Practum®

Practum®.
Zacznij prawidłowe ważenie.
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Niezwykle opłacalny zakup, bez pogorszenia dokładności
i niezawodności. Opracowana i zaprojektowana w Nimczech
technologia i jakość firmy Sartorius zapewnia spójne odczyty
i doskonałą powtarzalność, na których możesz polegać.

What I Like …

Praktyczna i mocna osłona
Mocna osłona wytrzyma codzienne
używanie, nawet przez niedoświadczonych
operatorów. Ponadto można ją całkowicie
zdemontować, aby wygodnie umyć szklane
części w zmywarce.

Zawsze dokładne pomiary dzięki zastosowaniu wytrzymatego systemu wagowego
wyprodukowanego w Niemczech
Wysokiej jakości i dokładności system
wagowy chroni przed przeciożeniem oraz
zapewnia trwałe i niezawodne działanie
Practum®.

Bezproblemowe ważenie podszalkowe
pojemników o dużych rozmiarach
Elementy o bardzo dużych rozmiarach
lub substancje magnetyczne można
łatwo i dokładnie zważyć za pomocą
łatwo dostępnego portu ważenia.

Blokada przez nadzorującego
Ta praktyczna funkcja umożliwia zablokowanie menu przez nauczycieli i profesorów.
W efekcie studenci skupiają się na nauce.
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Port USB i transfer danych do Practum®
zapewniające idealne zapisy
Port USB automatycznie wykrywa, czy do
Practum®jest podłączona drukarka laboratoryjna Sartorius. Ten interfejs umożliwia również bezpośrednie przesłanie danych
z ważenia do arkusza kalkulacyjnego Microsoft® Excel bez konieczności instalowania
dodatkowego oprogramowania.

Łatwe dokumentowanie zmian dzięki
wydrukowi wyników ważenia w odpowiednich odstępach czasu.
Practum® automatycznie i niezawodnie
dokumentuje wyniki ważenia, na przykład
przy procesach powolnego napełniania.

Bardzo duże nóżki i umieszczona z przodu
poziomnica, ułatwiająca wypoziomowanie.
Dzięki dwóm dużym, łatwym w regulacji
nóżkom i niezwykle prostej w odczycie poziomnicy z przodu urządzenia błyskawicznie
wypoziomujesz Practum®. Pomaga to
zapewnić dokładne, powtarzalne wyniki
ważenia.

Plug & Play
Standardowa drukarka YDP40

Practum®.
Zacznij prawidłowe ważenie.

Z nową wagą Practum® nie możesz popełnić błędu: odporna,
wyjątkowo mocna i niezawodna waga laboratoryjna. Practum®
oferuje wszystko, czego potrzebujesz do standardowych
zastosowań. Tak więc płacisz jedynie za to, czego naprawdę
potrzebujesz.
Ważenie
Practum®zważy wszystko, co
tylko chcesz – od najmniejszych
próbek do najcięższych przedmiotów mieszczących się w zakresie analitycznym, jak również
od litych kawałków ciał stałych
do najmniejszej ilości past,
proszków i cieczy Practum®
zapewnia nieporównywalną
niezawodność ważenia.
Liczenie
Practum® możesz wykorzystać
do liczenia identycznych materiałów, na przykład tabletek,
wkrętów i podobnych części.
Dzięki Practum® liczenie jest łatwiejsze, szybsze i dokładniejsze
niż liczenie ręczne.
Oznaczanie gęstości
Stosując Practum® i nasz opcjonalny zestaw do oznaczania gęstości możesz łatwo i dokładnie
oznaczyć gęstość ciała stałego.
Wartość maksymalna
Zapomnij o sytuacjach, kiedy
raz coś widzisz, a za chwilę już
nie. Milisekundy po wciśnięciu
przełącznika bez problemu odczytasz maksymalną uwolnioną
siłę lub zważysz sypką próbkę
zasłaniającą wyświetlacz.
Practum® w wygodny sposób
wyznaczy i „zatrzyma” dla
Ciebie wartość szczytową.

Ważenie kontrolne
Practum® to idealne narzędzie
w przypadkach, kiedy musisz
sprawdzić, czy różne elementy,
na przykład zapakowane zestawy,
mieszczą się w określonym
zakresie tolerancji.
Warunki zmienne
Czy Twoje środowisko pracy
ma negatywny wpływ? Czy
jest narażone na wibracje albo
przepływ laminarny? Czy też
musisz znać dokładną masę
bardzo małej myszy, która nie
chce siedzieć spokojnie? Teraz
możesz odetchnąć dzięki niezwykle pewnym odczytom
Practum®.
Ważenie procentowe
Jeżeli musisz porównać różne
próbki i ustalić, na ile różnią
się od standardu odniesienia,
funkcja ta wykona za Ciebie
konieczne obliczenia.
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Dane Techniczne Practum®
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Interfejs danych

Port mini USB
– Automatczne rozpoznawanie standardowej drukarki YDP40 | YDP20-0CE
– Bezpośredni transfer danych, np. do programu Microsoft ® Excel, bez konieczności instalowania
dodatkowego oprogramowania
– Programowalne wysyłanie danych w ustalonych przedziałach czasu
– Możliwość zmiany formatu przesyłanych danych

Blokada przez
nadzorującego

Blokada menu zapobiegająca wprowadzaniu niezamierzonych zmian

Obudowa i osłona

Mocna i łatwa do czyszczenia obudowa z łatwą w obsłudze osłoną (jeżeli dotyczy)

Programy

Ważenie, Liczenie, Oznaczanie gęstości, Wartość maksymalna, Ważenie kontrolne, Warunki zmienne,
Ważenie procentowe

Blokada przed kradzieżą

Blokada systemu Kensington i możliwość zablokowania linką lub łańcuchem

Osłona wagi

Wyposażenie standardowe wszystkich modeli

Ważenie podszalkowe

Zintegrowane

Wyposażenie dodatkowe

Patrz wykaz wyposażenia dodatkowego Practum®

Technologia i budowa

Wyprodukowano w Niemczech

Niemcy
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Model
Obciążenie max. wagi
Działka odczytowa
Powtarzalność
Liniowość
Typowy czas
stabilizacji
Wielkość szalki

