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Características

•	 Equipamento aprovado pelo INMETRO para n=5.000 divisões, conforme Portaria INMETRO/DIMEL Nº204/2008.

•	 Indicador de pesagem de baixo custo, pesador e contador.

•	 Equipado com duplo display, com visualização do peso nos dois lados do indicador. 

•	 Resolução programável em display até 5.000 divisões (resolução interna: 300.000 divisões).

•	 Configuração e calibração do equipamento realizada através de programação via software/teclado.

•	 Possui três níveis de filtros de estabilização das pesagens de forma a prevenir interferências e vibrações.

•	 Pode ser conectado a até 4 células de carga de 350 ohms cada uma.

•	 Display de pesagem em LED, duplo, nos dois lados do equipamento.

•	 Caixa construída em plástico ABS.

•	 Equipado com bateria interna recarregável, 6V/4,5Ah.

•	 Fonte de alimentação de energia AC110/220V, 50/60HZ, chaveada, interna, com seleção automática, sem 
necessidade de abertura do equipamento para mudar tensão de operação.

•	 Equipado com uma porta de comunicação seria RS-232C, pronto para comunicar com impressora Zebra modelo 
TLP2844A, imprimindo dados de peso bruto, tara e peso líquido e pronto para comunicar com display remoto 
Weightech WT-75 e WT-125.t
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Weightech Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos de Pesagem Ltda.
www.weightech.com.br • vendas@weightech.com.br

SÃO PAULO, SP
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(11) 3763-5013

FLORIANÓPOLIS, SC
Rod. Virgílio Várzea, 3110, Sala 1
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FICHA TÉCNICA

Opcional
•	Display	remoto	modelo	WT-75 e modelo WT-125.

Número de divisões 5.000

Resolução interna 1/300.000

Sensitividadem Vd esde -10 até +15

µV/d

Unidades de medida kg

Nº Máximo de células de carga4  células de 350

5,

 

Tensão de excitação da célula de cargaV DC

Conexão da célula de carga4  fios ou 6 fios

Freqüência de medição (sem filtro) H z1 0

Filtro digital 3  níveis diferentes de ajuste

Alimentação de energia 110 ou 220, selecionável
 automaticamente através de fonte

 chaveada interna ao equipamento
VAC

VDC Equipado com bateria interna 
recarregável 6V/4,5Ah

Autonomia da operação com bateria Até 15 horas
(usando uma célula de carga)

Faixa de temperatura nominald e 0 a +40

Faixa de temperatura de operação ºC de 0 a +40

Faixa de temperatura de armazenamentod e -20 a +50

DisplayL ED, 6 dígitos, com visualização nos
 

dois lados do equipamento

Altura do display Mm 22

Legendas do display Unidade: Kg, Contagem, Acúmulo,
Zero, Tara, Estabilidade, AC

Teclas #, Func, Acum, Tara, Zero, Liga/Desliga

Interface de comunicação R S-232C


