2096-H
Pesagem, contagem, classificação e comparação,
com rapidez em ambientes agressivos.

2096-H - Balança eletrônica de bancada, pesadora, contadora, classificadora ou comparadora
2096-H

TI 400

Rapidez, Proteção e Precisão. Estas são as três principais
preocupações das empresas que pesam, classificam produtos pelo
peso ou comparam o peso de produtos processados em ambientes
hostis (laváveis, sujeitos a vibrações, etc.). Três preocupações a
menos, poderíamos afirmar!

■■

Em matéria de pesagem, classificação e comparação de peso, ano
após ano a Toledo do Brasil propicia aos seus clientes equipamentos
exatos, e principalmente, confiáveis. A Modelo 2096-H, não poderia
ser diferente!
Através de seu display gráfico de alta resolução, barras gráficas,
teclado alfanumérico, estrutura inteiramente de aço inoxidável AISI304, lavável, propicia aos usuários um excelente desempenho,
combinando facilidade de programação e rapidez nas operações
de pesagem, contagem, classificação e comparação. Equipada
com super filtros de pesagem, fruto de anos e anos de experiência
de pesagem em ambientes com vibração, permite que a balança
continue rápida e estável mesmo nestes ambientes.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

TI 500
■■
■■

TI400

Gabinete de aço inox AISI-304 escovado, grau de proteção IP-69K;
Código/nome alfanumérico de 12 caracteres para identificação do
produto;
Conectividade: duas portas Seriais RS-232C, porta USB Device,
rede Ethernet TCP/IP, rede WLAN com Wi-Fi;
Memória para 1.500 itens;
5 operadores com identificação;
Display gráfico colorido (LCD) de 95 x 54 mm com resolução de
480 x 272 pixels e com iluminação auxiliar de fundo (backlight).
Versões de mesa, parede e coluna;
Opcionalmente pode ser fornecido com gabinete de ABS com grau
de proteção IP-65 e nas versões de mesa e parede (TI400P);
Alimentação elétrica: 93,5 a 264 Vca, 50/60 Hz, automática;
Bateria opcional recarregável de Lítion (LI-ION) de 7,4 VCC/4,4 A,
com autonomia de até 22 horas. Tempo de recarga: 6 horas.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gabinete de aço inox AISI-304 escovado, grau de proteção IP-69K;
Código e descritivo alfanumérico de 25 caracteres para identificação
do produto;
Conectividade: quatro portas Seriais RS-232C, porta USB Device,
USB Host, rede Ethernet TCP/IP, rede WLAN com Wi-Fi;
Memória para 2.000 itens;
10 operadores com identificação;
Display gráfico colorido (LCD) de 154 x 86 mm com resolução de
800 x 480 pixels e com iluminação auxiliar de fundo (backlight).
Versões de mesa e parede;
Alimentação elétrica: 93,5 a 264 Vca, 50/60 Hz, automática.

9096H

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gabinete de aço inox AISI-304 escovado, grau de proteção IP-69K;
Memória para pesos de referência: 4;
Memória para faixas de peso: 2;
Display LCD, 26 mm de altura x 12 mm de largura, com iluminação
auxiliar de fundo (backlight);
Alimentação elétrica: 93,5 a 264 Vca, 50/60 Hz, automática;
Bateria opcional recarregável de chumbo-ácido de 6 VCC/2 A, com
autonomia de até 70 horas. Tempo de recarga: 10 horas.

Capacidade Máxima

5

10

10

25

e = d = (divisão em kg)

0,001

0,002

0,002

0,005

0,01

n (nº de incrementos)

5000

5000

5000

5000

5000

Tara (kg)

5

10

10

25

50

Dimensões da Plataforma (cm)

23 x 23

30 x 30

Altura Total (cm)

34 ou 49

42 ou 63

Profundidade Total (cm)

40

46,5

Peso de Embarque (kg)

11

21

Comprimento do cabo da célula de carga (m)

50

5,0 (versão sem coluna)

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

toledobrasil.com.br

Araçatuba, SP............................(18) 3303 - 7000
Belém, PA...................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG..................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.........(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS................(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT ...............................(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR................(41) 3521 - 8500

Rio de Janeiro, RJ...................................................(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA..........................(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP..................................(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.......(11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG.......................................................(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....................................................(27) 3182 - 9900

Fortaleza, CE.............................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO...............................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM...............................(92) 3212 - 8600
Maringá, PR............................... (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS......(51) 3406 - 7500
Recife, PE....................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP.................... (16) 3968 - 4800

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.
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