Waga elektroniczna CC800 CPS USA

Nr. produktu:

CC800A

Cena
Netto:

1 800,00 zł

Brutto:

2 214,00 zł
Przejdź do sklepu

OPIS PRODUKTU
Waga elektroniczna CC800A CPS USA

Programowalna waga elektroniczna CC800A o dużym zakresie pomiarowym do 100kg (220 lb) została
wykalibrowana ściśle z normami NIST. Zasilana dwiema alkalicznymi bateriami 9V, waga CC800A jest jedyną w
pełni automatyczną wagą do czynników chłodniczych, która nie wymaga podłączenia do napięcia i może pracować
z czynnikiem R410A. Używając klawiatury na pilocie w prosty sposób programuję się wagę na napełnienie lub
odzysk ustalonej wcześniej ilości czynnika chłodniczego. Wystarczy wcisnąć przcisk "GO" i przejść do innych zajęć.
Mikroprocesor wagi będzie stale monitorować postęp pracy i wstrzyma przepływ czynnika chłodniczego, kiedy
zostanie osiągnięta ustawiona wcześniej ilość. Koniec procesu zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym. Duży
bardzo wyraźny i o wysokiej rozdzielczości wyświetlacz LCD o wymiarach 37 mm x 48 mm (1 1/2" x 2") wyświetla
wyniki pomiarów w jednostkach metrycznych lub angielskich z dokładnością do 10 g (0,25 uncji). Ergonomiczny
zdalny sterownik wyposażony jest w przewód o długości 183 cm (6 ft), hak do zawieszenia oraz przyczepiony z tyłu
magnes do mocowania na powierzchniach metalowych. Pełna mechaniczna i wizualna ochrona przed
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przciążeniem. Zasilana bateryjnie (dwie baterie 9 V) waga pozwala na 60 godzin ciągłej pracy. Waga posiada
funkcję automatycznego wyłączenia.
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