
BD1.5TL-BD30TL

seria 
BD/TL WAGI LICZ¥CE

profesjonalne liczenie detali o jednakowej masie z algorytmem "uczenia siê"

bardzo dobrze czytelne wyœwietlacze LCD z przodu i z ty³u wagi

ci¹g³e wskazania: bie¿¹cej masy, masy jednostkowej i iloœci detali

interfejs RS232C oraz USB w standardzie

biblioteka danych produktów (mo¿liwoœæ zapisu a¿ 1000 rekordów) 

rejestr sumuj¹cy z mo¿liwoœci¹ odejmowania

mo¿liwoœæ wyboru jednostki masy: g, kg, lb, oz, ozt, ct

inne funkcje specjalne



WAGI  LICZ¥CE  seria BD/TL

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 

Wagi licz¹ce serii BD/TL s¹ przeznaczone do liczenia detali o jednakowej masie 

w magazynach, w kontroli produkcji, w sortowniach  itp. 

Funkcja liczenia detali bazuje na przeliczaniu masy jednostkowej detalu 

uzyskiwanej z pomiaru próbki detali lub wpisanej za pomoc¹ klawiatury. Podczas 

liczenia wykorzystywany jest algorytm "uczenia siê" koryguj¹cy niedok³adnoœci  

przeliczeñ.   

Zastosowanie trzech osobnych wyœwietlaczy wyników oraz  wykorzystywanie 

specjalnych metod  liczenia detali czyni z  wag serii BD/TL  efektywne narzêdzia 

pracy.

Z³¹cze szeregowe RS232C pozwala na pod³¹czenie drukarki lub etykieciarki 

w celu drukowania kwitów i raportów. Drukowane raporty spe³niaj¹ wymagania 

systemów jakoœci i procedur GLP.  Interfejs USB umo¿liwia po³¹czenie                  

z komputerem i archiwizacjê wyników wa¿enia. 

Do zasilania wag mo¿e byæ u¿ywany akumulator wewnêtrzny, ³adowany 

podczas pracy wagi z w³¹czonym zasilaczem. 

Programy komputerowe Komunikacja i Procell, dostêpne na stronie internetowej 

www.axis.pl, wspomagaj¹ pracê u¿ytkownika  wagi umo¿liwiaj¹c  zapisywanie 

wyników   wa¿enia w pliku tekstowym lub  ich umieszczanie w arkuszu 

kalkulacyjnym Excel .

Wagi spe³niaj¹ wymagania przepisów Unii Europejskiej (znak  CE) i mog¹ byæ 

Opcje na zamówienie:

wymienny akumulator EP 4.5-6 (6V, 4.5Ah)  do zasilania wagi  

zegar wewnêtrzny (wydruki z dat¹ i godzin¹)

z³¹cza komunikacyjne LAN, Wi-Fi albo RS485 (zastêpuj¹ USB)

z³¹cze do pod³¹czenia pendrive’a (zapis wyników pomiarów do pliku)

transoptorowe wyjœcia progowe do sterowania sygnalizatorem optycznym lub dozownikiem

wyjœcie analogowe 4-20mA lub 0-10V

z³¹cze radiowe+pilot do zdalnej kontroli wagi (mo¿liwoœæ pod³¹czenia pilota do komputera)

(po 5min.)
(po 30 s.)

~48h (z podœwietleniem wyœwietlacza), ~100h (bez podœwietlenia)
~230V  50Hz  6VA  /  =12V 1,2A (zasilacz)   lub    akumulator wewn. 

wagi techniczne 

Typ wagi
Obci¹¿enie (Max)
Dzia³ka odczytowa (d)
Wymiary szalki
Temperatura pracy
Czas wa¿enia
Wyœwietlacze
Interfejsy
Wymiary wagi
Zasilanie
Czas ci¹g³ej pracy z akumulatorem
Funkcja automatycznego wy³¹czenia wagi
Funkcja autom. wy³¹czania podœwietlenia
Masa wagi (z akumulatorem)

Dane techniczne
BD3TL

3kg
0,1g

BD1.5TL
1.5kg
0,05g

300x210mm

BD6TL
6kg

0,2g 

BD15TL
15kg
0,5g

BD30TL
30kg

1g

-10 ÷ +40°C
<3s

335x320x110mm

9001:2000

ISO

 wysokoœæ cyfr: przód 15mm, ty³ 18mm
w standardzie: RS232C i USB, opcje: LAN, Wi-Fi, RS485, pendrive, radiowe+pilot, transoptorowe WY progowe

ok.3,5kg 

Standardowe
 z³¹cza wagi

Akumulator (opcja)

Tylny wyœwietlacz
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