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kompaktowe rozmiary 

wysoka dok³adnoœæ wa¿enia

kalibracja wewnêtrznym odwa¿nikiem

wyœwietlacz LCD podœwietlany

z³¹cza komunikacyjne do drukarki, etykieciarki i komputera

bogaty zestaw funkcji: receptury,  wskazania w %,  liczenie sztuk i wiele innych

kompaktowe seria 
ATA, ATZ WAGI LABORATORYJNE



AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdañsk, ul.Kartuska 375B
tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00

www.axis.pl   e-mail: axis@axis.pl 

Opcje na zamówienie:
hak do podwieszania wa¿onej masy

przeŸroczysty klosz os³aniaj¹cy szalkê (wagi z szalk¹ f115mm)

zestaw Hydro ATA do pomiaru gêstoœci cia³ sta³ych i cieczy (wagi z szalk¹ f115mm)
interfejsy LAN albo Wi-Fi (w miejsce USB) 
z³¹cze RS232C z zasilaniem do rêcznego skanera 
przystawka PEN-01 do zewnêtrznego noœnika pamiêci wyników (pendrive)
zegar  wewnêtrzny (wydruki z dat¹ i godzin¹), 
software: Statystyka       , Komunikacja        - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela  gratis  gratis

Wagi laboratoryjne kompaktowe serii  ATA  i ATZ ³¹cz¹ w sobie ma³e rozmiary 
i wysok¹ dok³adnoœæ.  Wagi serii ATA posiadaj¹ uk³ad kalibracji wewnêtrznym 
odwa¿nikiem, który zapewnia samoczynne utrzymywanie dok³adnoœci wagi podczas 
eksploatacji. Wagi serii ATZ s¹ kalibrowane zewnêtrznym odwa¿nikiem kalibracyjnym.

WAGI LABORATORYJNE  serii ATA i ATZ

    Hak do podwieszania 
wa¿onej masy

     Zestaw do 
pomiaru gêstoœci

Dodatkowy wyœwietlacz 
            dla Klienta 

Opcje na zamówienie:

    Klosz os³aniaj¹cy szalkê 
     (wagi z szalk¹ )f115mm

2,6kg

Ö Ö Ö Ö Ö

2,1kg

+15 ÷ +35°C

II

2 ppm/°C w zakresie +15 ÷ +35°C

0,01g 0,01g

±0,02g ±0,02g

0,001g 0,001g

±0,002g ±0,002g

RS232C, USB; opcje: LAN albo Wi-Fi RS232C; opcje: USB, LAN albo Wi-Fi 

185x290x90mm

~230V  50Hz  6VA /  =12V 1,2A
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ATA520 ATZ520
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0,01g
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ATA1200 ATZ1200
 

2200g

0,01g
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-2200g
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ATA2200 ATZ2200
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f150mm
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Masa wagi

Zalecany odwa¿nik kalibracyjny

Dzia³ka odczytowa (d)

Typ wagi

Zakres tarowania

Dryft czu³oœci

Temperatura pracy

Wymiar szalki

Interfejsy

Kalibracja wewnêtrzna

Obci¹¿enie (Max)

Dzia³ka legalizacyjna (e)

Klasa dok³adnoœci

Powtarzalnoœæ

Liniowoœæ

Czas wa¿enia

Gabaryty

Zasilanie

Dane techniczne

9001:2009

ISO

-
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Wagi s¹  przeznaczone do stosowania w laboratoriach, aptekach, zak³adach jubilerskich itp.
Wagi stosowane do bezpoœredniego obrotu handlowego (dodatkowo oznaczone liter¹ R) maj¹ 

dzia³kê odczytow¹ d=e i wyposa¿one s¹ w dodatkowy wyœwietlacz dla Klienta. 
We wszystkich modelach wag zastosowano ten sam mechanizm wa¿¹cy o sprawdzonej, 

klasycznej konstrukcji zapewniaj¹cej  wieloletni¹, niezawodn¹ eksploatacjê. PrzeŸroczysty klosz 

os³aniaj¹cy szalkê umo¿liwia pracê w pomieszczeniach, gdzie niemo¿liwe jest wyeliminowanie 

ruchów powietrza. Du¿y, jasno podœwietlony wyœwietlacz  oraz funkcjonalna klawiatura wagi 

sprawiaj¹, ¿e   obs³uga wagi  jest wygodna i efektywna.
Wszystkie wagi otrzymuj¹ bogaty zestaw funkcji specjalnych:  liczenie sztuk jednakowych detali, 

wyliczanie zmian masy w procentach, sporz¹dzanie receptur, zmiana jednostek pomiarowych 

(ct, lb, oz, ozt, gr, dwt), sumowanie serii wa¿eñ  i inne.
Interfejs USB pozwala na po³¹czenie z komputerem i archiwizacjê wyników wa¿enia. Interfejs 

RS232C umo¿liwia ponadto na pod³¹czenie drukarki lub etykieciarki w celu drukowania kwitów  

i raportów. Drukowane raporty spe³niaj¹ wymagania systemów jakoœci i procedur GLP.  

Po³¹czenie z komputerem pozwala na korzystanie z dedykowanych programów komputerowych 

umieszczonych na stronie www.axis.pl. Rekomendowany do pracy w laboratorium program 

komputerowy Procell  umo¿liwia bezpoœrednie umieszczanie wyników wa¿enia w arkuszu 

kalkulacyjnym Excel i swobodn¹ edycjê raportów za pomoc¹ komputera. 
Wszystkie wagi mog¹ byæ wzorcowane. Za wyj¹tkiem wag ATZ520 (na zamówienie) wagi 

mog¹ byæ legalizowane, otrzymuj¹ wówczas  oznakowanie metrologiczne  M . 
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