Průmyslové provedení

Vysoce přesná

Počítací váha
KPZ 2-04E-3
Vnitřní dělení až 1/ 600.000
Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků
Robustní konstrukce
3 přehledné displeje
Funkce sčítání
Příznivá cena

Manuální tára
Nastavení nuly
220 V/ Bateriový provoz
RS232 (za příplatek )
Tiskárna čárových kódů (za příplatek )

Levná, úředně ověřitelná, vysoce přesná váha.
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Průmyslové provedení
Vysoce přesná počítací váha
Typ: KPZ 2 - 04E – 3
Tato vysoce citlivá přesná váha je vhodná pro veškeré aplikace technologického vážení, díky vysokému rozlišení
displeje a několikanásobně většímu vnitřnímu dělení. Jejími vlastnostmi a technickou specifikací je zaručeno vysoce
přesné počítání kusů. Robustní konstrukce, vestavěná výměnný akumulátor, jasně viditelné 3 LCD displeje a
membránová klávesnice odolná proti prachu a vodě umožňuje této váze stát se Vaším každodenním pomocníkem.
Váhu lze dodat také ve verzi úředně ověřitelné s rozlišením 3.000 dílků.
Standardní funkce:
9 Rozlišení displeje: 1/30.000 nebo 1/15.000, vnitřní dělení 1/600.000 nebo 1/300.000.
9 Naprogramovaný automatický postup kalibrace.
9 Automatické nastavení nuly, počítání kusů.
9 Tára po celém vážícím rozsahu. Hodnotu táry lze zadat stisknutím klávesy při položení zátěže na plošinku
nebo pomocí numerické klávesnice.
9 Možnost zadat 10 jednotkových hmotností pro počítání kusů do paměti. Tyto předvolené hodnoty jsou
uživatelem jednoduše z paměti vyvolány a mohou být také jednoduchým způsobem obměňovány.
9 3 LCD podsvícené displeje, zobrazující celkovou hmotnost, jednotkovou hmotnost a počet kusů.
9 Set-pointy, indikace dosažené předvolené hodnoty hmotnosti či počtu kusů audiosignálem.
9 Odnímatelná plošinka z nerezové oceli.
9 HR/klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného indikátoru u 3000d vah.
Stiskněte tuto klávesnici po dobu 3 sekund a vážící hodnota se přepne na 5 sekund na rozlišení 15000d
Příslušenství: Volně konfigurovatelné sériové rozhraní RS232.
Pomocí tohoto rozhraní mohou být přenášena data jako jsou datum, čas,
dále pak volitelná 15-ti místné číselné údaje, počet kusů, hmotnost kusu,
brutto-tara-netto , možnost výtisku dat s celkovým počtem kusů.
K tomuto rozhraní může být také připojena KPZ jehličková tiskárna nebo
KPZ termo tiskárna etiket. Přizpůsobení vzhledu tisku může být na přání
zákazníka vybaveno logem. Výše uvedené údaje mohou být vytištěny
jako číselný kód nebo čárový kód.

Typ

Velikost plošinky 320 x 250mm

Cena Kč

Obj. č.

poptávka
poptávka
poptávka
poptávka
poptávka
poptávka
poptávka
poptávka
poptávka
poptávka

204303000000
204306000000
204315000000
204330000000
204515000000
204530000000
204E30300000
204E30600000
204E31500000
204E33000000

Příslušenství (za příplatek)
Miska, nerezová ocel, 246 x 222 x 42 mm

poptávka

Obj. č.
204300080000

Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné

poptávka

204300070002

Sériové rozhraní RS 232 programovatelné

poptávka

204300070001

Jehličková tiskárna Favorit 24 PLUS k RS 232

poptávka

203424000000

Jehličková tiskárna DR 3-1 k KPZ 2-04-3

poptávka

120035100000

Tiskárna etiket a čárových kódů DR 2 k RS 232

poptávka

204333000000

Přizpůsobení tisku DR 2 dle přání zákazníka

poptávka

204333100000

2-04-3/3000
2-04-3/6000
2-04-3/15000
2-04-3/30000
2-04-3/15k
2-04-3/30k
2-04E-3/15.000
2-04E-3/15.000
2-04E-3/15.000
2-04E-3/30.000

Váživost

Dělení

Rozměry v mm

3.000g
6.000g
15.000g
30.000g
15.000g
30.000g
3.000 g
6.000 g
15.000 g
30.000 g

0,1g
0,2g
0,5g
1,0g
1g
2g
1,0g
2,0g
5,0g
10,0g

320 x 250 mm
320 x 250 mm
320 x 250 mm
320 x 250 mm
320 x 250 mm
320 x 250 mm
320 x 250 mm
320 x 250 mm
320 x 250 mm
320 x 250 mm

Možnost úř.
ověření

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano

Úřední ověření ( ES – ověření)
Úřední ověření váhy u výrobce KPZ PL (před dodáním) do 50kg platnost 3 roky

poptávka

3001160000

Potvrzení o ověření měřidla ( ES – certifikát )

poptávka

3000000005

Typ
KPZ 2-04-3

Váživost
všechny

Rozměry balení
41 x 38 x 20 cm, 5,5 kg

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice
KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !
Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
25.09.2012 19:24
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Průmyslové provedení

Počítací váha

Typ KPZ 2-04-8
1 / 600.000 Vnitřní dělení
1 / 60.000 Externí dělení
Pamět hmotnosti kusu
Zobrazení nejvyš. hodnoty kusu
Zobrazení nejvyšší hodnoty
manuální tara

Nastavení nuly
Provoz na baterie
230 Volt-provoz
Funkce sčítání
RS 232 ( za příplatek)
Tiskárna (za příplatek)

Hospodárné počítání = ušetření pracovní doby
25.09.2012 19:24
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Průmyslové provedení

Vysoce přesná počítací váha
Typ KPZ 2-04-8
Počítací váha KPZ 2-04-8 má rozměr plošiny 230 x 300 mm.
Tato kvalitativně vysoce přesná počítací váha se může použít všude v necejchuschopném nasazení . Na základě vysoko
přesného externího rozlišení a vysokého vnitřního rozlišení může být bez problémů počítané velké množství malých dílů. Kromě
toho vyplývá z tohoto velká stabilita a opakovaná přesnost.
Indikátor na 3 LCD-Displejích umožňuje obsluze podchytit všechna důležitá data na jeden pohled.. Tato nadmíru odolná
konstrukce , přídavná ochrana proti vlhkosti , zabudovaná odolná baterie a optimální obsluha vodotěsné fóliové klávesnice dělá z
této počítací váhy nepostradatelného mobilního denního pomocníka. Váha může být napájená ze síťe nebo z akumulátoru.
Plošina je z nerezu a je k čištění odnímatelná.
Standartní vlastnosti:
- Indikátor-dělení: 1/60.000 při vnitřním dělení až 1/600.000
- Naprogromavaný automatický postup klaibrace
- Automatické nastavení nuly
Počítání kusů (nejmenší hmotnost kusu 1/5 dělení indikátoru. Váha počítá i menší kusy , potom ale může dojít i k větším
Odchylkám.
- Hodnota tary nebo hmotnost kusu může být navážená nebo být zadaná přes klávesnici.
- Váha disponuje přes 100 ( volně programovatelných ) místa v paměti pro číslo zboží a popsání zboží.
- Místo v paměti napočítaného množství k sčítání stejných počítacích dílů v celkovém kusu a v celkové hmotnosti.
- Váha a počet kusů ( spočítané výsledky ) se mohou v paměti sčítat. .
- Množství – a kontrola hmotnosti , vážení v toleranvové oblasti ( Checkweighing)
(to zn. . Signalový tón pří překročení volně zvolených počtu kusů nebo hmotnosti ).

Funktionen : 3 LCD podsvícené displeje, 6-místné, 20 mm vysoké, podsvícené .
-ručně tárovatelný nebo
odvážítelný , mínusový indikátor, automatická kalibrace, manuelní a automatická funkce sčítání , Soll hmotnostkontrola, kontrola množství, automatické přepočítání hmotnosti kusu, vlastní test, automatické nastavení nuly,
váha 1-/ váha 2- funkční displej, M+, pracovní teplota : 0 – 40°C.

Typ

Váživost

2-04-8/3000
3.000g
2-04-8/3000
6.000g
2-04-8/3000
15.000g
Příslušenství (za příplatek)
Sériové rozhraní RS 232 neprogramovatelné

Dělení

Rozměry v mm

Možnost úř.
ověření

Cena Kč

Obj. č.

0,05g
0,1g
0,2g

230x300mm
230x300mm
230x300mm

Ne
Ne
Ne

poptávka
poptávka
poptávka

204803000000
204806000000
204801500000
Obj. č.
204300070002

poptávka
poptávka

Jehličková tiskárna Favorit 24 PLUS k RS 232

203424000000

Úřední ověření ( ES – ověření)

poptávka

Potvrzení o ověření měřidla ( ES – certifikát )
Typ
KPZ 2-04-8

Váživost
všechny

3000000005

Rozměry balení
45 x 38 x 21 - 5kg

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice
KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !
Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.
25.09.2012 19:24
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Průmyslové provedení

Počítací váha
typu KPZ

2E-06 / 56

EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení
Jednoduchá k ovládání
Kaacita do 500 kg
Vysoký indikátorový stativ
25 mm LCD – Indikátor
100 % Tára
230V Napájení
Akumulátor
RS232 rozhraní
Brutto-/Netto přepínání
Příslušenství k plošině (za příplatek)
Počítací funkce(za příplatek)
3 setpointy (za příplatek)
Tiskárna (za příplatek)
Barcode (za příplatek)

Minimální hmotnost kusu pro počítání kusů : 1/5 dílku váhy
Levná a robustní průmyslová - počítací váha !
25.09.2012 19:24
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Průmyslové provedení
Můstková váha typ KPZ 2E-06 / 56. pro cejchuschopné a necejchuschopné nasazení.
Konstruktce: robustní a kvalitní vysoce hodnotná můstková váha ,vyrobená z robustníh průmyslové svařované
pravoúhlé trubkové oceli, práškovaně lakované, s nerezovu pokrývací plošinou) univerzální jako Stativ- nebo k
nasazení jako stolní verze.
Vážící systém: Vybaven hliníkovým DMS – snímačem typu KPZ 504E 2, IP 67, Schválení : EU ověřitelná třída
přesnosti III, CE Konformní, Napájení: 230 Volt síťové napájení
Provedení: KPZ 2-06/56 Externí 15.000 dělení, KPZ 2E-06/56 cejchuschopný Standardní 3.000 externích děleních,
umožní aby se po dobu 5 sekund vážící hodnota přepnula na rozlišení 15000d.

U standartních-provedeních KPZ 2E-06S / 56, je indikátor KPZ 56 uveden v ceně

Minimalní hmotnost kusu pro počítací vážení :
1/5 dílku váhy. ověřitelná

Krátký popis: KPZ 56E-1
Tento kvalitní vysoce hodnotný vysocerozlišitelný počítací
indikátor může být použit v cejchuschopném a
necejchuschopném nasazení. Na základě vysokého
externího rozlišení a 20 krát vyššího vnitřního rozlišení může
být bez problémů napočítáno větší množství menších dílů.
Mimo jiné se díky tomu dostane vysoká stabilita a opakovaná
přesnost. Indikátor na 3 LCD-displejích umožňuje
obsluhovateli podchytit všechny důležitá data na jeden
pohled. Přepínání není nutné. Tato nadmíru odolná
konstrukce , k tomu ochrana proti vlhkosti , zabudovaná znovu
nabíjcí baterie a optimální obluha vodotěsné fóliové
klávesnice dělají z této váhy nepostradatelného denního
pomocníka.

Popis klávesnice
0 bis 9 a .
CE:

Klávesou se zadává hmotnost kusu, počet, hodnotová hranice nebo tára -hmotnost
Klávesou lze vymazat veškeré zadané hodnoty
1) Touto klávesou se nastaví nula.
2) Dvojitým stiskem klávesy lze zadat úroveň podsvícení displeje.
Touto klávesou se táruje položená hmotnost na váze.
Klávesa slouží k potvrzení zadaného množství.
Klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako hmotnost kusu.
Klávesou bude potvrzena zadaná hodnota jako maximální hodnota, počet kusu nebo hmotnost.Pokud by měla
být hodnota příliš vysoká, objeví se, vydá se varovný signál.
Klávesou budou vyvolané uložené hmotnosti kusu.
Klávesa přičítání nebo odčítání hodnot do paměti.
Stisknutím této klávesy se nejprve zobrazí a poté smažou nasčítané hodnoty v paměti.
Při cejchuschopném provedení : klávesnice vysokého rozlišení/desetinná tečka Aktivace vysokorozlišitelného
indikátoru u 3000 d vah. Stiskněte tuto lávesnici po dobu 3 sekund a vážící hodnota se přepne na 5 sekund na
rozlišení 15000d.

M+
MC
HR/.

Standartní vlastnosti: Indikátor-dělení: do 1/30.000 možné při vnitřním dělení 1/600.000. automatický postup při
kalibraci. Automatické a manuální nastavení nuly. 100% Tára. Počítání kusů. Hodnota táry a hmotnost kusu lze
zadat klávesou nebo být navážena. Indikátor má pamět na 10 ( volně programitelných ) jednotkových hmotností. 3
LCD-Displeje s podsvícením které zobrazují hmotnost, počet kusů a hmotmost kusu. Hmotnost a počet kusů(
napočítané výsledky) mohou být v paměti sčítány.Kontrola množství a kontrola hmotnosti/ kontrola dosažené
hranice( to zn. Signální tón při překročení zvoleného množství nebo zvolené hmotnosti ).Síťové a bateriový provoz,
kontrola nabíjecího stavu, symboly pro nabíjení baterie.
Za příplatek : Volně konfigurovatelné sériové rozhraní (RS 232). S tímto sériovým rozhraním mohou být přenášeny
vážící data tak jako datum, čas a dvš volně zvolitelné 15- místné číslo( např. číslo výrobku, číslo obsluhovatele ).K
tomuto sériovému rozhraní může být zapojena KPZ – pásková tiskárna tak jako KPZ – etiketová tiskárna, které
tisknou číselnou hodnotu nebo etiketu s čárovým kódem.
Záruka : 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice
KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !
Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.
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KPZ Stolní váhy

KPZ 2033

Příslušenství

KPZ 21133

KPZ 2043
Počítací váha

KPZ 20310 IP

65
V provedení NEREZ DIN 1.4301

V provedení NEREZ DIN 1.4301

Smíme Vám
také vyřešit
problém s
vážením
KPZ2-04-8
Počítací váha

?

KPZ 2E06N IP 69K

KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice
KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! !
Chyby a technické změny vyhrazeny / Ceny jsou uvedeny bez dopravného / Cena dopravy na zavolání
Záruka: 24 měsíců na dokonalé vlastnosti materiálu a provedení, řádné a normální použití podmínkou.
Vyjímkou jsou akumulátory a nabíječky.
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Datový list 2012/02
Průmyslové provedení

KPZ 2-11-3

KPZ 2-03-9

KPZ 2082 Systém počítacích vah

KPZ 2-03-3

KPZ 1

KPZ 2-04-3

KPZ 2B

KPZ 2E-06S

KPZ 2

KPZ 71- 7

KPZ 2D

Mnoho příslušenství

Příslušenství KPZ 71-7

KPZ 73SDJ

KPZ 72

KPZ 76

KPZ 73

Jeřábové váhy

KPZ 73B

KPZ 74

Váhy na vozidla

Potřebujete jinou váhu, zvláštní produkty jsou naše specialita !
KPZ - Váhy, s.r.o. • Libošovice 76, • CZ 507 44 Libošovice
tel.: (+420) 493 571 111 - 113 • fax.: (+420) 493 571 100
Email: kpz@kpz-vahy.cz • http://www.kpz-vahy.cz
Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ ! ! !
25.09.2012 19:24
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