Medisinske vekter
For sykehus, sykehjem,
helseklinikker, legekontorer,
treningssentre og veterinærer

Når kvalitet teller

• Personvekt med høydemåler
• Automatisk BMI-indeks
• Fitnessvekter
• Babyvekter
• Stolvekter
• Rullestolvekter
• Plattformvekter for rullestoler
og sykehussenger
• Bluetooth/USB/nettverk
• Høydemålere
• Veterinærvekter
• Laboratorievekter
• Fuktighetsanalysator
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Soehnle Industrial Solutions
Soehnle Industrial Solutions er et av de ledende europeiske selskapene innen profesjonell vektteknologi.
I tillegg til kvalitetssikre standardvekter for handelsvirksomhet og industri samt medisinske, helsemessige
og veterinære krav, tilbyr Soehnle også tilpassede
produkter skreddersydd for kundens behov.

Soehnle utvikler og produserer hovedsakelig i Tyskland og distribuerer sine produkter rundt om i verden.
Som et mellomstort tysk selskap står Soehnle for et
sterkt merke, kvalitetsprodukter og en kundeorienterte tjenester.

Made in Germany
er produsert på Soehnles hovedkvarter i
• Vektene
Backnang, Tyskland.
forplikter seg til Tyskland som et produk• Soehnle
sjonssted, og gjør sitt beste for å styrke den.
komponenter i Soehnles vekter lagres som
• Alle
reservedeler, slik at et profesjonelt vedlikehold i

mange år både på fabrikken og hos servicepartnere
kan garanteres.
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Informasjon om
medisinske vekter
Begrepet personlige medisinske vekter dekker alle
ikke-automatiske vekter som brukes i medisinsk behandling for å måle kroppsvekt (for eksempel sykehusvekter, babyvekter, stolvekter og sengevekter).
Disse vektene er underlagt EU direktiv 2014/31/EF.
Medisinske personvekter er også en del av det brede
spekteret av medisinske produkter, som kan markedsføres i henhold til Direktiv 93/42/EØF (MPG).
Direktiv om medisinske produkter (MPG)
Dette direktivet regulerer handel med medisinske
produkter, og ivaretar dermed sikkerheten, egnethet og hensiktsmessighet av ytelsen til medisinske
produkter, og sikkerhet for og nødvendig beskyttelse
av pasienter, brukere og tredjeparter (§ 1 Formål med
direktivet).

Godkjenning
Godkjenning er den offisielle testing av et måleinstrument for å overholde forskrifter for utforming og for
riktig visning av måling innenfor de tillatte feiltoleranser. Før et måleinstrument kan bli offisielt godkjent,
må sertifisering av design første oppnås.
Gyldighetsperiode for offisiell godkjenning
(tysk lov)
4 år for personlige vekter, babyvekter, stolvekter, rullestolvekter, mekaniske vekter og multifunksjonsvekter.
For personlig vekter, som brukes i legekontorer, er det
bare den første godkjenningen som kreves.
Denne informasjon er gitt uten garanti og uten krav
på fullstendighet.

Eksterne linker:
EU:
www.ec.europa.eu/growth/single-market/europeanstandards/harmonised-standards/medical-devices/
Regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/
notatene/2014/mai/direktiv-om-ikke-automatiskevekter/id2434500/
Lovdata:
https://europalov.no/rettsakt/direktiv-om-ikke-automatiske-vekter/id-2425
Justervesenet:
https://www.justervesenet.no/regelverk/eueos-direktiver/
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Produktmerking
CE merking
Soehnle Scales Industrial Solutions er CE-merket i henhold til
gjeldende standarder

Grensesnitt: USB
Med USB-grensesnitt, kan veieresultater overføres direkte til
en PC/IT-system via en USB-datakabel.

Godkjenning
Vekter med dette symbolet er godkjent som en ikke-automatisk vekt eller kan godkjennes i henhold til nøyaktighetsklasse
III.

Trådløs enhet med batteri eller oppladbar batteridrift
Enheter med dette symbolet har batteri eller oppladbar batteridrift.

 irektiv 2014/31/EF
D
Godkjente vekter i samsvar med direktiv om ikke-automatiske
vekter 2014/31/EF
 edisinsk teknisk direktiv
M
Våre vekter er i samsvar med det europeiske direktivet om
medisinsk utstyr (2007/47/EF, 93/42/EØF) og ikke-automatiske vekter.
S IS Total Quality Management
Soehnle Industrial Solutions vekter er produsert etter de høyeste standarder for SIS Total Quality Management.
Omfattende kvalitetskontroll i alle ledd i produksjonsprosessen garanterer konsistente kvalitetsprodukter.
 rensesnitt: BluetoothTM
G
Vekter med dette symbolet har innebygd trådløs dataoverføring via BluetoothTM eller har dette alternativet.

Body mass index
BMI-verdien beregnes automatisk.
Muskel prosentandel av kroppsvekten
Muskelprosent vises.
F ettprosentandel av kroppsvekten
Fettprosent vises.
 annprosentandel av kroppsvekten
V
Vannprosent av kroppen blir vist.
Nødvendig kalori-inntak per dag
Kaloribehovet per dag blir automatisk beregnet.
P roduktet er fremstilt av rustfritt stål
Vekter med dette symbolet består av rustfritt stål 1.4301.

 rensesnitt: RS232
G
Med RS232-grensesnitt, og en datakabel, kan vektsverdier bli
overført direkte til en PC/skriver.
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Babyvekter

for sykehus, leger og apotek
6
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7752 godkjent
Babyvekt Exklusiv

8352
Babyvekt Multina Comfort

>
>
>
>

>> Enkel betjening med én knapp
>> Med avtagbart baby veiebrett
>> Lettlest LCD-skjerm, tegnhøyde 13 mm
>> Tarafunksjon: pledd/polstringer kan tareres
>> Holdfunksjon: vektverdien vil bli holdt i ca. 10
sekunder etter avlasting
>> Analog og digital målinger med baby høydemåler,
ekstrautstyr
>> Vekt kan brukes til å veie barn opp til 20 kg
>> Enheter i kg eller lb (pund)
>> Energisparende auto-off-funksjon
>> Batteridrift med 9-volts batteri
(inkludert i leveransen)

>
>
>
>

 odkjent i Klasse III, MPG Klasse 1
G
Meget fin oppdeling 2 g / 5 g
Bakbelyst LCD-display, tegnhøyde 16 mm
5-knappers betjening med programmerbar funksjonstast
Tarafunksjon (puter, tepper etc. som plasseres under
babyen regnes inn i tara)
Holdfunksjon for enkel lesning av vektverdien etter
veiing
Enkel differanseveiing etter amming/mating mulig
(BMIF)
Analog / digital høydemåler tilgjengelig som ekstrautstyr

høy oppløsning 2 g / 5 g
• Ekstremt
Babyvekter
med avtakbar baby høydemåler (valg• fritt)
baby veiebrett
• Avtakbart
kan brukes til å veie barn opp til 20 kg
• Vekt
• Strømnett eller batteridrift
• Med avtakbar baby høydemåler
Art. nr.

7752.01.001

Art. nr.

8352.01.001

Vektområde

15 kg

Vektområde

20 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

2g/5g
601 x 385 x 129 mm
6,8 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

10 g
601 x 346 x 92 mm
3,5 kg

Tilbehør
Tilbehør

Betegnelse

Art. nr.

Betegnelse

Art. nr.

Baby høydemåler 35 til 80,1 cm

5005.11.001

Baby høydemåler 35 til 80,1 cm

5005.11.001

Ekstra baby veiebrett

5020.01.001

Grensesnitt RS 232, installert*

2563.41.004

Bæreveske

5040.03.001

Datakabel (kabellengde 2 m)

2550.03.002

Alibi minne, installert*

2792.20.002

Datakabel PC/IT (Kabellengde 2 m)

2550.03.002

Datakabel PC/IT (Kabellengde 2 – 10 m)

2550.00.008

* Installasjonen kan kun utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.
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Babyvekter

for jordmødre og unge mødre
8
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8320
Babyvekt sammenleggbar

8310
Babyvekt Home

> Foldemekanisme med magnetisk lås, enkel å åpne
> L avt plassbehov, lett å transportere
> Tarafunksjon (puter, tepper etc. som er plassert
under babyen regnes inn i tara)
> Stabilt vektdisplay gjennom filtrering og
holdfunksjon
> Stor LCD-skjerm, lett å lese
> Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA alkaliske batterier
(inkludert i leveransen)
> Energisparende auto-av-funksjon
> Måleenheter i kg eller lb (pund)

>T
 arafunksjon (puter, tepper etc. som er plassert
under babyen regnes inn i tara)
> Stabilt vektdisplay gjennom filtrering og
holdfunksjon
> Plastchassis, enkel å rengjøre
> Høykontrast LCD skjerm
> Batteridrift med 4 x 1,5 V alkaliske AA-batterier
(inkludert i leveransen) og energisparende auto-avfunksjon
> Måleenheter i kg eller lb (pund)

• Sammenleggbar babyvekt – enkel å transportere

håndtering, stabil og stødig
• Enkel
Enkel
• betjening

Art. nr.

8320.01.001

Art. nr.

8310.01.001

Vektområde

15 kg

Vektområde

20 kg

Intervall
Størrelse

10 g
395 x 315 x 105 mm (lukket)
740 x 315 x 53 mm (åpen)
2 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

10 g
600 x 340 x 85 mm
1,7 kg

Vekt

Tilbehør

Tilbehør
Art. nr.

5040.01.001

Beskrivelse

Bæreveske

Art. nr.

5040.02.001

Beskrivelse

Bæreveske
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6163
Mekanisk personvekt
>> Stor og tydelig urskivedisplay
>> Lett å lese vekttrinn
>> Manuell nullinnstilling mulig
>> Attraktiv kromring
>> Solid stålchassis
>> Veieplattform med plastdekke som er lett å rengjøre

vekt med urskivedisplay
• Klassisk
• Lettleste vekttrinn

Art. nr.

6163.01.001

Vektområde

160 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

1 kg
320 x 430 x 70 mm
3 kg

Personvekter

for hjemmebruk
og sportsarrangementer
10
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7801
Personvekt med koffert

7810
Digital personvekt

>> Rask og enkel betjening med én knapp
>> Lettlest LCD display, tegnhøyde 20 mm
>> Tarafunksjon for mor-barn-veiing
>> Holdfunksjon for bedre lesbarhet
>> Modell uten koffert, inneholder veggbrakett
>> Skjerm laget av høykvalitets plast
>> Flat veieplattform med overflate som er lett å
rengjøre
>> Kabellengde ca. 2 m fra skjerm til plattform
>> Måleenheter i kg eller lb (pund)
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Oppladbar batteridrift med integrert lader
>> (driftstid 50 t, ladetid 5,5 t)

>> Lett å bruke
>> Stor veieplattform med sklisikker overflate
>> Instant-start-funksjon ved å trykke på
veieplattformen
>> Lettlest LCD-skjerm, 26 mm sifferhøyde
>> Hold funksjon: Vekt verdien vil bli holdt i ca. 5
sekunder etter avlasting
>> Valgbar vektenhet mellom kg/lb
>> Energibesparende auto-off funksjon etter ca. 8
sekunder
>> Lavt batteriindikator (batterisymbol på displayet)
>> Batteridrift med CR2032 cellebatteri (inkludert i
leveransen)

for mobilt bruk
• Ideelt
Veieplattform
med separat skjerm
•

flat design
• Ekstra
Enkel
transport
med lav egenvekt
•

Uten koffert
Art. nr.

7801.75.002

Art. nr.

7810.01.001

Vektområde

200 kg

Vektområde

190 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
Plattform: 310 x 275 x 34 mm
7 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
304 x 385 x 26 mm
1,4 kg

Med koffert
Art. nr.

7801.70.002

Vektområde
Intervall
Størrelse
Vekt

200 kg
100 g
Plattform: 310 x 275 x 34 mm
9 kg

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Grensesnitt RS 232, installert*

2563.41.004

Datakabel (kabellengde 3 m)

2550.03.014
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7730 godkjent
Personvekt
>> Godkjent i Klasse III, Medical Device Directive (MPG)
Klasse 1
>> Ekstra stor slitebane
>> Lyssterk LED-display, tegnhøyde 15 mm
>> Auto-start-funksjon ved å gå på vekten
>> Tarafunksjon: Knapp på baksiden av display
>> Mor-barn-veiing
>> Veldig lett å rengjøre
>> Måleenheter i kg*
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Drift over strømnett

visningshøyde
• Komfortabel
• Solid veieplattform

Art. nr.

7730.01.001

Vektområde

150 / 250 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

50 g / 100 g
365 x 490 x 890 mm
14,1 kg

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Datakabel for servicegrensesnitt

2550.03.019

Oppladbart batteri, installert*

2557.12.002

Hjul (2 stk), installert*

2513.12.002

* Installasjonen kan kun utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.

Godkjente
personvekter

for sykehus og leger
12
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7731 godkjent
Personvekt
med høydemåler
>> Godkjent i Klasse III, Medical Device Directive (MPG)
Klasse 1
>> Integrert høydemåler
>> Visning av vekt, høyde og automatisk BMI-beregning
>> Lyssterk LED-display, tegnhøyde 15 mm
>> Auto-start-funksjon ved å gå på vekten
>> Tarafunksjon: Knapp på baksiden av display
>> Mor-barn-veiing
>> Veldig lett å rengjøre
>> Måleenheter i kg*
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Drift over strømnett

BMI-beregning
• Automatisk
Solid
veieplattform
•

Art. nr.

7731.01.001

Vektområde
Intervall

150 / 250 kg
50 g / 100 g

Høydeområde
Størrelse
Vekt

120 – 202 cm
365 x 490 x 1280 mm
17,2 kg

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Datakabel for servicegrensesnitt

2550.03.019

Oppladbart batteri, installert*

2557.12.002

Hjul (2 stk), installert*

2513.12.002

* Installasjonen kan kun utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.
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7830
Personvekt
>> Lyssterk LED-skjerm, tegnhøyde 15 mm
>> Ekstra stor slitebanen
>> Auto-start-funksjon ved å trå på vekten
>> Tarafunksjon: taratast på baksiden av display
>> Mor-barn-veiing
>> Veldig lett å rengjøre overflaten
>> Grensesnitt for PC/IT-bruk med datakabel
>> Måleenheter i kg eller lb (pund)
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Drift over strømnett

med komfortabel visningshøyde
• Søylevekt
Solid
veieplattform
•
Art. nr.

7830.30.001

Vektområde

250 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
365 x 490 x 890 mm
14,1 kg

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Datakabel for servicegrensesnitt

2550.03.019

Oppladbart batteri, installert*

2557.12.002

Hjul (2 stk), installert*

2513.12.002

* Installasjonen kan kun utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.

Søylevekter

for apotek og omsorgsboliger
14
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7831
Personvekt
med høydemåler
>> Integrert høydemåler
>> Visning av vekt, høyde og automatisk BMI beregning
>> Lyssterk LED-skjerm, tegnhøyde 15 mm
>> Auto-start-funksjon ved å trå på vekten
>> Tarafunksjon: taratast på baksiden av display
>> Mor-barn-veiing
>> Veldig lett å rengjøre overflaten
>> Grensesnitt for PC/IT-bruk med datakabel
>> Enheter i kg eller lb (pund)
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Drift over strømnett

ed integrert høydemåler og BMI-visning
• MSolid
• veieplattform
Art. nr.

7831.01.001

Vektområde

250 kg

Intervall
Høydeområde
Størrelse
Vekt

100 g
120 – 202 cm
365 x 490 x 1280 mm
16,5 kg

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Datakabel for servicegrensesnitt

2550.03.019

Oppladbart batteri, installert*

2557.12.002

Hjul (2 stk), installert*

2513.12.002

* Installasjonen kan kun utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.
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7730.65 godkjent
Søylevekt
>> Godkjent i klasse III, MPG klasse 1
>> Ekstra stor slitebane : 320 x 400 mm
>> Lett å rengjøre overflaten
>> Bakbelyst LCD-skjerm, 16 mm sifferhøyde
>> Betjening med 5 taster med programmerbar
funksjonstast
>> Manuell inntasting av taraverdier med funksjonstast
>> Valgfritt RS232-grensesnitt for å koble til en skriver
eller PC
>> Funksjoner: veiing, tarering , PLU minne, pluss/
minus veiing, addering, GLP-protokoll, holdfunksjon,
BMI-funksjon, sikker overføring av data (kontrollsum
CRC16), Mor-barn-veiing
>> Energibesparende auto-off funksjon
>> Drift over strømnett
>> Oppladbart batteridrift (se tilbehør)
>> Valgfrie hjul for enkel transport av vekten til
pasienten (se tilbehør)

og funksjonsbetjening
• KommunikasjonsSolid
plattformoverflate
opp til 300 kg
•

Art. nr.

7730.65.001

Vektområde

300 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
365 x 490 x 1140 mm
15,6 kg

Tilbehør

Personlige vekter

Betegnelse

Art. nr.

Grensesnitt RS 232, installert*

2563.41.004

Datakabel (kabellengde 2 m)

2550.03.002

Alibi minne, installert*

2792.20.002

Hjul (2 stk), installert*

2513.12.002

Oppladbart batteri, installert*
(operativ tid: 20 timer, ladetid: 5,5 timer)

2557.40.003

* Installasjonen kan kun utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.

for rehabiliteringsklinikker
og treningssentre
16
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7850
Fitness vekt
>> Måling av muskel-, fett- og vannkomponenter i
kroppen
>> Impedansmåling via hendene, uten å måtte ta av
skoene
>> Optimalisert elektronikk med flere innstillinger
>> Stor LCD-skjerm
>> Angivelse av tid i standby-modus
>> Enkel selvforklarende meny på glassskjerm
>> Ingen grense på måling av over- og undervektige
>> Klesvekt verdi sesongmessig justerbar
>> Automatisk datautskrift av målingsanalyser
>> Firmainformasjon på utskriften individuelt justerbar
med medfølgende programvare i pakken
>> Ekstra stor veieplattform med forbedret overflate
>> Byttbar til kg/st/lb (pund) enheter
>> Drift over strømnett
Tilgjengelige språk:
Tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, gresk, tyrkisk,
ungarsk, nederlandsk, tsjekkisk, dansk, finsk, svensk,
norsk, slovakisk, polsk, russisk

av muskel-, fett- og vannkomponenter
• Måling
BMI
og
per dag
• Utskriftkaloribehov
av måleverdier
•
Art. nr.

7850.30.001

Vektområde

180 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
365 x 490 x 1.290 mm
15,8 kg

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Papir for termisk skriver (10 ruller, 58 mm)

2500.01.008
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6803
Personlig vekt
med støtterekkverk
• For rehabiliterings- og
sykehjem
>> Pulverlakkert sokkel, plattform laget av rustfritt stål
>> Terminal med aluminiums chassis
>> Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm
>> Rør i rustfritt stål med polstret håndtak
>> 4 nivelleringsfot for nivellering og stabilisering av
vekten
>> Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI
>> Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)
>> Energibesparende auto-off-funksjon
>> Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinnstilling: kg)
>> Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for
tilsvarende datakabel)
>> Batteridrift med fire Mignon batterier 1,5 V AA
(inkludert i leveringsomfanget)
>> Strømforsyning er valgfritt (se Tilbehør)

støtterekkverk for en trygg stilling
• Inkludert
Støtterekkverk
laget av rustfritt stål
•

Art. nr.

6803.01.001

Vektområde

300 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
520 x 520 x 1120 mm
27 kg

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Strømforsyning 9V / 600 mA

5908.09.001

UK adapter

2557.25.002

USA adapter

2557.25.003

Datakabel, 9-pinners koplingsavslutningen - PC,
kabel lengde 2 m

2550.03.002

Personlige vekter
med støtterekkverk
18
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6831
Personlig vekt
med støtterekkverk
• For rehabiliterings- og
sykehjem

6803

>> Pulverlakkert sokkel, plattform laget av rustfritt stål
>> Terminal med aluminiums chassis
>> Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm
>> Med uttrekkbar aluminiums høydemåler,
måleområde: 60 - 212 cm
>> Rør i rustfritt stål med polstret håndtak
>> 4 nivelleringsfot for nivellering og stabilisering av
vekten
>> Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI
>> Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)
>> Energibesparende auto-off-funksjon
>> Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinnstilling: kg)
>> Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for
tilsvarende datakabel)
>> Batteridrift med fire Mignon batterier 1,5 V AA
(inkludert i leveringsomfanget)
>> Strømforsyning er valgfritt (se Tilbehør)

støtterekkverk for en trygg stilling
• Inkludert
Med
integrert
høydemålerr
•

Art. nr.

6831.01.001

Vektområde

300 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
520 x 520 x 1265 mm
28 kg

6831

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Strømforsyning 9V / 600 mA

5908.09.001

UK adapter

2557.25.002

USA adapter

2557.25.003

Datakabel, 9-pinners koplingsavslutningen - PC,
kabel lengde 2 m

2550.03.002
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Basisversjon: display Basic/Basic E

Valgfritt: display Standard, godkjent

Ved å heve opp armstøttene blir tilgang til rullestolen mye enklere.

Hengslede fotstøtter for enklere innstigning

Stolvekter

for sykehus og sykehjem
Fire svingbare hjul
20

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

7702 godkjent
Stolvekt

7802
Stolvekt

>> Modell 7702: godkjent i klasse III, MPG klasse 1
>> Ergonomisk og lett å rengjøre setet
>> Hengslet armstøtter og fotbrett
>> Energibesparende auto-off funksjon
>> Oppladbare batteridrift med integrert lader
>> Tare Funksjon: pledd/puter kan tareres
>> Hold-funksjon: Vekt verdien vil bli holdt i noen
sekunder etter avlasting
>> Versjon .002: 2 styrbare bakhjul med
parkeringsbrems
>> Versjon .402: fire svingbare hjul med bakre
parkeringsbrems
>> Modell 7702.65 med tilleggsfunksjoner: betjening
med 5 taster og med programmerbar funksjonstast
(f.eks for BMI, tara eller hold), manuell inntasting
av taraverdier, sikker dataoverføring (kontrollsum
CRC16)
>> Modell 7802: Valgbar mellom kg / lb vektenhet

konstruksjon
• Robust
Enkel
veiing
av personer med bevegelseshandikap
•
7802 Stolvekt

7702 Stolvekt Godkjent
Art. nr.

7702

Art. nr.

7802

Vektområde

150 / 200 kg

Vektområde

200 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

50 g / 100 g
580 x 1100 x 930 mm
25 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
580 x 1100 x 930 mm
25 kg

Valg av display/hjul

Valg av display/hjul

Betegnelse

Art. nr.

Betegnelse

Art. nr.

Terminal Basic E, to bakre svingbare hjul

7702.37.002

Terminal Basic, to bakre svingbare hjul

7802.70.002

Terminal Basic E, fire svingbare hjul

7702.37.402

Terminal Basic, fire svingbare hjul

7802.70.402

Terminal Standard, to bakre svingbare hjul

7702.65.002

Terminal Standard, fire svingbare hjul

7702.65.402

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Bæreveske for lader

2507.03.001
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Tilbehør
2530.03.001 Støtterekkverk
(kun for 7808)
Følgende ordrenummer omfatter
1 støtterekkverk. Opptil 3 rekkverk kan monteres.
Mål 750 x 850 x 30 mm

2530.09.001 Støtterekkverk
(sett)
Settet består av 3 stk. støtterekkverk 2530.03.001 og 2 stk.
festeklemmer 2510.07.001.

2510.07.001 Festeklemmer
For ytterligere stabilisering av
rekkverk.

2510.08.005 Brakett for display
For montering av display: Basic,
Basic E, Standard.

2530.04.001 Rekkverk for over
vektige (sett)
Følgende art.nr. omfatter
2 støttehåndtak, 2530.03.001
1 stk. støtterekkverk og
2510.07.001 2 stk. festeklemmer.
Mål 1360 x 850 x 30 mm
2505.08.001 Kjørerampe
designet for rullestoler.
Følgende ordrenummer omfatter
1 rampe. To kjøreramper kan
monteres.
Mål 880 x 115 x 48 mm
2502.04.001 Sideprofiler (sett)
for bruk som buffer til rullestol.
Følgende ordrenummer består av
2 sideprofiler.
Mål 30 x 30 x 820 mm

Multifunksjonelle vekter

2530.20.001 Sammenleggbare
rekkverk for mobilt bruk (kun
for 7808)

for overvektige pasienter og
pasienter i rullestol
22

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

7708 godkjent
Multifunksjonell vekt

7808
Multifunksjonell vekt

>> 7708: Godkjent i klasse III, Medical Device Directive
(MPG) Klasse 1
>> Stor og flat veieplattform og rekkverk i hvitlakkert
aluminium
>> Transportabel med en lettvekts konstruksjon, 2 hjul
og bærehåndtak
>> Auto-start-funksjon ved å gå på vekten (kun 7808
med display Glass)
>> Tarafunksjon: tepper/polstringer kan tareres
>> Hold-funksjon for bedre lesbarhet
>> Inkludert veggfeste
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Enheter i kg eller lb (pund)

Terminal Standard

Terminal Basic E/ Basic

fritt kombineres og ettermonteres
• Kan
• Stabile rekkverk for sikker støtte

7708

7808

Multifunksjonell vekt godkjent

Multifunksjonell vekt

Art. nr.

7708

Art. nr.

7808

Godkjenning

Godkjent i klasse III, MPG klasse 1

Vektområde

300 kg

Vektområde

300 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
840 x 880 x 55 mm
16 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
840 x 880 x 55 mm
16 kg

Valg av display

Valg av display
Betegnelse

Art. nr.

Betegnelse

Art. nr.

Terminal Basic E,
oppladbar batteridrift med lader

7708.37.002

Terminal Basic,
oppladbar batteridrift med lader

7808.70.002

Terminal Standard,
Drift over strømnett

7708.65.001

Terminal Standard,
oppladbar batteridrift med lader

7708.65.002

Skjermene Basic, Basic E og Standard er tilgjengelig med kabelutgang på toppen (desktop-versjonen) eller nederst (veggmontert versjon).
Hvis ikke bestilt separat, vil desktop-versjon med veggfeste leveres.
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Tilbehør
2530.03.001 Støtterekkverk
(kun for 7808)
Følgende ordrenummer omfatter
1 støtterekkverk. Opptil 3 rekkverk kan monteres.
Mål 750 x 850 x 30 mm

2530.09.001 Støtterekkverk
(sett)
Settet består av 3 stk. støtterekkverk 2530.03.001 og 2 stk.
festeklemmer 2510.07.001.

2510.07.001 Festeklemmer
For ytterligere stabilisering av
rekkverk.

2510.08.005 Brakett for display
For montering av display: Basic,
Basic E, Standard.

2530.04.001 Rekkverk for over
vektige (sett)
Følgende art.nr. omfatter
2 støttehåndtak, 2530.03.001
1 stk. støtterekkverk og
2510.07.001 2 stk. festeklemmer.
Mål 1360 x 850 x 30 mm
2505.08.001 Kjørerampe
designet for rullestoler.
Følgende ordrenummer omfatter
1 rampe. To kjøreramper kan
monteres.
Mål 880 x 115 x 48 mm
2502.04.001 Sideprofiler (sett)
for bruk som buffer til rullestol.
Følgende ordrenummer består av
2 sideprofiler.
Mål 30 x 30 x 820 mm

Rullestolvekter

2530.20.001 Sammenleggbare
rekkverk for mobilt bruk (kun
for 7808)

for rullestolbrukere
24
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7808
Rullestolvekt

7708 godkjent
Rullestolvekt
>> Stor, flat veieplattformen laget av hvitlakkert
aluminium
>> Har 2 aluminiums kjøreramper, hvitmalt
>> Transportable ved hjelp av 2 hjul og bærehåndtak
>> Umiddelbar start-funksjon ved å trå på vekten (kun
7808 med glassdisplay)
>> Tarafunksjon: Rullestoler kan tareres
>> Hold-funksjon for bedre lesbarhet
>> Inkluderer veggfeste
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Enheter i kg eller lb (pund)

Terminal Standard

Terminal Basic E/ Basic

Godkjent i klasse III, Medical Device Directive
• 7708:
(MPG) Klasse 1
• 2 kjøreramper for rullestol

7708

7808

Godkjent rullestolvekt

Rullestolvekt

Art. nr.

7708

Art. nr.

7808

Godkjenning

Godkjent i klasse III, MPG klasse 1

Vektområde

300 kg

Vektområde

300 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
1070 x 880 x 55 mm
19 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
1070 x 880 x 55 mm
19 kg

Valg av display

Valg av display
Betegnelse

Art. nr.

Betegnelse

Art. nr.

Terminal Basic E,
oppladbar batteridrift med lader

7708.37.502

Terminal Basic,
oppladbar batteridrift med lader

7808.70.502

Terminal Standard,
Drift over strømnett

7708.65.501

Terminal Standard,
oppladbar batteridrift med lader

7708.65.502

Skjermene Basic, Basic E og Standard er tilgjengelig med kabelutgang på toppen (desktop-versjonen) eller nederst (veggmontert versjon).
Hvis ikke bestilt separat, vil desktop-versjon med veggfeste leveres.
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7708 godkjent
XL plattformvekt

å rulle på med rullestol eller båre
• Enkelt
Sideprofiler
og to kjøreramper inkludert
•
>> Godkjent i klasse III, MPG klasse 1
>> Stor og flat veieplattform i hvitlakkert aluminium
>> Inkluderer 2 aluminium ramper, hvitlakkert
>> Støtterekkverk inkludert, passasjedimensjon: 1.680
x 780 x 55 mm
>> Transportable med lett konstruksjon, fire hjul og to
bærehåndtak

>> Sikker dataoverføring (sjekksum CRC16)
>> Tarafunksjon: rullestol/bårer kan tareres
>> 5-knapps betjening med programmerbar
funksjonstast (for eksempel BMI, tara eller hold),
manuell input av taraverdier
>> RS 232 grensesnitt (frakoplet) valgfritt
>> Drift over strømnettet

Godkjent XL plattformvekt
Art. nr.

7708.65.512

Godkjenning

Godkjent i klasse III, MPG klasse 1

Vektområde

300 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 g
1910 x 880 x 85 mm
38 kg

Standard display

26
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6808
Rullestolvekt

å transportere
• Lett
Integrerte
ramper for enkel tilgang
•
>> Pulverlakkert plattform med integrerte kjøreramper
>> Passasjebredde: 795 mm
>> Terminal med aluminiumhus
>> Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm
>> Transportable på grunn av to hjul og bærehåndtak
>> 4 nivelleringsføtter for nivellering og stabilisering av
vekten
>> Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI
>> Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)

>> Energibesparende auto-off-funksjon
>> Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinnstilling: kg)
>> Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for
tilsvarende datakabel)
>> Batteridrift med fire Mignon batterier 1,5 V AA
(inkludert i leveringen)
>> Strømforsyning er valgfritt (se Tilbehør)

Rullestolvekt

Tilbehør

Art. nr.

6808.01.501

Betegnelse

Art. nr.

Vektområde

300 kg

Strømforsyning 9V / 600 mA

5908.09.001

Intervall
Størrelse
Vekt

500 g
1050 x 1.050 x 70 mm
44 kg

UK adapter

2557.25.002

USA adapter

2557.25.003

Datakabel, 9-pinners koplingsavslutningen - PC,
kabel lengde 2 m

2550.03.002
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Kombinasjonseksempler

7708,86 med display Standard
Godkjent i klasse III, Medical Device Directive (MPG)
Klasse 1
Plattform
Art. nr.

7708.86.220

Versjon

Grålakkert stål

Størrelse

1500 x 1250 x 80 mm

Vektområde

300 / 600 kg

Intervall

100 / 200 g

Kjørerampe
Art. nr.

2505.05.003

Inkludert

Bunnplate monteringssett for feste av kjørerampe
1250 x 1000 mm

Størrelse

Med display Standard
Art. nr.

3710.55.001

Tilbehør

Medisinske gulvvekter
for sykehussenger
28

Betegnelse

Art. nr.

Ekstra kjørerampe

2505.05.003

Gulvstøtte lakkert

2504.10.001

Bunnplate for gulvstøtte lakkert

2504.11.001

Grensesnitt RS 232, montert

2563.41.004

Datakabel 2 m

2550.03.002

Datakabel 2 – 10 m

2550.00.008

Bunnplate sett med 2 pc

2510.24.001

Strimmelskriver

2795.14.001

Skriver datakabel

2550.03.007

Print Layout

5751.01.001

Papirruller – 76 mm bred – enkel PU 10 stk.

2500.01.004

Papirruller – 76 mm bred – dobbel PU 10 stk.

2500.01.005
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Plattformer godkjent

7708,86 godkjent

7708,87 godkjent

Plattform lakkert

Plattform rustfritt stål

Art. nr.

7708.86

Art. nr.

7708.87

Versjon

Grålakkert stål

Versjon

Rustfritt stål

Størrelse

Størrelse

Vektområde

fra 1000 x 800 x 80 mm
til 2000 x 1500 x 80 mm
fra 300 kg til 1500 kg

Vektområde

fra 1000 x 800 x 80 mm
til 2000 x 1500 x 80 mm
fra 300 kg til 1500 kg

Intervall

fra 100 g til 500 g

Intervall

fra 100 g til 500 g

7708.88
Plattform rustfritt stål sammenleggbar, godkjent
Art. nr.

7708.86

Versjon

Vektområde

Rustfritt stål 1.4301, høykvalitets rustfritt stål
med gassfjær for enklere tilgang
fra 1000 x 800 x 80 mm
til 2.000 x 1.500 x 100 mm
fra 300 kg til 1500 kg

Intervall

fra 100 g til 500 g

Størrelse

Alle plattformer kan kombineres med Soehnle Professional display og er godkjent i klasse III, MPG klasse 1. Displayene Basic, Basic E og Standard er tilgjengelig med kabelutgang på toppen (desktop-versjonen) eller nederst
(veggmontert versjon). Med mindre annet er spesifisert leveres desktop-versjonen med veggfeste. Detaljert
informasjon finner du på sidene 34-35. Alle kombinasjonsmuligheter og tilbehør på forespørsel.
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5003
Høydemåler, sammenleggbar
høydemåler for mobile applikasjoner
• Praktisk
• Sammenleggbar for måling av deg selv og andre
>> Ultralyd måleteknologi, temperaturkompensert
>> Tiltsensor for korreksjon hvis måle
instrumentet ikke er vannrett, noe
som resulterer i en feilmelding
>> Lavt plassbehov på grunn av
sammenleggbar design
>> Plastchassis
>> LCD-skjerm, tegnhøyde 9 mm
>> Akustisk bekreftelse når målingen er
fullført og høyden vises i displayet
>> Måleenhet valgbar mellom
cm og tommer
>> Batteridrift med 2 x 1,5 V AA
alkaliske batterier (inkludert i
leveransen)

Art. nr.

5003.01.001

Måleområde

50 – 240 cm

Intervall
Størrelse
Vekt

1 cm
345 x 92 x 28 mm
250 g

Sammenleggbar høydemåler
perfekt for mobilt bruk

Høydemåler

Utstyr for måling kroppshøyde
30
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5002.01
Målebånd

5005
Baby høydemåler

• Liten og hendig

• Digitale og analoge målinger

>> Målebånd for veggmontering
>> Ingen slitedeler og vedlikeholdsfri
>> Måleenhet i mm

>> Enkel å bruke, rask og presis
>> Med holdfunksjon fryses avlesningen på displayet
>> LCD-skjerm, tegnhøydee 16 mm
>> Inkl. adapter for montering på babyvekt 7725
>> Måleenhet i mm eller tommer
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA-batterier (inkludert i
leveransen)

Art. nr.

5002.01.001

Måleområde

0 – 220 cm

Intervall
Størrelse
Vekt

1 mm
150 x 30 x 140 mm
130 g

Art. nr.

5005.10.001

Vektområde

35 – 80.1 cm

Intervall
Størrelse
Vekt

1 mm
630 x 290 x 70 mm
60 g

5002.02
Høydemåler

• Enkelt veggmonteringssystem
>
>
>
>

Høydemåler for veggmontering
Hodestang er hengslet
Ingen slitedeler og vedlikeholdsfri
Monteringssett er inkludert i leveransen

Art. nr.

5002.02.001

Måleområde

105 – 210 cm

Intervall
Størrelse
Vekt

0,5 cm
50 x 1175 x 22 mm
800 g
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Veterinærvekter
7858

8352

Veterinærvekt

Veterinærvekt "Pet" til små dyr

til store dyr
• Egnet
Lett
og
enkel å bære
•

veiebrett
• Avtagbart
Vekten
kan
benyttes til dyr opp til 20 kg
•

>> Rask og enkel enknappsbetjening
>> Lettlest LCD display, 20 mm tegnhøyde
>> Tarafunksjon: Tepper/polstringer kan tareres
>> Holdfunksjon for bedre lesbarhet
>> Display laget av slitesterk høykvalitets plast
>> Stor veieplattform laget av rustfritt stål med separat
svart gummimatte
>> Ekstra lav (35 mm høyde)
>> Transportable ved hjelp av et bærehåndtak
>> Enheter i kg eller lb (pund)
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Oppladbar batteridrift, driftstid opptil 50 timer,
ladetid 5,5 timer

>> Enkel betjening med én knapp
>> Med avtagbart veiebrett
>> For små dyr opp til 20 kg
>> Lettlest LCD display, 13 mm sifret høyde
>> Tarafunksjon, tepper/polstringer kan tareres
>> Med holdfunksjon fryses avlesningen på displayet i
ca. 10 sekunder
>> Lett å rengjøre
>> Måleenheter i kg/g eller lb (pund)/oz
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Batteridrift med et 9-volts batteri (inkludert i
leveransen)

Art. nr.

7858.70.002

7859.70.002

Art. nr.

8352.02.001

Versjon

Plattform i rustfritt stål

Vektområde

20 kg

Vektområde

Oppladbar batteridrift
med lader
200 kg

Plattform med opphøyde kanter
Oppladbar batteridrift
med lader
200 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

10 g
601 x 346 x 92 mm
3,5 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

100 kg
900 x 600 x 35 mm
13,7 kg

100 kg
900 x 600 x 35 mm
10,7 kg

Driftsmodus

Tilbehør
Beskrivelse

Art. nr.

Oppbevaringsveske for lader

2507.03.001

32

Tilbehør
Beskrivelse

Art. nr.

Alternativt veiebrett
Oppbevaringsveske for lader

5020.01.001
5040.03.001
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8320

9202/9203

Veterinærvekt “Easy” til små dyr,
med foldmekanisme

Kompakt vekt

veterinærvekt til små dyr
• Sammenleggbar
Perfekt
for
mobilt
bruk
•

0,1 g / 1 g
• Intervall
Veieplattformen
og chassis laget av rustfritt stål
•

>> Patentert foldemekanisme med magnetisk lås
>> Lite plassbehov, enkel å transportere
>> Lettlest LCD-skjerm
>> Tarafunksjon: Tepper/polstringer kan tareres
>> Holdfunksjon fryser veieresultatet i noen sekunder
etter avlastning
>> Valgbar måleenhet kg/lb (pund)
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA alkaliske batterier
(inkludert i leveransen)

>> To forskjellige veieområder tilgjengelige
>> Enkel betjening med 2 knapper for av/på og tarering
>> Lettlest LCD display, tegnhøyde 20 mm
>> Mulig for brukeren å justere
>> Chassis og plattform laget av rustfritt stål
>> Måleenhet valgbar mellom kg og lb (pund)
>> Energisparende automatisk utkobling
>> Batteridrift med et 9-volts batteri (ikke inkludert i
leveransen)
>> Valgfri strømforsyning

Art. nr.

8320.01.001

Art. nr.

9202.10.001

Vektområde

15 kg

Vektområde

500 g

Intervall
Størrelse

10 g
395 x 315 x 105 mm (lukket)
740 x 315 x 53 mm (åpen)
2 kg

Intervall
Størrelse
Vekt

0,1 g
150 x 170 x 44 mm
690 g

Art. nr.

9203.10.001

Vektområde

5000 g

Intervall
Størrelse
Vekt

1g
150 x 170 x 44 mm
690 g

Vekt

Tilbehør
Beskrivelse

Art. nr.

Oppbevaringsveske for lader

5040.01.001

Tilbehør
Beskrivelse

Art. nr.

Strømforsyning 9 V, 300 mA,
med jack-plugg

5901.00.001
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Display godkjent
3705

3710

3020

Display Basic E

Display Standard

Display

>> Godkjent i klasse III
>> Beskyttelsesklasse IP 42
>> Stor LCD-skjerm, tegnhøyde 20 mm
>> Rask 1-knapps betjening
>> Funksjoner: veiing, tarering, og
summering, pluss/minus-kontroll,
holdfunksjon
>> Valgfri RS 232 grensesnitt
(frikoplet)
>> Oppladbar batteridrift med lader

>> Godkjent i klasse III
>> Beskyttelsesklasse IP 42
>> Bakbelyst LCD-skjerm, 16 mm
tegnhøyde
>> 5-knappers betjening med
programmerbar funksjonstast
>> Manuell inntasting av taraverdier
med funksjonstast
>> Faste taraverdier (f.eks egenvekt
av rullestoler) kan lagres
>> Funksjoner: Veiing, tarering,
PLU minne, pluss/minus veiing,
summering, GLP-protokoll,
holdfunksjon, BMI funksjon, og
andre funksjoner
>> RS 232 grensesnitt (frikoplet)
valgfritt
>> Drift over strømnett
>> Valgfritt oppladbar batteridrift
med lader

>> Godkjent i klasse III
>> Beskyttelsesklasse IP 67
>> Bakbelyst LCD-skjerm,
punktmatrisedisplay 240 x 64
piksler
>> 19 knapper, alfanumerisk input
>> Funksjoner: Veiing, tarering,
summering og andre funksjoner
>> 4 organisatoriske dataminner
(f.eks seng egenvekter)
>> 1 seriell RS 232 grensesnitt som
standard
>> Drift over strømnett

Desktop

3705.15.001

Desktop

3710.15.001

Desktop

3020.05.001

Veggmontert

3705.55.001

Veggmontert

3710.55.001

Veggmontert

3020.05.002

Driftsmodus

Oppladbar batteridrift
med lader
270 x 85 x 58 mm
0,4 kg

Driftsmodus

Drift over strømnett

Driftsmodus

Drift over strømnett

Størrelse
Vekt

270 x 85 x 58 mm
0,4 kg

Størrelse
Vekt

–
–

Størrelse
Vekt

Tilbehør

Tilbehør
Beskrivelse

Art. nr.

Datakabel 3 m
RS 232 grensesnitt

2550.03.002
2563.41.004

Tilbehør

Beskrivelse

Art. nr.

Beskrivelse

Art. nr.

Datakabel 3 m
RS 232 grensesnitt,
installert
Oppladbart batterisett, montert

2550.03.002
2563.41.004

Datakabel 2 m
Datakabel 10 m
Veggbrakett

2550.03.002
2550.00.008
2503.20.001

2557.40.003

Alle godkjente display er godkjent i henhold til klasse III, MPG klasse 1 for vekter oppført i denne katalogen.
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Display
2750

3700

Display Glass

Display Basic

>> Lyssterkt LED-display, tegnhøyde 15 mm
>> Rask 1-knapps betjening
>> Funksjoner: Veiing, tarering, holdfunksjon
>> Grensesnitt for dataoverføring til
PC/servicegrensesnitt som standard
(datakabel valgfritt)
>> Drift over strømnett
>> Batteridrift valgfritt

>> Beskyttelsesklasse IP 42
>> Stor LCD-skjerm, 20 mm tegn høyde
>> Rask 1-knapps betjening
>> Funksjoner: veiing, tarering, summering, pluss/
minus-sjekk, holdfunksjon
>> RS 232 grensesnitt valgfritt
>> Oppladbar batteridrift med lader

Drift over strømnett

2750.01.001

Desktop

3700.01.001

Oppladbar batteridrift
med lader

2750.01.002

Veggmontert

3700.50.001

Størrelse
Vekt

260 x 160 x 125 mm
1,2 kg

Driftsmodus
Størrelse
Vekt

Oppladbar batteridrift med lader
270 x 85 x 58 mm
0,4 kg

Tilbehør

Tilbehør

Beskrivelse

Art. nr.

Beskrivelse

Art. nr.

Datakabel 2 m

2550.03.019

Datakabel 3 m
RS 232 grensesnitt, installert

2550.03.014
2563.21.004
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9434
Presisjonsvekt
bruk
• Mobil
• Enkel dataoverføring til en Windows-PC

>> Bakbelyst LCD-skjerm
>> Ekstern justering, utfør prosedyren ved å følge
instruksjonene i displayet
>> Enkel menynavigering med separat plassert tastatur
>> Ulike valg for filterinnstilling
>> Filterinnstillinger kan også endres mens du tar
målinger
>> Standard RS232 grensesnitt
>> DMS-lastecelle
>> Funksjoner: Veiing, taring, formulering, kontroll,
forbedret enhetstelling, prosentvekting,
sammenligningsfunksjon (sammenligner veieresultat
og vektmål)
>> Stabiliseringstid: 2 sekunder
>> Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel,
se tilbehør)
>> Nominell driftstemperatur: 5 °C – 40 °C
>> Strøm eller batteridrift

Art. nr.
Vektområde

420 g

620 g

4.200 g

6.200 g

Intervall
Reproduser
barhet
Platformstørrelse
Justering

0,01 g

0,01 g

0,1 g

0,1 g

0,01 g

0,01 g

0,1 g

0,1 g

Ø 110 mm
ekstern

Ø 110 mm
ekstern

Ø 160 mm
ekstern

Ø 160 mm
ekstern

Tilbehør

Laboratorievekter

for apotek and laboratorier

Betegnelse

Art. nr.

Chassis deksel til 9434

2507.06.003

Tastaturdeksel til 9434

2507.07.002

Datakabel

2550.00.014

EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
2795.21.001
og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
og RS-232 grensesnitt og installert skjerm
2795.22.001
(inkl. skriverkabel)
Lader til EP 100 og EP 110 skriver
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9435/9436 godkjent
Presisjonsvekt

9437 godkjent
Presisjonsvekt

intern justering (bare 9436)
• Automatisert
• Enkel dataoverføring til en Windows-PC

intern justering
• Automatisert
• Enkel dataoverføring til en Windows-PC

>> Godkjent i klasse II
>> Bakbelyst LCD-skjerm
>> Robust metallchassis
>> Automatisk intern justering med bare ett trykk på
en knapp (kun 9436)
>> Ekstern justering mulig, utfør prosedyren ved å følge
instruksjonene i displayet
>> Enkel menynavigering med separat plassert tastatur
>> Ulike valg for filterinnstilling
>> Filterinnstillinger kan også endres mens du veier
>> Standard RS232 grensesnitt
>> "OneBloc" lastcelle, maskinert fullt automatisk fra
en enkelt blokk
>> Funksjoner: Veiing, taring, kontroll, dosering,
formulering, forbedret enhetstelling,
prosentvekting, sammenligningsfunksjon
(sammenligner veieresultat og vektmål)
>> Stabiliseringstid: 2 sekunder
>> Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel,
se tilbehør)
>> Nominell driftstemperatur: 5 °C - 40 °C
>> Drift over strømnett

>> Godkjent i klasse II
>> Bakbelyst LCD-skjerm, 14 mm sifferhøyde
>> Robust chassis
>> Høy nøyaktighet på grunn av intern justering automatisert som følge av temperaturendringer eller
i forhåndsdefinerte intervaller
>> Ulike valg for filterinnstilling
>> Standard RS232 grensesnitt
>> "OneBloc" lastcelle, maskinert fullt automatisk fra
en enkelt blokk
>> Funksjoner: Veiing, taring, total, kontroll, dosering,
formulering, telling av enheter, prosentvekt, GLP /
SMP / ISO-prosedyrer, veiing av dyr, klokkefunksjon
>> Stabiliseringstid: 2,5 sekunder
>> Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel,
se tilbehør)
>> Nominell driftstemperatur: 5 °C - 40 °C
>> Strømforsyning for nettdrift

Art. nr.

9435.04.001*

9436.04.001*

Vektområde

420 g

4.200 g

420 g

Intervall
Reproduserbarhet
Platformstørrelse mm
Justering

0,001 g
0,001 g
Ø 110 mm
ekstern

0,01 g
0,01 g
167x181
ekstern

0,001 g
0,001 g
Ø 110 mm
intern

*Vindavviser som inngår i leveringen

Tilbehør

Art. nr.
Vektområde

420 g

620 g

4.200 g

6.200 g

Intervall
Reproduser
barhet
Platformstørrelse mm
Justering

0,001 g

0,001 g

0,01 g

0,01 g

0,001 g

0,001 g

0,01 g

0,01 g

108x105

108x105

170x180

170x180

intern

intern

intern

intern

*Vindavviser som inngår i leveringen

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

Chassis deksel til 9437.04 og 9437.06

2507.06.001

Chassis deksel til 9437.42 og 9437.62

2507.06.002

Betegnelse

Art. nr.

Tastaturdeksel til 9437

2507.07.001

Chassis deksel til 9435 og 9436

2507.06.004

Tetthetsbestemmelsessett for 9437 (opptil 1.200 g)

2500.06.003

Tastaturdeksel til 9435 og 9436

2507.07.003

2500.06.004

Datakabel

2550.00.014

Tetthetsbestemmelsessett for 9437 (2.200 g - 6.200
g)
Datakabel

2550.00.014

EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
2795.21.001
og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
og RS-232 grensesnitt og installert skjerm
2795.22.001
(inkl. skriverkabel)
Lader til EP 100 og EP 110 skriver

5908.06.001

EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
2795.21.001
og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
og RS-232 grensesnitt og installert skjerm
2795.22.001
(inkl. skriverkabel)
Lader til EP 100 og EP 110 skriver
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9404 godkjent
Analysevekt
intern justering
• Automatisert
• Enkel dataoverføring til en Windows-PC

>> Godkjent i klasse I
>> Bakbelyst LCD-skjerm
>> Robust chassis
>> Vindavviser som inngår i leveringen
>> Automatisert intern justering med bare et enkelt
trykk på en knapp
>> Ulike valg for filterinnstilling
>> Filterinnstillinger kan også endres mens du veier
>> Standard RS232 grensesnitt
>> "OneBloc" lastcelle, maskinert fullt automatisk fra
en enkelt blokk
>> Funksjoner: Veiing, taring, formulering,
økt enhetstelling, prosentvekting,
sammenligningsfunksjon (sammenligner veieresultat
og vektmål
>> Stabiliseringstid: 3 sekunder
>> Energibesparende auto-off-funksjon
>> Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel,
se tilbehør)
>> Nominell driftstemperatur: 5 °C - 40 °C
>> Strømforsyning for nettdrift
Art. nr.

9436.04.001*

Vektområde

120 g

220 g

Intervall
Reproduserbarhet
Platformstørrelse mm
Justering

0,1 g
0,1 g
Ø 91 mm
intern

0,1 g
0,1 g
Ø 91 mm
intern

Tilbehør

Laboratorievekter

Betegnelse

Art. nr.

Datakabel for 9404

2550.00.015

EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
2795.21.001
og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
og RS-232 grensesnitt og installert skjerm
2795.22.001
(inkl. skriverkabel)
Lader til EP 100 og EP 110 skriver

for apotek and laboratorier
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5850
Fuktighetsanalysator

2795
Statistikk matriseskriver

valgbare varmeprofiler
• Forskjellige
• Målinger opptil 100% fuktighet mulig

(Tilbehør til laboratorie
vekter og fuktighets
analysator)

>> Temperaturområde: 50 - 200 °C
>> Bakbelyst LCD-skjerm, 15 mm sifferhøyde
>> Halogen-kvartsglass lys (400 W)
>> Inspeksjonsvinduet gir visning av prøve
>> Informasjon på displayet: Tørkeprogram, tidligere
tørketid, gjeldende temperatur, enhet med
visningsresultat, nåværende fuktighetsinnhold i%,
tørkemodus / statusdisplay tørking
>> Dato og klokkeslettvisning
>> Oppvarmingsprofiler: standard tørking, trinntørking,
langsom tørking, hurtig tørking
>> Internt minne for automatisert prosess med 10
tørkeprogrammer og 100 fullførte tørkeprosesser
>> Displayet viser siste målte verdi til den er
overskrevet av en ny verdi
>> Merking av prøver: opptil 99 prøver,
brukerprogrammerbare, skrevet i målerloggen
>> Avbruddskriterier: Automatisk frigjøring, tidsstyrt
avslutning, manuell avslutning
Art. nr.

5850.06.001

Vektområde

60 g

Intervall
Reproduserbarhet
Platformstørrelse mm
Justering

0,001 g
0,1 g
Ø 95 mm
ekstern

EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd
klokke og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)
Art. nr. 2795.21.001

EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd
klokke og RS-232 grensesnitt og installert skjerm
(inkl. skriverkabel)
Art. nr. 2795.22.001

Tilbehør
Betegnelse

Art. nr.

EP 100 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
2795.21.001
og RS-232 grensesnitt (inkl. skriverkabel)
EP 110 statistikk matriseskriver med innebygd klokke
og RS-232 grensesnitt og installert skjerm
2795.22.001
(inkl. skriverkabel)
Lader til EP 100 og EP 110 skriver

5908.06.001
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Notater

40
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Notater

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

41

svas svalland a.s

telefon: 222 80 896
telefaks: 222 89 196
epost: firmapost@svas.no
webside: www.svas.no

svas svalland as

Copyright © 2019 svas svalland as, Oslo, Norway.
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

KONTAKTINFORMASJON

