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Twój sprzedawca wagi FAWAG WS-1:

POSTAW NA

WAGE

FAWAGWS1.pl

szybka
dokładna

niezawodna

Specyfikacja techniczna

Parametry podstawowe

typ kontrolna
zakres i dokładność ważenia 1,5/3 kg 3/6 kg 6/15 kg

e = 0,5/1 g e=1/2 g e=2/5 g
temperatura pracy -10ºC ~ 40ºC
praca w wilgotności 15% ~ 85% RH

Wyświetlacz
wyświetlacz operatora LED
wyświetlacz klienta graficzny LCD

Złącza i zasilanie
interfejsy standardowe 2 x RS232, 1 x USB
interfejsy opcjonalne Bluetooth
zasilanie 12 V DC; 1,25 A
zasilanie opcjonalne akumulator 6 V; 1,3 Ah

Opcje/akcesoria szalka ze stali nierdzewnej, akumulator

Ważne funkcje liczenie sztuk, limity wagowe, 
tara i blokada tary, 
automatyczne zerowanie pustej szalki

Wymiary i waga
wymiary wagi (dł. x szer. x wys.) 352 x 359 x 83 mm
wymiary szalki (dł. x szer.) 352 x 265 mm
masa wagi 5,5 kg



Kompleksowe ważenie  na szeroką skalę
FAWAG WS-1 to nowa, ale także nowoczesna i uniwersalna waga kontrolna przeznaczona 

do placówek handlowych, przemysłowych i gastronomii. Urządzenie oferowane jest 
Klientom ceniącym sobie doświadczenie i sprawdzone technologie. 

Gwarantuje dokładne ważenie oraz zapewnia szybką obsługę.

Duża szalka ze stali nierdzewnej z największą powierzchnią ważenia w wagach kontrolnych 
dostępnych na rynku (352 x 265 mm) pozwala na dokładny pomiar masy produktów o dużych 
lub nietypowych rozmiarach. Wykonana z grubej stali szlachetnej – jest niezwykle wytrzymała 
i odporna na uszkodzenia, a przy tym zapewnia utrzymanie czystości.

Niska platforma (83 mm) pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni 
– zapewnia swobodną pracę przy stanowisku.

Niebanalna, stylowa i gustowna 
– jej nowoczesny i praktyczny design, 
estetyczny i elegancki wygląd sprawia, 
że doskonale prezentuje się 
w każdym wnętrzu.

Moduł Bluetooth zapewnia komunikację bezprzewodową oraz przesyłanie wyników
pomiaru np. na urządzenie mobilne (tablet z systemem operacyjnym Android). 
Dzięki aplikacji mobilnej waga zyskuje dodatkowe funkcje: kalkulacyjna,
liczenia sztuk, a także limitów wagowych.

Dwa wysokokontrastowe wyświetlacze zapewniają wyraźny odczyt 
pomiaru wagowego.

Dzięki interfejsom RS232/USB podłączysz wagę do kasy fiskalnej lub komputera.

sklepów
gastronomii
magazynów
zakładów przemysłowych
zakładów produkcyjnych
na giełdy i targowiska

Polecane do 

Zasilanie sieciowe (opcjonalnie 
akumulatorowe) pozwala zachować
ciągłość pracy unikając 
nieplanowanego wyłączenia wagi.

Funkcja liczenia sztuk detali 
o jednakowych masach 
przyspiesza sprzedaż.

Funkcja limitów wagowych
porównuje wartości ważenia 
z wcześniej zaprogramowanymi progami.

Automatyczne 
zerowanie
pustej szalki.

Funkcje tary 
i blokady tary 
usprawniają 
sprzedaż, 
zapewniając płynną 
obsługę klienta.

Warta  uwagi


