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Model napájený 
střídavým 

proudem AC

Model napájený 
stejnosměrným 
proudem DC

Doplňková podpora stejnosměrného nabíjení

Oba modely (190 i 190DC) mohou využívat 
doplňkovou  dobíjecí lithium-iontovou baterii.

Kapacitance je schopností člověka udržet elektrický 
náboj, takže jedinečná kapacitní dotyková tlačítka 
modelu 190 umožňují,, aby byla přední část panelu 
konstruována jako jeden díl. Klávesnice reaguje na 
ruční ovládání od vnitřku vložky. Nenajdete zde žádné 
pohyblivé části ani nechráněnou elektroniku. Červený 
ukazatel stavu nad každou klávesou zajišťuje vizuální 
indikaci stisknutí, jak je zde ukázáno na fotografii. 

KAPACITNÍ DOTYKOVÁ TLAČÍTKA

Kombinace robustního polykarbonátového krytu a 
kapacitních tlačítek poskytuje plnou ochranu proti 
ostrým předmětům. Model 190 je maximálně odolný 
proti nárazu i v nepříznivých podmínkách. Vodotěsný, 
vysoce odolný kryt IP69K vám dává záruku 
spolehlivosti, kterou vyžadujete.

EXTRÉMNĚ TVRDÝ KRYT
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NADLIMITNÍ VÁHA

AKCEPTOVANÁ VÁHA

VÁHA POD LIMITEM 
VÁHA

915 KG

912 KG

910 KG

ColorZONE je řešením pro 
efektivní hospodaření s časem 
během procesu kontrolního 
vážení.  Jasný, sytý displej 
automaticky mění barvy spolu s 
t í m ,  j a k  j e  d o s a h o v á n o 
předvolené cílové váhy.  Ihned 
víte, kdy je váha pod normou 
(jantarová barva), kdy jsou 
hodnoty přesné (zelená barva) a 
kdy jste nad váhovým limitem 
(jasně červená barva).  Cílovou 
váhu snadno nastavíte přes 
kapacitní dotykovou klávesnici 
modelu 190 a rychle ji můžete 
změnit, pokud potřebujete 
navážit další produkty 
odlišné velikosti. 

Kontrolní vážení ColorZone

OMYVATELNÝ

Dle hodnocení na nejvyšším 
stupni ochrany (IP69K) je kryt 
modelu 190 konstruován na 
tryskové čištění (1450PSI ) při 
teplotách až do 80º C

Protinárazový 
ukazatel 190 

STORM 
společnosti 

Cardinal je ideální:

ź při zpracování 
potravinIP69K
pro chemický 
průmysl

ź ve farmacii
ź pro práci v téměř 

jakkoli drsném 
prostředí

ź Velký, jasně viditelný 
palcový LCD displej

ź Univerzální napájecí 
možnosti: střídavý 
proud, stejnosměrný 
proud, dobíjecí baterie

ź Vestavné rozhraní 
RS232 pro komunikaci 
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