PHANTOM PLUS Vinç Kantarı

Phantom PLUS crane scale

Phantom PLUS crane scale

GENEL ÖZELLİKLER • SPECIFICATIONS

Phantom PLUS crane scale

PHANTOM PLUS vinç kantarı, öncelikli olarak vinç ile kaldırılan ve taşınan
ürün, malzeme veya makinaların doğru, hassas ve güvenli bir şekilde tartımı
için üretilmiştir. Test presleri ve gerginlik ölçümlerinde de kullanım imkanı
mevcuttur. Işıklı LCD ekranı ile loş ve karanlık ortamlarda rahat kullanım
sunar. Ekran, malzeme kaldırıldığında rahat okuma yapılabilecek bir açıya
sahiptir. (En rahat okuma için cihaz, göz seviyesinin min. 50cm üzerinde
olmalıdır.)Tartım modülü (load cell) özel alüminyum alaşımdan imal edilip
eloksal ile kaplanmıştır. Remote gösterge opsiyonu ile uzak mesafelerden
etkili görünüm , Printer opsiyonu ile tartım ve ölçüm sonuçlarınızın çıktısını
alma imkanı sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER • TECHNICAL SPECIFICATIONS

Phantom PLUS crane scale

Phantom Plus crane scales are produced to weigh the products, materials
or machines which are removed with crane. Phantom Plus Crane Scales are
able to make accurate, precise and safe weighing. Phantom Plus Crane
Scales can be used in tension measurements .It ensures comfortable
using in especially dark places and from far away with a bright LCD display.
The display has a good readible angle for easy reading when the materials
removed.(For the best reading, the device must be over min. 50cm from eye
level) . It has printer option with remote display which makes an impressive
view from far away.

TEKNİK ÇİZİMLER • TECHNICAL DRAWINGS

Phantom PLUS crane scale

10mm genişlik x23mm yükseklikte 5 dijit.
10mm width x23mm height 5 digit
hold, total, tare, zero, sesli uyarı, kablosuz bağlantı durumu, şarj göstergesi,
x10 okuma göstergesi, birim göstergesi, hareketsizlik ledi
hold total, zero, beep, wireless connection, charging indicator, the unit indicator,
inactivity leds
cihazın tuş takımı üzerinden on veya off konuma ayarlanabilme imkanı
the on/off settings via keypad
cihaz tuş takımı üzerinden kullanılmadığı zaman belli bir süre sonra kendi
kendine kapanma özelliğinin ayarlanabilmesi
the self-closing settings via keypad
tuş takımı üzerinden kalibrasyon
calibration via keypad
60 saat devamlı kullanım
60 hours of continuous use
Power: 3,7V/3 Ah Li polimer pil / polymer battery
Charging Adapter: 5V/1,2 Ah
Operating temperature: -20/+70°C
Compansated temperature range: -10/+40°C
Capacity: 1,2,5,7,10 T
Impressions: 1T x0,2kg 2Tx0,5kg 5Tx1kg 7-10Tx2kg
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