Balança

WBW Washdown
Ideal para instalações industriais, agrícolas e de processamento
de alimentos, as balanças WBW possuem carcaça lavávelcom
classificação IP66 e um prato grande de aço inoxidável. A tecnologia
de precisão de carga permite um melhor desempenho e maior
eficiência durante as tarefas de pesagem e contagem. A pesagem
com verificação é simples, uma vez que os indicadores de cor da
WBW alertam o operador se uma amostra está abaixo ou acima dos
limites predefinidos. A alimentação é fornecida pelo adaptador AC ou
pela bateria recarregável, e o desligamento automático conserva a
vida útil da bateria.

A verificação de peso é fácil com
os indicadores de cor da WBW

Aprovado para uso comercial
Características

• LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
• Iluminação programável pode ser definido como "sempre aceso", "sempre desligado"
ou "luz somente quando pesando"
• Gráfico de capacidade incorporado no ecrã para facilmente controlar possível sobre
carga
• Gráfico LED para verificação de pesagem controlada mostra limites abaixo, acima e
aceitável
• Pés de nivelamento reguláveis ajudam a otimizar a configuração
• Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
• Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
• Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
• Caixa de ABS sólido é durável para usos industriais
• Proteção contra sobrecarga ajuda a evitar danos aos componentes internos
• Alarme sonoro de sobrecarga avisa quando da capacidade foi excedida
• Calibração externa permite a verificação e ajuste com pesos
• Operação simples permite iniciação rápida e uso com pouca ou nenhuma formação
• A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
• Classificação IP66 para proteção contra água e poeira
• Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar
• Programável desligamento automático para economizar energia
• Adaptador AC incluído

Aplicações

• Pesagem
• Verificação de pesagem
controlada

Sobre Adam:
Com mais de 40 anos de experiência na
produção de balanças, profissionais em
todo o mundo confiam em Adam para
produtos de qualidade, ricos em recursos e
com valores best-in-class - o equilíbrio certo
entre velocidade, desempenho e valor.

www.adamequipment.com

Balança
Modelo

WBW Washdown
WBW 3M

WBW 6M

Capacidade

WBW 2
2kg

WBW 4
4kg

WBW 8
8kg

WBW 16
16kg

WBW 1.5M
1.5kg

3kg

6kg

15kg

Legibilidade

0.2g

0.5g

1g

2g

0.5g

1g

2g

5g

Repetibilidade
(S.D.)

0.2g

0.5g

1g

2g

0.5g

1g

2g

5g

Linearidade (+/-)

0.4g

1g

2g

4g

1g

2g

4g

10g

Tamanho do Pan

210x173mm

Unidades de peso

g, kg, lb, lb:oz

Tempo de estabilização (sec)

2

Calibração

WBW 15M

Calibração Externa

Ecrã

Pantalla LCD Retroiluminada com 20mm dígitos de altos

Fonte de alimentação

Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable

Temperatura de
funcionamento

-10° a 40°C

Habitação

ABS

Dimensões totais

231x265x153mm (wxdxh)

Peso líquido

3.3kg

Aprovações

Acessórios
Número do item

303200002....................
303200003....................
303209190......................
700660290....................
303147960......................
303147961.......................
303147959......................

| Aprobación de Tipo CE: T7476 | Aprovação NRCS: SA1460 | Aprovação NMI
Trade: 6/4C/287

No Disponible

Acessórios principais

Descrição

Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 10)
Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 20)
Capa transparente para protecção da balança e teclado
Certificado de Calibração
Colheres peqeuna (completo com encaixe à balança)
Colheres média (completo com encaixe à balança)
Pá grande (completo com encaixe à balança)

Capa transparente para
protecção da balança e
teclado
Capas de proteção fornecem
uma maneira fácil e acessível
para ajudar a manter a balança
limpa e protegida.

Colheres peqeuna

Colheres de metal concebidas
para facilitar a medição e
porcionamento de alimentos.
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