
Digitální indikátor 
2790 
Vyhodnocovací jednotka pro
vážení a počítání kusů

Leaders in Weighing Technology
Průmyslové váhy Soehnle

OIML Třída III

Provoz na baterie
až 160 hodin

Vážicí rozsahy
0,1 kg až 100.000 kg



Digitální indikátor 2790
Inteligentní řešení pro vaše aplikace

W
31

5.
03

.x
xx

  0
8/

20
04

  P
rá

vo
 z

m
ěn

 a
 te

ch
ni

ck
ýc

h 
pa

ra
m

et
rů

 v
yh

ra
ze

no
.

Nová generace indikátorů Soehnle
pro cejchuschopné váhy. Spolehlivé
a rychlé vážení s můstky o rozsazích
100 g až 100.000 kg. Indikátor připo-
jený k váze pomocí flexibilního kabe-
lu o délce 2 až 10 m umožňuje ergo-
nomicky nejvýhodnější umístění tak,
aby vážené předměty nezakrývaly
displej.

Technická specifikace
•Vážicí rozsahy: 0,1 kg až 100.000 kg
•Přímé připojení jednoho vážicího 

mostu s tenzometrickými snímači
•Napájení snímačů: 4 V, cca 67 Hz, 

pravoúhlé
•Měřicí napětí: 0,2 mV až 12 mV
•Nejmenší vstupní signál: 

0,7 µV / dílek  
• Impedanční rozsah snímačů: 

87 Ω až 1200 Ω
•Připojení snímačů: 4 nebo 6 vodičů
•Teplotní rozsah: -10°C až 40°C  

•Sí ové napájení: napáječ 230 V, 
50 Hz, výstup 9 V DC, 300 mA

•Provoz na baterie: 160 hodin na 
4 tužkové baterie AA 1,5 V (baterie
nejsou součástí dodávky)

•Automatické vypínání při provozu na 
baterie s nastavitelným intervalem 
vypnutí

•Robustní provedení z eloxovaného 
hliníku a odolného plastu  

•Rozměry: 
(d) 306 x (š) 77 x (v) 82,6 mm

Provedení
•EU schválení OIML Třída III 
•Dvourozsahové váhy 2 x 3200 e
•Dokonalá ochrana proti prachu a 

stříkající vodě - IP 65
•Sedmimístný LCD displej, 

20 mm vysoké číslice
•Foliová klávesnice s tlačítky: 

ZAP/VYP, tára, nulování, tisk, 
výběr funkce

•Přepínání jednotek kg a lb
•Volitelné rozšiřující funkce: počítání 

kusů, přidržení ustálené hodnoty, 
přepínání jednotek, BMI, dialýza

Standardní příslušenství
•Sí ový napáječ s kabelem o délce 2 m 
•Držák pro montáž na ze  a nebo 

na stůl

Zvláštní příslušenství
•Sériové rozhraní RS 232 s 

galvanickým oddělením a vysokou 
odolností proti rušení

•Nabíjecí sí ový napáječ a 
akumulátory AA (cca 120 hodin 
provozu) 

Čistý typový štítek se značkou shody 
Nabíjecí sí ový napáječ a akumulátory AA (4 ks) 
Kabel pro připojení alibi paměti 2791.01.001
Alibi pamě  včetně kabelu 1,5 m, plastový kryt IP 40
Kabel pro připojení k PC, 3 m, 9-pin konektor   
Kabel pro připojení k tiskárně, 2 m, 25-pin konektor

Příslušenství

OIML Třída III 

2512.03.001
2557.04.001
2550.03.008
2791.01.001
Kabel 2790-PC
Kabel 2790-Tisk

Objednací čísloPopis 

Váš prodejce:

Výhradní zastoupení v ČR a SR:
NETTO Electronics s.r.o.

www.vahyNetto.cz
www.soehnle-professional.com

Popis  

Digitální indikátor  

Digitální indikátor se sériovým rozhraním RS 232   

Objednací číslo

2790.01.001

2790.01.002

Indikátor lze použít 
pro všechny typy 
vážicích mostů.

Další možnosti:
Počítací váhy, kontrolní váhy, 
paletové a podlahové váhy, nástěnné váhy a
váhy ve visu.

Například: 
Plošinová váha

Inteligentní řešení pro vaše aplikace


