Vysvetlivky k ikonám pre váhy firmy A&D
Automatická kalibrácia
Umožňuje zabezpečiť presnosť merania
(kalibráciu) stlačením jedného tlačidla.

LAN-Ethernet rozhranie (s WinCT-Plus
softvérom)
Umožňuje získavanie údajov a odosielanie
príkazov na viac váh.

Externá kalibrácia

RS-232C sériové rozhranie
Výstupy údajov a príjem príkazov z PC,
tlačiarne, data loggeru, atď.

Vyžaduje externé závažie na
kalibráciu.
Super hybridný senzor / kompaktný super
hybridný senzor
Súčasne dosahuje presnosť, rýchlosť a
stabilitu, ako aj jednoduchú údržbu.

GLP / GMP / GCP / ISO združený výstup
Výstup informácií: výrobca, model,
sériové číslo, identifikačné číslo, miesto
pre podpis, kalibračné záznamy,
atď, pre potreby archivácie

Reverzne podsvietený displej z tekutých
kryštálov
Poskytuje jasný, vysoko kontrastný údaj,
ktorý je veľmi ľahko čítateľný a menej
namáha oči.

Funkcia hodín a kalendára
Vloží do výstupných údajov informáciu o
čase a dátume

Vákuovo-fluorescentný displej
Poskytuje jasný a široký uhol viditeľnosti
aj v menej osvetlenom priestore

Funkcia zapamätania údajov
Zapamätanie údajov váženia, kalibračných
výsledkov, jednotiek merania,
hornej/dolnej hranice, prednastavenej
hodnoty obalu, atď, pre jednoduché
vyvolanie z pamäte alebo pre výstupný
súbor.

LED displej
Poskytuje široký uhol viditeľnosti a
farebný displej umožňuje rýchle a
intuitívne rozhodnutie

Funkcia počítania s automatickým
zlepšením presnosti počítania
Zobrazuje počet kusov na základe ich
hmotnosti a automaticky optimalizuje
presnosť na jednotku hmotnosti

Displej z tekutých kryštálov s
podsvietením
Zabezpečuje dobrú viditeľnosť v slabšie
osvetlených priestoroch

Funkcia počítania
Zobrazuje počet kusov v závislosti na ich
hmotnosti.

Displej z tekutých kryštálov
Poskytuje dobrú čitateľnosť. Je
energeticky úsporný.

Funkcia percentá
Zobrazí hodnotu hmotnosti ako
percentuálny podiel z uloženej referenčnej
hmotnosti.

Rýchle USB rozhranie
Transfer údajov váženia do USB-portu
počítača (jednosmerne), ktoré nevyžaduje
inštaláciu špeciálneho softvéru.

Váženie zvierat – funkcia HOLD
(zastavenie údajov na displeji)
Pomáha zvážiťť a zaznamenať hmotnosť
pohybujúceho sa objektu (napr. zvieraťa)
spriemerovaním kolísania nameraných
údajov.

Funkcia štatistických výpočtov
Zobrazenie a výstup údajov štatistických
výpočtov, vrátane počtu údajov (vážení),
súčtu, max a min hodnôt, rozsahu
(max - min), priemeru, smerodajnej
odchýlky a variačného koeficientu.

Inteligentná funkcia rozsahu
Automatické prepínanie medzi presnosťou
a štandardným rozsahom, obnovenie plnej
presnosti rozsahu stlačením tlačidla
RE-ZERO (tara)

Funkcia pripočítavania (M +)
Spočítava výsledky váženia a zobrazí
celkovú hodnotu

Univerzálna funkcia Flexi Coms
Umožňuje edíciu formátu výstupu cez
sériový port alebo formátu výtlače

Funkcia komparátor
Porovnáva hodnoty hmotnosti v rámci
stanovených limitov a vyhodnocuje, či
hodnota vyhovuje / nevyhovuje

EC typové schválenie
Týka sa modelov, ktoré sú legalizované
pre obchody v členských krajinách
Európskej únie.

Automatické zapínanie
Aktivuje automaticky displej v režime
váženia, ak je prívodný kábel váh
v elektrickej zásuvke

Krytie IP69K - odolnosť voči prachu a
vodotesnosť
Odolnosť v prípade ponorenia do vody
pod vysokým tlakom (8000 až 10000
kPa), vysokú teplotu (80 ± 5 ° C), vodný
stĺpec v rozsahu 100 - 150mm

Funkcia Auto Power Off (automatické
vypínanie)
Automaticky vypne displej po určitej dobe
nečinnosti kvôli úspore energie

Krytie IP68 - odolnosť voči prachu a
vodotesnosť
Odolnosť voči ponoreniu do vody do
hĺbky 1 m po dobu 24 hodín

Underhook
Umožňuje vážiť magnetické, horúce alebo
kontaminovaných materiály alebo meranie
hustoty (tzv. „spodný záves“)

Krytie IP65 - odolnosť voči prachu a
vodotesnosť
Odolnosť voči vnikaniu prachu a
striekaniu vody v akomkoľvek smere

Prevádzka s akumulátormi
Pracuje so vstavanou akumulátorovou
jednotkou

Súlad s NSF
Spĺňa požiadavky ochrany potravín a
hygienické požiadavky medzinárodnej
normy NSF

Normálna prevádzka na batérie
Pracuje s bežnými batériami

Softvér
K dispozícii je softvér pre spracovávanie
údajov
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