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Vejeindikator
EziWeigh5

Tru-Test har udviklet EziWeigh5 til de brugere som
har brug for en no-nonsens vægt, der kan det
nødvendige uden at være for kompliceret i 
opsætning og brug, og som samtidig står for de
nyeste tiltag indenfor de funktioner, som
EziWeigh5 tilbyder. 

   

 

 

  

Denne no-nonsens EziWeigh5 er ideel til de brugere,
der ønsker en hurtig og enkel vejning af dyr og som ikke
har behov for at registrere supplerende dyre data eller
at gemme vejedata. 

 

Hvad er det, der gør EziWeigh5 speciel?
Den tilbyder det største display på markedet og er derfor
nem at læse under alle forhold. Kontrast displayet er klart 

 

 

 
læseligt lige fra det lyseste dagslys til de mørkeste
omgivelser, idet LED baggrundslyset fremhæver tallene. 

EziWeigh5 kabinettet er 100% vand- og støvtæt og tåler 
alle vejrforhold.

Det mest afgørende kendetegn er dog, at EziWeigh5 er
udstyret med

 

der kombinerer vejningens nøjagtighed og varighed
optimalt under beregning af dyrets vægt. Denne 
Superdamp teknologi er helt afgørende i forbindelse
med vejning af meget urolige dyr.

Tru-Tests patenterede Superdamp III teknologi  

EziWeigh5 tilkendegiver ved et lyssignal på kabinettet, 
hvornår denne optimale vægt er beregnet.

Så kort er svaret:
EziWeigh5 er enkel, let at læse og vejer med en nøjagtighed
der er et resultat af den erfaring som Tru-Test har opbygget

Hovedkendetegn:
.    Dæmpning. EziWeigh5 er udstyret med Tru-Tests 
     patenterede Superdamp III teknologi, der giver den størst 
     mulig nøjagtighed på den kortest mulige tid.

.    Display. Tydeligt display med 35 mm høje tal der vises på 
     en lys LED baggrund. Det betyder behagelig læsbarhed 
     under alle forekommende arbejdsforhold.

.    Kabinet. Alle Tru-Test produkter er designet  og konstrueret
     til de omgivelser, der er gældende for dyrehold. 
     Kabinettet er holdbart, dobbelt vægget og hjørnerne
     er forsynet med beskyttende gummi, der virker
     støddæmpende under en barsk håndtering og brug.

.    Kompabilitet. EziWeigh5 indikatoren er kompatibel
     med alle Tru-Tests vejebjælker og vejeceller. Det er
     ikke nødvendigt at kalibrere indikatoren, idet den selv

     forbundet til.

 

 
i forbindelse med produktion af elektroniske vægte i mere
 end 30 år.
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  Netop det, 
      der er 
    brug for               
  



Lad os venligst høre. Vi er altid til tjeneste  
Besøg venligst www.tru-test.com

Omend ovenstående oplysninger er afgivet i god tro som værende sande og troværdige, påtager Tru-Test sig ikke noget ansvar for unøjagtigheder. Alle produkter er
ikke markedsført i alle lande. Kontakt venligst den lokale Tru-Test forhandler i forbindelse med service. Tru-Test forbeholder sig retten til nat ændre produkternes
funktioner og speci�kationer uden forudgående varsel.
© 2011 Tru-Test Limited.

 
 
  

Info Sheet, File ID: 00yisew5.842

Produkt beskrivelse Produkt nummer

EziWeigh5 Indikator inkluderer:
Oplader og monteringsbeslag.

816625

Speci�kationer

Dimensioner 205 x 220 x 74 mm

Vægt 1.1 kg

Batteriets driftstid 20 timer, når baggrundslyset er slukket

Tæthed af kabinet IP67, 100% vand- og støvtæt

EziW
eigh5 Vejeindikator 

 

•  Auto Zero. Vægten af snavs og urenheder på
platformen nulstilles før vejningen af dyret. Brugeren
har dog mulighed for at slå denne funktion til og fra
efter eget ønske. 

 
 
 

•    Lysindikator.  Dette lys oplyser, hvornår en stabil vægt
     er registreret i indikatoren.   

  

    

• Auto Power o�. For at spare på batterier slukkes
EziWeigh 5 automatisk, når den ikke har været i brug
i 15 minutter.

 

 

•    Hurtig opladning. Opladeren til lysnettet kan oplade
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batteriet på 3 timer.

•    Finindstilling. Denne tast giver en bedre opløsning
     i vejeskalaen, når mindre dyr skal vejes. Denne funktion 
     kan vælges til eller fra forud for vejningen.


