VIBRA SJ
hitelesíthető labormérlegek, háttérvilágítós LCD-kijelzővel

Általános laboratóriumi mérleg.
Ajánljuk gyógyszertárakba, ékszerüzletekbe.

ENTECH KERESKEDELMI ÉS MÉRLEGTECHNIKAI KFT

■ Hasznos alapfunkciók

■ Határérték funkció

Az SJ sorozat jól kihasználható,
felhasználóbarát alapműveleteket kínál,
melyek nagyban megkönnyítik a mérési
folyamatot, többek között a százalékos
mérés, darabszámlálás és határérték
funkciókat.

A határérték funkció alsó- és felső határ
beállításainak segítségével a
felhasználónak elég egyetlen pillantást
vetnie a készülékre, hogy megállapítsa,
a mért áru tömege túl nagy, túl kicsi
vagy éppen megfelelő-e.

■ A mérleg terhetlségét jelző sávdiagram
Rezgővillás érzékelő

A felhasználót egy 20 lépcsős sávdiagram segíti,
mely a mért áru súlyának és a készülék
méréshatárának viszonyát jelzi.

■ Választható üzemmódok és
mértékegységek

tömeg

A felhasználó 3 különböző mérési mód
(súlymérés, darabszámlálás, százalékos
mérés) és több mértékegység (például
g, ct) közül választhat.

MMTS

százalék

■ Gyors beállás és stabil kijelzés
A rezgővillás érzékelő gyors beállást és stabil kijelzést biztosít
- és ezáltal feszültségmentes, rutin-szerű mérési műveleteket.

darabszám

■ Modellek és speciﬁkus műszaki adatok
Model
with EC approval*

SJ-220CE SJ-420CE SJ-620CE SJ-1200CE SJ-2200CE SJ-4200CE SJ-6200CE SJ-12KCE

Méréshatár

220g

420g

620g

1200g

2200g

4200g

6200g

Kijelzés (d)

0.01g

0.01g

0.01g

0.1g

0.1g

0.1g

0.1g

1g

Ismétlőképesség

±0.01g

±0.01g

±0.01g

±0.1g

±0.1g

±0.1g

±0.1g

±1g

Linearitás

±0.01g

±0.01g

±0.01g

±0.1g

±0.1g

±0.1g

±0.1g

±1g

Teherfelvevő

φ140 mm

Méretek

235×182×75 mm

265×192×87 mm
g, ct*2

Táplálás

AC120/230V DC9V

Kimenet

RS-232C (option)

Mérőrendszer

Rezgővillás mérőérzékelők (MMTS)

Tára

Teljes méréshatárig
Külső

Kalibráció
Kijelzés

LCD (16.5 mm magas)
Tömegmérés, darabszámlálás, százalékos mérés

Funkciók
Bruttó saját súly

1.3kg

＊SJ-6200CE és SJ-12KCE modelleknél a ct mértékegység nem elérhető

2.7kg

■ Méretek
SJ-220CE～620CE

■ Opciók és kiegészítők

RS-232C

SJ-220CE～1200CE

SJ-2200CE～12KCE

SJBT(S)

AJBT(M)

SJR(S)

SJR(M)

Relay csatlakozó

SJLM(S)

SJLM(M)

Akasztó alsó méréshez

AJUH(S)

Másodkijelző
Adatbázis szoftver (Windows)

180×160 mm

170×142 mm

Mértékegységek*

Tölthető elem

12000g

AJUH(M)
SDI/SDR
RTS
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