EziWeigh5i Mérleg Kijelző

Pontos, Könnyű használatú, Ellenálló
Egyszerű használatú, könnyű leolvasni, masszív – önnek pontosan erre van szüksége, amikor az
elsődleges feladat a súlyadatok összegyűjtése és megtekintése.
Az EziWeigh5i középpontjában a Tru-Test Superdamp™ III technológia van, lehetővé téve, hogy Ön
gyorsabban kapjon pontos élő állat súlyokat, mint a piacon lévő bármely egyéb mérleg kijelzőtől. Az
EziWeigh5i javított súlyméréssel rendelkezik, hogy még gyorsabban beálljon az élénk állatok esetében.
Az EziWeigh5i nagy kijelző képernyővel is rendelkezik, ezt mindenfajta körülmények esetén könnyű
leolvasni. A nagy kontrasztú kijelző tisztán látható a legerősebb napfényben, és a képernyő LED
háttérvilágítással rendelkezik, hogy jól látható legyen nem megfelelő fény vagy sötét istállók esetén.
Mivel 100 %-ban víz és porálló, az EziWeigh5i megállja a helyét mindenfajta nehéz időjárási körülmény
esetén.

Tulajdonságok és előnyök
Superdamp™ III technológia.
Gyorsabban rögzíti az élő állatok súlyát, mint bármely más mérleg kijelző a piacon. Az EziWeigh5i
javított súlymérő elektronikával rendelkezik, hogy még gyorsabban beálljon az élénk állatok esetében.
Kiválóan látható kijelző
Nagy, 35 mm fényvisszaverő kijelző szuper fényes háttérvilágítással, amely minden körülmény esetén
láthatóvá teszi, a legfényesebb nappali fénytől a sötétségig.
Tartós burkolat
IP67 vízálló burkolat dupla falú kialakítással az extra védelem érdekében.

’Plug and play’ (automatikus felismerés, konfigurálás, telepítés) mérőcella csatlakozás
Nincs szükség kalibrálásra, mivel a mérleg kijelző automatikusan felismeri a csatlakoztatott Tru-Test
súlyérzékelő eszközt.
Automatikus nullázás
Ez az opció biztosítja, hogy a platformon vagy a ketrecen az állatok által felhordott szennyeződés
lenullázódik.
Hosszú akkumulátor-élettartam
Akár 20 óra működési idő, mindössze 3 óra töltéssel. Töltse fel a mellékelt hálózati adapterrel vagy USBvel
Specifikációk
Általános
Felhasználói Felület

Belső Akkumulátor

Áram szükséglet

Mérőrúd / cella
Mérési pontosság



35 mm (1.5”) kijelző szuperfényes fehér LED háttérvilágítással és
külön LCD információs képernyővel
 Élénkpiros stabil fény
 Berregő
 A töltési idő 3 óra normál körülmények között
 Működési idő 20 óra (ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva)
 Automatikus kikapcsolás 15 perc
Belső akkumulátor. A mellékelt hálózati áram adapter vagy USB 5V DC (ne
csatlakoztassunk 12 V DC-t). Autós töltő tartozék beszerezhető (cikkszám
818349).
 2 x Tru-Test szabvány C16 mérőrúd/cella konnektor
 Akár 8 mérőcellához elegendő áram (mindegyikre 350 Ω)
±1% vagy 2 felbontás (amelyik nagyobb), amikor Tru-Test
terhelésérzékelőkkel használja

Fizikai
Méret – Szélesség x Magasság x Mélység

Kartondoboz súlya
Környezeti



Berendezés: 205mm x 220mm x 74mm (8” x 9.5” x
3”)
 Kartondoboz: 260mm x 250mm x 145mm (10.3” x
9.9” x 5.7”)
2.2kg (4.85lb)
 Víz, por- és ütésálló: IP67 (Vízbe meríthető 1 m-re
30 percig)
 Leejtés: 1 m betonra
 Üzemi hőmérséklet: -10-től + 40°C (+15-től
+105°F)
 Tárolási hőmérséklet: -20-től + 35°C (+5-től +95°F)

Kijelző Szoftver Jellemzői
Mérés

Feljegyzés és memória

 Superdamp™ szoftver
 Automatikus nullázás
 Súly felbontás kiválasztása
Nincsen, csak élősúly kijelzés

Rendelési információ
Leírás
EziWeigh5i Mérleg
Kijelző
Tartalmaz: Hálózati
adapter, USB kábel,
tartószerkezet

A termék képe

Cikkszám

Vonalkód

829003

9414731422207

*Az EziWeigh5 816625 számú alkatrészt cseréli le.
Választható kiegészítők
Áram adapter és USB
kábel
Hálózati áram adapter
és több régiós
csatlakozó. C16 USB
adapterre való kábelt
tartalmaz.
Rögzítő szerkezet
A kijelzőt lapos
felületre vagy csőre
rögzíti

818348

816750

9414731408263

