THÔNG TIN KỸ THUẬT THIẾT BỊ
Công ty Tân Kiều xin gửi đến khách hàng thông tin kỹ thuật thiết bị như sau:
I
-OHAUS
Model: PA-OHAUS
Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ

Mức cân:
65g x 0.0001g
110g x 0.0001g
210g x 0.0001g
210g x 0.001g
410g x 0.001g
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OHAUS USA PA

- Màn hình hiển thị dạng số độ phân giải cao, các ký tự hiển thị hướng dẫn nhanh các chức

năng của cân.
- Cân , Trừ bì, g, ct,t,.
- Chức năng tự kiểm tra pin
- Cổng giao tiếp RS-232(Bao Gồm)
- Các lựa chọn: Pin sạc (12V/4h hoặc AC/DC adaptor)
- Hệ thống chuẩn trong tự động điều chỉnh AutoCal ™.
- Lồng kính chắn gió cho cân 3 , 4 số lẻ.
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OHAUS USA PA

- Thiết bị đạt độ chính xác cấp II theo tiêu chuẩn OIML.
- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh
- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường
- Màn hình hiển thị LCD độ phân giải cao.
- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb/oz/ozt/đếm PCS theo nhu cầu
riêng.
- Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển.
- Chức năng: cân trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.
- Chế độ thông báo tình trạng ổn định của cân.
- Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.
- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.
3. HÔ G SỐ KỸ HUẬ PIONEER OHAUS - USA :
- Phương thức định lượng: Cảm biến từ (load cell).
- Kích thước đĩa cân : Phi 90mm tới 180 mm (Đĩa cân bằng inox) .
- Nguồn điện sử dụng : AC adaptor 12V/4h Ah Dc/ pin sạc bên trong.
- CÂN ĐIỆN TỬ PIONEER PA OHAUS - USA đã được Phê duyệt mẫu tại Tổng Cục Tiêu
Chuẩn Đo Lường Việt Nam

