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Telefon 

E-mail 

 

 
 

 

Cenová nabídka č. 2000–2210033363 
 
 
Vážený pane 
 
zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách 
a záruční době. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.  
 
 
S pozdravem 
 

Obchodní zástupce  
tel. 
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010 30076822 ICS466XD Weighing Terminal 
ICS466xd  

1 52 200 22% 40 716 

     

 
 Připojitelné váhy: IDNet;SICSpro Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu: 

ATEX Cat. 2GD;FM Division 1 
 Komunikace: jistěné RS232 Napájení (2): Síťové napětí 
 Displej: 7 segmentový LCD displej s 

vícebarevným podsvícením 
Flexibilta montáže: stojan;stůl;stěna 

 

 Buďte v bezpečí s ICS466x 

Nekompromisní bezpečnost a plnění předpisů 
ICS466x je speciálně navržen pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu a splňuje požadavky pro zónu 1/21 a Div 1. 
Určen pro snadné použití 
Velká tlačítka se zpětnou vazbou doteku a rozměrný 
barevně podsvícený displej usnadňují ovládání. 
Univerzální a výkonný 
V rámci různých procesů umožňuje ICS466x intuitivní 
obsluhu a jeho kompaktní provedení usnadňuje integraci. 
 

II (2) G [Ex ib]  IIC (CL) II (2) D [Ex ibD] (CL) II(2) GD [Ex op is] IIC (FO) -10°C…+40°C 

 

 
Pro více informací: www.mt.com/ics466x 

 
 

020 30214791 High Precision Platform PBK989  1 104 000 22% 81 120 
     

 

030 22201137 Model PBK989-CC150  1 83 500 20% 66 800 
     

 
 Maximální váživost: 150 kg Odečítatelnost  d:  až 0,2 g 
  Opakovatelnost (sd): 0,3 g 
 Rozměr platformy (DxŠ): 800  x 600 mm Materiál: Nerezová ocel V2A (AISI 304) 
 

 Bezprecedentní přesnost 
Vysoce přesné vážení 
Vynikající metrologie je výsledkem použití snímače 
hmotnosti s integrovanou technologií Monobloc a vysoce 
přesným mechanickým provedením. 
Spolehlivost v nepříznivých podmínkách 
Odolná konstrukce  platformy  zajišťuje spolehlivé měření 
a nejvyšší přesnost. 
Rychlé procesy vážení 
V rámci odvětví má platforma špičkový čas stabilizace a  
díky až 92 aktualizací za vteřinu je platforma vhodná  pro 
vysokorychlostní vážení. 
 

Zmiňovaná odečítatelnost váhy je vztažená k maximálnímu možnému 

rozlišení.Nabízené konfigurace se mohou od sebe lišit(viz produktový list). 

 

 
Pro více informací: www.mt.com/pbk9 

 

http://glo.mt.com/global/en/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/Terminals-and-Controllers/terminals-haz-area/IND466x.html
http://www.mt.com/global/en/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/bench-scales/weighing-platforms/high-resolution/pbk9.html
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040 39800232 Hazardous area Cat 2GD/Div1  1 12 300 20% 9 840 
     

 
 Schválení pro prostředí s nebezpečím 

výbuchu: Cat. 2GD, Division 1 
 

 

  

II 2G Ex ib T4 Gb; II 2D Ex ib IIIC T50 °C Db; třída I, II, III, divize 1, skupiny A, B, C, D, 

E, F, G, teplotní třída T4 

 

 
Pro více informací: www.mt.com 

 
 

041 22201163 Resolution H 1x600000/750000d 
SR not approved 

1 10 300 20% 8 240 

     
 

060 39800242 Cable length 5m Ex1  1 4 100 20% 3 280 
 
 
 

    

 

070 22201467 APS768x-230V  
 
-externí napájecí zdroj (230V) pro 
terminál ICS466x 
-volné konce pro zapojení do EX  
zásuvky  
 

1 25 100 20% 20 080 

     

 
 
 
 
 
 

071 B39920001 StarterPac instalační  balíček  
 
-týká se terminálu ICS466x 
 

1 7 310  7 310 

 Dodávka: Na místě Dokumentace: StarterPac 
 Test: Potvrzení provozuschopnosti Servis: Instalace IPac 
 Hodnota: Výkon  
 

 Rychlé a snadné nastavení 

Zajistěte si spolehlivý výkon 
Profesionální a efektivní instalace s odpovídajícím 
nastavením umožňuje okamžité zahájení provozu a je 
předpokladem zajištění jeho produktivity. 
Tato služba zahrnuje: 
Instalace systému, základní školení uživatele, 
profesionální dokumentace úspěšné instalace a 
nastavení. 

 

Případná kalibrace  je účtována samostatně. 

 

 
Pro více informací: www.mt.com/Service 

 
 
 
 
 
 

http://www.mt.com/
http://www.mt.com/global/en/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/service/installation-packages.html
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080 BLOC20016 StarterPac Installation (Scales) + 
calibration  
 
-týká se platformy PBK  
 

1 4 537  4 537 

 Dodávka: Na místě Dokumentace: StarterPac 
 Test: Funkční, provozní a výkonnostní 

zkoušky 
Servis: StarterPac 

 Hodnota: Výkon  
 

 Rychlé a snadné nastavení 

Zajištění spolehlivé výkonnosti 
Profesionální, efektivní spuštění a nastavení umožňuje 
přímé nasazení, okamžité použití a zvýšení produktivity. 
Tato služba zahrnuje: 

 Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní 
konfigurace zařízení. 

 Základní školení obsluhy a bezpečnostní 
instruktáž. 

 Akreditovaná kalibrace zařízení včetně vystavení 
kalibračního listu. 

 

Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně. 

 

 
Pro více informací: www.mt.com/Service 

 

995 TSI Dopravné z výrobního závodu, 
balné a pojištění  

1 1 300  1 300 

     

Cena celkem, bez volitelných položek 
  

Hodnota nabídky (Kč) 243 223 

 
 
Obchodní podmínky 

 

Ceny Ceny jsou uváděny bez DPH (21%).  
Dodací lhůta 4-6 týdny, instalaci smí provézt servisní technik vyškolen pro práci v prostředí s 

nebezpečím výbuchu   
Záruka 12 měsíců 

Platební podmínky Splatnost faktury 14 dní od data vystavení 

Platnost nabídky do 30. 10. 2021 

 
 
Uvedená doba dodání zboží se může lišit v závislosti na dostupnosti komponentů. 
 
U dodávek, které nezahrnují instalační služby, bude faktura vystavena v okamžiku dodání zboží objednateli. U 
dodávek, které zahrnují instalační služby, bude faktura za dodané zboží a služby vystavena po dokončení 
instalace. V případě zpoždění instalace z důvodů, za které neodpovídá prodávající, bude faktura za dodané zboží 
vystavena do 14 dnů od data dodání zboží objednateli. Instalační služby budou fakturovány samostatně po jejich 
dokončení. 
 
Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na 
www.mt.com/terms.  
 

http://www.mt.com/Service
http://www.mt.com/terms

