
เครื่องชั่งอุตสาหกรรม Puro®

สัมผัสความเป็นเลิศด้านการชั่งด้วยราคาที่ไม่แพง

ประโยชน์สำาหรับการปฏิบัติงานชั่งรายวัน

      ใช้งานสะดวกอย่างยิ่ง

      มีผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาด รองรับทุกความต้องการ และราคาไม่แพงให้เลือกมากมาย

      อายุการทำางานแบตเตอรี่สูงสุด 500 ชั่วโมง

      เครื่องชั่งอุตสาหกรรมรุ่นแรกที่มีระบบชาร์จไฟมาตรฐานผ่าน USB-C

      รองรับการใช้งานแบบไร้สายด้วย

      จัดส่งทั่วโลกภายในไม่กี่วัน

ใหม่!
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เครื่องชั่งซีรีส์ Puro® ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้านการชั่งน้ำาหนักที่หลากหลายของ

คุณ เครื่องชั่งทุกรุ่นของ Puro® มอบประสิทธิภาพการชั่งน้ำาหนักที่รวดเร็วและแม่นยำา ไม่ว่าจะเป็นการชั่ง

น้ำาหนัก การนับ หรือการควบคุมคุณภาพ ด้วยการออกแบบที่ทนทาน และแอพพลิเคชันที่ล้ำายุคและใช้งาน

ง่าย ทำาให้เครื่องชั่ง Puro® เหมาะสมสำาหรับการชั่งน้ำาหนักระดับอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน โดยมาพร้อม

แบตเตอรี่ชาร์จได้ผ่าน USB-C ที่มีอายุการใช้งานยาวนานอย่างยิ่ง รวมถึงทางเลือกในการเชื่อมต่อที่ชาญ

ฉลาด และแพ็กเกจแอพพลิเคชันอีกมากมาย Puro® มีหลายรุ่นให้คุณเลือก และสามารถสั่งซื้อเครื่องชั่ง

ตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านร้านค้าออนไลน์ Puro® ศูนย์กระจายสินค้าทั่วโลกของเรา

รับประกันการจัดส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงถึงหน้าบ้านคุณ คุณลักษณะล้ำายุคเหล่านี้คือสิ่งที่ทำาให้ 

Puro® นำาเสนอการชั่งที่แท้จริงให้แก่คุณ

//2 เนื้อหา



เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด Puro® มีหลากหลายรุ่นที่ตอบ

สนองได้เกือบทุกความต้องการ จอแสดงผลขนาดใหญ่

ที่สว่างชัดเจน พร้อมด้วยฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อความ

สะดวกสบายในการใช้งาน 

 

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่ง

แบบตั้งพื้นขนาดใหญ่

แสดงผลการชั่งน้ำาหนักอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้อย่าง

รวดเร็ว พร้อมทั้งยังใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเป็น

อย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มผลิตภาพและอำานวยความสะดวกให้

กับกระบวนการทำางาน 

 

เครื่อง ชี้วัดน้ำาหนัก

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่

ของ Puro® มีรุ่นต่างๆ ที่มีขนาด ความจุ ความละเอียด 

และวัสดุแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นตัวเลือกแรกสำาหรับ

ความต้องการด้านการชั่งน้ำาหนักใดๆ

แท่นชั่งแบบตั้งพื้นและแท่นชั่งแบบ

ตั้งพื้นขนาดใหญ่

โซลูชันอันแข็งแกร่งซึ่งเกิดจากการออกแบบเชิง

อุตสาหกรรมให้มีความทนทานเพื่อรองรับการใช้งาน

ที่หลากหลายพร้อมให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำาและเชื่อถือได้

ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ แท่นชั่งน้ำาหนักยังมีรุ่นและ

วัสดุโครงสร้างที่แตกต่างกัน จึงเหมาะสำาหรับการใช้งาน

ในทุกสภาพแวดล้อม



Minebea Intec ฝ่ายขาย – บริการ
Minebea Intec ฝ่ายผลิต – ฝ่ายขาย – บริการ
ตัวแทนจำหน่าย (ขนาดเป็นไปตามจำนวนตัวแทน)
 สูงสุด 5   สูงสุด 20  มากกว่า 20

อาหารและเครื่องดื่ม เภสัชกรรม เคมี อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์

ธุรกิจเกษตร การรีไซเคิลเครื่องสำาอาง วัสดุก่อสร้าง

The true measure 

Minebea Intec คือผู้นำาด้านการผลิตเทคโนโลยีการชั่งน้ำาหนักและการตรวจวัด เรานำาเสนอผลิตภัณฑ์ 

โซลูชัน และบริการที่หลากหลายซึ่งผ่านการพัฒนามาอย่างดีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความน่า

เชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพด้านการผลิตและการบรรจุหีบห่อ 

ความสามารถของเราดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นได้ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง ผสานด้วย

ประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 150 ปี และการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Minebea Intec สามารถไว้วางใจในการใช้บริการและโซลูชันได้ทั่วโลกตลอดวงจร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม ไปจนถึงการสนับสนุนด้าน

การออกแบบให้เข้ากันหรือการติดตั้ง การสอบเทียบ การบำารุงรักษา และบริการซ่อมแซม เพื่อทำาการ

อัพเกรดอุปกรณ์และการฝึกอบรมผู้ใช้

ตำาแหน่งในตลาดที่สำาคัญของเราในฐานะผู้นำาระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชัน และเป้าหมายในด้าน

การตั้งมาตรฐานที่สูงในทุกแง่มุมทางธุรกิจ สะท้อนผ่านคำาขวัญประจำาบริษัทของเราที่ว่า "The true 

measure" (การชั่งที่แท้จริง)

 

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราให้ความสำาคัญกับความแม่นยำา

เสมอ:
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Minebea Intec ฝ่ายขาย – บริการ
Minebea Intec ฝ่ายผลิต – ฝ่ายขาย – บริการ
ตัวแทนจำหน่าย (ขนาดเป็นไปตามจำนวนตัวแทน)
 สูงสุด 5   สูงสุด 20  มากกว่า 20

กลุ่ม MinebeaMitsumi

กลุ่ม MinebeaMitsumi คือผู้ผลิตอุปกรณ์จักรกลอิเล็กทรอนิกส์ที่

แม่นยำาระดับโลกที่นำาเสนอผลิตภัณฑ์สำาหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

Minebea ก่อตั้งในปี 1951 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งแต่ปี 1954 จนถึงทุก

วันนี้ Mitsumi มีพนักงานมากกว่า 78,000 คน รวมทั้งมีศูนย์การผลิต

และบริการหลายแห่งใน 16 ประเทศทั่วโลก กลุ่ม MinebeaMitsumi มี

ส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกเป็นอันดับ 1 สำาหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิดด้วย

กัน

รู้จักกับ Puro®

Puro® ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีหลักการที่จะถ่ายทอด

มาตรฐานคุณภาพขั้นสูงและเทคโนโลยีชั้นนำาของเราไปสู่

เครื่องชั่งอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีราคาไม่แพง ผลที่

ได้คือโซลูชันด้านการชั่งน้ำาหนักที่ล้ำายุคซึ่งใช้งานง่ายและมี

คุณลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องชั่งอื่นๆ ในตลาด 

เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำาเสนอเครื่องชั่งอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์

แบบเพื่อรองรับทุกความต้องการในทุกสถานที่ และภายใน

ระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเราได้ติดตั้งคุณลักษณะสำาคัญหนึ่ง

อย่างไว้ล่วงหน้าใน Puro® ทุกเครื่อง ซึ่งก็คือความใส่ใจใน

ลูกค้านั่นเอง

ลักษณะพิเศษ

     ใช้งานสะดวกอย่างยิ่งเป็นพิเศษ

      มีผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาด รองรับทุกความต้องการ และ

ราคาไม่แพงให้เลือกมากมาย

      อายุการทำางานแบตเตอรี่สูงสุด 500 ชั่วโมง 

      เครื่องชั่งอุตสาหกรรมรุ่นแรกที่มีระบบชาร์จไฟมาตรฐาน

ผ่าน USB-C

      จัดส่งทั่วโลกภายในไม่กี่วัน



วิธีเลือก Puro® ที่เหมาะสำาหรับคุณ

Puro® ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งรองรับการใช้งาน

หลากหลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกเครื่องชั่งอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการของคุณ 

คุณสามารถดูภาพรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ในตารางด้านล่าง โดยตัวแทนจำาหน่ายของเรายินดีที่จะช่วย

เหลือคุณในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัดขนาดเล็ก เครื่องชั่งแบบกะทัดรัดขนาดใหญ่ เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่งแบบ

ตั้งพื้นขนาดใหญ่

เครื่องชี้วัด แท่นชั่งแบบตั้งพื้นและแท่นชั่งแบบตั้งพื้น

ขนาดใหญ่

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

จอแสดงผล

ด้านหน้า

ด้านหน้าและด้านหลัง

ความจุ

1.5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1,500 kg

3,000 kg

ความละเอียด

30,000 d

6,000 d

3,000 d

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

พื้นฐาน 

ขั้นสูง 

การนับระดับมืออาชีพ

เครื่องชี้วัด
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«  สุดยอดโซลูชันที่มี

ให้เลือกมากมาย »

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัดขนาดเล็ก เครื่องชั่งแบบกะทัดรัดขนาดใหญ่ เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่งแบบ

ตั้งพื้นขนาดใหญ่

เครื่องชี้วัด แท่นชั่งแบบตั้งพื้นและแท่นชั่งแบบตั้งพื้น

ขนาดใหญ่

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

จอแสดงผล

ด้านหน้า

ด้านหน้าและด้านหลัง

ความจุ

1.5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1,500 kg

3,000 kg

ความละเอียด

30,000 d

6,000 d

3,000 d

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

พื้นฐาน 

ขั้นสูง 

การนับระดับมืออาชีพ

เครื่องชี้วัด



เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด 
Puro®

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด Puro® มีหลากหลายรุ่นที่มอบโซลูชันด้านการชั่งน้ำาหนักที่ตอบสนองความต้องการ

ได้หลากหลาย มีขนาดกะทัดรัด และทนทาน ด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สว่างชัดเจน ปุ่มสัมผัส ฟังก์ชัน

ไฟจราจร และระบบนำาทางที่เข้าใจง่าย ทำาให้ Puro® เป็นหนึ่งในเครื่องชั่งที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากที่สุด

สำาหรับใช้ในการปฏิบัติงานใดๆ ที่ต้องมีการชั่งน้ำาหนักระดับอุตสาหกรรม เรามีเครื่องชั่งแบบเอนกประสงค์

และเครื่องชั่งแบบนับจำานวนชนิดพิเศษให้คุณเลือกใช้ได้ตามต้องการ 
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ลักษณะพิเศษ

  เครื่องชั่งหลากหลายชนิดเพื่อรองรับทุกความต้องการ

  จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมด้วยฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อมอบความสะดวกสบายอย่าง

ยิ่งในการใช้งาน

  ออกแบบให้มีความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบัน

  ระบบปรับเสถียรทันที

  แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

  ชาร์จง่ายผ่าน USB-C

  มีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ และแพ็คเกจแอพพลิเคชัน

  มีเครื่องชั่งแบบนับจำานวนขนาดใหญ่หนึ่งรุ่น พร้อมแอพพลิเคชันระดับมืออาชีพ

  หูหิ้วในตัวเพื่อการขนย้ายที่ง่ายดายและปลอดภัย

แอพพลิเคชัน

«  มีทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะ

เป็นเครื่องชั่งแบนราบขนาดเล็ก ไป

จนถึงเครื่องชั่งทรงสูงขนาดใหญ่ »

การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด

การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย การแสดงค่าบนจอค้างไว้



      จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สว่างชัดเจนพร้อมด้วย

ฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อการใช้งานที่ง่ายดายและ

สะดวกสบาย

      ระบบปรับเสถียรทันที

      ออกแบบให้มีความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานที่

สมบุกสมบัน

      แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้

งานยาวนาน

      ชาร์จง่ายผ่าน USB-C

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

เครื่องชั่งกะทัดรัดชนิดแบนราบที่ใช้ง่ายอย่า 

งยิ่งเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด Puro®
  

SmallFlat

รุ่น EF-SF-1/2-P1 EF-SF-1/2-P3 EF-SF-1/2-P6 EF-SF-1/2-P15 EF-SF-1/2-P30

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความละเอียด 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

ความละเอียด 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

พื้นฐาน การชั่งน้ำาหนัก

ขั้นสูง
การชั่งน้ำาหนัก การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การนับเปอร์เซ็นต์เพื่อตรวจสอบ การนับจำานวนเพื่อตรวจสอบ การหาค่าเฉลี่ย การหายอดรวม การ

แสดงค่าบนจอค้างไว้
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แอพพลิเคชัน

หน่วยการชั่งน้ำาหนัก kg, g, lb, oz, lb:oz

โครงสร้าง/วัสดุ กรอบนอก ABS/แท่นชั่งสแตนเลส 304

มาตรฐานการป้องกันน้ำาเเละฝุ่น IP43

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD พร้อมไฟพื้นหลังสีขาว สูง 1.4 นิ้ว/35 มม. 6 หลัก 14 ส่วน

เครื่องชี้วัดการชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ ไฟ LED 3 ดวง (เหลือง เขียว และแดง) พร้อมระบบปฏิบัติการที่กำาหนดค่าได้และเสียงเตือน

แป้นปุ่ม ปุ่มกลไก 5 ปุ่ม

ช่วงน้ำาหนักเป็นศูนย์ 2 % หรือ 10 % ของความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง

ช่วงการปรับให้อ่านเป็นศูนย์ ความจุทั้งหมดโดยการลบออก

เวลาในการปรับเสถียร 1 วินาที

การรักษาศูนย์อัตโนมัติ ปิด, 0.5, 1 หรือ 3 ระดับ

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 150 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

ไฟฟ้า อแดปเตอร์ AC 100 – 240 V – 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จได้ในตัว

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องงานสูงสุด 500 ชั่วโมงก่อนชาร์จใหม่ โดยใช้เวลาชาร์จใหม่ 12 ชั่วโมง

การสอบเทียบ ภายนอกด้วยน้ำาหนักสอบเทียบ

อินเทอร์เฟซ USB-C ในตัว, USB-A

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10 °C ถึง 40 °C

ขนาดผลิตภัณฑ์ 246 × 302 × 107 มม (ก × ย × ส)

ขนาดแท่นชั่ง 218 × 180 มม (ย × ก)

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่

เหล็กไฟฟ้า

FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์เสริม
  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม

  ตะขอแขวนสำาหรับชั่งด้านล่างของเครื่อง

  เครื่องพิมพ์ข้อมูล

การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย การแสดงค่าบนจอค้างไว้



เครื่องชั่งกะทัดรัดชนิดทรงสูงที่ใช้ง่ายอย่างยิ่งพร้อมจอแสดงผลสอง

จอเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

      จอแสดงผลด้านหน้าและด้านหลังขนาดใหญ่พร้อมด้วย

ฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ และสะดวกสบาย

      ระบบปรับเสถียรทันที

      ออกแบบให้มีความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานที่สม

บุกสมบัน

      แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้งาน

ยาวนาน

      ชาร์จง่ายผ่าน USB-C 

รุ่น EF-ST-1/2-P1 EF-ST-1/2-P3 EF-ST-1/2-P6 EF-ST-1/2-P15 EF-ST-1/2-P30

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความละเอียด 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

ความละเอียด 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

พื้นฐาน การชั่งน้ำาหนัก การหายอดรวม

ขั้นสูง
การชั่งน้ำาหนัก การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การนับเปอร์เซ็นต์เพื่อตรวจสอบ การนับจำานวนเพื่อตรวจสอบ การหาค่าเฉลี่ย การหายอดรวม การ

แสดงค่าบนจอค้างไว้

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด Puro®

SmallTall
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การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย การแสดงค่าบนจอค้างไว้

แอพพลิเคชัน

หน่วยการชั่งน้ำาหนัก kg, g, lb, oz, lb:oz

โครงสร้าง/วัสดุ กรอบนอก ABS/แท่นชั่งสแตนเลส 304

มาตรฐานการป้องกันน้ำาเเละฝุ่น IP43

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมไฟพื้นหลังสีขาว สูง 1.4 นิ้ว/35 มม. 6 หลัก 14 ส่วน

เครื่องชี้วัดการชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ ไฟ LED 3 ดวง (เหลือง เขียว และแดง) พร้อมระบบปฏิบัติการที่กำาหนดค่าได้และเสียงเตือน

แป้นปุ่ม ปุ่มกลไก 5 ปุ่ม

ช่วงน้ำาหนักเป็นศูนย์ 2 % หรือ 10 % ของความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง

ช่วงการปรับให้อ่านเป็นศูนย์ ความจุทั้งหมดโดยการลบออก

เวลาในการปรับเสถียร 1 วินาที

การรักษาศูนย์อัตโนมัติ ปิด, 0.5, 1 หรือ 3 ระดับ

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 150 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

ไฟฟ้า อแดปเตอร์ AC 100 – 240 V – 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จได้ในตัว

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องงานสูงสุด 500 ชั่วโมงก่อนชาร์จใหม่ โดยใช้เวลาชาร์จใหม่ 12 ชั่วโมง

การสอบเทียบ ภายนอกด้วยน้ำาหนักสอบเทียบ

อินเทอร์เฟซ USB-C ในตัว, USB-A

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10 °C ถึง 40 °C

ขนาดผลิตภัณฑ์ 246 × 302 × 142 มม (ก × ย × ส)

ขนาดแท่นชั่ง 218 × 180 มม (ย × ก)

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่

เหล็กไฟฟ้า

FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์เสริม
  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม 

  ตะขอแขวนสำาหรับชั่งด้านล่างของเครื่อง

  เครื่องพิมพ์ข้อมูล



เครื่องชั่งกะทัดรัดชนิดแบนราบที่ใช้ง่ายอย่างยิ่งพร้อมแท่นชั่งน้ำา

หนักขนาดใหญ่

      จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สว่างชัดเจนพร้อมด้วยฟังก์ชันไฟจราจร

เพื่อการใช้งานที่ง่ายดายและสะดวกสบาย  

      ระบบปรับเสถียรทันที 

      ออกแบบให้มีความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบัน

      แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

      ชาร์จง่ายผ่าน USB-C

      มีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ และแพ็คเกจแอพพลิเคชัน

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด Puro® 
LargeFlat

รุ่น EF-LF-1/2-P1 EF-LF-1/2-P3 EF-LF-1/2-P6 EF-LF-1/2-P15 EF-LF-1/2-P30

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความละเอียด 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

ความละเอียด 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

พื้นฐาน การชั่งน้ำาหนัก การหายอดรวม

ขั้นสูง
การชั่งน้ำาหนัก การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การนับเปอร์เซ็นต์เพื่อตรวจสอบ การนับจำานวนเพื่อตรวจสอบ การหาค่าเฉลี่ย การหายอดรวม การ

แสดงค่าบนจอค้างไว้
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การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย การแสดงค่าบนจอค้างไว้

แอพพลิเคชัน

อุปกรณ์เสริม
  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม 

  ตะขอแขวนสำาหรับชั่งด้านล่างของเครื่อง

  เครื่องพิมพ์ข้อมูล

หน่วยการชั่งน้ำาหนัก kg, g, lb, oz, lb:oz

โครงสร้าง/วัสดุ กรอบนอก ABS/แท่นชั่งสแตนเลส 304

มาตรฐานการป้องกันน้ำาเเละฝุ่น IP43

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD พร้อมไฟพื้นหลังสีขาว สูง 1.4 นิ้ว/35 มม. 6 หลัก 14 ส่วน

เครื่องชี้วัดการชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ ไฟ LED 3 ดวง (เหลือง เขียว และแดง) พร้อมระบบปฏิบัติการที่กำาหนดค่าได้และเสียงเตือน

แป้นปุ่ม ปุ่มกลไก 5 ปุ่ม

ช่วงน้ำาหนักเป็นศูนย์ 2 % หรือ 10 % ของความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง

ช่วงการปรับให้อ่านเป็นศูนย์ ความจุทั้งหมดโดยการลบออก

เวลาในการปรับเสถียร 1 วินาที

การรักษาศูนย์อัตโนมัติ ปิด, 0.5, 1 หรือ 3 ระดับ

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 150 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

ไฟฟ้า อแดปเตอร์ AC 100 – 240 V – 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จได้ในตัว

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องงานสูงสุด 500 ชั่วโมงก่อนชาร์จใหม่ โดยใช้เวลาชาร์จใหม่ 12 ชั่วโมง

การสอบเทียบ ภายนอกด้วยน้ำาหนักสอบเทียบ

อินเทอร์เฟซ USB-C ในตัว, USB-A, RS232 

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10 °C ถึง 40 °C

ขนาดผลิตภัณฑ์ 310 × 302 × 85 มม (ก × ย × ส)

ขนาดแท่นชั่ง 280 × 180 มม (ย × ก)

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่

เหล็กไฟฟ้า

FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค



ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

รุ่น EF-LT-1/2-P1 EF-LT-1/2-P3 EF-LT-1/2-P6 EF-LT-1/2-P15 EF-LT-1/2-P30

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความละเอียด 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001 lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

ความละเอียด 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

พื้นฐาน การชั่งน้ำาหนัก การหายอดรวม

ขั้นสูง
การชั่งน้ำาหนัก การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การนับเปอร์เซ็นต์เพื่อตรวจสอบ การนับจำานวนเพื่อตรวจสอบ การหาค่าเฉลี่ย การหายอดรวม การ

แสดงค่าบนจอค้างไว้

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด Puro®
  

LargeTall

เครื่องชั่งกะทัดรัดชนิดทรงสูงที่ใช้ง่ายอย่างยิ่งพร้อมแท่นชั่งน้ำาหนัก

ขนาดใหญ่และจอแสดงผลสองจอ

      จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สว่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมด้วย

ฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย ตอบสนองความต้องการของผู้

ใช้ และสะดวกสบาย    

      ระบบปรับเสถียรทันที 

      ออกแบบให้มีความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบัน

     แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

      ชาร์จง่ายผ่าน USB-C

      มีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะและทางเลือกที่ยืดหยุ่น

//16 เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด



การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย การแสดงค่าบนจอค้างไว้

แอพพลิเคชัน

อุปกรณ์เสริม
  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม 

  ตะขอแขวนสำาหรับชั่งด้านล่างของเครื่อง

  เครื่องพิมพ์ข้อมูล

หน่วยการชั่งน้ำาหนัก kg, g, lb, oz, lb:oz

โครงสร้าง/วัสดุ กรอบนอก ABS/แท่นชั่งสแตนเลส 304

มาตรฐานการป้องกันน้ำาเเละฝุ่น IP43

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมไฟพื้นหลังสีขาว สูง 1.4 นิ้ว/35 มม. 6 หลัก 14 ส่วน

เครื่องชี้วัดการชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ ไฟ LED 3 ดวง (เหลือง เขียว และแดง) พร้อมระบบปฏิบัติการที่กำาหนดค่าได้และเสียงเตือน

แป้นปุ่ม ปุ่มกลไก 5 ปุ่ม

ช่วงน้ำาหนักเป็นศูนย์ 2 % หรือ 10 % ของความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง

ช่วงการปรับให้อ่านเป็นศูนย์ ความจุทั้งหมดโดยการลบออก

เวลาในการปรับเสถียร 1 วินาที

การรักษาศูนย์อัตโนมัติ ปิด, 0.5, 1 หรือ 3 ระดับ

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 150 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

ไฟฟ้า อแดปเตอร์ AC 100 – 240 V – 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จได้ในตัว

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องงานสูงสุด 500 ชั่วโมงก่อนชาร์จใหม่ โดยใช้เวลาชาร์จใหม่ 12 ชั่วโมง

การสอบเทียบ ภายนอกด้วยน้ำาหนักสอบเทียบ

อินเทอร์เฟซ USB-C ในตัว, USB-A, RS232 

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10 °C ถึง 40 °C

ขนาดผลิตภัณฑ์ 310 × 302 × 118 มม (ก × ย × ส)

ขนาดแท่นชั่ง 280 × 180 มม (ย × ก)

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่

เหล็กไฟฟ้า

FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค



เครื่องชั่งกะทัดรัดที่ใช้ง่ายอย่างยิ่งพร้อมด้วยคุณลักษณะล้ำายุคเพื่อ

รองรับการนับที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด Puro®
  

Count

      จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สว่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

พร้อมด้วยฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อการชั่งน้ำาหนักและการนับที่

ง่ายดายและโปร่งใส    

      ระบบปรับเสถียรทันที 

      ออกแบบให้มีความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานที่สมบุกสม

บัน

      แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

      ชาร์จง่ายผ่าน USB-C

      มีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะและทางเลือกที่ยืดหยุ่น

รุ่น EF-LT-3-P1 EF-LT-3-P3 EF-LT-3-P6 EF-LT-3-P15 EF-LT-3-P30

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความจุ ความสามารถ

ในการอ่าน

ความละเอียด 30,000 d

1.5 kg 0.00005 kg 3 kg 0.0001 kg 6 kg 0.0002 kg 15 kg 0.0005 kg 30 kg 0.001 kg

3 lb 0.0001 lb 6 lb 0.0002 lb 15 lb 0.0005 lb 30 lb 0.001lb 60 lb 0.002 lb

48 oz 0.002 oz 96 oz 0.005 oz 240 oz 0.01 oz 480 oz 0.02 oz 960 oz 0.05 oz

ความละเอียด 6,000 d

1.5 kg 0.0002 kg 3 kg 0.0005 kg 6 kg 0.001 kg 15 kg 0.002 kg 30 kg 0.005 kg

3 lb 0.0005 lb 6 lb 0.001 lb 15 lb 0.002 lb 30 lb 0.005 lb 60 lb 0.01 lb

48 oz 0.01 oz 96 oz 0.02 oz 240 oz 0.05 oz 480 oz 0.1 oz 960 oz 0.2 oz

น้ำาหนักตัวอย่างต่ำาสุดที่แนะนำา

1 g 2 g 4 g 10 g 20 g

0.002 lb 0.005 lb 0.009 lb 0.02 lb 0.005 lb

0.04 oz 0.07 g 0.14 oz 0.4 oz 0.7 oz

น้ำาหนักต่ำาสุดต่อชิ้นที่แนะนำา

0.005 g 0.01 g 0.02 g 0.05 g 0.1g 

0.00001 lb 0.00002 lb 0.00004 lb 0.0001 lb 0.0002 lb 

0.0002 oz 0.0004 oz 0.0007 oz 0.002 oz 0.004 oz 

ความละเอียดสูงสุดของการนับ

ภายใน
1:1,500,000 ภายใน/1:300,000 ภายนอก

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

การนับระดับมืออาชีพ การชั่งน้ำาหนัก การนับ (พร้อมการปรับน้ำาหนักต่อชิ้นให้เหมาะที่สุดและการแจ้งเตือนน้ำาหนักต่อชิ้นต่ำา) การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การนับจำานวนเพื่อตรวจสอบ การหายอดรวม

//18 เครื่องชั่งแบบกะทัดรัด 



การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด

หน่วยการชั่งน้ำาหนัก kg, g, lb, oz, lb:oz

โครงสร้าง/วัสดุ กรอบนอก ABS/แท่นชั่งสแตนเลส 304

มาตรฐานการป้องกันน้ำาเเละฝุ่น IP43

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD 3 หน้าจอพร้อมไฟพื้นหลังสีขาว 6 หลัก 14 ส่วน สูงสุด 1.4 นิ้ว/35 มม.

เครื่องชี้วัดการชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ ไฟ LED 3 ดวง (เหลือง เขียว และแดง) พร้อมระบบปฏิบัติการที่กำาหนดค่าได้และเสียงเตือน

หน่วยความจำา คลังบันทึกสิ่งของ 30 ชิ้น

แป้นปุ่ม ปุ่มกลไกตัวเลข 10 ปุ่ม 10 ฟังก์ชัน

ช่วงน้ำาหนักเป็นศูนย์ 2 % หรือ 10 % ของความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง

ช่วงการปรับให้อ่านเป็นศูนย์ ความจุทั้งหมดโดยการลบออก

เวลาในการปรับเสถียร 1 วินาที

การรักษาศูนย์อัตโนมัติ ปิด, 0.5, 1 หรือ 3 ระดับ

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 150 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

ไฟฟ้า อแดปเตอร์ AC 100 – 240 V – 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จได้ในตัว

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องงานสูงสุด 500 ชั่วโมงก่อนชาร์จใหม่ โดยใช้เวลาชาร์จใหม่ 12 ชั่วโมง

การสอบเทียบ ภายนอกด้วยน้ำาหนักสอบเทียบ

อินเทอร์เฟซ USB-C ในตัว, USB-A, RS232 

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10 °C ถึง 40 °C

ขนาดผลิตภัณฑ์ 310 × 302 × 118 มม (ก × ย × ส)

ขนาดแท่นชั่ง 280 × 180 มม (ย × ก)

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่

เหล็กไฟฟ้า

FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์เสริม
  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม 

  ชุดแท่นชั่งแท่นที่ 2

  ตะขอแขวนสำาหรับชั่งด้านล่างของเครื่อง

  เครื่องพิมพ์ข้อมูล

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด

แอพพลิเคชัน



เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและ
เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาด
ใหญ่ Puro®

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่ Puro® มีโซลูชันด้านการชั่งน้ำาหนักอเนกประสงค์

ที่ตอบสนองความต้องการด้านการชั่งน้ำาหนักระดับอุตสาหกรรมได้หลากหลาย รวบรวมแอพพลิเคชัน

ที่จำาเป็นที่สุดไว้ในเครื่องชี้วัดน้ำาหนักอเนกประสงค์เพียงเครื่องเดียวที่มีจอแสดงผลขนาดใหญ่เพื่อมอบ

ประสบการณ์ในการใช้งานที่สะดวกสบาย พร้อมให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำาและเชื่อถือได้ภายในไม่กี่วินาที 

นอกจากนี้ แท่นชั่งน้ำาหนักยังมีความแข็งแรงทนทาน จึงเหมาะสำาหรับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม

//20 เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่



ลักษณะพิเศษ

  การออกแบบเหล็กท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่สำาหรับใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

  จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมด้วยฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อการใช้งานที่ง่ายดายและ
สะดวกสบาย

  ระบบปรับเสถียรทันที

  แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

  ชาร์จง่ายผ่าน USB-C

  ขาปรับระดับกันลื่นขนาดใหญ่

แอพพลิเคชัน

«  นวัตกรรมที่แท้จริงของ

การชั่งน้ำาหนักระดับ

อุตสาหกรรม »

การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด



      การออกแบบเหล็กท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่สำาหรับใช้งานใน

ระดับอุตสาหกรรม  

      จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมด้วยฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อการ

ใช้งานที่ง่ายดายและสะดวกสบาย

      ระบบปรับเสถียรทันที

      แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้งาน

ยาวนาน

      ขาปรับระดับกันลื่นขนาดใหญ่

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นที่ใช้ง่ายอย่างยิ่งพร้อมการออกแบบเชิง

อุตสาหกรรมให้มีความทนทาน

 
เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น Puro®

 

รุ่น EF-4P-DD-P/S-30 EF-4P-DD/FE-P/S-60 EF-4P-FE/GF-P/S-150 EF-4P-GF-P/S-300

ความจุ ความสามารถใน

การอ่าน

ความจุ ความสามารถใน

การอ่าน

ความจุ ความสามารถใน

การอ่าน

ความจุ ความสามารถใน

การอ่าน

ความละเอียด 6,000 d

30 kg 0.005 kg 60 kg 0.01 kg 150 kg 0.02 kg 300 kg 0.05 kg

66 lb 0.01 lb 132 lb 0.02 lb 330 lb 0.05 lb 660 lb 0.1lb

1056 oz 0.2 oz 2112 oz 0.5 oz 5280 oz 1 oz 10576 oz 2 oz

ขนาด

DD 350 × 300 × 104 มม

FE 550 × 420 × 114 มม 

GF 650 × 500 × 114 มม

เครื่องชี้วัดน้ำาหนักวัสดุ P กรอบนอก ABS

แท่นชั่งน้ำาหนักวัสดุ
P เหล็กคาร์บอนทาสี, แท่นชั่งสแตนเลส 304

S โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งโครง

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

เครื่องชี้วัด การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การนับจำานวนเพื่อตรวจสอบ การหายอดรวม

//22 เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่



การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด

อุปกรณ์เสริม
  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม 

  เครื่องพิมพ์ข้อมูล 

แอพพลิเคชัน

เครื่องชี้วัด

หน่วยการชั่งน้ำาหนัก kg, g, lb, oz, lb:oz    

มาตรฐานการป้องกันน้ำาเเละฝุ่น IP43    

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD พร้อมไฟพื้นหลังสีขาว สูง 1.4 นิ้ว/35 มม. 6 หลัก 14 ส่วน   

เครื่องชี้วัดการชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ ไฟ LED 3 ดวง (เหลือง เขียว และแดง) พร้อมระบบปฏิบัติการที่กำาหนดค่าได้และเสียงเตือน    

แป้นปุ่ม ปุ่มกลไก 5 ปุ่ม    

ช่วงน้ำาหนักเป็นศูนย์ 2 % หรือ 10 % ของความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง    

ช่วงการปรับให้อ่านเป็นศูนย์ ความจุทั้งหมดโดยการลบออก    

เวลาในการปรับเสถียร 1 วินาที    

การรักษาศูนย์อัตโนมัติ ปิด, 0.5, 1 หรือ 3 ระดับ    

ไฟฟ้า อแดปเตอร์ AC 100 – 240 V – 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จได้ในตัว

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ อายุการทำางานสูงสุด 500 ชั่วโมง ก่อนชาร์จใหม่ โดยใช้เวลาชาร์จใหม่ 12 ชั่วโมง 

การสอบเทียบ ภายนอกด้วยน้ำาหนักสอบเทียบ

อินเทอร์เฟซ USB-C ในตัว, USB-A, RS232 

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10°C ถึง 40°C    

ขนาดผลิตภัณฑ์ มม. 230 × 128 × 57 มม (ก × ย × ส)

แท่นชั่ง

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10°C ถึง 40°C    

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 150 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)  

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค



      จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สว่างชัดเจนเพื่อการใช้งาน

ที่ง่ายดายและสะดวกสบาย 

      ระบบปรับเสถียรทันที

      แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้

งานยาวนาน

      ชาร์จง่ายผ่าน USB-C  

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่ที่ใช้ง่ายอย่างยิ่งพร้อมการออกแบบเชิง

อุตสาหกรรมให้มีความทนทาน

 
เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่ Puro®

  

รุ่น EF-4P-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-4P-NN/RR-P/S-3000

ความจุ ความสามารถในการอ่าน ความจุ ความสามารถในการอ่าน

ความละเอียด 3,000 d
1,500 kg 0.5 kg 3,000 kg 1 kg

3,000 lb 1 lb 6,000 lb 2 lb

ขนาด

LL 1,000 × 1,000 × 100 มม

NN 1,250 × 1,250 × 100 มม 

RR 1,500 × 1,500 × 100 มม

เครื่องชี้วัดน้ำาหนักวัสดุ P กรอบนอก ABS

แท่นชั่งน้ำาหนักวัสดุ
P เหล็กคาร์บอนทาสี, เหล็กคาร์บอนทาสีพร้อมเหล็กแผ่นลาย

S โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งโครง

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

เครื่องชี้วัด การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การนับจำานวนเพื่อตรวจสอบ การหายอดรวม

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค
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การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด

อุปกรณ์เสริม
  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม 

  เครื่องพิมพ์ข้อมูล 

เครื่องชี้วัด

หน่วยการชั่งน้ำาหนัก kg, g, lb, oz, lb:oz

มาตรฐานการป้องกันน้ำาเเละฝุ่น IP43

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD พร้อมไฟพื้นหลังสีขาว สูง 1.4 นิ้ว/35 มม. 6 หลัก 14 ส่วน

แป้นปุ่ม ปุ่มกลไก 5 ปุ่ม

ช่วงน้ำาหนักเป็นศูนย์ 2 % หรือ 10 % ของความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง

ช่วงการปรับให้อ่านเป็นศูนย์ ความจุทั้งหมดโดยการลบออก

เวลาในการปรับเสถียร 1 วินาที

การรักษาศูนย์อัตโนมัติ ปิด, 0.5, 1 หรือ 3 ระดับ

ไฟฟ้า อแดปเตอร์ AC 100 – 240 V – 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จได้ในตัว

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ อายุการทำางานสูงสุด 500 ชั่วโมง (ด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน) ก่อนชาร์จใหม่ โดยใช้เวลาชาร์จใหม่ 12 ชั่วโมง

การสอบเทียบ ภายนอกด้วยน้ำาหนักสอบเทียบ

อินเทอร์เฟซ USB-C ในตัว, USB-A, RS232, รองรับ Bluetooth หรือ WIFI 

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10°C ถึง 40°C    

ขนาดผลิตภัณฑ์ มม. (ก x ย x ส) 230 × 128 × 59.5 มม (ก × ย × ส)   

แท่นชั่ง

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10°C ถึง 40°C    

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 150 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง    

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

แอพพลิเคชัน



เครื่องชี้วัดน้ำาหนัก 
Puro®

เครื่องชี้วัดน้ำาหนัก Puro® เหมาะสมกับการใช้งานชั่งน้ำาหนักระดับอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ จอแส

ดงผลขนาดใหญ่ที่สว่างชัดเจน ฟังก์ชันไฟจราจร พร้อมด้วยปุ่มสัมผัสห้าปุ่มทำาให้เกิดความสะดวกสบายใน

การใช้งานแอพพลิเคชันอันทรงพลัง ผสมผสานความง่ายของการใช้งานเข้ากับเทคโนโลยีการชาร์จและการ

เชื่อมต่อที่ง่าย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สามารถชาร์จได้ในตัวให้อายุการใช้งานยาวนาน 500 ชั่วโมง และ

เปลี่ยนได้ง่าย

//26 เครื่องชี้วัดน้ำาหนัก



ลักษณะพิเศษ

  จอแสดงผลขนาดใหญ่พร้อมด้วยฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อการใช้งานที่ง่ายดายและ
สะดวกสบาย

  ระบบปรับเสถียรทันที

  แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

  ชาร์จง่ายผ่าน USB-C

แอพพลิเคชัน

การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด



เครื่องชี้วัดน้ำาหนักที่ใช้ง่ายอย่างยิ่งพร้อมแอพพลิเคชันอันทรงพลังเพื่อ

รองรับการใช้งานที่หลากหลาย 

      จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สว่างชัดเจนพร้อมด้วย

ฟังก์ชันไฟจราจรเพื่อการใช้งานที่ง่ายดายและ

สะดวกสบาย

      ระบบปรับเสถียรทันที

      แบตเตอรี่ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงให้มีอายุการใช้

งานยาวนาน

      ชาร์จง่ายผ่าน USB-C

รุ่น EF-IN4P

ช่วงความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง 5 ถึง 20,000 lb หรือ kg

ความละเอียดที่จอแสดงผล 1:30,000 สูงสุด

แพ็คเกจแอพพลิเคชัน

เครื่องชี้วัด การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การนับจำานวนเพื่อตรวจสอบ การหายอดรวม

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

 
เครื่องชี้วัดน้ำาหนัก Puro®
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การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด

หน่วยการชั่งน้ำาหนัก kg, g, lb, oz, lb:oz

โครงสร้าง/วัสดุ กรอบนอกพลาสติก ABS

มาตรฐานการป้องกันน้ำาเเละฝุ่น IP43

จอแสดงผล จอแสดงผล LCD พร้อมไฟพื้นหลังสีขาว สูง 1.4 นิ้ว/35 มม. 6 หลัก 14 ส่วน

แป้นปุ่ม ปุ่มกลไก 5 ปุ่ม

ช่วงน้ำาหนักเป็นศูนย์ 2 % หรือ 10 % ของความจุทั้งหมดของเครื่องชั่ง

ช่วงการปรับให้อ่านเป็นศูนย์ ความจุทั้งหมดโดยการลบออก

เวลาในการปรับเสถียร 1 วินาที

การรักษาศูนย์อัตโนมัติ ปิด, 0.5, 1 หรือ 3 ระดับ

การกระตุ้นวงจรด้วยโหลดเซลล์/ความไว

อินพุต 

5 V DC/จนถึง 3 mV/V (ต่ำาสุด 1 μV/d)  

ไดรฟ์โหลดเซลล์ สูงสุดสี่โหลดเซลล์ 350 Ω

ไฟฟ้า อแดปเตอร์ AC 100 – 240 V – 50/60 Hz หรือแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จได้ในตัว

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ ใช้งานได้ต่อเนื่องงานสูงสุด 500 ชั่วโมงก่อนชาร์จใหม่ โดยใช้เวลาชาร์จใหม่ 12 ชั่วโมง

การสอบเทียบ ภายนอกด้วยน้ำาหนักสอบเทียบ

อินเทอร์เฟซ USB-C ในตัว, USB-A, RS232 

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10 °C ถึง 40 °C

ขนาดผลิตภัณฑ์ 230 × 128 × 59.5 มม (ก × ย × ส)

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่

เหล็กไฟฟ้า

FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)

อุปกรณ์เสริม
  แพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม 

  เครื่องพิมพ์ข้อมูล 

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

แอพพลิเคชัน



แท่นชั่งแบบตั้งพื้นและแท่น
ชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่ 
Puro®

แท่นชั่งของ Puro® เหมาะสมกับความต้องการใช้งานชั่งน้ำาหนักระดับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โซลูชัน

อันแข็งแกร่งซึ่งเกิดจากการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมให้มีความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลาก

หลายพร้อมให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำาและเชื่อถือได้ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ แท่นชั่งน้ำาหนักยังมีรุ่นและวัสดุ

โครงสร้างที่แตกต่างกัน จึงเหมาะสำาหรับการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม Puro® รองรับทุกความต้องการ

และมอบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าที่ผสานกันอย่างลงตัว

//30 แท่นชั่งแบบตั้งพื้นและแท่นชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่



การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด

การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย การแสดงค่าบนจอค้างไว้

ลักษณะพิเศษ

  การออกแบบเหล็กท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่สำาหรับใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

  ผลการชั่งน้ำาหนักที่แม่นยำาและเชื่อถือได้

  ขาปรับระดับกันลื่นขนาดใหญ่

  แท่นชั่งน้ำาหนักเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำาทาสีพร้อมเหล็กแผ่นลาย 

  แท่นชั่งสแตนเลส 304 สำาหรับพื้นที่ฆ่าเชื้อ

แอพพลิเคชัน

«  สัมผัสความเป็น

เลิศด้านการชั่งใน

ทุกรายละเอียด »



      การออกแบบเหล็กท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่สำาหรับใช้

งานในระดับอุตสาหกรรม

      ผลการชั่งน้ำาหนักที่แม่นยำาและเชื่อถือได้

      ขาปรับระดับกันลื่นขนาดใหญ่

      มีให้เลือกในรุ่นเหล็กกล้าทาสีหรือสแตนเลส

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

แท่นชั่งแบบตั้งพื้นที่ทนทานเพื่อผลการชั่งน้ำาหนักที่แม่นยำาและเชื่อ

ถือได้

 
แท่นชั่งแบบตั้งพื้น Puro®

  

รุ่น EF-DD-P/S-30 EF-DD/FE-P/S-60 EF-FE/GF-P/S-150 EF-GF-P/S-300

ความจุ ความสามารถใน

การอ่าน

ความจุ ความสามารถใน

การอ่าน

ความจุ ความสามารถใน

การอ่าน

ความจุ ความสามารถใน

การอ่าน

ความละเอียด 6,000 d

30 kg 0.005 kg 60 kg 0.01 kg 150 kg 0.02 kg 300 kg 0.05 kg

66 lb 0.01 lb 132 lb 0.02 lb 330 lb 0.05 lb 660 lb 0.1lb

1,056 oz 0.2 oz 2,112 oz 0.5 oz 5,280 oz 1 oz 10,576 oz 2 oz

ขนาด

DD 350 × 300 มม

FE 550 × 420 มม

GF 650 × 500 มม

แท่นชั่งน้ำาหนักวัสดุ
P เหล็กคาร์บอนทาสี, แท่นชั่งสแตนเลส 304

S โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งโครง

//32 แท่นชั่งแบบตั้งพื้นและแท่นชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่



การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย การแสดงค่าบนจอค้างไว้

แท่นชั่ง

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10°C ถึง 40°C    

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 125 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง    

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

การป้องกัน/ระดับของโหลดเซลล์ IP67/OIML C3

ความยาวสายเชื่อมต่อของโหลดเซลล์ 0.4 ม.     

เอาต์พุตพิกัดของโหลดเซลล์ 2 mV/V ± 10 %    

แรงดันกระตุ้นวงจรด้วยโหลดเซลล์ สูงสุด 20 V (AC/DC)/แนะนำา 5~15 V (AC/DC)    

ความต้านทานอินพุต/เอาต์พุตของโหลดเซลล์ 410 ± 10 Ω/350 ± 4 Ω

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า
FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1  

(การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์เสริม
  เสา

แอพพลิเคชัน

«  Puro® คือ โซลูชันแห่ง

อนาคตในด้านการชั่ง

น้ำาหนัก »



      ผลการชั่งน้ำาหนักที่แม่นยำาและเชื่อถือได้

      การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมให้มีความทนทาน

      มีให้เลือกในรุ่นเหล็กกล้าทาสีหรือสแตนเลส

      แท่นชั่งน้ำาหนักทาสีพร้อมเหล็กแผ่นลาย

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

แท่นชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่ที่ทนทานเพื่อผลการชั่งน้ำาหนักที่

แม่นยำาและเชื่อถือได้

 
แท่นชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่ Puro®

  

รุ่น EF-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-NN/RR-P/S-3000

ความจุ ความสามารถในการอ่าน ความจุ ความสามารถในการอ่าน

ความละเอียด 3,000 d
1,500 kg 0.5 kg 3,000 kg 1 kg

3,000 lb 1 lb 6,000 lb 2 lb

ขนาด

LL 1,000 × 1,000 มม

NN 1,250  × 1,250 มม

RR 1,500 × 1,500 มม

แท่นชั่งน้ำาหนักวัสดุ
P เหล็กคาร์บอนทาสีพร้อมเหล็กแผ่นลาย

S โครงสร้างสแตนเลส 304 ทั้งโครง

//34 แท่นชั่งแบบตั้งพื้นและแท่นชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่



การชั่งน้ำาหนัก การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย การแสดงค่าบนจอค้างไว้

แท่นชั่ง

อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน -10°C ถึง 40°C    

ปริมาณน้ำาหนักเกินที่ปลอดภัย 150 % ของวิสัยสามารถประเมินของเครื่องชั่ง    

ขาตั้งปรับระดับ เครื่องชี้วัดระดับที่เห็นได้ชัดเจนและขาปรับระดับที่สามารถปรับได้

การป้องกัน/ระดับของโหลดเซลล์ IP67/OIML C3    

ความยาวสายเชื่อมต่อของโหลดเซลล์ 0.4 ม.   

เอาต์พุตพิกัดของโหลดเซลล์ 2 mV/V ± 10 %    

แรงดันกระตุ้นวงจรด้วยโหลดเซลล์ สูงสุด 20V (AC/DC)/แนะนำา 5~15V (AC/DC)    

ความต้านทานอินพุต/เอาต์พุตของโหลดเซลล์ 410 ± 10 Ω/350 ± 4 Ω

มาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า FCC ส่วนที่ 15 Class B, IEC 61326-1 (การปล่อยมลพิษ Class B, ข้อกำาหนดระดับอุตสาหกรรมด้านภูมิคุ้มกัน)  

ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค

อุปกรณ์เสริม
 โครงหลุม

 ทางลาด

 เสา

แอพพลิเคชัน



การชั่งน้ำาหนัก

การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย

การนับ การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ การหาจำานวนยอด

การแสดงค่าบนจอค้างไว้

การชั่งน้ำาหนัก 

แสดงน้ำาหนักของตัวอย่างในหน่วย lb, oz, lb:oz, kg 

หรือ g

การปรับให้อ่านเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ 

น้ำาหนักรวมค่าแรกจะถูกปรับให้อ่านเป็นศูนย์โดย

อัตโนมัติ

การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์

แสดงน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำาหนักอ้างอิง

การนับ 

การนับสิ่งของตามน้ำาหนักของตัวอย่างอ้างอิง

การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ

เปรียบเทียบน้ำาหนักของชิ้นต่างๆ กับน้ำาหนักที่กำาหนด

เป้าหมายไว้

เปอร์เซ็นต์เพื่อตรวจสอบ

เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของชิ้นต่างๆ กับค่าที่กำาหนด

เป้าหมายไว้

การนับเพื่อตรวจสอบ 

เปรียบเทียบจำานวนของชิ้นต่างๆ กับปริมาณที่กำาหนด

เป้าหมายไว้

 

การหาจำานวนยอด

การบวกค่าจากค่าน้ำาหนักอิสระที่ต่อเนื่องกันไปยังค่า

รวม 

การหาค่าเฉลี่ย

การค้นหาน้ำาหนักสำาหรับตัวอย่างที่ไม่คงตัว (เช่น สัตว์มี

ชีวิต) หรืออยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่นิ่ง

การแสดงค่าบนจอค้างไว้

จับค่าน้ำาหนักที่มั่นคงค่าแรก และจะอยู่บนจอแสดงผล

แม้ว่าจะนำาตัวอย่างออกไปแล้ว

ภาพรวมแอพพลิเคชัน

แอพพลิเคชัน

//36 แอพพลิเคชัน



«  Puro® ได้รับการ

ออกแบบมาเพื่อ

รองรับการใช้งานที่

หลากหลาย »

ผลิตภัณฑ์
SmallFlat, SmallTall, LargeFlat, 

LargeTall
Count

เครื่องชี้วัด เครื่องชั่ง

แบบตั้งพื้น และ

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น

ขนาดใหญ่

ระดับแอพพลิเคชัน พื้นฐาน ขั้นสูง การนับระดับมืออาชีพ เครื่องชี้วัด

การชั่งน้ำาหนัก

การปรับให้อ่านเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ

การชั่งน้ำาหนักเป็นเปอร์เซ็นต์

การนับ

การชั่งน้ำาหนักเพื่อตรวจสอบ

เปอร์เซ็นต์เพื่อตรวจสอบ

การนับเพื่อตรวจสอบ

การหาจำานวนยอด

การหาค่าเฉลี่ย

การแสดงค่าบนจอค้างไว้



 

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ตัวเลือกที่หลากหลายทำาให้เครื่องชั่ง Puro® ทุกเครื่องเป็นโซลูชันด้านการชั่งน้ำาหนักที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกคนได้

อย่างแม่นยำา และตัวเลือกในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ ของความเป็นไปได้ในอนาคตเท่านั้น Puro® ผ่านการออกแบบมาให้ใช้งานได้

อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา

Puro® SmallFlat / LargeFlat / SmallTall / LargeTall / Count

ตัวอย่าง: EF-LT1P30-30d-2D

แท่นชั่งน้ำาหนัก Puro®

ตัวอย่าง: EF-DDS60-6d

เครื่องชี้วัดน้ำาหนัก Puro®

ตัวอย่าง: EF-IN4P

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาดใหญ่ Puro®

ตัวอย่าง: EF-4PDDP60-6d

  การออกแบบรุ่น

LargeTall

EF-LT

ตัวเลือกแอพพลิเคชัน

ระดับ 1

1

วัสดุกรอบนอก

พลาสติก

P

ความจ

30 kg

30

ความละเอียด

30d

-30d

จอแสดงผลค

(เฉพาะรุ่น Tall)

-2D

  การออกแบบรุ่น

EF

ตัวเลือกแอพพลิเคชัน

ระดับ 4

4

วัสดุกรอบนอก

พลาสติก

P

ขนาด

DD

DD

วัสดุแท่นชั่ง

 ทาส

P

ความจ

60 kg

60

ความละเอียด

6d

-6d

  การออกแบบรุ่น

EF

ขนาด

DD

DD

วัสดุแท่นชั่ง

สแตนเลส

S

ความจ

60 kg

60

ความละเอียด

6d

-6d

การออกแบบรุ่น

เครื่องชี้วัดน้ำาหนัก

EF-IN

ตัวเลือกแอพพลิเคชัน

ระดับ 4

4

วัสดุกรอบนอก

พลาสติก

P
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Discover our entire  
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Services
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 Batching and Formulation
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Minebea Intec นำาเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ ความ
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ทุกชิ้นมาจากแหล่งเดียวกัน

การชั่งน้ำาหนักระหว่างกระบวนการ

และการใช้เครื่องจักร
 เครื่องชั่งถังและไซโล

 ชิ้นส่วนเครื่องชั่งรถบรรทุก

  เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและเครื่องชั่งแบบตั้งพื้นขนาด

ใหญ่

 การชั่งสะสมและการกำาหนดสูตรชั่ง

การประกันคุณภาพ
 เครื่องตรวจสอบน้ำาหนัก

 เครื่องตรวจจับโลหะ

 ระบบตรวจสอบด้วยรังสีเอกซ์

 การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ

บริการ
 การสนับสนุนทางวิศวกรรม

 การเริ่มต้นใช้งาน

  การบำารุงรักษาและการ 
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 การอัพเกรด
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