
solidna, niezawodna konstrukcja

antypoœlizgowa szalka pokryta gum¹

³atwe tarowanie i pomiar masy pacjenta 

du¿y, dobrze widoczny wyœwietlacz LED 

mo¿liwoœæ obrócenia i ustawienia k¹ta     

nachylenia  wyœwietlacza

BA150L, BA200L

BA150LM, BA200LM

WAGI OSOBOWEseria BA/L



Wagi  osobowe  serii BA/L to  grupa  wag przeznaczonych do wa¿enia osób.
Z

Wagi te znajduj¹ zastosowanie w s³u¿bie zdrowia, 
zak³adach odnowy biologicznej, w sporcie i rekreacji.

amontowanie wzrostomierza do kolumny wagi umo¿liwia dodatkowo  
pomiar wzrostu.  

Wagi osobowe serii BA/LM stanowi¹ wersje uproszczon¹, pozbawion¹ 
mo¿liwoœci zamontowania wzrostomierza. 

* bez mo¿liwoœci legalizacji

BA200L

200kg
100g
*50g
*20g
100g

-200kg

BA150L

150kg
 50g
*10g

 
50g

-150kg

BA150LM

150kg
 50g
*10g  

100g
-150kg

BA200LM

200kg
 100g
*50g
*20g 
100g

-200kg

Dane techniczne
 Typ wagi

Obci¹¿enie (Max)
  Dzia³ka odczytowa (d)

Dzia³ka l egalizacyjna(e )
Zakres tarowania
Klasa dok³adnoœci
Temperatura pracy
Czas wa¿enia
Wymiary platformy
Wymiary podstawy wagi           
Ca³kowita wysokoœæ 
Masa wagi
Zasilanie

-10 ÷ +40°C
III

<4s

~230V  50Hz  8VA / =12V 850mA  

300x330mm
310x440x95mm
    1015mm
       9,5kg

310x490x95mm
      95mm
        8kg

WAGI OSOBOWE  seria BA/L

AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdañsk, ul.Kartuska 375B, tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00
www.axis.pl   e-mail: axis@axis.pl 

Sposoby monta¿u  wzrostomierza SECA 

Sposób monta¿u
wzrostomierza ADE

Opcje na zamówienie:

wzrostomierz ADE 

wzrostomierz SECA 220 (dostêpna kalibracja)

wyœwietlacz LCD z podœwietleniem

inne funkcje i wyposa¿enie specjalne 

MZ10023 (brak mo¿liwoœci kalibracji) 

Wagi przystosowane s¹ do  wspó³pracy z komputerem 
lub drukark¹.

Wszystkie wagi posiadaj¹ znak CE i s¹ sprawdzone 
pod wzglêdem metrologicznym.  Wzorcowanie  lub  
legalizacja WE  odbywa  siê  na  zamówienie. 

Wagi posiadaj¹ wygodn¹ dla osób wa¿onych, solidn¹ i stabiln¹ platformê, pokryt¹ 
gum¹ antypoœlizgow¹. Wyœwietlacze wag mog¹ byæ obracane i ustawiane pod 
ró¿nymi k¹tami nachylenia. Umo¿liwia to ³atw¹ adaptacjê wag do pomieszczeñ 
pracy. 
Proces tarowania i wa¿enia odbywa siê automatycznie. Specjalna funkcja 
stabilizacji wskazañ (LOC) umo¿liwia uzyskanie stabilnego wskazania wagi, 
pomimo delikatnych ruchów osoby stoj¹cej na szalce wagi w czasie pomiaru.    

 

 

Ustawiany k¹t
nachylenia miernika
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