
Checkweegfunctionaliteit
Tijdsbesparend en Kwaliteitsverhogend

Artikelnr. Model Capaciteit Min. telgewicht Plateau afmeting in mm

20584 EC-II 3-NVH 3 kg 0,01 g 306 x 222

20586 EC-II 6-NVH 6 kg 0,02 g 306 x 222

20585 EC-II 15-NVH 15 kg 0,05 g 306 x 222

20587 EC-II 30-NVH 30 kg 0,1 g 306 x 222

Artikelnr. Optie Artikelnr. Optie

92000 Kalibratie / ISO certificaat 0 - 60 kg 20552 U-scale - 2000 kg (800 x 1250 mm)

30451 Labelprinter 20553 HFS - 2000 kg (1200 x 1200 mm)

20550 Plateau 420x510mm / 60 kg 20577 Lichttoren (oranje/groen/rood)

20551 Plateau 420x510mm / 150 kg
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Specificaties 

• Voorzien van 3 displays: 
- Aantal stuks 
- Stukgewicht  
- Totaalgewicht

• De displays werken met 3 verschillende 
kleuren achtergrondverlichting:  
Oranje  = Te laag aantal (Lo) 
Groen  = Juist aantal (Ok) 
Rood = Te zwaar aantal (Hi)

• Mobiel te gebruiken door een oplaadbare 
accu (80 werkuren) en/of een adapter

• Tot 200 artikelen te programmeren,  
welke op ieder moment op te roepen zijn 
uit het geheugen

• RS232 aansluiting voor communicatie met 
een PC, printer of CAS DLP labelprinter

• Checkweegfunctionaliteit met Hi / Ok / Lo 
indicatie

• Optelfunctionaliteit om artikelen eenvoudig 
en snel op te kunnen tellen

• Instelbare geluidsfunctionaliteit bij het 
bereiken van het gewenste aantal

• Satellietplateau functionaliteit, 
hiermee kunt u grotere en zwaardere 
weegplateaus aan de weegschaal 
koppelen

INDUSTRIE



 Model te koppelen aan diverse optie’s
 
De EC-II is een model dat eenvoudig is te 
koppelen aan verschillende optie’s zoals:

• Lichttoren voor een duidelijk overzicht 
van uw controleweging. 
Rood = Hi 
Groen =  Ok 
Geel =  Lo

• Satellietplateau functionaliteit, waardoor 
u grotere en zwaardere plateau’s aan de 
EC-II kunt koppelen

• Labelprinter om gegevens als: datum, 
gewicht, aantallen, tarra ect. direct te 
kunnen afdrukken.

Rood display: Te veel gewicht of aantal (Hi)Groen display: Juist gewicht of aantal (Ok)Geel display: Te laag gewicht of  aantal (Lo)

Koppeling met een HFS plateau voor de zware 
industrie

Het voordeel van controlewegingen met kleurindicatie

De EC-II serie is de ultieme controleweegschaal. Door de kleurindicatie ziet u direct of uw gewicht/aantal te licht, te zwaar of juist is.
Door de checkweegfunctionaliteit is de kans dat u te veel of te weinig product afweegt nagenoeg nihill.
Hiermee bespaard u direct vanaf de eerste weging, waardoor uw investering razendsnel kan worden terugverdiend.

INDUSTRIE


