
seca 635
Waga platformowa  
i bariatryczna  

• Duża platforma o  

 wysokiej nośności.

• Elastyczny zdalny wyświe- 

 tlacz przewodowy.

• Zintegrowana funkcja BMI.
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Wysoka nośność i duża  
platforma.

Zasilana bateryjnie waga elektroniczna  
seca 635 została zaprojektowana z myślą o 
otyłych pacjentach. Dzięki zakresowi ważenia 
do 300 kg i platformie o wymiarach 56 x 
56 cm, stanowi ona solidną podstawę dla 
pacjentów z nadwagą. Niewielka wysokość 
5,5 cm i antypoślizgowa wykładzina platformy, 
umożliwiają komfortowe wejście na wagę  
bez znacznego ryzyka. Możliwe jest również  
łatwe ustawienie krzesła na wadze. Dzięki
funkcji pre-TARA waga krzesła lub balkoniku 
jest odejmowana od wagi całkowitej i nie 
zakłóca precyzyjnego obliczenia wagi.

Zdalny wyświetlacz przewodo-
wy umożliwia łatwe rozpozna-
nie najmniejszych zmian.

Element wyświetlacza seca 635 połączony  
jest z wagą za pomocą kabla o długości  
2,30 m, który umożliwia umieszczenie wy-
świetlacza w dowolnym miejscu – na  
wysokości oczu na ścianie, wygodnie na  
stole lub na opcjonalnym statywie seca 472. 
Wyniki na wyświetlaczu LCD są łatwe do 
odczytu. Podziałka 100-gramowa umoż- 
 liwia rozpo znanie najmniejszych zmian  
wagi, a dzięki funkcji HOLD również po  
zejściu z wagi.

Kolejne zachwycające funkcje.

Funkcja wskaźnika masy ciała (BMI), którą 
posiada seca 635, umożliwia łatwą ocenę 
stanu odżywienia oraz podjęcia stosownych 
środków zaradczych. Dzięki zintegrowanemu 
automatycznemu wyłączaniu, waga zapo-
biega zbędnemu zużyciu energii. 

seca 635 

Dane techniczne
• Nośność: 300 kg
• Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
• Wymiary wagi (szer. x wys. x gł.):  
 640 x 55 x 600 mm
• Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.):  
 560 x 55 x 560 mm
• Ciężar własny: 14,4 kg
• Zasilanie: Bateryjne,  
 zasilacz opcjonalnie
• Długość kabla: 2,30 m
• Funkcje: TARA, pre-TARA, HOLD,  
 BMI, przełączanie zakresu ważenia,  
 regulowana amortyzacja,  
 automatyczne wyłączanie
 Opcjonalnie: Statyw na zdalny  
 wyświetlacz przewodowy seca 472,  
 interfejs RS232 seca 460,  
 zasilacz seca 447
• Klasa dokładności: 

seca 635:
Komfortowe rozwiązanie, spełniające 
szczególnie wysokie wymagania.

Nadwaga i następujące choroby są najszybciej rozwijającym się proble-
mem zdrowotnym na świecie. W ramach diagnozy i terapii, niezbędna 

jest regularna kontrola ciężaru ciała, gdyż nawet najmniejsza redukcja wagi 
może zmniejszyć ryzyko zachorowań. Aby spełnić szczególne wymogi podczas 
ważenia otyłych pacjentów, seca zaprojektowała tę specjalną wagę platformową 
i bariatryczną. Waga seca 635 spełnia najwyższe oczekiwania lekarzy, perso-
nelu pielęgniarskiego oraz pacjentów. Oczywiście można na niej bez problemu 
ważyć pacjentów o normalnej wadze. Dzięki specjalnej funkcji amortyzacji,  
ciężar ciała niespokojnych pacjentów zostanie również bezbłędnie wyświetlony. 
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BMI jest obliczany po podaniu 
wzrostu pacjenta.

Platforma wagi jest
łatwa do wejścia
a jej powierzchnia
antypoślizgowa.


