
Balança sem certificação CE.
O novo analizador de humidade HLV120 poupa trabalho e melhora a velocidade dos procedimentos com:
Rápida análise e grande precisão, realizado num proceso uniforme e comum menor tempo entre medições.
Rápida determinação dos parámetros e modos de extracção assim como configuração de criterios automáticos e
inteligentes de auto desligado.
Óptima secagem sem risco de destruir a amostra.
Alta flexibilidade para a análise de ampla variedade de amostras e a almazenagem dos dados e resultados.
Formatos editaveis para imprimir os resultados das análises e as estatísticas das diferentes amostras.
A sua alta precisão e função de pesagem permitem utilizar tambem o equipamento como balança só peso.
Este tipo de equipamentos requerem ambientes óptimos:
Limitando a sua exposição a vibrações consegue-se uma altíssima repetitibilidade nas suas análises.
Excelente precisão em qualquer condição de luminosidade graças á configuração de contraste e á opção de inverter
os cores do ecrã.
Prato de amostras extraível para a sua limpeza e proteção contra a introdução de materia sólida.
Memória interna para guardar até 1000 resultados (Method/Batchwise).
Lampada de halogéneo de infra vermelhos.
Saida RS232, Ethernet, USB para a transmissão de dados a PC e controlo do procedimento através de software.
O aplicativo permitirá controlar as funções através de uma balança virtual.
(Incluindo CD Software, para Windows x32 e x64 bits)
Os comandos “start log” e “stop log” permitirão guardar para recuperar os dados em formato *txt para trabalhar á
posteriori com eles.
Alimentação 240V AC.
Capacidade:
120g 0,001g

Balança modelo: HLV

Opções:
50 pratos para análise
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