
Uitgelicht: Checkweegfunctionaliteit

De I10 is voorzien van een visuele 
checkweegfunctie met Hi / Ok / Lo indicatie. 
Op het display van de weegschaal wordt in 
de vorm van een bar weergegeven of het 
gewicht op de weegschaal juist, te zwaar of 
te licht is. Door de visuele checkweegfunctie 
bent u er zeker van dat u altijd nauwkeurig 
afweegt. 

Checkweegfunctionaliteit
Tijdsbesparend en Kwaliteitsverhogend

Artikelnr. Model Capaciteit Indeling Ijk indeling Plateau afmeting in mm

12840 I10-TMS3040H-15-EC 15 kg 5 g 5 g 400 x 300

12841 I10-TMS3040H-30-EC 30 kg 10 g 10 g 400 x 300

Artikelnr. Optie Artikelnr. Optie

92000 Kalibratie / ISO certificaat 12827 Vergroot plateau met opstaande rand

12826 RVS muurbeugel 12828 Losse uitlezing

1 jaar 
GARANTIE

AccuGeijkt
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Optel
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Standaard

I10-TMS Serie 
Pakket- en bankweegschaal

Specificaties 

• Goed afleesbaar 26mm LCD display met 
achtergrondverlichting

• Voorste gedeelte van de indicator te 
draaien tot 180°

• Tot 30-35 werkbare uren door op 
oplaadbare Li-on batterijen 

• 2 programmeerbare functionele toetsen 
voor snel en eenvoudig gebruik

• Geheugen voor 100 producten met 
vooraf ingestelde bandbreedtes

• Akoestisch signaal bij het bereiken van 
het juiste productgewicht

• Seriële data output voor een printer, los 
display of connectie met de PC

• Optionele tweede seriële interface

• Digitale filter die vibraties door onstabiele 
weegtafels of rollerbanen wegneemt

• Dierweegfunctionaliteit met hoge 
nauwkeurigheid

• Visuele checkweegfunctionaliteit met  
Hi / Ok / Lo weergave in de vorm van een 
bar, welke het onder- en bovengewicht 
weergeeft

• Verschillende telfunctionaliteiten als: 
- Tellen tot een gewenst aantal kg’s. In het 
scherm wordt het aantal stuks weergegeven 
die worden geteld. 
- Tellen van een gewenst aantal stuks 
- Automatisch optellen. Wanneer een 
tweede verpakking wordt geplaatst, telt de 
I10 automatisch het aantal stuks door.

Hi / Ok / Lo met bar weergave

Weegschalen


