
Ci20 
Tasovaaka 

Perustiedot 

Ci20 -tasovaaka on Precia-Molenin kokemuksen, tietotaidon ja tutki-

mustyön avulla suunniteltu tarkka, yksinkertainen ja ergonominen vaa-

ka, joka soveltuu erityisesti amamttimaiseen teolliseen käyttöön. Se 

mukautuu ympäristöönne ja käyttöolosuhteisiin joustavasti.  

Helposti puhdistettavan rungon, ruostumattomasta teräksestä 

valmistetun tason ja liukuestein varustettujen jakojen ansiosta 

vaaka vastaa kaikkiin tarpeisiin vaativissakin teollisissa 

ympäristöissä. 

Mallisarjan luotettavuus, kestävyys ja käytön helppous tekevät siitä 

houkuttelevan vaihtoehdon useimpiin punnitustarpeisiin monialaisissa 

käyttökohteissa.    

Uuden teknologian selkeä ja havainnollinen FCS-LCD –värinäyttö esit-

tää punnitustulokset seitsemällä 25mm korkealla numerolla, ja lisätiedot 

kymmenellä 8mm korkealla merkillä. Helppokäyttöistä näppimistöä voi 

käyttää myös hansikkaat kädessä.  

Sisäinen virtalähde ei vaadi ulkoista erillistä virtalähdettä.  

Lisävarusteena saatavilla oleva Li-ION -akkuvarustus mahdollistaa 

laitteen päivittäisen käytön itsenäisesti ilman verkkovirtaa. 

Lyhyen latausajan ansiosta vaaka on käyttövalmiina myös 

seuraavana päivänä. 

Laajan lisävarustevalikoiman avulla Ci20 mukautuu useimpiin käyttötar-

koituksiin.  

Metrologinen sertifiointi 
NAWI-direktiivi 

Yhteensopivuus 
Matalajännite-direktiivi 

EMC-direktiivi 

Toiminnallisuudet 

Ci20 -tasovaaka tarjoaa kompaktissa muodossa kaikki ammattimaisen 

tasovaa’an ominaisuudet, mm: 

 Peruspunnitus 

 Kappalelaskenta 

 Toleranssipunnitus 

 Reseptipunnitus 

 Eläinpunnitus 

 

Saatavilla olevat mallit 

Ci20 -mallistossa on saatavilla 4 kapasiteettia, sekä teolliseen että 

kaupalliseen käyttöön:  

 

KAPASITEETTI 1,5 kg 3 kg 6 kg  20kg 

Kaupalliseen käyttöön:     

e 0,5 g 1 g 2 g 5 g 

Lukutarkkuus d 0,1 g 0,1 g 0,2 g 1 g 

Teolliseen käyttöön:     

Lukutarkkuus d 0,1 g 0,2 g 1 g 1 g 



Mitat 

Paino: 3,9 kg 

Tekniset tiedot 

Virtalähde 

Verkkovirta 

 Käyttöjännite    00-240V 

 Taajuus    50-60Hz 

 Virrankulutus    0.35A 

 

Sisäisellä paristolla (optio) 

 

Käyttöaika: 

 Ilman taustavaloa   48 tuntia 

 Taustavalo maksmiasetuksella  16 tuntia 
 

Latausaika: 

 0% > 100%    8 tuntia 

 80% > 100%    4 tuntia 

Käyttöympäristö 

Käyttölämpötila     -10C — +40C 

Varastointilämpötila    -20C — +60C 

Roiskesuojaus     IP65 

 

Tietoliikenne 

RS-232 tai USB 

 

Toimitussisältö 

Virtajohto 3 metriä 

Suojakuori  

Optiot ja lisävarusteet 

VIRRANSYÖTTÖ TIEDON TALLENNUS TIETOLIIKENNE I/O –LOGIIKKA 

Akkuvarustus µSD –korttioptio USB –liityntä I/O –liityntä 

 * alibi–muisti RS-485 –liityntä * 2 kanavaa sisään, 8-30V DC 

 * asetusten ja tiedostojen 

tallennus 

Ethernet –liityntä * 4 kanavaa ulos, 48V / 100mA 

  Bluetooth –liityntä  
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