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Ci20 weegschaal
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Algemene beschrijving
De Ci 20 weegschaal is het resultaat van de ervaring, de
knowhow en het onderzoek van PRECIAMOLEN met betrekking
tot de ontwikkeling van precieze, eenvoudige en ergonomische
producten die bestemd zijn voor professioneel en industrieel
gebruik. Voor alle toepassingen. De serie Ci 20 kan geschikt
gemaakt worden voor uw specifieke omgeving en uw gebruiks-
voorwaarden.

Deze weegschaal is uitgevoerd in ABS voor een eenvoudige reini-
ging, heeft een roestvrij stalen weegplateau en en 4 afstelbare
antislip voetjes voor een perfecte stabiliteit om te voldoen aan de
vereisten voor industrieel wegen in extreme omgevingen.

Het eenvoudige gebruik, de betrouwbaarheid en robuustheid van
de weegschalen in deze reeks, voor enkelvoudig en complex
wegen van uw inventaris, verpakkingen, producten, mengsels, ....

Deze weegschaal kenmerkt zich door:

een toetsenbord met touchpad en een new technology FSC-
LCD-kleurenscherm voor de weergave van het gewicht in
7 cijfers, 25 mm groot, en bijkomende informatie in 10 tekens van
8 mm.

Dit apparaat heeft een geïntegreerde elektrische voeding om
niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding, een
datum- en tijdfunctie en een DSD* van 300.000 weegresultaten.

De optionele lithium-ion accu met laadindicator zorgt voor auto-
nomie gedurende intensief gebruik en, dankzij de korte oplaad-
tijd, beschikbaarheid de volgende dag.

Metrologische certificering
 NAWI-richtlijn

Conformiteit
 Europese laagspanningsrichtlijn 

 Europese richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit

Functionaliteiten
 Enkelvoudige weging

 Tellen

 Tolerantiecontrole +/-

 Formulering

 Berekening

Beschikbare modellen
Verkrijgbaar in 4 weegvermogens Wettelijke Metrologie of
Buiten Wettelijke Metrologie:

* Dataopslag (Data Storage Device) voor de traceerbaarheid van de wegingen.

Weeg-
vermogen

Geschikt voor 
handelsdoeleinden HML

(d)
e HR

1,5 kg 0,5 g 0,1 g 0,1 g

3 kg 1 g 0,1 g 0,2 g

6 kg 2 g 0,2 g 1 g

20 kg 5 g 1 g 1 g
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Technische gegevens

Fysieke eigenschappen

Elektrische voeding
 Netvoeding

• Spanning ............................................................................ 90-230 V
• Frequentie ........................................................................ 50-60 Hz
• Verbruik .............................................................................. 0,35 A

 Voeding via interne accu (optie)
• Autonomie:

Achtergrondverlichting uit .................................................... 48u
Maximale achtergrondverlichting .................................. 16u

• Oplaadtijd
Van 0 tot 100 % ............................................................................. 8 u
Van 80 tot 100 % .......................................................................... 4 u

Omgeving
 Temperatuurbereik

• Werking.................................................................................   10 °C /  40 °C
• Opslag.....................................................................................   20 °C /  60 °C

 Afdichting ............................................................................... Volgens IP65

Communicatie
 RS 232-verbinding**

Meegeleverde accessoires
 Netsnoer (3 m lang)

 Beschermhoes

 Gewicht : 3,9 kg

** De Ci 20 weegschaal heeft maar één mogelijke uitgang. Deze verbinding kan optioneel vervangen worden door een ander type uitgang (communicatie of logische 
ingangen/uitgangen).
Opties en accessoires

Batterij Opslag van de gegevens Communicatie Logische ingangen/uitgangen

 Inwendige accu en voedingskabel 
met stekker (lengte3 m).

 Opslag op μSD-kaart
• (DSD-)alibigeheugen
• Opslag van parameters en 

bestanden

 USB-verbinding voor aansluiting op 
een pc

 RS 485-verbinding

 Ethernet

 Bluetooth interface

 I/O interface
(galvanisch gescheiden)

Ingang

• 2 kanalen......8 tot 30 V DC

Uitgang

• 4 kanalen .....48 V / 100 mA
Afbeeldingen onder voorbehoud. Precia-Molen heeft het recht de beschrijvingen van het materiaal in deze brochure te allen tijde
naar eigen inzicht aan te passen.
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