
GAB-N 
Tasovaaka 

Monipuolinen pöytävaaka   

GAB-N –pöytävaaka on monipuolinen vaaka lukuisiin 

käyttökohteisiin postituksessa, pakettien käsittelyssä, te-

ollisuudessa ja tuotannossa. Vaaka toimii erinomaisesti 

korkean erottelukyvyn tasovaakana peruspunnitukseen, 

tehokkaana kappalelaskurina sekä tarkistusvaakana. 

Kevyt ja kompakti vaaka vie vähän pöytätilaa ja se on 

helppo siirtää. Lisävarusteena saatavilla oleva akkuvarus-

tus vapauttaa vaa’an liikkuvaan käyttöön ja käyttöpaikkoi-

hin, joissa ei verkkovirtaa ole saatavilla.  

Vaa’an näyttö on taustavalaistu ja sen 24 mm -korkuiset 

numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. 

Peruspunnituksen lisäksi vaaka osaa laskea kappaleita 

näyte-erällä, joka voi olla 10, 20, 50, 100 tai 200.  

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot yh-

teen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. 

Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja punni-

tuserien lukumäärän. 

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan 

ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoi-

tealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa 

kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisäva-

rusteena saatavilla oleva kolmevärinen signaalivalo (kelt/

vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.  

Punnittaessa prosenttierotusta vaa’alle annetaan tavoite-

paino, ja vaaka näyttää prosentteina punnittavan kohteen 

painon erotuksen verrattuna tavoitepainoon. 

GAB-N -kaksialuemallit ovat saatavilla myös myyntipunni-

tukseen varmennettuna. 

Toiminnot 

 Peruspunnitus 

 Toleranssipunnitus 

 Automaattinen ja manuaalinen summaus 

 Prosenttierotus 

 Kappalelaskenta näyte-erällä 

 Taara, manuaalinen 

 

Tekniset tiedot 

Kapasiteetit: 6-30 kg 

Mitat (L x S x K): 320 x 345 x 125 mm 

Vaakatason mitat (L x S):  295 x 225 mm 

Omapaino:   n. 3,0 kg 

Käyttölämpötila (GAB-N):  0—40°C 

Käyttölämpötila (GAB-DNM): -10—40°C 

Sallittu ilmankosteus: 0-80% 

Käyttöjännite:  110-230V AC 

Tietoliikenne:  RS232 



Mallit 

GAB-N –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 6-30 kg. Yksialuevaa’at ovat korkean resoluution vaako-

ja. Kaksialuevaa’at vaihtavat aluetta automaattisesti ja ne ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.   

Optiot 

 Akkuvarustus 

 Signaalivalo (kelt/vihr/pun) 

 Taarakaukalo, ruostumaton teräs 

 Y-kaapeli kahden laitteen kytkemiseksi RS-232 –porttiin 

(tulostin ja signaalivalo) 

 Useita vaihtoehtoja tulostimeksi 

 EasyTouch –ohjelmisto 
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MINIMIKUORMA 
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Yksialuemallit:     

GAB 6K0.05N 6 kg 0,05 g   

GAB 12K0.1N 12 kg 0,1 g   

GAB 30K0.2N 30 kg 0,2 g   

Kaksialuemallit:     

GAB 6K1DNM 3 / 6 kg 1 / 2 g 1 / 2 g 20 g 

GAB 15K2DNM 6 / 15 kg 2 / 5 g 2 / 5 g 40 g 

GAB 30K5DNM 15 / 30 kg 5 / 10 g 5 / 10 g 100 g 

Mechaul Vaakalaitteet Oy 
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