
seca 685
Waga wielofunkcyjna z  
bezprzewodową transmisją 
danych 

• Bezpieczne ważenie osób w  

 pozycji stojącej, siedzącej  

 lub na wózku inwalidzkim.

• Duża platforma umożliwia  

 bezproblemowy najazd. 

• Obrotowy wyświetlacz. 

• Mobilna dzięki zintegrowanym  

 rolkom transportowym.

• Bezprzewodowe przesyłanie  

 wartości pomiaru do  

 bezprzewodowej drukarki  

 seca lub do komputera.
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Bezpieczne ważenie w pozycji 
stojącej, siedzącej i na wózku 
inwalidzkim. 

Na wadze seca 685 osoby niepełnosprawne 
mogą wesprzeć się podczas ważenia na 
poręczy lub usiąść na zintegrowanym,  
wy godnym siedzeniu, które można jednym 
ruchem rozłożyć i ponownie złożyć. Waga 
seca 685 jest dodatkowo przeznaczona do 
ważenia na wózku inwalidzkim. Przestronna  
i niska platforma ułatwia najazd wózkiem  
inwalidzkim a bariera dla przednich kół  
zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

TARA, HOLD i funkcja  
amortyzacji.

Funkcje TARA i pre-TARA pozwalają na 
niezawodne określenie wagi netto. Wartość 
wagi wózka inwalidzkiego można odjąć od 
wagi całkowitej jednym przyciskiem. Dzięki 
praktycznej funkcji HOLD wartość pozostaje 
zapisana, co pozwala w spokoju  zająć się 
ważoną osobą i zanotować wynik ważenia. 
Wysuwany wyświetlacz znajduje się na  
wygodnej i ułatwiającej obsługę wysokości.

seca 685 

Dane techniczne
• Nośność: 300 kg
• Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  
 910 x 1.100 x 1.064 mm
• Platforma (szer. x wys.x gł.):  
 760 x 50 x 820 mm
• Ciężar własny: 59,5 kg
• Funkcje: ustawienie punktu zerowego
• Zasilanie: Zasilacz
• Transmisja danych: Technologia  
 bezprzewodowego przesyłania  
 danych seca 360° wireless
• Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD,  
 Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,  
 Automatyczne przełączanie zakresu  
 ważenia, regulowana amortyzacja,  
 SEND/PRINT
• W zestawie rampa podjazdowa  
 seca 470
• Klasa dokładności: 
• Kompatybilność z: Drukarką 360°  
 wireless advanced seca 466,  
 drukarką 360° wireless
 seca 465, seca emr flash 101,  
 seca analytics 115, 360° wireless  
 adapterem USB seca 456,  
 stadiometrem seca 274 i seca 264

seca 685:
Ważenie bez przeszkód.

N owa wielofunkcyjna waga seca 685 jest wszechstronnym urządzeniem  
do zastosowania w wymagającym środowisku medycznym. Różnorod-

ność jej funkcji uwzględnia wszystkie aspekty, które czynią ważenie w zakresie  
medycyny ogólnej, nefrologii i w domach opieki wygodnym, precyzyjnym i  
bezpiecznym. Rezultat: Waga, która ułatwia pracę – dzień po dniu.

Przydatne elementy dla  
idealnej obsługi.

Antypoślizgowa powierzchnia gumowa  
i poręcz zapewniają szczególne bezpie-
czeństwo. Wielofunkcyjną wagę można 
przemieszczać dzięki zintegro wanym  
rolkom trans portowym a opcjonalne wy-
posażenie, jakim jest rampa podjazdowa  
seca 470, ułatwia wjazd wózka inwalidz-
kiego na wagę. 

Elektroniczne i bezbłędne  
przesyłanie wartości pomiaru.

Dzięki bezprzewodowej transmisji danych 
seca 360° wireless, waga seca 685 może 
przesyłać każde wartości pomiaru do opcjo-
nalnej drukarki 360° wireless. Dzięki roz-
wiązaniu jakie oferuje bezprzewodowe 
oprogramowanie seca emr flash 101 i  

seca analytics 115 oraz adapter USB  
seca 456 wartości pomiaru mogą być  
odbierane na Twoim komputerze, analizowane 
i udostęp niane istniejącemu Systemowi  
Zarządzania Danymi Pacjenta (PDMS).  
Dzięki temu, seca 685 jest zintegrowana z 
PDMS i przygotowana do cyfrowego zapisu 
bazy danych pacjentów oraz otwarta na 
wyzwania, które niesie ze sobą przyszłość. 
Więcej informacji o integracji z PDMS  
można znaleźć na stronie internetowej  
www.seca.com
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Pacjent w trakcie 
ważenia może stać  
lub siedzieć.
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