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Waga platformowa OSTWAG
R320 WP1,5T 120x120 z
legalizacją
Cena brutto

3 299,00 zł

Cena netto

2 682,11 zł

Cena poprzednia

3 499,00 zł

Producent

Wagi samochodowe OSTWAG

Legalizacja

TAK

Gwarancja

24 miesiące

Dostawa

2-5 dni

Opis produktu

Waga pomostowa z legalizacją, wymiar pomostu 120x120 do 1500kg e=d=500g, cechuje się najwyższą jakością, wagi te stworzone są z
solidnych materiałów co zapewnia wieloletnie użytkowanie nawet w ciężkich warunkach przemysłowych. Wagi pomostowe cechują się
doskonałymi parametrami, dlatego często wybierane są przez naszych klientów.

Przemysłowe wagi platformowe (czteroprzetwornikowe) są przeznaczone do ważenia towarów w magazynach, halach produkcyjnych i innych
obiektach zamkniętych. Konstrukcja wagi wykonana jest ze stali (malowanej proszkowo). Zamontowane w narożnikach 4 tensometry gwarantują
zwiększenie stabilności i wytrzymałości.

Legalizowane wagi pomostowe to urządzenia służące do ważenia przedmiotów o dużych masach.Wagi pomostowe niskoprofilowe (12cm) to
platformy o różnych rozmiarach z regulowanymi nóżkami.Wagi wyposażone są w cztery tenosometry wagowe, sumator nierdzewny
hermetyczny z potencjometrami oraz miernik wagowy dołączony do platformy na 5m kablu.

Parametry wagi:
Platforma 120cm x 120cm
Max = 1500kg
Działka legalizacyjna = 500g
Temperatura pracy -10C + 40C

Wagi wyposażone są w miernik odczytowy Rinstrum R320 który jest jest precyzyjnym, cyfrowym miernikiem używającym najnowszej technologii
Sigma-Delta A/D w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego pomiaru wagi. Miernik w obudowie ABS, posiada wyświetlacz LCD (wysokość cyfr
20 mm) z podświetleniem LED. Ponadto posiada wiele wbudowanych funkcji umożliwiających jego użycie w niemal wszystkich aplikacjach
ważenia. Są one idealnym rozwiązaniem dla podstawowych funkcji kontroli wag lub poziomów kontrolnych.
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Podstawowe funkcje kontroli wag lub poziomów kontrolnych takich jak:
ważenie
tarowanie
podgląd masy brutto/ netto
port RS-232 (możliwość podpięcia drukarki, komputera lub dodatkowego wyświetlacz wielkogabarytowego)
klawisz funkcji specjalnych (ważenie zwierząt, liczenie, przełączanie jednostek, zatrzymanie wartości szczytowej)
możliwość zasilania z 4 baterii AA
Opcje dodatkowe miernika:
RS-485
port RinLink - dostęp do wszystkich ustawień i funkcji kalibracji przy pomocy komputera PC
R320 K354- podstawowa waga + RS232+ konfigurowalny wydruk+ zegar
R320 K356- podstawowa waga+ RS232+ konfigurowalny wydruk+ zegar+ wyjścia sterujące (przekaźnikowe)+ set-point (poziom
niski/wysoki)
możliwość zastosowania bardziej rozbudowanego miernika wagowego Rinstrum R420
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