
Balança sem certificação CE.
Metais analisáveis: ouro, platina, prata, ouro branco e suas ligas.
Outros metais ou objetos sólidos ou de borracha para medir a sua gravidade específica.
Display LCD retroiluminado.
Múltiplas unidades de medida: gramas, kilogramas.
Diversas ligas configuráveis para unidades de medida.
Gravidade específica em quilates ou percentagem.
4 filtros de estabilidade.
Sistema anti roubo (cabo com fechadura).
Pesagem inferior.
Conector para interruptor de pé (footer).
Saida RS232.
Comunicação directa a PC (Windows XP ou inferiores) permite a transmissão do resultado a qualquer aplicação Windows, por
exemplo MS Word, MS Excel, com a ajuda do cabo standard RS232 (em sistema posterior a Windows XP é necesaria a
instalação de pack gratuito AAC Keys).
ISO/GLP/GMP.
Calibração externa.
Auto standby (programavel, 1, 5 e 10 minutos).
Sistema de pesagem com bloco de compensação eletromagnética.
Funções:
Auto seguimento de zero
Comparador de funções (CMP): límite estabelecido
corresponde a um valor de tolerância específico predeterminado.
A função comparativa permite ao operador programar o objetivo do resultado e comparar resultado evaluado actual com o
objetivo.
Tara
Determinação de percentagem
Compensação de temperatura da água
Filtrado para condições de ambiente pouco favoraveis como vibrações, correntes de ar, etc.
Capacidade:
320g 0,001g

Balança modelo: HLZ

Opções:
Impressora
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