
Paletové váhy
VE Série 

Cenová dostupnost, kvalita a spolehlivost
Série paletových vah OHAUS VE byla vyvinuta pro nízkorozpočtové vážení v suchém nebo mokrém 
prostředí. Kvalitní materiál a konstrukce minimalizovat distorzi konstrukce pod zátěží a poskytují roky 
trvající bezproblémové použití. Paletové váhy série wolframových jsou dostupné ve dvou vyhotoveních, z 
lakované oceli do suchého prostředí az nerezové oceli do mokrého prostředí. Série paletových vah OHAUS 
VE nabízí unikátní kombinaci cenové dostupnosti se všestranností a kvalitou.

Standardní charakteristika:

• Populární model s kapacitou 1500kg
• Vážicí plošina z lakované a nerezové oceli s příchytkou a kolečky na ramenou plošiny, které 

umožňují snadné přemístění
• Dva dostupné indikátory:
- T31P do suchého prostředí s odolným plastovým krytem a možností připevnění na zeď
- T32XW do mokrého prostředí s krytím IP65, s krytem z nerezové oceli 304
• 4 x OIML R60 ověřené litinové snímače s krytím IP67
• 4 čidla, automaticky nastavitelné nerezové nohy s odnímatelným gumovým krytem
• IP65 krytí a ochrana (proti prachu a ponoření do vody) pro přípojnou krabici s 5 m dlouhým 

kabelem
• Výkyvné nožičky s gumovým krytem
• Modely dostupné s ověřením (delenie1: 3000) s indikátory Ohaus
• Indikátory Ohaus s LCD displejem a vysokým kontrastem, s 25 mm vysokými číslicemi a
se čtyřmi jednotkami vážení (g, kg, lb, oz) s funkcemi počítání kusů a statického vážení

Model z lakované oceli s 
T31P indikátorem

Model z nerezové oceli
  s T32XW indikátorem
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* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

Komponenty

Přípojná krabice
IP65, nerezová ocel, 5m kabel

Rolovací kolečka z tvrzeného nylonu

Vnejší rozměry

Konstrukce a vlastnosti

Příchytka a rolovací kolečka pro snadné přemístění

Specifikace
Model plošiny VE1500P VE1500PW

Netto hmotnost 51kg 47kg

Rozměry 1260D x 840Š x 90min.(mm)

Modely vah (standardní) VE1500P31P VE1500P32XW

Modely vah (standardní s ověřením) VE1500P31PM VE1500P32XWM

Materiál Lakovaná oceľ Nerezová oceľ

Kapacita x Dílek 1500 kg x 0.5 kg

Ověřitelní dílek 1:3000e

Maximální zatížení ve středním bodě 2250 kg

Ideální podmínky provozu -10°Cdo 40°C / 0% -95% relativní vlhkosti

Snímač 4 x IP67 liationvý, OIML C3

Emax snímače 1000kg

Výstupní impedance / excitační napětí 350 ohm ± 3.5 ohm / 5V~15V, DC/AC

Nivelační prvky 2 x kolečka v ramenou, 4 nastavitelné výkyvné nožičky s gumovým krytem

Přípojná krabice Zezadu přístupná s krytím IP65, z nerezové oceli, 194D x 130s x 45V mm, 5 m kabelem

Další vlastnosti Příchytka pro snadné přemístění, libela

Indikátory T31P, ABS plast T32XW, nerzeová ocel s krytím IP65

Jednotky vážení kg, g, lb, oz, lb:oz

Displej Podsvietený LCD, s  25 mm číslicami, 6-miestny, 7-segmentový

Rozhraní Zabudovaný oboustranný RS232C

Napájení AC adaptér Univerzální vnitřní zdroj

Napájení z baterií Interní akumulátor s 100 h chodem Interní akumulátor s 100 h chodem

Další vlastnosti indikátorů Počítání kusů, s min APW 1d, GEO, Filtrace rušivých vlivů

Příslušenství Obj. číslo
U konzola, lakovaná ocel, T31P ....................80251747
U konzola, nerezová oce T32XW .................80251748
Fixačné nohy, VE lakovaná ocel ...................72198344
Fixačné nohy, VE-W nerezová ocel .............72198345

Shody a ověření:
• Bezpečnost a EMC: EN60950, EN61326, FCC, CE, CULUS
• EC Typová zkouška:
- T31xx série indikátorů: TC7085 / T5980
- Snímač: OIML R60 PTB D09-03.19
• Kvalita: Ohaus kvalita, vyrobená podle ISO 9001:2000


