
elektroniczna waga sklepowa



CECHY U˚YTKOWE

• Waga ELZAB Prima jest przeznaczona
do wspó∏pracy z kasami fiskalnymi firmy
ELZAB oraz innymi kasami i urzàdzeniami
wyposa˝onymi w interfejs szeregowy. Mo˝e
pracowaç równie˝ jako samodzielna waga
ogólnego przeznaczenia.

• Dedykowana funkcjonalnie do kas fiskalnych
ELZAB oraz do drukarki etykiet ELZAB Eta.

• Przy pracy z kasami ELZAB Alfa,
ELZAB Delta i ELZAB Jota nie ma potrzeby
stosowania zasilania zewn´trznego.

• Programowo definiowalny format protoko∏u
komunikacyjnego pozwala na bezkonfliktowà
prac´ z dowolnym, istniejàcym lub nowym
typem kasy.

• Trzy klawisze s∏u˝à do obs∏ugi: 
– w∏àczania i wy∏àczania tary 
– zerowania wagi 
– przesy∏ania wyniku wa˝enia do kasy 
– programowania parametrów pracy wagi 

• W∏àczenie funkcji tary sygnalizowane jest
wskaênikiem TARA 
– wy∏àczenie nast´puje automatycznie

po zwa˝eniu towaru 
– wy∏àczenie mo˝e nastàpiç równie˝ r´cznie

po wczeÊniejszym zaprogramowaniu takiej
opcji 

• Waga posiada dwukierunkowà komunikacj´
szeregowà, która umo˝liwia inicjowanie
przez interfejs odczytywania masy oraz
wybór i programowanie parametrów pracy
wagi. Wynik wa˝enia mo˝e byç tak˝e
przesy∏any z wagi po naciÊni´ciu klawisza,
automatycznie po zwa˝eniu towaru lub w
sposób ciàg∏y.

• Funkcje:
– wa˝enie towarów 
– wa˝enie i odejmowanie tary 
– automatyczne wy∏àczanie tary po

odwa˝eniu towaru 
– zliczanie detali 
– automatyczne wygaszanie wyÊwietlacza 
– sygnalizacja zera, tary i przekroczenia

zakresu 
– automatyczne Êledzenie zera

(przy nieobcià˝onej szalce)
– wspó∏praca z kasami fiskalnymi
– sygnalizacja zak∏óceƒ pracy wagi

ROZDZIELACZ WAG ELZAB PRIMA – z ELZAB Delta z homologacjà 2001

PRZEJ. PRIMA/ CZYTNIK/ ALFA – z ELZAB Alfa + czytnik

PRZEJ. UNIW. + ZASILACZ PRIMA – z innymi kasami

Typ: waga elektroniczna
jednozakresowa, jednodzia∏kowa

Obcià˝enie maksymalne: 15 kg

Obcià˝enie minimalne: 100 g

WartoÊç dzia∏ki legalizacyjnej e =: 5 g

WartoÊç dzia∏ki elementarnej d =: 5 g

Górna granica tary odejmujàcej T =: - 15 kg

Klasa dok∏adnoÊci: III

Zakres temperatur pracy: + 5° C ÷ + 40° C

Moc pobierana przez wag´: 2 W

WyÊwietlacz: dwustronny LED (dla klienta
i operatora)

WysokoÊç cyfr: 10 mm

IloÊç pozycji na wyÊwietlaczu: 6

Wskaênik Tary oraz Zera: +

Klawiatura: 3 klawisze: tara, zero, przesy∏anie

Interfejs/Z∏àcze szeregowy/ wtyk typu RJ 6-6

Zasilanie: zewn´trzne + 5V

Wymiary u˝ytkowe szalki: 319 x 254 mm

Wymiary zewn´trzne: 319 x 307 x 78 mm

Waga: 3,9 kg

Wyposa˝enie dodatkowe: do wspó∏pracy
w konfiguracjach z:

• ELZAB Alfa – PRZEJÂCIÓWKA
PRIMA/ALFA/BP (01603)

• ELZAB Alfa + czytnik –
PRZEJÂCIÓWKA
PRIMA/CZYTNIK/ALFA (01602)

• ELZAB Delta (przed homolog.
MF 2001), SYSTEM 600 –
PRZEJ. PRIMA/DELTA (01601)

• ELZAB XCEL 261 – PRZEJ.
UNIW. + ZASILACZ PRIMA
(01604)

• innymi kasami – PRZEJ. UNIW.
+ ZASILACZ PRIMA (01604)

• waga wolno stojàca – ZASILACZ
SERWISOWY PRIMA (01605)

• ELZAB Delta z homologacjà
2001 – ROZDZIELACZ WAG
ELZAB PRIMA (01613)

Kod wyrobu: 00946 waga ELZAB Prima

Nasz dealer:


