
TPS DH
Bench Scales

Floor Scales

Bộ chỉ thị điện tử
Với công nghệ xử lý A/D nhanh, độ phân giải cao
Bộ chỉ thị TPS DH sẽ thích hợp với nhiều loại cân bàn,
cân sàn và các hệ thống cân khác nhau (tích hợp tối đa
4 con loadcell). Kèm với đó là tuổi thọ pin lên tới 80h, 
khả năng tự tắt nguồn cân khi không sử dụng.
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TPS DH
Bench Scales

Với thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng !
Cân bàn thuộc dòng seriel TPS DH là sự lựa chọn cho việc cân trọng lượng đơn giản thích hợp cho 
các khu công nghiệp, các xưởng sản xuất, và mọi nơi cần có cân điện tử để kiểm tra.  
Cân bàn điện tử dòng TPS DH với thiết kế đơn giản, mặt bàn cân vững chắc.
Nó là giải pháp hoàn hảo cho việc kiểm tra số ký hàng hóa của các công ty xí nghiệp.... với giá cả hợp lý nhất

Các tiêu chuẩn cơ bản :

• Có 5 mức cân cơ bản: 30kg, 60kg, 150kg, 300kg, 500kg và còn nhiều mức cân khác( như 20kg, 100kg
200kg, ...) tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng.

• Cân có độ chính xác cao, độ phân giải lên tới 1/10.000.
• Bàn cân được thiết kế vững chắc, mặt bàn bằng INOX 304.
 Đầu cân được làm bằng nhựa ABS thích hợp với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.  

 Chức năng cân, trừ bì, đếm mẫu sản phẩm, cộng dồn, HI - OK - LO (cài đặt giá trị trên dưới).
 Nguồn cung cấp 220V / pin sạc 6V/4.5Ah,  có chế độ tự động tắc nguồn để tiết kiệm pin.

 

 Có thể lựa chọn nhiều đơn vị khác nhau kg / g / lb / oz . Có cả cổng RS232.  

Floor Scales
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Kích thước sàn cân (mm) 300 x 400 400 x 500 500 x 600 600 x 800

Capacity × Readability (d)

15 kg × 0.002 kg
30 kg × 0.005 kg

75 kg × 0.01 kg
100 kg × 0.02 kg

Model cân tương ứng

Độ phân giải 1: 6000

Chiều cao trụ cân
Qúa tải an toàn 125% tải trọng cân

Chức năng Cân, đếm mẫu, cân động, tính tổng

Bộ chỉ thị Vỏ nhựa ABS độ bền cao, Led đỏ, 6 số, cao 51mm

Phím chức năng 6 phím chức năng, tare, trừ bì

Thời gian ổn định 2 giây

Tuổi thọ pin 80 giờ làm việc liên tục và 12 giờ sạc lại

TÍnh năng kèm theo
Nhiệt độ hoạt động
Đơn vị tính

Có cổng RS232 kết nối với máy tính

Trọng lượng cân
Khối lượng đóng gói
Giá bán ( chưa VAT)

60 kg × 0.01 kg

30 kg × 0.005 kg
60 kg × 0.01 kg

150 kg × 0.02 kg
200 kg × 0.02 kg

100 kg × 0.01 kg

150 kg × 0.02 kg
200 kg × 0.05 kg

400 kg × 0.05 kg
500 kg × 0.1 kg

300 kg × 0.05 kg

150 kg × 0.05 kg
200 kg × 0.05 kg

500 kg × 0.1 kg
750 kg × 0.1 kg

300 kg × 0.05 kg

Trọng lượng × Bước nhảy

TPS 15 DH
TPS 30 DH

TPS 75 DH
TPS 100 DH

TPS 60 DH

TPS 30 DH
TPS 60 DH

TPS 150 DH
TPS 200 DH

TPS 100 DH

TPS 150 DH
TPS 200 DH

TPS 400 DH
TPS 500 DH

TPS 300 DH

TPS 150 DH
TPS 200 DH

TPS 500 DH
TPS 750 DH

TPS 300 DH

Nguồn cung cấp 220V với pin sạc kèm trong cân 6V/4.5Ah

Nhiệt độ từ -10°C đến 40°C,  tại độ ẩm tương đối 10% đến 80 % không ngưng tụ

500 mm 600 mm 800 mm

lb/ kg/ g

CÂN ĐIỆN TỬ

3.800.000 VNĐ 4.200.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ3.800.000 VNĐ

15 kg 25 kg 35 kg12 kg

17 kg 27 kg 37 kg14 kg
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