
Kompakt  precíziós mérlegek
Valor TM 1000

Elérhető árú, multifunkciós kompakt mérlegek

Az OHAUS ValorTM 1000 precíziós kompakt mérlegek ideális megoldást jelentenek az alapkörű mérési 
feladatok ellátására. Standard funkciók közt megtalálható a toleranciamérés, összegzés  és a többféle 
mértékegységek használata is.  A Valor 1000  kompakt mérlegek ütésálló ABS műanyag mérlegház-
zal lettek tervezve, levehető inox acél teherfelvevővel. Standard kiszerelésben a mérleg tartalmazza az 
újratölthető beépített elemet is, melynek köszönhetően a mérleg hordozható és bárhol működtethető. 
 
Főbb tulajdonságok:

• Ergonomikus formaterv – Kompakt méretű lábnyom, nagyméretű levehető rozsdamentes acél 
teherfelvevő, jól látható megvilágított LCD kijlező és hangjelzés

• Kiváló teljesítmény – Gyors visszajelzés, állítható magasságú lábak, felbontás akár  1: 7,500d

• Felhasználóbarát – Egyszerű tisztítás, hordozhatóság.Tápellátás beépített újratölthető elemről vagy 
AC adapterről

• Két kijelzős modellek – A gyártási folyamatok effektivizálására



ValorTM 1000 Kompakt precíziós mérlegek

 ©
 C

op
yr

ig
ht

 O
ha

us
 C

or
po

ra
tio

n

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

Külső méretek

Standard tulajdonságok

Beépített dinamikus töltési ciklussal ellátott újratölthető elem, levehető rozsdamentes acél 
teherfelvevő, digitális extern kalibrálás, választható szűrési szintek, gyors visszajelzés, integrált 
vízszintkijelző, választható automatikus kikapcsolás, többféle mértékegyés, AC adapter.

Engedélyek

• Elektromos és emissziós: CE listed, meets AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC 
Class A Part 15 operation, Industry Canada Class A.  
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  AC power pack.

 Compliant to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

• Minőség: Ohaus minőség, az ISO 9001:2000 alapján gyártva

Specifikációk
Modellek (egy kijelzővel) V11P3 V11P6 V11P15 V11P30

Modellek (két kijelzővel) V11P3T V11P6T V11P15T V11P30T

Kapacitás x osztás (d) 3kg x 0.5g 6kg x 1g 15kg x 2g 30kg x 5g

Mértékegységek kg, lb, g, oz

Funkciók Tömegmérés, összegzés, toleranciamérés

Billentyűzet Négy nyomógombos kezelőfelület (jobb oldalon)

Kalibrálás Digitális extern kalibrálás

Kijelző 6-számjegy, 7-szegmens,  LCD  kék LED megvilágítással,  20 mm magas számjegyekkel

Segéd kijelzés Nulla, stabilitás, netto, összeg, toleranciamérés, mértékegység, elem töltési állapota

Táratartomány A teljes kapacitásig kivonással

Stabilizációs idő <=3 mp

Automatikus nulla követés Választható 0.1d - 2d

Üzemeltetési körülmények
0°C - 40°C, 10% - 95% relatív páratartalom, maximum  4000m tengerszint feletti magas-

ságig

Tápellátás
9 VDC 500 mA AC adapter (a csomagolásban)  

Beépített újratölthető elem

Tápellátás elemről 80/100 óra (háttérmegvilágítással/nélkül) , 12 óra töltési ciklussal

Konstrukció ABS műanyag mérlegház, inox acél teherfelvevő

Maximális túlterhelés A kapacitás 120% -a

Méretek (mm) 250SZ x 307H x 110M

Teherfelvevő mérete (mm) 250SZ x 180H

Csomagméret (mm) 340SZ x 160H x 300M

Nettó súly (kg) 3.2

Csomagsúly(kg) 4.0


