520-I
Indicador digital pesador e contador de peças com gabinete em aço inoxidável,ideal para
ambientes hostis. Atende também os requisitos da indústria farmacêutica e alimentícia. Conta com
bateria interna de até 120 horas de autonomia. O visor com backlight garante a boa visualização
em locais mal iluminados. Grau de proteção IP-67.
Publicmaster - (11) 2085-0013

520-ABS
Indicador digital pesador e contador de peças com gabinete de plástico ABS de alta resistência a
impacto. Ideal para os departamentos de recebimento, expedição, almoxarifado e produção, alia
a praticidade do funcionamento por bateria com precisão de pesagem e contagem.

A Balanças Navarro se reserva ao direito de efetuar melhorias técnicas que alterem as especificações sem prévio aviso

Características - 520-I e 520-ABS
- Resolução:3.000 divisões (resolução interna do conversor A/D 1/300.000)
- Equipado com 3 displays de LCD com backlight e led indicativo,para visualização de peso,
peso unitário por peça e quantidade de peças.
- Possui memória com acumuladores para peso e quantidades de peças.
- Determinação de peso médio por peça (automaticamente ou manualmente)
- Função de alarme sonoro para limites programados de peso e quantidade de peças
- 10 memórias programáveis para peso unitário.
- Compensação automática de desvios de linearidade decorrentes de variações de temperatura
- Velocidade de amostragem selçecionavel.
- Alimentação por bateria ou AC
- Led indicador de nível baixo de bateria e indicador do nível de carregamento da bateria
- Bateria recarregável do tipo 6V/4Ah, para ate 200 horas de uso do equipamento.
- Função de tara em em toda a escala, captura automática de zero, modo de operação tipo Checkweighing Lo/Hi/Go, pré-tara, modo de operação para balança contadora, programação de alarme
sonoro para determinados valores de peso e quantidade, possui memória acumuladora para
valores de peso e quantidade de peças.

WT-1000
Indicador digital, pesador e contador de peças,
com gabinete de plástico ABS. Grau de proteção
IP65. Ideal para eletronização de balanças
mecânicas, equipado com saídas serial
RS232 e bateria recarregável 6V/4Ah.

WT-21 Painel
WT-21 Inox
Indicador de peso para aplicações industriais integradas a
microcomputadores,relés e PLC’s. Conta com saídas
opcionais 4-20mA, RS232/RS422/RS485 e BDC, alem de
gateways para integração com softwares de gerenciamento
de balanças rodoviárias e silos.
Grau de proteção IP-67.

Características
- A indicação remota-indicador digital até uma distância de
300 metros da plataforma - libera totalmente a plataforma,
proporcionando maior área livre e fácil acesso de cargas.
- Programável para até 10.000 divisões.
- Pode ser instalado em qualquer balança ou sistema de
pesagem já existente.

Indicador de peso para aplicações industriais integradas a relés e
PLC's. Conta com saídas opcionais 4-20mA, RS232/RS422/RS485 e BDC.
Ideal para pesagem de tanques, silos, dosadores, indicação de picos,
perda de peso e integradores de fluxo.

Características
- Possui recursos de programação e configuração tornando-o
apropriado ás mais diferentes aplicações, tais como sistemas de
pesagem
- Dosadores, por comparação, integradores de fluxo, perda de peso e
sistemas para medição de cargas de pico.
- Pode ser conectado a até 8 celulas de carga com resistência de entrada
de 350 ohms cada uma.
- Equipado com 1 porta de comunicação serial RS232 e loop de corrente.
- Construído em caixa especial para montagem em painel, construída
em alumínio.
- Alimentação AC85-265, 50/60Hz
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