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/// O primeiro suporte com balança da categoria

Um suporte com uma balança integrada e interface de dados: disponível apenas pela IKA. O novo 

suporte fornece maior conforto e segurança para suas aplicações laboratoriais. Por exemplo, o agitador 

pode estar em funcionamento normal,  adicionamos quantidades a amostra e elas são pesadas e 

documentadas imediatamente durante o processo de agitação.

Pesagem de amostras com até 6 kg

O inteligente suporte com balança da IKA tem um intervalo de 

pesagem de até 6 kg com uma resolução de 1 g. É, portanto, 

particularmente adequado para o controle de adição de material à 

amostra enquanto se faz a agitação.

Display de Fácil Acesso

Trabalhe com um visor LCD claro e moderno e muito fácil de usar.

Todas as informações, sejam valores de medição, calibração

etapas ou mensagens de status, são mostrados facilmente. 

Placa de montagem estável

A carcaça sólida de zinco fundido proporciona estabilidade e 

robustez.

Conexão via Bluetooth

O peso da amostra medida pode ser diretamente transferido para 

um dispositivo adequado (por exemplo, série IKA Mini- / Microstar) 

e exibido no display. 
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Ident. No. 0025004318

DADOS TÉCNICOS

Proteção contra sobrecarga Sim

Dimensões (L × A × P) 215 × 45 × 390 mm

Peso 3,0 kg

Temperatura ambiente admissível 5 – 40 °C

Umidade relativa permitida 80 %

Classe de proteção de acordo 
com DIN EN 60529

IP 21

Interface USB

Tensão 100 – 240 V  

Frequência 50/60 Hz

Patenteado: o IKA [Scale] 
é único no mercado!
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IKAworldwide // #lookatthebluewww.ika.com

IKA BRASIL EQUIP LAB ANA PROC LTDA
Rua Alfredo da Costa Figo, N°. 102, Jardim Santa Cândida - 

Campinas - SP, CEP 13.087-534, Brasil

Telefone: +55 19 3772-9600, fax: +55 19 3772-9601

eMail: sales@ika.net.br


