
WAGI ATN i ATE

najwy¿sza dok³adnoœæ wa¿enia

Wagi laboratoryjne serii  ATN  i  ATE  przeznaczone s¹  do stosowania w laboratoriach, aptekach, 
zak³adach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest wysoka dok³adnoœæ pomiaru.

RS232C i USB do drukarki, etykieciarki,
skanera lub komputera

automatyczna kalibracja wewn. wzorcem (ATN)

kompaktowe wymiary

Podwieszanie 
wa¿onej masy

Zestaw Hydro ATN Pamiêæ wyników 
wa¿eñ

Wspó³praca ze skanerem 
i drukark¹/etykieciark¹

bardzo dobra czytelnoœæ wskazañ

Opcje na zamówienie

gratis gratis

haczyk do podwieszania wa¿onej masy

zestaw Hydro ACN do pomiaru gêstoœci cia³ sta³ych i cieczy

pamiêæ wyników wa¿eñ (Alibi) 

interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem

z³¹cze do skanera (RS232C+zasilanie)

software: Statystyka        , Komunikacja         - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela 

kalibracja wewn.
(tylko ATN)

kalibracja zewn. 

zgodnoœæ z GLP liczenie sztuk

procenty

sumowanie 

data/godzina

konfiguracja 
wydruków

progi/selekcja

inne jednostki

wybór szybkoœci 
wa¿enia

masa max

masa min

wa¿enie zwierz¹t

pomiar gêstoœci

pomiar si³y

receptury

statystyka

Masa netto:
xxxxxxx
Data: 
xx-xx-xxxx

Producent



Dane techniczne
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ISO

Masa wagi

Zalecany wzorzec masy

Dzia³ka odczytowa (d)

Zakres tarowania

Temperatura pracy

Wymiar szalki

Wymiary komory wa¿enia

0,1mg

4,2kg

-160g

E2  100g

Obci¹¿enie (Max) 160g

Dzia³ka legalizacyjna (e) 1mg

Klasa dok³adnoœci

Powtarzalnoœæ

Liniowoœæ

I

Czas wa¿enia

Wyœwietlacz

Interfejsy

podœwietlany LCD, wysokoœæ cyfr 18mm

f90mm

Gabaryty 

Zasilanie ~230V  50Hz  6VA  /  =12V 1,2A

ATN160

ATE160

0,1mg

±0,2mg

~
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185

o90

160150

/

290

Jednostki masy mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt

 RS232,  USB-B         opcje: LAN albo Wi-Fi

Wagi z kalibracj¹ wewnêtrzn¹

              Wagi bez kalibracji wewn.

185x290x305mm

 

150x160x200mm

2 ppm/°C w zakresie +15 ÷ +35°CDryft czu³oœci

<3s

+18 ÷ +35°C

Wagi z mo¿liwoœci¹ legalizacji
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