -10 ÷ +40°C

Wymiary wewn.
(S x D x W)

Wymiary zewn.
(S x D)

Ozn.

A1

A2

600x1130x75mm

600x1130x105mm

840x1250mm

860x1260mm

Wymiary p³óz
(S x D x W)

Ozn.

A1

A2

120x1260x75mm

180x1260x105mm

Wagi pomostowe  4B(N)

do magazynów  i hurtowni

Wagi najazdowe 4B..NA(N)
do wa¿enia ³adunków  na
wózkach poruszanych rêcznie

Wagi paletowe  4B..PA(N)
do towarów  na paletach

Wagi p³ozowe 4B..PZ(N)
do d³ugich przedmiotów

tak¿e do
zabudowy w posadzce

WAGI PRZEMYS£OWE  seria 4B
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miernik: typ podstawowy - brak, typ N - IP65 czujnik: typ podstawowy - IP67(stal),  typ N - IP68(stal)
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