
SF40A  
Mechanická tiskárna

OHAUS hodnota, multifunkční přenosná tiskárna
Nová přenosná, multifunkční tiskárna SF40A kombinuje vysoký výkon a více funkcí díky čemuž 
nabízí vynikající kvalitu. Tiskárna SF40A přichází s novými funkcemi, s jednoduchým ovládáním a 
výjimečnou hodnotou. Tato univerzální tiskárna je ideální pro všechny OHAUS váhy s komunikačním 
portem bez ohledu na to, zda ji budete používat v laboratorním nebo v průmyslovém prostředí. 
Dokumentace výsledků vážení nemůže být jednodušší než tiskárnou SF40A.

 
Štandardní vlastnosti:

• Více funkcí a podpoda reportingu dat— SF40A je vybavena funkcí statistiky a sčítání, které 
poskytují dodatečnou funkcionalitu v procesu reportingu a sledování výsledků stanovení 
hmotnosti. SF40A také nabízí možnost tisku reálného času a data. Díky zabudované baterii bude 
čas a datum na tištěných lístcích stále přesný.

• Jednoduché nastavení bez zbytečné ztráty času— Odteď nebudete limitován Vaší tiskárnou. 
Všechny váhy OHAUS v propojení s tiskárnou SF40A Vám zvyšují produktivitu. PC software 
na konfigurace vah umožňuje jednoduché spojení váhy s tiskárnou. Nastavení parametrů 
komunikace a datového přenosu je velmi jednoduché. Váhy s RS232 rozhraním s podporou GLP / 
GMP protokolu umožňují sledování produktů v souladu s předpisy.
• Podpora více jazyků tisku— SF40A podporuje tisk ve více jazycích. 
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SF40A Mechanická tiskárna

Další vlastnosti
Indikace statusu, 40 charakterů v řádku, kompatibilita s nekonenčnou etiketovou rolí, možnost provedení nulování a tárování váhy 
přímo z tiskárny.

Možnost tisku ve více jazycích: Anglický, španělský, německý, italský, francouzský, čínský, korejský, japonský, ruský, polský, český, 
maďarský a slovenský.

Náhradní díly a příslušenství                                              
Papírová role ..........................................................................................................  12120799
Rotační osa papírové role ................................................................................  30063920
Inkoustová  kazeta..................................................................................................12120798
Kábel pro přepojení s váhami  1 - Discovery, Explorer™, 
Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45, MB 23/25, 
Ranger™, Ranger™ Count, “T” série plastových indikátorů............... 12122603
Kábel pro přepojení s váhami 2  - Voyager® Pro, Explorer® Pro...... 80500540                         
Káblový adapter...................................................................................................... 30059316

Model SF40A

Počet sloupců 40

Rýchlost tisku ca. 1.2 řádků / vterřina

Papírová rolka (Š x Dia.) Standardní papírová rolka 57.5 mm x Ø 60 mm max.

Možnosti napájení AC adapter  vstup : 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz 
AC adapter výstup: 12 VDC, 2.5 A

Interface RS232C 

Ideální teplota provozu   0 ºC – 40 ºC 

Rozměry tiskárny (Š x D x V) 140 x 205 x 73 mm

Netto hmotnost 740 g (včetně papírové role)

Vnější rozměry:

5.51 in
140 mm

8.07 in
205 mm

2.95 in
75 mm
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www.ohaus.com
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