
Kompakt precíziós mérlegek
Valor TM 3000 Xtreme

Robusztus, teljes inox mérlegházú, magas teljesítményű kompakt precíziós  hor-
dozható mérlegek

A Valor 3000 hordozható kompakt mérlegek az inox acélból készült mérlegháznak, ill. a könnyen levehető 
teherfelvevőnek köszönhetően egyszerűen tisztíthatók és moshatók.  A minden Valor 3000 mérlegben 
megtalálható Ohaus SmarText™ interfész  a széles, megvilágított LCD kijelzővel  és egyszerű menürend-
szerével megkönnyíti a mérleg beállítását és  az általa kínált alkalmazások használatát. Valor 3000 Xtreme 
robusztus kivitele magas precizitású mérőcellával párosul és rendelkezik a felhasználó által kiválasztható 
stabilitási-, szűrő- és auto zéro funkcióval, mely lehetővé teszi a huzatos és instabil környezetben történő 
használatot is.

Főbb jellemzők:

• Extrém formaterv –  letisztult vonalvezetés, teljes inox acél mérlegház és teherfelvevő (IP65 véde-
lemmel ellátott modellek)

• Extrém védelem – Műszaki kifinomultság, kiváló túltherhelés elleni védelem ( a kapacitás tízszerese) 

• Extrém teljesítmény– A Valor 3000 Xtreme mérlegek idálisak az igényesebb környzetbe is. Magas akár 
1:20,000d és 0.01g osztásuknak köszönhetően minden körülmény között pontos és megbízható mérési 
eredményeket nyújtanak. A beállítható szűrési lehetőségeknek köszönhetően a Valor 3000 mérlegek a 
zord környezeti körülmények között is megállják a helyüket.

• Extrém felhasználóbarát  –   Az OHAUS  SmarText™ szoftvernek (rövid szöveges üzenetek) 
 és a magaskontrasztú megvilágított LCD kijlezőnek köszönhetően a mérleg beállítása
 és használata extrém egyszerű
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Extrém formatervezés
Az extrém formatervezés OHAUS nyelven letisztult vonalakat, javított ellenállást  és 
hordozhatóságot jelent egyben. A Valor 3000 extém mérlegek a legmagasabb 
teljesítményt nyújtják, teljes inox acél  szigetelt   mérlegházuknak köszönhetően 
a pedig a tisztítás rendkívül egyszerű.

Nedves környezetben történő felhasználásra a Valor 3000 extrém mérlegek 
IP65 védelemmel vannak ellátva, melyek 
ellenállnak a vízsugának is. Minden Valor 
3000 Xtreme  modell rendelkezik NSF 
tanúsítvánnyal és a HACCP minőségellenőrzési 
rendszert teljeskörűen támogatja.   A Valor 3000 
Xtreme  mérlegek üzemeltethetők elemről is, melyek 
teljeskörű  hordozhatóságot biztosítanak a mérlegeknek. A 
kiváló QuadraStanceTM  lábnyom a négy állítható, csúsásgátló gumi-
talpnak köszönhetően minden felületen megfelelő stabilitást biztosít 
akár száraz, akár nedves környezetben is. 

Extrém védelem és túlterhelhetőség

Minden OHAUS termék tervezése során a megfelelő rigiditás és ellenállás volt  a cél. 
A Valor 3000 mérlegsorozat sem kivétel ezen irányelv alól.   A páratlan túlterhelés  és 
rázkódás elleni védelemnmel rendelkező Valor 3000 modellek  ideálisan használhatók 
olyan feltételek mellet, amikor  a kapacitás többször is túl van lépve a mérések során. 
Ezen tulajdonságnak köszönhetően az Ohaus Valor 3000 mérlegek bármikor használ-
hatók kemény feltételek mellett.

Extrém teljesítmény
A Valor 3000 Xtreme mérlegek robusztus alakja mellett kiváló, magas          
precizitású merőcellával rendelkeznek, mely  akár 1:20 000 d felbontást 
biztosít. Minden modell lehetővé teszi a zavaró tényezők filtrálását, ezáltal 
biztosítva a stabil és megbízható mérési eredményeket  a nehéz körülmé-
nyek között is. 

Extrém barátságos
Minden  Valor 3000 Xtreme modell  OHAUS SmarText™ szoftverrel van ellátva, mely rövid szöveges 
üzeneteivel irányítja a felhasználót a mérleg beállítása és használata során, az LCD kijelzőn.

Külső méretek
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További tulajdonságok:

Mérési üzemmódok

A Valor 3000 Xtreme sorozat mérlegei teljesítményben és tudásban is  a maximumot 
nyújtják. A mérési módok a következők:

Százalékszámítás – Ez a mérési mód ideális a keveréshez, és keverék formulációhoz, 
miközben a  minta tömege a referens minta tömegéhez viszonyítva %-értékben jelenik 
meg a kijelzőn. A százalékszámítási funkció lehetővé teszi a gyors porciózást és az egyes  
adagok ellenőrzését is. A Valor 3000 Xtreme kiválóan alkalmazható pékségekben, ahol a 
receptúra %-ban van kifejezve.

Fajsúly meghatározás– Ez az üzemmód lehetővé teszi a minták fajsúlyának megha-
tározását mindenféle kalkuláció nélkül.  Az alábbi üzemmódban meghatározhatja  
a minták aerációját is.

Megvilágított kijelző
A mérési eredmények 
könnyen leolvashatók 
és jól láthatók bármi-
lyen fényviszony közt.

Long Battery Life
Valor 3000 Xtreme will run 

up to 120 
hours 
with four 
C-type 
batteries

IP65 védelem
Valor 3000 
Xtreme 
W töké-
letesen                                                               

alkalmazható magas páratar-
talmú helyeken.

SmarTextTM Szoftver
Egyszerű használat és beállítás rövid 
szöveges üzenetek segítségével. A 
mérleg vezeti a felhasználót a beál-
lítások és használat során.

Tápellátás adapterről 
Az AC adatper standard, és 
folyamatos energiát biztosít 
a mérlegnek. Az adapter  
csatlakozója pedig izolált.

QuardraStanceTM a 
kiváló stabilitásért
Az OHAUS 
Quadradstance  
négy csűszásgátló, 
állítható magasságú gumiláb kiváló sta-
bilitást biztosít minden felületen

Vízszintkijelző
Elég csak egy pillan-
tás a vízszintkijelzőre 
(XW modellek) és 
bitzos lehet a pontos 
eredményekben

Tápellátás adapterről 
Az AC adatper standard, és 
folyamatos energiát biztosít 
a mérlegnek. Az adapter  
csatlakozója pedig izolált.

Tápellátás adapterről 
Az AC adatper standard, és 
folyamatos ener-
giát biztosít a 
mérlegnek. Az 
adapter  csat-
lakozója pedig 
izolált.
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* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

Standard tulajdonságok

Eltávolítható inox acél teherfelvevő, digitálsi kalibrálás, beállítható szűrési szintek, gyors stabilizálás 
választható automatikus tárával, beépített vízszintkijelző  és állítható magasságú gumilábak (XW mod-
ellek) automatikus kikapcsolás, LCD kijlező háttérmegvilágítással, AC fali adapter, OIML hitelesített 
modellek.

Tartozékok 
Szendvicstál, sültkrumpli tartó, fagylalt tartó, hordtáska. A részletekért kérdezze Ohaus képviselőjét.

Tanúsítványok

• Élelmiszeripar:  NSF Listed/Certified to NSF/ANSI 169-2005 Special Purpose Food Equipment and 
Devices (formerly NSF C-2); meets requirements for HACCP conformity.

• Elektromos / Emissziós: CE listed, meets AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC Class 
B Part 15 operation, Industry Canada Class A.  

c
UL

us
  AC power pack.

 Compliant to Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment (ROHS).

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

• OIML: OIML / EC Type Approved R76 Class III and EC Type Approval. Contact your  local OHAUS rep-
resentative for availability.

• Minőség: Ohaus minőség ISO 9001:2000 alapján gyártva

Specifikációk
Modell 
(nem hiteles)

V31XH202 V31XH2 V31X3 V31X6 V31XW301 V31XW3 V31XW6

Modellek 
(OIML / EC hitelesített)

--- --- --- --- V31XW301M V31XW3M V31XW6M

Kapacitás (g) 200 2000 3000 6000 300 3000 6000

Osztás (g) 0.01 0.1 1 1 0.1 0.5 1

Hiteles osztás (g), 
NA NA NA NA 0.2 1 2

Mértékegységek lb, tört és tiezedes oz, lb:oz, folyékony oz, kg, g

Mérési üzemmódok Tömegmérés, % számítás, fajsúly meghatározás

Billentyűzet Három darab mechanikus billentyű (1 bal; 2 jobb)

Kalibrálás Digitális extern kalibrálás a mérési tartományban

Kijelző 20 mm magas számjegyek, 6 számjegy, 7 szegmens, LCD kijelző megvilágítással

Kijelzés Nulla, stabilitás, alul és túlterhelés , elem töltési állapota

Táratartomány A kapacitás teljes terjedelmében, kivonással

Stabilizációs idő 3 mp alatt

Auto nulla követés Kikapcsolva, 0.5, 1 vagy 3 d

Ideális üzemeltetési felté-
telek

 0°C- 40°C , 10% - 95% relatív páratartalom, max.4000 m tengerszintfeletti magasság

Tápellátás 9 VDC 0.5A AC fali adapter, 50.60 Hz (csomagolásban) vagy 4 db 1.5 V“C” elem (nincs  a csomagolásban)

Tápellátás elemről 50 óra 120 óra 50 óra

Méretek H x SZ x M 218 x 186 x 77 mm

Teherfelvevő H x SZ 120 mm dia. 146  x 158 mm  

Csomagméret
H x SZ x M

325mm x 252mm x 140mm 

Netto tömeg 1.2 kg 1.3 kg 1.4 kg

Csomagsúly 2 kg 2.1 kg 2.2 kg

Védelem --- --- --- --- IP65 IP65 IP65


