
Ușor de utilizat - funcția este 
selectată cu ajutorul tastaturii 
protejate împotriva umezelii 
și a prafului.

Un ajutor de încredere pentru determinarea 
rapidă și precisă a cantității!

Ecranul LCD cu lumină de 
fundal asigură o vizibilitate 
optimă în condiții de iluminare 
scăzută.

Cântar pentru numărare 937C
pentru cântăriri necomerciale

Greutate

Medie - 
Greutatea piesei

Numărul de bucăți

Imprimantă termică utilizată cu 
hârtie continuă sau cu etichete.



Cântar pentru numărare 937C

Nr. Catalog Capacitate
maximă

kg

Platformă
cântărire

mm

Diviziune
cântărire

g

Pentru piese 
începând cu

g
937C/3 3 280 x 220 0,1 0,08

937C/6 6 280 x 220 0,2 0,16

937C/15 15 280 x 220 0,5 0,4

937C/30 30 280 x 220 1,0 0,8

Caracteristici Date Tehnice
Celule de sarcină Celulă de sarcină tensometrică, cu aplicare directă a forței

Carcasă Carcasă din plastic dur (ABS). Platformă de cântărire din oțel inoxidabil, prevăzută cu patru 
picioare reglabile pe înălțime și nivelă pentru poziționarea în plan

Tastatură Tastatură protejată împotriva prafului și umezelii, taste cu feedback tactil și auditiv

Ecran 3 ecrane LCD cu lumină albastră de fundal (greutate, greutate a piesei, cantitate), 6 digiți cu 
înălțimea de 14mm

Interfață Serial RS232 cu 9 pini, mufă D-Sub (special pentru imprimantele 0275)

Funcții Cântărire, Numărare, Însumare, Aducere la zero, Tara, Urmărirea unei valori setate, Imprimare

Zero Manual Până la aproximativ 2% din capacitatea maximă de cântărire

Stabilizare 1-2 s

Eroare +/- 2 d

Temperatura de lucru 0 la +40 °C

Temperatura de depozitare -20 la +65 °C

Tensiune intrare Maxim 5 VA

Autonomie baterie 120 h (60 h) fără (cu) lumină de fundal, în funcționare continuă

Timp reîncărcare 20 h

Oprire automată in 
cazul neutilizarii

Presetat la 8 minute (configurabil)

Tensiune de alimentare 110 V la 230 V +/- 10 %, 50/60 Hz. Este posibilă utilizarea în timpul reîncărcării bateriei

Rezoluția celulei de sarcină 30.000 d

Greutate proprie aprox. 3,6 kg

Determinarea cantității devine mai simplă
• Tastatură numerică pentru a introduce cu ușurință valoarea tarei,

cantități de referință, greutatea de referință, etc.
• Ecrane LCD ușor de citit, cu lumină de fundal albastră
• Dispozitiv de semnalizare opto-acustic pentru controlul cântăririi și a unei

cantități target
• Funcție de însumare a valorilor cântărite și numărate
• Reglarea determinării greutății de referință
• Memorarea a 200 de greutăți de referință

Fiabil și precis
• Fidelitate a rezultatelor la cântăriri succesive
• Filtru digital pentru atenuarea vibrațiilor

Durabil și economic
• Sistemul electronic nu necesită întreținere
• Baterie reîncărcabilă integrată și încărcător pentru aceasta
• Platformă de cântărire din inox
• Tastatură rezistentă la praf și umezeală
• Oprire automată pentru prelungirea duratei de viață a bateriei 

Accesorii
• Imprimantă 0275 pentru hârtie termică. Include cablu de
legătură la cântar și format standard de tichet.

• Carcasă transparentă pentru protecție - două în set - 0180/13

Versiuni

... calibrat pentru calitate.




