Betaalbare, digitale

Pakketweegschaal
Type: KPZ 2 – 11 – 3
60 kg capaciteit met 20g verdeling
60 kg capaciteit met 10g verdeling
30 kg capaciteit met 5g verdeling

Modernste weegsensortechniek
Zeer betaalbaar
Tarra 100 %
Inox plateau in optie

230 V - voeding
Batterijvoeding mogelijk
Grote LCD-cijfers (26mm)
Muurbevestiging voor indicator

De betaalbare, digitale pakketweegschaal!

Betaalbare, digitale pakketweegschaal
Type : KPZ 2 – 11 – 3
Deze betaalbare digitale pakketweegschaal kan toegepast worden daar waar ijking niet verplicht is. Het
eenvoudig te onderhouden plateau, het geringe eigengewicht, de zeer eenvoudige bediening en de mogelijkheid
om gebruik te maken van batterijen (niet meegeleverd), maakt de inzet van deze weegschaal eenvoudig en
overal toepasbaar.
De weegschaal kan zowel op 230 V als ook met 4 Mignon (AA/UM3) -batterijen werken. (niet bijgeleverd)
De indicator is in een robuuste behuizing ingebouwd en heeft een water- en stofdicht folietoetsenbord, met 5
toetsen:

Units

toets voor AAN/UIT
Bruto/Netto-Gewicht-omschakeling,
Tarra (meervoudig tarreren mogelijk)
Stukstelling
Nulstel-toets (indien het display niet automatisch naar het nulpunt terugkeert, kan dit met deze toets
manueel worden uitgevoerd)

Het met 26 mm hoge LCD‘s uitgevoerde display zorgt dat de weeggegevens overal goed leesbaar zijn. De
indicator is door middel van een kabel met het weegplateau verbonden. Hierdoor is het ook mogelijk grote
volumineuze producten te wegen.
De indicator is zowel voor een tafelopstelling als voor wandmontage geschikt. Voor de tafelopstelling is de
indicator voorzien van rubbervoetjes en voor de wandbevestiging is een wandhouder meegeleverd.

Basisuitvoering:
-

-

Adapter
100 % Tarreerbaar ( Meervoudig tarreren )
230 V- en batterijvoeding
Negatieve gewichtsweergave
Displayweergave bij overbelasting
25 mm hoog, 4 cijferig LED – display
Indicator geschikt als wand-/tafeluitvoering
Overbelastingsbeveiliging
Kompleet met wandhouder

Optie voor 60kg:
-

RVS- plateau

Specificaties:
Weegbereik
Indeling
Artikelnummer
Tarra-bereik
Werkomgeving
Platformafmeting
Voeding

60 kg
20 g
2113006000

60 kg
10 g
2113006100
100 %
5°C tot 35°C
350 x 305 x 50 mm
Adapter 9 V / 300 mA.
230VAC 50/60Hz / Batterijfunctie

30 kg
5g
2113003000

Technische wijzigingen voorbehouden
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KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !
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