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Μοντέλο 98210, ηλεκτρονική προγραμματιζόμενη ζυγαριά χωρίς το σετ 98230

Νέο σετ 98230 για ηλεκτρονική προγραμματιζόμενη ζυγαριά μοντέλο 98210

Α

Β

240 lbs (110 kg)

" 0,16 οz - 0,01 lbs - 0,01 kg (ή 0,1% της ένδειξης)

0,02 lbs / 0,01 kg
3 h συνεχής λειτουργία - Αυτόματη απενεργοποίηση (Auto off)

ο 0 C έως +49 C
Διάρκεια μπαταρίας περίπου 40 h
22 cm x 22 cm

ο 

Βάρος ζύγισης max:

Ακρίβεια:

Ανάλυση:

Διάρκεια λειτουργίας:

Θερμοκρασία λειτουργίας:

Μπαταρία:

Διαστάσεις:

ACCU-CHARGE II (μοντέλο 98210), είναι η πιο προηγμένη ηλεκτρονική ζυγαριά ψυκτικών υγρών 

σήμερα στην αγορά.

Προγραμματισμός πλήρωσης ψυκτικού υγρού: Επιτρέπει στο χρήστη να προγραμματίσει τις επιθυμητές

ποσότητες. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πλήρωσης των υγρών ένα ακουστικό σήμα (alarm) επιτρέπει

στο χρήστη εγκαίρως να κλείσει την παροχή του ψυκτικού υγρού.

Προγραμματισμός χωρητικότητας δοχείου: Επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την 

ποσότητα του ψυκτικού υγρού που απομένει στο δοχείο.

Επανάληψη: Επιτρέπει στο χρήστη να προβεί στην πλήρωση ήδη αποθηκευμένων στη μνήμη του οργάνου 

ποσοτήτων υγρού.

   Το νέο σετ πλήρωσης 98230 μετατρέπει το μοντέλο 98210 "ACCU-CHARGE II" σε μία πλήρως 

αυτόματη προγραμματιζόμενη ζυγαριά. Το νέο σετ αυτό επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει την ακριβή 

ποσότητα του ψυκτικού υγρού που μεταφέρεται από και προς την ψυκτική μονάδα A/C. 

   Η εύχρηστη συσκευή ενεργοποιείται με την ενσωματωμένη μπαταρία (9 V), είναι μικρού βάρους, φορητή και 

είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ψυκτικών υγρών. Το σετ 98230 περιλαμβάνει ένα σωλήνα μικρού 

μήκους για τη σύνδεση της φιάλης, καλώδιο USB και αντάπτορες 1/4" FL - 1/2" ACME.
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Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΖΥΓΑΡΙΑΣ

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 9
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