
WE MAKE IT EASY.

KOMPLETT VÅG CI20

Kapacitet
LT

NT (d)
e HR

1,5kg 0,5g 0,1g 0,1g

3kg 1g 0,1g 0,2g

6kg 2g 0,2g 1g

20kg 5g 1g 1g

ALLMÄN BESKRIVNING
Vågen Ci 20 är resultatet av PRECIA MOLEN:s erfarenhet, kunskap 
och forskning, i form av en precis, enkel och ergonomiskt 
välutformad produkt för professionell och industriell användning. 
Oberoende av tillämpning kan Ci 20-serien anpassas till just din 
miljö och dina användningsförhållanden. 

Den lättrengjorda ABS-kapslingen, plattformen i rostfritt stål och 
de 4 halkfria justerbara fötterna som erbjuder perfekt stabilitet 
gör att vågen uppfyller alla krav som ställs i aggressiva industriella 
miljöer. 

De lättanvända, tillförlitliga och robusta vågarna i denna serie 
kan ingå i såväl enkla som komplexa lösningar för varulager, 
förpackning, produktion, blandning etc. 

Följande egenskaper skiljer vågarna från mängden: 

De är utrustade med pektangentbord och en ny typ av FSC-LCD-
färgdisplay som visar vikten med 7 st. 25 mm höga tecken och 
ytterligare information med 10 st. 8 mm höga tecken. 

Vågarna har inbyggda matningsdon så att ingen extern 
nätadapter behövs. Mätresultaten sparas med datum- och 
tidmärkning i ett DSD-minne med plats för 300 000 poster*. 

Vågarna kan som tillval utrustas med ett litiumbatteri med en 
laddningsindikator som gör vågen autonom under en intensiv 
arbetsdag, och lika tillgänglig dagen efter tack vare den korta 
uppladdningstiden.
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METROLOGISKT GODKÄNNANDE
 »  NAWI-direktivet

REGELEFTERLEVNAD
 » EU:s lågspänningsdirektiv 

 » EU:s direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

FUNKTIONER
 » Enkel vägning 

 » Räkning

 » Kontrollvägning +/-

 » Blandning 

 » Beräkning

* Datalagringsenhet för spårning.



WE MAKE IT EASY.

Bilder och illustrationer kan avvika från det faktiska utförandet. Flintab AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för den utrustning som beskrivs i denna broschyr.

FLINTAB  |  Box 180  |  551 13 Jönköping  |  Besöksadress: Kabelvägen 4  |  553 02 Jönköping

Tel växel: 036-31 42 00  |  info@flintab.se  |  www.flintab.se
Besök oss på Linkedin

KOMPLETT VÅG CI20
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TILLVAL OCH TILLBEHÖR

TEKNISKA DATA

Batteri

 » Inbyggt batteri och pluggbar 
matningskabel (3m)

Elektrisk matning

 » Nätmatning

• Spänning 90-230 V
• Frekvens 50-60 Hz
• Strömförbrukning 0.35 A

 » Matning med inbyggt batteri (tillval)

• Autonomi: 
Bakgrundsbelysning av 48h 
Bakgrundsbelysning max 16h

• Laddningstid: 
från 0 till 100 % 8 h 
från 80 till 100 % 4 h 

Miljökrav

 » Temperaturområde

• Drift - 10 °C till + 40 °C
• Lagring - 20 °C till + 60 °C

Kommunikation

 » RS 232-gränssnitt**

Medföljande tillbehör

 » Nätkabel (3 m) 

 » Skyddskåpa

** Vågen Ci 20 kan endast ha ett gränssnitt. Gränssnittet kan som tillval ersättas med ett annat (kommunikation eller logiska in-/utgångar).

Datalagring

 »  Säkerhetskopiering på μSD-
kort

• Alibi-minne (DSD)
• Parameter- och fillagring

Kommunikation

 » USB för anslutning till en PC

 » RS 485-gränssnitt

 » Ethernet

 » Bluetooth-gränssnitt

Logiska in- och utgångar

 » In-/utgångsgränssnitt (med 
galvanisk separering)

• Ingångar: 2 digitala 
ingångar för 8-30 V DC

• 4 analoga utgångar: 48 
V/100 mA

Fysiska egenskaper


