solidna, niezawodna konstrukcja
wysoka dok³adnoœæ i szybkoœæ wa¿enia
du¿y, dobrze widoczny wyœwietlacz LED
dostosowanie do warunków przemys³owych
autozerowanie, wpisywana tara, liczenie sztuk, %

B1.5-B15N/H

B30-B301 (N/H)
B15W (N/H)

seria B
WAGI PLATFORMOWE

WAGI PLATFORMOWE seria B

Sposoby
monta¿u
miernika

Wagi platformowe to grupa wag o szerokim spektrum zastosowañ
w przemyœle i handlu. Ich zasadnicze cechy to solidna konstrukcja,
wygodna obs³uga oraz wysoka dok³adnoœæ i szybkoœæ wa¿enia.
Wagi wystêpuj¹ w nastêpuj¹cych wykonaniach dostosowanych do
ró¿nych warunków œrodowiskowych:
- typ podstawowy - warunki normalne
- typ nierdzewny (N) - przemys³ spo¿ywczy, odpornoœæ na wodê
i detergenty
- typ hermetyczny nierdzewny (H) - przemys³ spo¿ywczy
i chemiczny, odpornoœæ na sole i kwasy
Wagi nierdzewne (N) maj¹ czujniki pokryte silikonem lub gum¹,
w wagach hermetycznych nierdzewnych (H) czujniki zaspawane s¹
laserowo. Obudowy mierników wag obu typów (N i H) wykonane s¹
ze stali nierdzewnej.
Z³¹cza RS232C (RS485) pozwalaj¹ na pod³¹czenie drukarki
taœmowej, drukarki etykiet, komputera (w celu drukowania kwitów
wagowych, raportów b¹dŸ etykiet), a tak¿e umo¿liwiaj¹ pracê wag
w sieci komputerowej.
Wyjœcie analogowego sygna³u pomiarowego oraz transoptorowe
wyjœcia progowe umo¿liwiaj¹ wykorzystanie wag w automatyzacji
procesów produkcyjnych.

Miernik wagi
nierdzewnej i hermetycznej

Miernik do dozowania

Miernik do drukarki etykiet

Opcje na zamówienie:
wewnêtrzny akumulator
wyœwietlacz LCD
z³¹cze RS485 do komputera
dodatkowy wyœwietlacz LED 13mm lub 18mm
funkcja sumowania serii wa¿eñ
funkcja porównania z zadanymi wartoœciami (selekcja progowa)
inne funkcje i wyposa¿enie specjalne
Miernik do komputera

Dane techniczne
B1.5N B1.5H B3 B6 B15 B15W B30
B60
B120 B150 B300
B151
B63
N/H N/H N/H (N/H) (N/H)
(N/H)
(N/H) (N/H) (N/H)
(N/H) (N/H)
Obci¹¿enie (Max)
1,5kg 1,5kg 3kg 6kg 15kg 15kg 30kg
60kg
120kg 150kg 300kg
60kg 150kg
5g
0,5g 0,5g 1g 2g
5g
20g
50g
50g
10g
50g 100g
20g
Dzia³ka odczytowa (d)
*1g *1-5g *2-5-10g
*10g
*10g
*10g *10g *2-5-10g
Dzia³ka legalizacyjna(e) 0,5g 0,5g 1g 2g
5g
5g
20g
50g
50g
10g
50g 100g
20g
Zakres tarowania
-1,5g -1,5g -3g -6kg -15kg -15kg -30kg
-60kg -120kg -150kg -300kg
-60kg -150kg
Klasa dok³adnoœci
III
Temperatura pracy
-10 ÷ +40°C
Czas wa¿enia
<4s
380x380
150x200
400x490
390x390
600x485
800x800
250x260
Wymiary platformy
x100mm
x70mm
x130mm
x130mm
x140mm
x160mm
x110mm
400mm
580mm
740mm
Ca³kowita wysokoœæ
6kg
7kg
12kg
17kg
21kg
27kg
50kg
Masa wagi
Zasilanie
~230V 50Hz 8VA
Stopieñochronny miernika
IP65
typ podstawowy - IP65(aluminium), typ N - IP67(stal), typ H - IP68(stal)
Stopieñochronny czujnika typ N-IP67(stal) / typ H-IP68(stal)

Typ wagi

* bez mo¿liwoœci legalizacji

B152
150kg
50g
*10g
50g
-150g

B301
(N/H)
300kg
100g
*10g
100g
-300kg

390x390 800x800
x130mm x160mm
21kg

60kg

