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BS3 SOROZAT PRECÍZIÓS LABORATÓRIUMI MÉRLEG 
 

 
 

FUNKCIÓK: 

• Darabszámlálás 

• Súly ellenőrzés 

• Százalékos mérés 

• Sűrűség meghatározás 

• PEAK, HOLD 

• mértékegység átváltás: penn., oncetr, grain, teal hon, 
teal sgp, teal roc, momme. 

• Nullázás  

• Félautomata tára 

Minőségi precíziós mérleg, laboratóriumi és ipari 
felhasználáshoz. Az egyedi program és a magas 
minőségű mérőcella garantálja, hogy mindig precíz és 
gyors a mérés.  Elegáns design, kompakt és könnyen 
tisztítható. Kiváló ár/érték arány. 
 

Jellemzők 

• LCD kijelző háttérvilágítással 

• 5 gombos vízálló billentyűzettel. 

• Felépítés: alumínium szerkezet, ABS ház, műanyag 
védőborítás. 

• Kör alakú védőbúra, mérete Ø 135x70mm. 

• Soros port: RS232 adat kimenet PC, nyomtató 
csatlakoztatásához.  

• Vízszintező libella, állítható láb.  

• Rozsdamentes acél mérőlappal. 

• Digitális külső kalibráció 

• Állítható szűrő. 

• Kúszás +10…+30oC: +/-5ppm/ oC 

• Alacsony feszültség szint riasztás 

• Tápellátás akkumulátorról vagy 230 Vac 50 Hz – 9Vdc 
külső hálózati adapterről.  

• Méretek: 190 x 255 x 75 mm; súlya: 1,6 kg 

 

Elérhető verziók  

Kód Mérőfelület 
mérete: 

[mm] 

Terhelhetőség  
[kg] 

Osztásérték  
[g] 

Ismétlőképesség 
[g] 

Linearitás 
[g] 

Válaszidő 
[s] 

BS123 Ø 80 mm 120 0,001 0,0008 ±0,003 ≤ 3 

BS203 Ø 80 mm 210 0,001 0,0010 ±0,003 ≤ 3 

BS303 Ø 80 mm 310 0,001 0,0010 ±0,003 ≤ 3 

BS403 Ø 80 mm 420 0,001 0,0010 ±0,004 ≤ 3 
 

Rendelhető opciók  

 Kód Leírás 

 

TLP50 Termikus nyomtató opció, asztalon külön álló változat. Nyomtatási sebesség 25mm/sec, 
48 mm széles papír; vonalkód nyomtatás (CODE 39, UPC-A, JAN (EAN)13; beépített 
óda tartozék 110-240 Vac adapter. 

 

DPP-250 Termikus nyomtató kis helyigényű hordozható. A belső újratölthető akkumulátor mobilitást 
biztosít. Tartozék csatlakozókábellel. 

 

BL0371 Az ionok fújásával az ION-A15 ionizáló semlegesíti a statikus elektromosságot a töltött 
mintákon. A minta néhány másodpercen belül készen áll a statikus töltésektől mentes 
mérésre, így a kezelő pontos eredményeket kap. Az ION-A15 ionizáló, könnyen 
szállítható és használható mindenhol a laboratóriumban. 
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 BL0333 Gyártói kalibrációs tanúsítvány. 

 

WAF1200 Kalibráló súly, 200g F1 

 

WAF1100 Kalibráló súly, 100g F1 

 E743 RS232 csatlakozó kábel PC csatlakoztatásához. 

 

E1002 RS232 / USB konverter. 

 

AC001 Sűrűség meghatározó kit szilárd anyagokhoz. 

 

AC002 Sűrűség meghatározó kit szilárd és folyékony anyagokhoz.  

 


