Core®, Balança compacta e portátil

A série Core de Adam Equipment é a melhor escolha para uma
operação simples e económica. A carcaça de ABS resistente e durável
é concebida para suportar vários ambientes de trabalho, sendo fácil
de limpar e protegendo contra derramamentos acidentais. Com a
proteção ShockProtect ™ incluído, balanças Core podem lidar com
sobrecargas excessivas sem nenhum problema. Completa com
protecção contra-vento removível, adaptador AC, e abertura de
segurança integral, a balança Core está pronta para trabalhar.

A balança compacta mais durável na sua classe,
a Core é incomparável em termos de valor

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"
• Empilhar em segurança para economizar espaço quando não estiver em uso
(prato de 120 milímetros somente)
• Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
• Duas chaves de tara facilitam operação com a mão esquerda ou direita
• Fenda de segurança para fechadura e cabo tipo Kensington opcional
para ajudar a prevenir roubo
• Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
• Construção robusta resistente ao uso industrial
• Proteção ShockProtect® de três pontos evita danos de sobrecarga
aos componentes internos
• Gancho incluído para pesagem abaixo da balança
• Desligamento automático para economizar energia
• Alarme sonoro de sobrecarga avisa quando da capacidade foi excedida
• A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
• Funciona com adaptador AC (incluído) ou baterias (não incluídas)

Aplicações

• Pesagem

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
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Capacidade

Modelo

200g

250g

600g

1500g

2000g

2600g

5000g

Legibilidade

0.01g

0.1g

0.1g

0.1g

1g

0.1g

1g

Tamanho do Pan

120mm ø

145mm ø

Unidades de peso

g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T

Tempo de estabilização (sec)

2

Calibração
Ecrã

Calibração Externa
Pantalla LCD Retroiluminada com 18mm dígitos de altos

Fonte de alimentação

Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA

Temperatura de funcionamento

0° a 40°C

Habitação
Dimensiones del protector de corriente de aire

ABS
Redondo 130mm ø x 90mm

Dimensões totais

No Disponible
171x250x80mm (wxdxh)

Peso líquido

0.9kg

Acessórios
Número do item Descrição

Acessórios principais

308002042....................Mala de transporte rígida com cadeado
308232033.....................Capa transparente para protecção da balança e teclado
308232036.....................Capa transparente para protecção da balança e teclado 		
(Pacote de 5)
308232037.....................Capa transparente para protecção da balança e teclado 		
(Pacote de 10)
700100046 ....................Cadeado e cabo tipo Kensington
700660290....................Certificado de Calibração
700100035.....................M1 1g - 100g conjunto de massas de calibração
700100071.......................M1 1g - 2kg conjunto de massas de calibração
700100072......................M1 200g massa de calibração
700100060.....................M1 500g massa de calibração
700100029.....................M1 1kg massa de calibração
700100030.....................M1 2kg massa de calibração
700100012......................F1 200g massa de calibração

Cadeado e cabo tipo Kensington
O cabo e cadeado de segurança são
compatíveis com fixação integrada na
balança e de seguida em torno de um
objeto para manter a balança em lugar
seguro . O cabo de aço flexível é difícil
de cortar e o cadeado com combinação
permite aos usuários escolher um código
para uma maior segurança.

Capa para protecção

Capas de proteção fornecem
uma maneira fácil e acessível
para ajudar a manter a balança
limpa e protegida.

Mala de transporte com cadeado
Construção sólida com cantos de aço
inoxidável, a mala contém enchimento de
esponga macia para proteger a balança .
Uma alça de ombro está incluído, e também
uma chave para trancar a mala.
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