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Obchodní digitální váhy CAS řady ER jsou určeny zejména pro stánkový prodej, ale také pro 
široké využití v prodejnách a bistrech. 
Jedná se o novou koncepci obchodních vah, kde je kladen důraz na dizajn, ergonomii, nízkou 
spotřebu energie a zejména odolnost a spolehlivost. 
 
Váha je mimo základní funkce (výpočet ceny, tárování) pro zjednodušení obsluhy vybavena také 
8 přímými předvolbami jednotkové ceny (pro zadání jednotkové ceny pak postačí stisk jednoho 
tlačítka dané předvolby). 
 
Váhy řady ER lze napájet klasicky z elektrické sítě, nebo využít vestavěného hermetického 
akumulátoru, který umožňuje provoz na stáncích a v místech, kde není k dispozici elektrická síť. 
Při napájení z plně nabitého akumulátoru lze váhu provozovat až 50 hodin. 
 
Standardním vybavením váhy je sériové komunikační rozhraní RS-232, které umožňuje 
připojení váhy k některým typům registračních pokladen, případně propojení na počítač nebo 
připojení přídavné tiskárny. 
 
Jako kompromis nízké spotřeby a dobré čitelnosti je použit LCD displej s podsvícením, které se 
automaticky aktivuje při každém použití váhy. 
 
Je možno volit váhu v „kompaktním nízkém“ provedení, kde je operátorský i zákaznický displej 
umístěn na těle váhy, nebo provedení P „s nožkou“, kde je operátorský i zákaznický displej na 
nožce, ve výšce asi 40cm od vážícího pultu. 
 
Váhy řady ER se dodávají ve třech modelech váživosti a přesnosti:   6kg/2g, 15kg/5g, 30kg/10g 
 
Základní technické parametry: 

MODEL: 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
ER-6 ER-15 ER-30 

maximální váživost 6kg 15kg 30kg 
minimální váživost 40g 100g 200g 
rozlišení - dílek 2g 5g 10g 
tára -5,998kg -9,995kg -9,990kg 
rozměry váhy šířka x hloubka x výška:      360 x 350 x 105mm (provedení P výška 410mm)
rozměr vážicí plochy šířka x hloubka:                               305 x 220mm 
hmotnost vlastní váhy cca. 5,65kg (včetně akumulátoru) 
napájení ~ AC 230V / 50Hz 
alternativní napájení hermetický akumulátor 6V/3,6Ah 
příkon cca. 2W 

displej LCD, numerický (sedmisegmentový), výška číslic 15mm                 
3x operátorský + 3x zákaznický (u provedení P na nožce) 

provozní teplota -10°C až +40°C 
třída přesnosti III. dle schválení T6588 
komunikace sériové rozhraní RS-232 jako standardní vybavení váhy 
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