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ASC KOMPAKT DARABSZÁMLÁLÓ MÉRLEG 
 

 
 

  
 

FUNKCIÓK: 

• darabszámlálás: 
- minta darabszám bevitel, 
- A.P.W. (átlagos termék súly) bevitel, 
- A.P.W. optimalizálás, 
- nem elegendő A.P.W. / minta darabszám kijelzés, 
- 10 PLU memória;  

• súly vagy darabszám ellenőrzés, 2 beállítható kü-
szöb értékkel és akusztikus riasztással;  

• súly és darabszám összegzés;  

• nullázás;  

• zero tracking; 

• fél automata vagy manuálisan beírt tára beállítás; 

• digitális kalibrálás 

• automatikus kikapcsolás 

• háttérvilágítás 

• alacsony akkumulátorszint jelzés 

Darabszámláló mérleg, ideális raktárakba és kis 
alkatrészek számlálásához. Súly vagy darabszám 
ellenőrzés, súly és darabszám összegzés, 10 PLU 
memória. Kérhető CE-M hitelesítve is. 
 

FŐBB TULAJDONSÁGOK: 

• 3 darab LCD kijelző háttérvilágítással, 6 darab 20 
mm magas karakterrel, folyamatosan leolvashassuk a 
súly, az átlagos terméksúly és a darabszám értékét. 

• Vízálló membrán billentyűzet, numerikus és funkció 
billentyűkkel (20 gombos), hangjelzéssel.  

• Rozsdamentes acél mérőfelület, mérete: 230 x 300 
mm. 

• Állítható lábak és vízszint jelző libella 

• Digitális kalibráció 

• Automatikus kikapcsolás 

• Háttérvilágítás működésének beállítása. 

• Alacsony akkumulátor töltöttség szint figyelmeztetés. 

• Működési hőmérséklet: 0°C ~ 40°C. 

• Tápellátás: beépített akkumulátorról (üzemidő körül-
belül 70 óra) és tartozék 230Vac hálózati adapterről. 

• RS232/C port PC vagy nyomtató csatlakoztatásához. 

• Csomag méret: 410 x 375 x 180 mm – Súlya: körül-
belül 5,1 kg. 

• Kérésre 3000e + 3000e CE-M hitelesítés 
 

DARABSZÁMLÁLÁSI JELLEMZŐK 
Belső felbontás és legkisebb számlálható termék súlya: 

Modell  ASC6   ASC15   ASC30  

Belső felbontás [g] 0,02 0,05 0,1 

Min. elfogadott  
A.P.W. [g] 

0,1 0,2 0,5 
 

 

Elérhető verziók 
 Kód Maximális terhelhetőség [kg] Standard Osztás [g] CE-M2 osztás [g] 
 ASC6 6 0,1 1/2 
 ASC15 15 0,2 2/5 
 ASC30 30 0,5 5/10 
CE-M osztás csak a megfelelő opció kérése esetén érvényes 
 

Opciók 
 Kód Leírás  

 

CT4 ISO 17025 kalibrálási tanúsítvány 6 és 60 kg között. Precíziós és ipari mérlegekhez, daru 
mérlegekhez. 

 

 

ECEM2 Gyártói hitelesítés CE-M 2x3000e osztással.  

 OBTPRSH ABS termikus nyomtató (szükséges kombinálni a megfelelő kábellel). Papír szélesség 58 
mm; tekercs átmérő 50 mm; tápellátás beépített 110-240 Vac adapterrel. 
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RSCBBC 1,5 m kábel az ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD és HLD sorozatú kijelzők OBTPRSH 
nyomtatóhoz való csatlakozatásához. 

 

 RSCBPCBC 1,5 m kábel az ALGM, ASC, BCSD, HLD és KS sorozatú kijelzők PC-hez való 
csatlakoztatásához. 

 

 

SHAL11 9V 800mA áramszolgáltató.  

 

14DFWBA 6V 4,5Ah akkumulátor.  

 

15ASCK Billentyűzet átfedés.  

 

15ASBP Rozsdamentes acél mérőlap.  

 

15ASBF Állítható láb.  

 

15ASBC Öntött védőburkolatok átlátszó műanyagból.  

 


