


 
 
 
 
 

Kuchyňské váhy řady SW jsou ideálním nenáročným pomocníkem v každé kuchyni s bezkonkurenčním poměrem 
užitná hodnota/cena. 
Tyto váhy lze provozovat na baterie (doba provozu je dle typu baterií až 1000 hodin), nebo z el. sítě přes originální 
síťový adaptér. 
Váhy SW lze za příplatek dovybavit druhým (zákaznickým) displejem a lze volit ze čtyř různých váživostí a přesností.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: SW-2 SW-5 SW-10 SW-20 
maximální váživost 2kg 5kg 10kg 20kg 
minimální váživost 20g 40g 100g 200g 
rozlišení - dílek 1g 2g 5g 10g 
tára -1,999kg -4,998kg -9,995kg -19,99kg 
displej LCD numerický, pětimístný, výška číslic 25mm 
komunikace není možná 
napájení ze sítě AC 230V / 50Hz přes síťový adaptér  DC 9V / 300mA 
alternativní napájení 6x 1,5V monočlánek typu D ( nebo R-20 ) 
příkon cca. 2,5W 
rozsah provozních teplot -10°C až +40°C 
vlastní hmotnost váhy cca. 3,8kg 
vnější rozměry váhy šířka x hloubka x výška:                260 x 287 x 137mm 
rozměry vážicí misky šířka x hloubka:                                 230 x 190mm 
třída přesnosti III. dle schválení T5577 

síťový adaptér  DC 9V / 300mA 
zákaznický displej volitelné příslušenství 

nerezová vážicí miska (malá / velká) 
 
 
Váhy řady AD lze využít v kuchyních, ve skladech, v bistrech a přípravnách, ale také v různých technologických a 
výrobních procesech s vyššími nároky na přesnost vážení. 
Tyto váhy se dodávají s rozlišením 3.000 dílků nebo 5.000 dílků (tuto řadu nelze ověřit). 
Váhy v řadě 3.000 dílků (3kg, 6kg, 15kg a 30kg) jsou standardně osazeny komunikačním rozhraním RS-232, což 
umožňuje jejich připojení na počítač nebo registrační pokladnu. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: AD-2.5 AD-5 AD-10 AD-25 AD-3 AD-6 AD-15 AD-30 
maximální váživost 2kg 5kg 10kg 20kg 3kg 6kg 15kg 30kg 
minimální váživost 10g 20g 40g 100g 20g 40g 100g 200g 
rozlišení - dílek 0,5g 1g 2g 5g 1g 2g 5g 10g 
tára -999,5g -1,999kg -3,998kg -9,995kg -2,999g -5,998kg -9,995kg -9,990kg
rozlišení, počet dílků 5000d 3000d 
možnost ověření ne ano (dle schválení T2486) 
komunikace sériové rozhraní RS-232 za příplatek sériové rozhraní RS-232 
displej 1x fluorescenční (VFD), numerický, pětimístný, výška číslic 13mm 
napájení ze sítě AC 230V / 50Hz 
alternativní napájení není možné 
příkon cca. 7W 
rozsah provozních teplot -10°C až +40°C 
vlastní hmotnost váhy cca. 4,7kg 
vnější rozměry váhy šířka x hloubka x výška:                340 x 325 x 105mm 
rozměry vážicí misky šířka x hloubka:                                 335 x 210mm 
třída přesnosti III. 

 
 
Všechny váhy SW a AD se vyznačují vysokou spolehlivostí a jednoduchostí obsluhy; jsou vybaveny funkcí TÁRA 
(odečet obalu nebo misky) a HOLD (vážení živé nebo neklidné zátěže). 
 

Váš dodavatel: 

www.lesak-zeman.cz 

Dovozce do ČR: 

DIGITÁLNÍ VÁHY 
PRO KUCHYNĚ A SKLADY 


	Tlačítko1: 
	Tlačítko2: 


