
Wagi, mierniki i podzespoły MASA łączą w sobie funkcje ważenia i takie 
cechy, które zapewniają wyjątkową elastyczność, przyjazną eksploatację 
oraz trwałość i niezawodność. 
Przemysłowy, wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny MAN100 należy 
do nowej generacji instrumentów firmy MASA. Stanowi połączenie naj-
nowszej technologii z nowoczesnym wyglądem, co czyni go odpowiednim 
narzędziem do większości zastosowań w procesie ważenia. 
Unikalną cechą MAN100 jest zastosowanie technologii LCD w wyświetla-
czu o tak dużych gabarytach. Dzięki temu prezentowany wynik ważenia 
jest perfekcyjnie widoczny w pełnym świetle słonecznym. Jednocześnie, 
zaimplementowane podświetlenie gwarantuje doskonałą widoczność 
nocą. Cyfry o wysokości 100 mm zapewniają bezproblemowy odczyt 
z dużej odległości. Niskie zużycie energii oraz zastosowana technologia 
gwarantują długą żywotność urządzenia.  
MAN100 standardowo wyposażony jest w konfigurowalny interfejs szere-
gowy oraz protokół komunikacji. Posiada automatyczną detekcję prędko-
ści oraz formatu danych, co  czyni instalację bardzo szybką.  
Wyświetlacz MAN100 współpracuje z różnymi miernikami wagowymi, 
komputerami oraz przyrządami, posiadającymi kartę złącza szeregowego. 
Lista mierników wagowych, z którymi wyświetlacz współpracuje — na 
zapytanie.  
Obudowa ze stali nierdzewnej, wysoki stopień szczelności oraz szeroki 
zakres temperatur pracy powodują, że wyświetlacz MAN100 przeznaczo-
ny jest do instalacji zewnętrznych bez potrzeby dodatkowego zabezpie-
czenia.  
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 Dane techniczne 
Wyświetlacz  TN LCD podświetlany, 5 cyfr z przecinkiem 
Wysokość cyfr  102 mm 
Podświetlenie  pomarańczowy LED 
Wymiary obudowy (dł. x wys. x gł.)  540 x 169 x 35 mm 
Wymiary całkowite (dł. x wys. x gł.)  ok. 555 x 180 x 58 mm 
Ciężar wyświetlacza z osłoną  4,5 kg 
Materiał obudowy/ścianki przedniej  stal nierdzewna / szkło 
Stopień ochrony  IP65, obudowa wodoodporna 
Temperatura pracy  -350C… +650C (chwilowo do +800C) 
Zasilanie  24 VDC, typowo 100mA z podświetleniem 

12 VDC, typowo 100mA ze zredukow. podświetl.  
9 VDC, typowo 10mA bez podświetlenia 

Wejście sygnału — standard  RS232, RS422/RS485, pętla prądowa 20mA. 
Prędkość transmisji: 300-38400, 7 lub 8 bitów 
danych, parzystość, nieparzystość lub brak. 
Automatyczne wykrywanie prędkości komunikacji 
oraz formatu danych. 

 Zalety 
• Szybka instalacja 
• 5 kontrastowych cyfr 
• Stopień ochrony IP65 oraz szeroki zakres temperatur 
• Perfekcyjna widoczność w pełnym świetle słonecznym 
• Długa żywotność 
• Niskie zużycie energii 
• Wbudowane podświetlenie 


