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Características especiais 

• Compatível com impressoras Zebra TLP2844 e GC420; 

• Balança Pesadora e Verificadora. 

• Resolução programável em display até 10.000 divisões (resolução interna de 400.000 divisões);  

• Recursos ajustáveis de filtros de forma a prevenir interferências de vibrações em ambientes industriais;  

• Recurso especial de operação para pesagem de animais vivos;  

• Pronto para leitura de brinco de gado; 

• Equipado com interface RS 232C bidirecional;  

• Pode ser conectado a até 4 células de 350Ω cada uma ou até 8 células de 700Ω cada uma;  

• Display de pesagem em LCD, com backlight e dígitos com 25mm de altura;  

• Caixa construída em aço inoxidável, grau de proteção IP-66;  

• Equipado com bateria interna, recarregável, 6V/4Ah.;  

• Indicação em display de nível baixo de bateria; • Fonte de alimentação interna AC 110/220V, 60/60 Hz; 

• Opcional: Comunicação bluetooth. 

DIMENSÕES ( mm ) 
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FICHA TÉCNICA 

Especificação Valor 

Precisão Classe III, até 10.000 divisões. 

Velocidade de amostra 80  vezes/segundo 

Resolução interna 1/400.000 

Resolução externa 1/10000 

Sensibilidade da célula 1  até 20mV/V 

Número máximo de células 4  células de 350 Ω 

Divisões programáveis 1 , 2, 5, 10,20 e  50 

Interfaces de comunicação RS232 (Baud Rate 2400 ou 9600),(8  data bits, 1 start bit, 1 stop bit). 

Impressoras compatíveis Zebra TLP2844; Zebra GC420 

Alimentação elétrica Fonte interna, entrada 110 ou 220 VAC( Bateria interna recarregável de 6 v/4Ah). 

Autonomia Até 40h (usando uma célula de carga) 

Temperatura de operação -5  a 40ºC 

Temperatura de armazenamento -20  a 50ºC 

Grau de proteção IP-66 

Opcional Versão do equipamento com bluetooth 
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LISTA DE COMPONENTES
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