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Nhanh, bền và chính xác
- Cân được thiết kế để có thể hoạt động được
trong môi trường ẩm ướt khắc nghiệt, mà vẫn
đảm bảo được độ bền cao.
- Thời gian ổn định nhanh dưới 0,6 giây
nhằm nâng cao hiệu quả.

Dễ dàng lau chùi
- Bề mặt cân được thiết kế nhẵn mịn màng
giúp cho việc làm sạch cân trở nên dễ dàng
và nhanh chóng.
- Cảm ứng lực, các bo mạch điện tử khác
cũng có thể dễ dàng được làm sạch hiệu 
quả hơn

Nguồn điện linh hoạt
- Cân được thiết kê với cấu hình tiêu chuẩn
bao gồm : pin sạc, adator.
- Thời gian hoạt động của pin dài và các chỉ
số báo hiệu tình trạng pin trực quan, dễ dàng
quan sát.

Dễ dàng di chuyển
- Với thiết kế đơn giản giúp cho cân có thế
dễ dàng di chuyển và mang đi chỉ với 
một tay

Dòng cân CUB RW
Cân được thiết kế để sử dụng
trong môi trường ẩm ướt

Dòng cân CUB RW được thiết kế đặc biệt dùng
cho việc chế biến thực phẩm. Sản phẩm này có
khả năng chống thấm nước cao, chịu đựng tốt 
trong môi trường ẩm ướt khắc nghiệt. Nó đặc biệt
phù hợp với môi trường cực ẩm.
-  Cân này được thiết kế giúp dễ dàng làm sạch
và vệ sinh cơ bản.
- Mô hình cân được thiết kế với 1 hoặc 2 màn hình
trước sau, cho từng nhu cầu sử dụng.
- Màn hình LED đỏ với độ sáng có thể được điều
chỉnh giúp tiết kiệm pin, cũng như phù hợp với
điều kiện ánh sáng ở nơi làm việc.
- Mức tiêu hao năng lượng thấp, tuân thủ theo tiêu
chuẩn RoHs giúp cho cân trở nên thân thiện với
môi trường.

Dòng cân để bàn cầm tay
Phù hợp cho môi trường ẩm ướt khắc nghiệt

Đĩa cân làm bằng inox



CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Thông số kỹ thuật Cân CUB SCALE RW

2 phím chức năng: Tare, on/off/Zero

Màn hình Led đỏ gồm 6 số với 7 đoạn, chiều cao mỗi con Led là 14mm

Adaptor  9VDC/600mA hoặc pin sạc 6V/5ah 

Từ -10°C  đến +40°C

Zero, trừ bì, cân cơ bản

Trọng lượng cả thùngTrọng lượng cả thùng Phía Bắc TP.Hà Nội

 CUB SCALE RW 

   750g/0.5g

Giá trị độ chia  

1.5kg/1gMulti-range

   0.5g

2 x 1500e

   0.2g

3,000d

7,500d

15,000d

30,000d

60,000d

Phím chức năng

170 giờ hoạt động liên tục và 260 giờ hoạt động liên tục trong  

Màn hình hiển thị

kg, g, lb

Nguồn cung cấp

Thời gian sử dụng 

≤ 95%

Khả năng chịu tải

Độ ẩm làm việc

 

 

100 % mức quá tải an toàn 

Vỏ bọc tiêu chuẩn Tiêu chuẩn chống nước IP68/IP69K 

   1.5kg/1g 

   1g

  0.5g

   2g

   1g

Chức năng

182 x 226 mm (đĩa INOX kèm theo - nếu có)

Đơn vị tính

   10g

   5g
   5g

   2g

MODEL RW 1220 RW 2220 RW 3220 RW 4220 RW 5220

   3kg/2g    7.5kg/5g    15kg/10g 

3kg/2g 7.5kg/5g 15kg/10g 30g/20g

Kích thước Đĩa cân

Nhiệt độ làm việc

   0.1g

   0.05g

   0.02g

   0.2g

  0.1g

  0.05g

   0.5g

   0.2g

   0.1g

   1g

   0.5g

   0.2g

   2g

   1g
   0.5g

1.5kg 3kg 7.5kg 15kg 30kg

điều kiện ánh sáng của màn hình ở mức thấp nhất ( mức 3)

 ( màn hình phía sau có thể không có tùy thuộc dòng cân khác nhau)
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PDM 2810-2017 PDM 2809-2017 PDM 2808-2017 PDM 2811-2017 PDM 2812-2017 
Phía Bắc TP.Hà Nội

Ký hiệu Phê duyệt mẫu

4.5 kg

Kích thước cân

Trọng lượng cân

380 x 282 x 200 mm

   1/30.000
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

CUB SCALE RW Portable Scale

Two function keys: Tare, on/off/Zero

6 digits 7 segments 14mm height red LED; six level brightness adjusttment; scales with dual display

Adaptor with 9VDC/600mA or 6V/5ah lead acid rechargeable battery

-10°C  to +40°C

Zero, Tare, basic weighing

Trọng lượng cả thùngTrọng lượng cả thùng

PDM 2810-2017 PDM 2809-2017 PDM 2808-2017 PDM 2811-2017 PDM 2812-2017 

 CUB 

   750g/0.5g

Readability 

1.5kg/1gMulti-range

   0.5g

2 x 1500e

   0.2g

3,000d

7,500d

15,000d

30,000d

60,000d

Function keys

170 hours continuously with dual display scales and 260 hours 

Display

kg, g, lb

Power supply

Battery operating time 

≤ 95%

Range of tare

Working humidity

 

 

Full capacity 
Ingress protection IP68/IP69K tests passed

   1.5kg/1g 

   1g

  0.5g

   2g

   1g

Function

Number PDM

304 stainless steel platter

Weighing unit

   10g

   5g
   5g

   2g

MODEL RW 1220 RW 2220 RW 3220 RW 4220 RW 5220

   3kg/2g    7.5kg/5g    15kg/10g 

3kg/2g 7.5kg/5g 15kg/10g 30g/20g

Option

Working temperature

   0.1g

   0.05g

   0.02g

   0.2g

  0.1g

  0.05g

   0.5g

   0.2g

   0.1g

   1g

   0.5g

   0.2g

   2g

   1g
   0.5g

1.5kg 3kg 7.5kg 15kg 30kg

continuosly with single display scale (brightness set to level 3)

 ( rear display can be switched off) and single display are different models
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Nhanh, bền và chính xác
- Cân được thiết kế để có thể hoạt động được
trong môi trường ẩm ướt khắc nghiệt, mà vẫn
đảm bảo được độ bền cao.
- Thời gian ổn định nhanh dưới 0,6 giây
nhằm nâng cao hiệu quả.

Dễ dàng lau chùi
- Bề mặt cân được thiết kế nhẵn mịn màng
giúp cho việc làm sạch cân trở nên dễ dàng
và nhanh chóng.
- Cảm ứng lực, các bo mạch điện tử khác
cũng có thể dễ dàng được làm sạch hiệu 
quả hơn

Nguồn điện linh hoạt
- Cân được thiết kê với cấu hình tiêu chuẩn
bao gồm : pin sạc, adator.
- Thời gian hoạt động của pin dài và các chỉ
số báo hiệu tình trạng pin trực quan, dễ dàng
quan sát.

Dễ dàng di chuyển
- Với thiết kế đơn giản giúp cho cân có thế
dễ dàng di chuyển và mang đi chỉ với 
một tay

Dòng cân CUB RW
Cân được thiết kế để sử dụng
trong môi trường ẩm ướt

Dòng cân CUB RW được thiết kế đặc biệt dùng
cho việc chế biến thực phẩm. Sản phẩm này có
khả năng chống thấm nước cao, chịu đựng tốt 
trong môi trường ẩm ướt khắc nghiệt. Nó đặc biệt
phù hợp với môi trường cực ẩm.
-  Cân này được thiết kế giúp dễ dàng làm sạch
và vệ sinh cơ bản.
- Mô hình cân được thiết kế với 1 hoặc 2 màn hình
trước sau, cho từng nhu cầu sử dụng.
- Màn hình LED đỏ với độ sáng có thể được điều
chỉnh giúp tiết kiệm pin, cũng như phù hợp với
điều kiện ánh sáng ở nơi làm việc.
- Mức tiêu hao năng lượng thấp, tuân thủ theo tiêu
chuẩn RoHs giúp cho cân trở nên thân thiện với
môi trường.

Dòng cân để bàn cầm tay

Phù hợp cho môi trường ẩm ướt khắc nghiệt
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Cub RW portable scales were specifically
designed for food processing applications. This
product offers high protection against water
penetration and humidity and is built to withstand
wet and harsh evironments. It is uniquely suitable
for extremely moist environmets
. This scales meets basic hygienic desing
  requirements and is desinged for easy cleaning.
. Scale models with single or dual display
  options are available for a variety of working
  conditions.
.  The adjustable brightness of the LED Display
  helps save enerdy and makes the workplace
  more ergonomic.
. The low power consumption rate and compliance
  with RoHs directives makes the scale an 
  environmentally friendly tool.

CUB RW Portable Scale
Efficient weighing in humid and
wet environments

. This scale is built to withstand wet and
  harsh conditions, ensuring longevity in a
  wet environment and reducing maintenance
  work and downtime.
.  A stabilization time of less than 0.6s
  supports fast weighing and improves
  efficiency.

Fast, durable & reliable

Portable weighing Scale

for Wet & Harsh Appliciations

Easy to clean
. The scale surface is smooth and designed
  for easy and fast cleaning procedures
.  The loadcell, electronics and other
  moisture-sensitive components can be
  easily removed, making cleaning more
  efficient

Flexible power supply
. The standard configuration includes a
  power adaptor and a lead-acid rechargeable
  battery.
.  A long battery operating time and intuitive
  three color indicators for battery volume
  help reduce downtime

Convenient to carry

. The lightweight and portable plasthousing
  makes the scale suitable to carry with one
  hand only.

304 stainless steel platter
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