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TEKNİK KATALOG
6 kg'a kadar kalibre edilebilir tezgah terazisi / 0.1 g çözünürlük / USB arayüz / Parça
sayma fonksiyonu / farklı tartı birimleri: g, kg, lb, ct, gn, gsm ve daha fazlası. / Pil ve
şebeke çalışması mümkün / İsteğe bağlı PC yazılımı
Uygun bir fiyata sahip olan Tezgah Terazisi, yüksek tartım aralıklarında bile çok yüksek bir
çözünürlüğe sahiptir. Tezgah Terazisi, çıkarılabilir ve temizlenmesi kolay paslanmaz çelik
tartım plakasına sahiptir. Tezgah terazisi standart ekipmanı, eşit ağırlıktaki öğeleri saymak için
parça sayma fonksiyonunu da içerir. Tezgah Terazisi güç kaynağı 12V güç kaynağı veya esnek
bir kullanıma izin veren 6x 1,5V AA pil ile yapılmaktadır. Ayrıca dengelendirme için, tegzah
terazisi ayarlanabilir ayaklara sahiptir.
Tezgah terazilerinin bir diğer avantajı ise, opsiyonel olarak temin edilebilen yazılım ile bağlantılı
olan USB arayüzüdür. Bu sayede, tartım verileri bir PC'ye iletilebilir. Opsiyonel olarak mevcut
olan ayar ağırlığı sayesinde, tezgah terazisi hızlı bir şekilde kontrol edilebilir ve gerekirse
herhangi bir zamanda yeniden ayarlanabilir. Mümkün olan en yüksek hassasiyeti sağlamak
için, tezgah terazisi iki kalibrasyon seçeneğine sahiptir. Öte yandan, tezgah terazisi serbestçe
ayarlanabilen bir kalibrasyon ağırlığı ile ayarlanabilir ve diğer taraftan çok noktalı bir
kalibrasyon da gerçekleştirilebilir. tezgah terazisi, üretimde, laboratuvarlarda, ürün giriş ve
çıkış kontrolünde, mutfaklarda ve daha bir çok alanda kullanım için ideal bir terazidir.

Özellikler
- USB arabirimi
- Tartı aralığı 6 kg
- 0.1 g'dan yüksek çözünürlük
- Parça sayma fonksiyonu
- 100% F.S.'ye kadar birden fazla dara var.
- Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
- Kalibrasyon ağırlığı serbestçe seçilebilir
- Farklı tartım üniteleri
- Yer altı tartımı mümkündür (isteğe bağlı kanca)
- Şebeke veya akü çalışması mümkün
Teknik Özellikler
Tartı Aralığı
PCE-BSH 6000
PCE-BSH 10000

6.000 g
10.000 g
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Çözünürlük

0,1 g

PCE-BSH 6000

0,2 g

PCE-BSH 10000
Ölçüm Belirsizliği

± 0,3 g

PCE-BSH 6000

± 0,6 g

PCE-BSH 10000
Platform Büyüklüğü

160 x 180 mm

Dara Aralığı

Tam tartı aralığındaki çoklu dara
20 mm basamak yüksekliğinde LCD

Ekran

Arka ışık ayarlanabilir
g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH,

Tartı Birimleri

tLJ, GN, dr, MM, TolA, GSM

Arayüz

USB
12 V / 500 mA güç kaynağı (iç / dış +) (dahil) Veya 6 x

Güç Kaynağı

1,5 V AA piller ile
Güç tüketimi maks. 47mA

Boyutlar

200 x 265 x 100 mm

Ağırlık

yaklaşık. 1,8 kg (piller olmadan)

Gönderim Verileri

370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg

Teslimat İçeriği:
1 x PCE-BSH 6000 Tezgah Terazisi,
1 x Tartım Platformu,
1 x Elektrik Güç Adaptörü,
1 x Kullanım Kılavuzu.
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