
3000 Série
 Ekonomické indikátory 

T31P Indikátor zobrazen s volitelnou U-konzolou

T32XW indikátor

Konstruované pro cenovou dostupnost bez kompromisů na výkon!
Série ekonomických indikátorů OHAUS 3000 je ideálnaou volbou pro běžné vážení a jednoduché 
počítací aplikace v produkci, balení, skladování, inventarizaci a v oblastech expedice. Jsou vhodné i 
pro podlažní váhy. Série indikátorů OHAUS 3000 nabízí možnost použití v suchých (T31P) s krytem z 
odolného ABS plastu a v mokrých podmínkách (T32XW) s nerezovým krytem s krytím IP65. Všechny 
modely jsou vybaveny s velkým LCD displejem s vysokým kontrastem, s dotykovými tlačítky a jsou 
velmi snadno nastavitelné a použitelné. Série indikátorů OHAUS 3000 představuje ideální řešení 
pro aplikace vážení, které požadují spolehlivost ale důraz je kladen na cenovou dostupnost.

Standardní charakteristika
• Model T31P (do suchého prostředí) je vybaven robustním krytem z odolného ABS plastu s možností montáže 

na zeď, na sloup váhy nebo na stůl
• Model T32XW (do mokrého prostředí) je vybaven napěťovým pokrytím IP65, je odolný vůči vodě s krytem z 

nerezové oceli
• LCD displej s rychlou odezvou a s vysokým kontrastem, vážení v jedné nebo více jednotkách: kg, g, lb, oz, lb: 

oz
• Možnost připojení čtyř snímačů s impedancí 350Ω
• Maximální zobrazitelné dělení 1:10 000 d
• Režim počítání kusů s minimální kusové hmotnosti (APW) 1d, volitelné počty vzorků, automatické uložení dat 

poslední použité vzorku
• Vestavěné oboustranné RS232C rozhraní pro tisk nebo připojení PC
• T31P nabízí možnost napájení z AC adaptéru a z interní dobíjecí baterie (100h)
• T32XW má zabudovaný interní univerzální zdroj a interní akumulátor.



3000 Série Ekonomické indikátory

T31P/T32XW Vlastnosti softvéru
Statické vážení, počítání kusů s volitelným počtem vzorku, volitelná numerická kalibrace, volitelné 
úrovně filtrování, auto-zero tracking, automatické vypínání při napájení z baterií, GEO korekční fak-
tor, možnost uzamykání softwaru.
Vlastnosti
T31P: Kryz z ABS plastu s vyztužením, reverzibilní zadní část krytu, podsvícený LCD displej, 4 
tlačítková operace, zabudované oboustranné rozhranieRS232C, nastavitelné možnosti tisku, 
mechanický ochranná zámek, možnost napájení z baterií nebo z AC adaptéru.

T32XW:  Kryt z nerezové oceli, s krytím IP65/NEMA4X, vyklápěcí mechanismus otevření, podsví-
cený LCD displej, 4 tlačítková operace, zabudované oboustranné rozhranieRS232C, nastavitelné 
možnosti tisku, mechanický ochranná zámek, zabudovaný interní univerzální zdroj.

Příslušenství

Sady montážních sloupů, U konzol, kabelů na připojení PC nebo tiskárny, tiskárny. Pro bližší infor-
mace kontaktuje OHAUS.

Shody
• Safety and EMC: EN60950, EN61326, FCC, CE, 

c
UL

us

• Quality: OHAUS quality management system registered to ISO 9001:2000

Specifikace
Indikátor T31P T32XW 

Kapacita 5 - 20000 kg alebo  lb
Max. zobrazitelné dělení 1:10,000 
Minimálna  APW 1d 
Jednotky vážení kg, lb, g, oz, lb:oz 
Aplikace Statické vážení, Počítání kusů
Konštrukce Kryt z ABS plastu Kryt z nerezové oceli
Displej 6-místný, 7-segmentový podsvícený LCD displej s 2,5 cm vysokými číslicemi
Podsvícení bílé LED diódy
Klávesnice 4-tlačítková mechanická 4-tlačítková membránová
Krytí --- IP65 / NEMA 4x 
Budící napětí snímače 5V DC 
Max. připojitelné snímače Až 4 ks s impedancí 350Ω
Vstupní citlivost snímače do 3 mV/V 
Čas stabilizace do 2 sekúnd
Auto-zero Tracking Off, 0.5, 1 alebo 3 d
Rozsah nulování 2% alebo  100% kapacity
Rozsahová kalibrace od 5 kg nebo 5 lb do 100% kapacity
Rozhraní Oboustranné RS232C 
Rozměry (Š x D x V) 8.2 x 2.8 x 6.5 in. / 210 x 71 x 168 mm 8.3 x 2.8 x 5.8 in. / 212 x 71 x 149 mm
Netto hmotnost (lb/kg) 3.6 lb / 1.6 kg 6.6 lb / 2.9 kg 
Zásilkové rozměry 10.7 x 9.3 x 6.9 in / 272 x 235 x 175 mm 10.7 x 9.2 x 7.2 in / 272 x 234 x 182 mm
Zásilková hmotnost (lb/kg) 5.7 lb / 2.6 kg 8.8 lb / 4.0 kg 

Ideální podmínky provozu
 14°F - 104°F / -10°C do  40°C

Max. rel. vlhkosť 80% do 31°C / 88°F

Napájení
9 VDC, 0.5A, AC adaptér nebo zabudovaná nabíjecí 

baterie (100-hodinovym typickym provozem)

100-240 VAC / 50-60 Hz, interní univerzální zdroj 
nebo zabudovaná dobíjecí baterie (100 - hodi-

novym typickym provozem)

T31P Indicator

T31XW Indicator

Vnější rozměry

T31P Indicator

T31XW Indicator
T31P Indikátor T32XW Indikátor
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OHAUS CORPORATION
* 19A Chapin Road
 P.O. Box 2033

Pine Brook, NJ 07058 USA

Tel:  800.672.7722 
 973.377.9000

Fax:  973.944.7177

www.ohaus.com

With offices throughout Europe, 
Asia, and Latin America 

* ISO 9001
Registered Quality Management System


