WE MAKE IT EASY.

BÄNKVÅG CI5
ALLMÄN BESKRIVNING

REGELEFTERLEVNAD

Vågen Ci5 är framtagen för att motsvara alla dina krav då det
gäller enklare vägningstillämpningar. Enkel installation och
användning har stått i främsta rummet.

» EU:s lågspänningsdirektiv
» EU:s direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

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.
Dess bakgrundsbelysta kapacitiva pekskärm (samma teknik som i
konventionella pekskärmar) förebygger förslitning av ytan och gör
det möjligt att arbeta med handskar. Den stora displayen (33 mm
höga siffror) och den högkontrasterande bakgrundsbelysningen
säkerställer perfekt läsbarhet.
Vågarna har inbyggda matningsdon så att ingen extern
nätadapter behövs. Mätresultaten sparas med datum- och
tidmärkning i ett DSD-minne med plats för 50 000 poster*.
Vågen kan ha ett seriellt gränssnitt RS 232 eller ett USB-gränssnitt
för anslutning till en skrivare eller PC.
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. Som tillval finns ett Bluetooth-gränssnitt som
gör det möjligt att fjärrövervaka vågen från PC, smartphone eller
surfplatta.

METROLOGISK CERTIFIERING
» NAWI-direktivet

* Datalagringsenhet för spårning

FUNKTIONER
Vågen Ci5 har ett kompakt utförande men uppfyller
alla grundfunktioner för vägning, djurvägning och
komponenträkning.
Dessutom finns unika funktioner som:
» Tidsstyrd stabilisering av ett mätresultat (HOLD)
» Utomatisk tarering av behållare
» Automatisk nollställning efter vägning, vilket minskar
operatörernas arbetsbörda och ökar deras produktivitet.

TILLGÄNGLIGA MODELLER
Finns i 4 utföranden, krönta för handel eller icke krönta för
handel:
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TEKNISKA DATA
Fysiska egenskaper

ELEKTRISK MATNING

MILJÖKRAV

» Nätmatning:
• Spänning............................................................................................ 110-240 V AC
• Frekvens...........................................................................................................50-60 Hz
• Strömförbrukning..............................................................................................0.2 A

» Temperaturområde
• Drift....................................................................................................-10 °C till +40° C
• Lagring.............................................................................................-20 °C till +60 °C
» Kapslingsklass .............................................................................................................. IP65

» Matning med inbyggt batteri (tillval)
• Autonomi:
Bakgrundsbelysning av..................................................................................55 h
Bakgrundsbelysning max.............................................................................20 h
• Laddningstid
Från 0 till 100 %......................................................................................................7 h
Från 80 till 100 %...................................................................................................4 h

KOMMUNIKATION
» RS 232- eller USB-gränssnitt
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
» Nätkabel (3m)
» Skyddskåpa

* Beroende på intensitet hos bakgrundsbelysningen

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
Litiumjonbatteri

Bluetooth-gränssnitt

Tel växel: 036-31 42 00 | info@flintab.se | www.flintab.se

Besök oss på Linkedin

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.
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