
Hordozható elektronikus mérlegek
Traveler TM Sorozat

Az alapvető mérési feladatokra tervezve

Az OHAUS TravelerTM sorozat tagjait egyedülálló védőbúrával tervezték, melynek egy részét a fel-
használó mérőedényként is használhatja. Az Ohaus Traveler sorozat mérlegei egymásra helyezhetők 
a raktározás során, így kevesebb a helyigényük. A teljesítmény és a tulajdonságok megfelelő kom-
binációját nyújtó Traveler mérlegek ideálisak az alapvető mérési feladatokra, oktatási célokra és egyéb 
mérési applikációkhoz.

Főbb jellemzők

• Weigh-Thru Draftshield – A Traveler mérlegek egyedülálló védőbúrájának központi része 
eltávolítható és mérőedényként használhatók. Így a megmaradt védőbúra továbbra is kiváló 
védelmet nyújt a teherfelvevőnek a durvább környezetben is.

• Kis helyigény a raktározás során –A  Traveler egyedülálló védőbúrája lehetővé teszi a mér-
legek egymásra való helyezését raktározás közben, ezáltal csökken a helyigény

• USB vagy RS232 interfész csatlakozó– A Traveler mérlegeket nyomtatóhoz vagy személyi 
számítógéphez lehet csatlakoztatni az egyszerűen beszerelhető USB vagy RS232 interfész 
segítségével

• Tápellátás adapterről vagy elemről – 4 “AA” elemről történő tápellátás során a mérleg 

automatikusan kikapcsol
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* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

Specifikációk

Modell TA152* TA302* TA301* TA501 TA1501 TA3001 TA5000

Kapacitás (g) 150 300 300 500 1500 3000 5000

Osztás (g) 0.01 0.1 1

Mérési linearitás ± 1 d

Ismételhetőség  (g) 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 1

Kalibráló súly - terjedelmi (g) 100 200 200 300 1000 2000 3000
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Mértékegységek Gram, Newton 

Táratartomány Teljes kapacitásban kivonással

Stabilizációs idő < 3 mp

Teherfelvevő méret (mm) 120 kör alakú 120 x 135

Kijelző méret SZ x M (mm) 84 x 17

Ideális használati 
hőmérséklet

50° - 104°F / 10° - 40°C

Tápellátás AC adapter (a csomagolásban) vagy 4 AA elem (nem része a csomagolásnak)

Méretek SZ x M x H (mm) 149 x 73 x 224  

Ideális páratartalom 30%-90% relatív, nem kicsapódó páratartalom

Külső méretek

Tulajdonságok:
Gramm és Newton mértékegységek, függesztett mérés, integrált transzport lakat, lezárható                             
kalibrálás, beállítható automata kikapcsolás, AC adapter, kalibrálósúlyok a csomagolásban az 500 
g kapacitású modellekig.

Tartozékok Katalógus szám
Szekundáris LCD kijlező ..........................80251395
RS232 interfész szett .................................72206287 
USB interfész szett .....................................71147377 
Kalibráló súlyok  .........................................Keresse fel Ohaus képviselőjét
Biztonsági zár - lakat .................................80850000 
Nyomtatók ............... ....................................Keresse fel Ohaus képviselőjét

Vezető ipari minőség és támogatás
Minden OHAUS TravelerTM mérleg modellt az ISO 9001 gyártanak.  A robusztus konstrukció és a 
magas minőségű termékek az OHAUS márka fő jellemzői immáron több mint egy évszázada.


