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INFORMACJA HANDLOWA
Nasza ﬁrma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla ﬁrm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle
powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE
Legalizacja
Produkcja
Serwis
Sprzedaż
Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Projektowanie
Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH
Kasy, drukarki ﬁskalne
Drukarki etykiet
Skanery, czytniki kodów kreskowych
Metkownice, krajalnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE
Urządzeni pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
Budownictwa, przemysłu
Produkcja
Pomiary
Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej
oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach,
produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.
Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z
nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko ﬁrmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawno-usługowoserwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY URZĄDZENIA
POMIAROWEGO.
OPIS URZĄDZENIA
Panel LB-706T z termometrami elektronicznymi LB-754 jest
przyrządem przeznaczonym do pomiaru, wizualizacji i rejestracji
wyników temperatury. Wyniki pomiarów są prezentowane na
wyświetlaczu alfanumerycznym LCD rejestratora oraz mogą
zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs USB 2.0. Termometr
ma możliwość rejestracji danych do wewnętrznej pamięci historii
pomiarów oraz późniejszego przepisania wyników pomiarów do
zewnętrznego urządzenia poprzez interfejs USB. Do
opcjonalnego interfejsu RS-232 może być dołączona drukarka
termiczna.

Asortyment

Typ urządzenia

Cena netto

LB-706T Z LB-754/J/TA-PL/6/TEFLON/1M

TERMOMETRY
WYPOŻYCZALNIA

200.00 / TYDZIEŃ ZŁ NETTO

DANE TECHNICZNE
Pomiar
Temperatura

WYMIARY
Zakres

Rozdzielczość

-40 - 85 ºC

0.1 lub 0.01 ºC

Długość

mm

Wysokość

mm

Szerokość

mm

Waga

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DODATKOWE INFORMACJE
- niepewność pomiaru : +/- 0,1 °C
- niewielki przyrząd przenośny
- interfejs USB do PC
- możliwość współpracy z drukarką
- monitoring temperatury
- czujnik w zestawie: LB-754/J/TA-PL/6/teﬂon/1m
- zasilanie: bateryjne (4 baterie R6 (AA) ), sieciowe (zasilacz stabilizowany 12V DC)

- szczelność obudowy: IP60
- zakres temperatur pracy panelu LB-706T: 0..+50°C
- pamięć: 10496 rekordów

Protokoły/świadectwa:

Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z
obowiązującymi przepisami.

Oznaczenia:

Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących
przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.

Warunki dostawy:

Do uzgodnienia

Forma płatności:

Do uzgodnienia

Termin realizacji:

Do uzgodnienia

Serwis:

pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Możliwości:

w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych.

