
 

CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE 

CÂNTARE IMPACT 

CÂNTARE ETICHETARE 

INDICATOARE DIGITALE 

CÂNTARE CALCUL PREȚ 

CÂNTARE PRECIZIE 

CÂNTARE BANC 

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE 

UMIDOMETRE 

CÂNTARE PLATFORMĂ 

CÂNTARE ANIMALE 

TRANSPALETE CU CÂNTAR 

CÂNTARE STIVUITOR 

CÂNTARE FEROVIARE 

CÂNTARE AUTO 

CÂNTARE ABATOR 

CÂNTAR MACARA 

CÂNTARE BANDĂ 

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

CÂNTARE DOZARE 

TOTALIZATOARE DISCONTINUE 

UMIDOMETRE ALGS 
Cântar de foarte mare precizie, pentru determinarea umidității produselor. 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

• Afișaj LCD grafic; 

• Tastatură lavabilă; 

• Interfață multi-linguală; 

• 2 lămpi cu halogen, 60 W; 

• 10 tăvițe prelevare eșantioane; 

• Precizie de măsurare: 0,01 %; 

• Temperatură de uscare până la 160 °C; 

• Durată de încălzire până la 100 °C: 
aproximativ 3 minute; 

• Durată de uscare până la 10 h; 

• Alimentare prin adaptor rețea 230 Vca; 

• Conector PS2 pentru conectarea unei 
tastaturi PC; 

• Interfață serială RS232 standard 
pentru conectare la PC sau la 
imprimantă; 

• USB pentru conectarea la calculator. 

MODURI FUNCȚIONALE: 

• Moduri de uscare: oprire uscare la o 
durată determinată sau oprire 
automată; 

• Mod de calcul: % din masă de produs 
uscat, % din greutatea inițială sau % 
din greutatea finală; 

• Posibilitate de memorare a până a 10 
programe de uscare după mod, 
temperatura de uscare, durata de 
uscare, metoda de calcul; 

• Calcul și tipărire a rezultatelor 
statistice; 

• Afișarea grafică a procesului de uscare; 

• Posibilitatea de introducere prin 
intermediul tastaturii PC de text liber 
în vederea raportării; 

• Modul de ceas de timp real (data/ora); 

• Calibrare digitală; 

• Tară semi-automată. 

OPȚIUNI ȘI ACCESORII: 

Cod Descriere 

CT1 Certificat de etalonare cântar < 5 kg, emis de laborator acreditat 

OBTPRSH Imprimantă termică atașată la unidometru 

 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Diviziune  
ALGS60 60 g 0,001 g nu 
 



 

 

Scaleit s.r.l. 
str. Laboratorului, nr. 7C 
100 070, Ploiești, ROMANIA 

 
sales@scaleit.ro 
www.scaleit.ro 

 
Telefon:  +40 244 578 200 
Fax: +40 244 578 215 

Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate 
obligații contractuale. 
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz 
specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare. 
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