
Cân thông dụng CL thiết kế  đặc biệt gọn nhẹ, dễ dàng thuận tiện trong công tác    

 

giám định đi hiện trường,    

Dòng cân thôn g dụng CL  có tính năng vượt trội hơn so dòng cân thông dụng khác bởi chỉ cần 2 phím bấm 
cho mọi nhu cầu của người sử dụng , cùng với màn hình LCD lớn. Đặc điểm nổi bật bao gồm cảnh báo quá tải, 
nhiều đơn vị cân cân khác nhau và nhiều phương thức ứng dụng khác nhau. 
Dòng cân thông dụng CL ứng dụng rộng cho nhiều ngành khác nhau như Vàng bạc, trang sức hay hóa chất,  
dược phẩm, mỹ phẩm, làm bánh vvv,  cân dễ dàng di chuyển đưa ra tiêu chuẩn mới dành cho cân thông dụng

Những tiêu chuẩn đặc điểm  bao gồm:
• Màn hình LCD sáng với chỉ 02 phím chức năng gồm UNIT,  ZERO  

Cùng với 02 phím vận hành đơn giản, màn hình hiển thị lớn của  Cân CL còn làm tăng khả năng 
đọc trong điều kiện thiếu ánh sáng và dễ dàng quan sát hơn từ một khoảng cách nhất định.

• Khóa chống va chạm :  
Cân điện tử được tích hợp với khóa cảm biến tải trọng nhằm tránh sự hỏng hóc trong quá trình
vận chuyển và va đập cho cân.

• Kiểu dáng đẹp hơn và mở rộng phạm vi ứng dụng về dòng cân cao cấp hơn :  
Thời gian ổn định khá nhanh, khoảng 3 giây và là bước phát triển trong công nghệ cân dẫn 
đến cải tiến về năng suất sản phẩm nhằm đáp ứng mọi yêu cầu. Cân còn phát triển mở khả 
năng khóa mở hơn những dòng sản phẩm cân trước.
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Dòng cân nhà bếp CL với đĩa cân kích thước 120 mm, dễ dàng bỏ túi hay mang đi bất cứ nơi nào. ɸ

Thiết kế đặc biệt với chỉ hai phím bấm dễ dàng thao tác.
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Thông số kỹ thuật cân CL

Model   CL 302

Mức cân lớn nhất    300 g 

Vạch chia nhỏ nhất    0.01 g

Độ lặp lại (d)    0.2 g

Độ tuyến tính (g)    20d

Cảm ứng lực IP65 max    500 g

Độ phân giải tối đa

Thời gian ổn định (s) 2 giây

Chất liệu Vỏ nhựa ABS - đĩa cân bằng nhựa
Đơn vị cân g, lb, oz, ozt, dwt 

Nguồn cung cấp Adapter 9V/100mA và 3 pin AAA 

Màn hình hiển thị Màn hình LCD 6 số, kích thước 12 mm

Cảm ứng lực Loadcell” Model LAk-E tiêu chuẩn Ip65 

Quá tải an toàn 125 % so với mức cân lớn nhất

Nhiệt độ Làm việc từ 0°C  đến +40°C tại độ ẩm tương đối từ 10% đến 80%
Kích thước đĩa cân ( )ɸ ɸ120 mm

Kích thước cân (W × D × H) 

 

 140 × 40 × 200 mm 

Kích thước thùng cân

 

(W × D × H)
150 × 50 × 210 mm 

Trọng lượng cân 400 g

Trọng lượng cả thùng 600 g

  CL 501
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   500 g 

   0.1 g

   2 g

   20d

   1 kg

  CL 1001

   1000 g 

   0.1g

   2 g

   20d

  2 kg

  CL 2001

   2000 g 

  0.1 g

   2 g

   20d

   3 kg
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Số lượng cái/ thùng 6 Pcs/1Carton



Phụ kiện cho cân CL
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 Mặt trên đĩa cân
Kích thước: 

Bo chính cân
Quy định quá trình 
làm việc của cân còn 
gọi là bộ chuyển đổi A/D

    Loadcell LAK-E
Cảm ứng lực cân FEH 
vận hành tính năng hoạt động cân

ɸ120 mm
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