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Elektroniczne, profesjonalne wagi hakowe przeznaczone do ważenia żywych ryb
Firma MENSOR opracowała nową grupę wag hakowych przeznaczonych do ważenia
żywych ryb szczególnie na zawodach wędkarskich. Wagi tego typoszeregu mogą być
legalizowane. Wyposażone są one w szereg dodatkowych funkcji, łatwych do stosowania w
warunkach polowych
Typoszereg obejmuje grupę wag o zakresach pomiarowych od Max = 3kg do Max = 300kg, np
waga WM15P2H posiada zakres pomiarowy: 0 do 15 kg działkę legalizacyjną 5 g.

Cechy charakteryzujące wagi MENSOR przeznaczone dla wędkarzy:
 Prosta, intuicyjna obsługa.
 Duży, podświetlany i czytelny wyświetlacz.
 Krótki czas pomiaru - przeciętnie około 2 sek.
 Funkcja tarowania w całym zakresie pomiarowym, pamiętanie tary przy kolejnych ważeniach.
 Funkcja automatycznego zapamiętywania wyniku ostatniego ważenia i wyświetlanie go na wyświetlaczu




(waga włącza się w trybie z włączoną tą funkcją - nie wymaga żadnej dodatkowej obsługi).
Zasilanie akumulatorowe o dużej pojemności umożliwiające nawet 50 godzin ciągłej pracy.
Funkcja automatycznego wyłączenia wagi (podczas jej bezczynności) zasilanej akumulatorowo oszczędzanie akumulatora.
Bardzo duża odporność mechaniczna na przeciążenia.

Funkcje i cechy wagi:
Dodatkowa filtracja
Dodatkowa filtracja
Zapamiętanie wyniku
Cyfry wyśw. o wysokości
2,2cm
Akumulator Li-ion do 50h
5 lat gwarancji na przetw.
pom.
2 lata gwarancji
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Dane techniczne:
Obciążenie maksymalne:
Obciążenie minimalne:
Zakres tarowania:
Działka legalizacyjna:
Działka funkcji zwiększonej
rozdz.:
Czas stabilizacji wskazań:
Zakres temp. pracy:
Zakres temp. przechow:
Klasa IP wagi:
Klasa IP miernika:
Wymiary wagi
/szer/głębok/wysok/:
Masa wagi

Zasilanie:

Typ wagi
WM3P2H WM6P2H WM15P2H WM30P2H WM60P2H WM150P2H
3kg
20g
-3kg
1g

6kg
40g
-6kg
2g

15kg
100g
-15kg
5g

30kg
200g
-30kg
10g

60kg
400g
-60kg
20g

150kg
1kg
-150kg
50g

0,2g

0,5g

1g

2g

5g

10g

≈2s
10°C ÷ 40°C
-20°C ÷ 60°C
IP 54
IP 54 (można zwiększyć do IP 65)
19cm/10cm/16cm

21cm/10cm/19cm

1,5kg
1,9kg
wbudowany akumulator Li-ion (50 godz. Ciągłej pracy); zasilacz stabilizowany
12V
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