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seca 764
Elektroniczna stacja  
pomiarowa z zintegrowaną 
drukarką 

• Waga z zintegrowanym  

 wzrostomierzem cyfrowym.

• Jednoczesny pomiar wagi,  

 wzrostu i automatyczne poda- 

 nie wartości wskaźnika BMI.

• Niezawodna dokumentacja  

 danych za pomocą drukarki.

• Duże obciążenie maksymalne 

  do 250 kg przy niewysokiej  

 platformie.



Wygodne jednoczesne okre-
ślanie wszystkich potrzebnych 
danych.

Połączenie wagi i wzrostomierza pozwala 

zaoszczędzić czas ustalając w tej samej 

czynności stan odżywienia organizmu. Po 

wciśnięciu odpowiedniego przycisku, seca 

764 oblicza na podstawie wzrostu i masy 

ciała wskaźnik masy ciała (BMI). 

Zintegrowana drukarka  
termiczna dba o niezawodną 
dokumentację wyników.

Zintegrowana drukarka włącza się automa-

tycznie po obciążeniu wagi seca 764. Po 

określeniu masy ciała, wzrostu i wskaźnika 

BMI dane te są wydrukowywane na papie-

rze. Jeśli w stacji pomiarowej zintegrowany 

jest moduł czasowy, dodatkowo na wydru-

ku diagnostycznym o szerokości 58 mm 

pojawia się godzina i data pomiaru. Ten 

niezawodny sposób dokumentacji to nie 

tylko praktyczna obsługa i uzyskiwanie da-

nych, ale też pewny sposób na wykluczenie 

źródeł błędów w pozyskiwaniu danych, np. 

wynikających z nieprawidłowego podawa-

nia wyników pomiarów przez pacjentów. 

seca 764 

Dane techniczne

Waga: 

• Nośność: 250 kg

• Podziałka: 100 g

• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  

 360 x 2.150 x 690 mm

• Wymiary platformy (szer. x wys. x gl.):

 335 x 80 x 345 mm

• Masa własna: 16,7 kg

• Zasilanie: zasilacz

• Funkcje: TARA, HOLD, Auto-BMI

• Opcjonalnie: drukarka,  

 interfejs RS232 seca 460

• Klasa dokładności: 

Wzrostomierz: 

• Zakres pomiaru: 110 – 200 cm

• Podziałka: 1 mm

Wyjątkowo duże obciążenie  
maksymalne i niska platforma. 

Maksymalne obciążenie rzędu 250 kg i solid-

na, żeliwna podstawa sprawiają, że za pomocą 

seca 764 można ważyć również pacjentów z 

poważną nadwagą. Istotne przy tym jest rów-

nież to, że platforma jest duża, a jednocześnie 

niska. O stabilność pacjenta w czasie ważenia 

dba gumowa mata o rowkowatej strukturze. 

Mobilność dzięki rolkom  
transportowym.

Mimo swojej solidnej konstrukcji ta elektronicz-

na stacja pomiaru wagi i wzrostu jest urządze-

niem przenośnym: zintegrowane rolki ułatwiają 

transport. Regulowana wysokość nóżek zapew-

nia stabilności nawet na nierównym podłożu. 

20
11

76
41

70
09

Z
as

tr
ze

ga
m

y 
so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 z
m

ia
n.

P
ro

sp
ek

t 
p

ro
d

uk
tu

  
 s

e
c

a
 7

64

Nawet bardzo otyłe 

osoby mogą z 

łatwością wstąpić na 

niewysoką platformę 

wagi.

Wynik pomiaru 

zintegrowanego 

wzrostomierza jest 

podawany cyfrowo na 

wyświetlaczu.

Pozycjoner głowy

jest wyjątkowo

duży, aby zapewnić

optymalne ułożenie

głowy i tym samym

precyzyjny pomiar

wzrostu.

seca 764:
Waga, wzrost i wskaźnik BMI –  
szybki pomiar i niezawodna dokumentacja 

D o zdiagnozowania stanu odżywienia wykorzystuje się stosunek masy ciała do 

wzrostu. Aby móc szybko i łatwo ustalić te dane, seca 764 ze zintegrowaną 

drukarką umożliwia, oprócz cyfrowego pomiaru masy ciała, jednoczesny, cyfrowy po-

miar wzrostu. Dzięki drukarce termicznej wszystkie obliczone wartości są natychmiast 

uwieczniane na papierze. Waga seca 764 jest urządzeniem bardzo wszechstronnym, 

co czyni z niej odpowiednie urządzenie dla ambitnych zadań interny i medycyny  

chorób wewnętrznych, jak również diabetologii, endokrynologii czy nefrologii. 
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