
OHAUS SD Sorozat 
Expedíciós mérlegek

OHAUS  SD sorozat - hordozhatóság, ellenállóképesség és OHAUS minőség

Az OHAUS SD robusztus, hordozható expedíciós mérleg tervezése során a praktikusságot, a minden-
napi igénybevételt és az elfogadható árat tartották szem előtt. Az Ohaus SD mérlegek ideálisak az 
irodákba, raktárházakba és egyéb felhasználási helyekre. Az SD hordozható mérlegek teherfelvevője fes-
tett, ellenálló acélból készült bordázott vagy sima felületű kivitelben (L megjelölésű modellek), kétféle 
nagyságban. A tökéletes hordozhatóság érdekében az SD mérlegek tápellátása lehetséges adapterről ill. 
3 db C típusú elemről is.

Főbb jellemzők:

• 3 kapacitás:  standard 35kg/77lb, 75kg/165lb és  nagyméretű (L) 200kg/440lb
• 2 féle teherfelvevő méret: 316 x 280 mm és 520 x 400 mm
• Maximális megjeleníthető osztás 1:1750 - 1:2200
• ABS műanyag mérlegházú kijlező belső megerősített bordázattal
• Univerzális asztali ill. fali rögzítőkészlet a csomagolásban
• Csavart, széthúzható kábel
• Festett acél teherfelvevő és mérlegház -  kis teherfelvevőjű modellek bordázott teherfelvevővel, L 

megjelölésű modellek sima felületű teherfelvevővel
• Gumilábak (állítható magasságú az L modelleken)
• LCD kijelző, mértékegységek kg vagy lb
• Egyszerű kétnyomógombos kezelési felület
• Tápellátás AC adapterről vagy alkalikus elemről 360 óra tápellátással, automatikus kikapcsolással
• Kalibrálás  kg vagy lb- ban

A 75kg és 200kg kapacitású modellek nagyméretű 
teherfelvevővel is kaphatók



OHAUS SD Sorozat Expedíciós mérlegek
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* ISO 9001:2008
 Registered Quality Management System

Specifikációk

Modell SD35 SD75 SD200 SD75L SD200L

 Kapacitás x Felbontás 35kg x 0.02kg 75kg x 0.05kg 200kg x 0.1kg 75kg x 0.05kg 200kg x 0.1kg

 Max. megjeleníthető felbontás 1:1750 1:1650 1:2200 1:1650 1:2200

 Kalibrációs súly (fix) 25kg 50kg 100kg 50kg 100kg

 Teherfelvevő mérete 316H x 280SZ x 45M mm 520H x 400SZ x 75M mm

 Konstrukció
ABS műanyag kijelzőház

Festett acél mérlegház - L modellek sima , S modellek pedig bordázott teherfelvevővel
Állítható gumilábak (L modellek)

 Mértékegységek kg, lb

Üzemmód Tömegmérés

 Linearitás / Ismételhetőség ± 1d / 1d (std. dev.)

Kijelző 1-ablakos, 20 mm magas számjegyekkel , 4 számjegyű LCD kijelző

 Billentyűzet 2 funkciós, mechanikus kapcsoló : [ON/OFF Zero] / [UNITS Cal]

 Stabilizációs idő ≤ 3 mp

Kábel hosszúság Spirális , széthúzható 1.8m / 72” - 2.7m / 108” (teljesen széthúzva)

 Ideális feltételek 5° - 40°C / 10%-80% relatív páratartalom

Tápellátás AC Adapter 9V DC / 100mA vagy 3 ”C” típusú alkalikus elem

 Tápellátás elemről 360 óra

Automatikus kikapcsolás 4 perc inaktivitás után (elemről)

 Biztonságos túlterhelés A kapacitás 150%-a

Kijelző méretek 210H x 91SZ x 39M mm

Csomagméretek 380H x 100M x 465SZ mm 600H x 480SZ x 230M mm

 Netto tömeg 2.6kg 3.3kg 14kg

Csomagsúly 3.7kg 4.3kg 16kg

Egyéb tulajdonságok Kalibráció kg vagy lb-ban, kalibrációs zár

Külső méretek:

316 mm
12.44 in

316 mm
12.44 in

69 mm
2.72 in

69 mm
2.72 in

69 mm
2.72 in

69 mm
2.72 in

Tanúsítványok:
•	 Elektromos/Emissziós:	Teljesíti	az	alábbi	követelményeket:	UL/CSA	(adapter),	FCC,	CE	Safety	
EN60950,	EMC	EN61326

•	 Minőség:	OHAUS	minőség,		ISO	9001:2008	szabvány	alapján	gyártva


