
 OHAUS 3000 Série
Ekonomické indikátory

Konstruované pro cenovou dostupnost a výkon bez kompromisů!
Série ekonomických indikátorů OHAUS 3000 je ideální pro běžné vážení a jednoduché počítací 
aplikace v produkci, balení, skladování, inventarizaci, a v oblasti expedice. Odteď už přicházejí s 
předním panelem z odolného plastu a robustním kovovým krytem ve dvou dostupných verzích s 
LED nebo LCD displejem a značně vylepšenou funkcionalitou (počítání kusů, kontrolní vážení,% 
vážení, funkce display hold a akumulace). Modely T32M jsou určeny pro použití v suchém 
prostředí. Indikátory poskytují možnost filtrování rušivých vlivů, snadné nastavení díky čtyřem 
membránovým tlačítkům. Série indikátorů OHAUS 3000 je správným řešením pro aplikace vážení, 
počítání kusů a vážení pro ty, jimž je důležitá kvalita při dostupné ceně.

Standardní charakteristika:

• Přední panel z odolného ABS plastu, kryt indikátoru z lakované oceli a U-konzola
• Velký LED nebo LCD displej s třístupňovým nastavitelným jasem, pomocné barevné LED diody pro 

kontrolní vážení
• Několik jednotky vážení (kg, g, lb, oz, lb-oz)
• Možnost připojení čtyř snímačů s impedancí 350Ω
• Kapacita do 20,000 lb / kg s maximálním zobrazitelný dělením 1:20,000 d / 1: 6,000 e OIML 

ověřitelným dělením
• Počítání kusů s minimální kusové hmotnosti (APW) 1d, nastavitelné počty vzorků
  a automatické zapamätovanie poslední vzorku
• Display hold funkce, Kontrolní vážení a totalizace (Akumulace) v rámci
vylepšené funkcionality
• Vestavěné RS232C rozhraní pro připojení k tiskárně / PC
• Napájení přes AC adaptér

T32ME (s LED displejem)

T32MC  (s LCD displejem)
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* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

3000 Série Ekonomické indikátory

Příslušenství

RS232 kabel:
Na  PC 25-pin ...............................................80500524
Na PC 9-pin ...................................................80500525
Na tiskárnu STP103 ....................................80252571
Na mechanickú tiskárnu CBM910 ........80252043

Shody

• Bezpečnost a EMC: EN60950, EN61326, FCC, CE, CULUS

• Legal for Trade: OIML

• Kvalita: Ohaus kvalita vyrobena dle ISO 9001:2000

Specifikace

Modely T32MC T32ME

Konstrukce
Přední panel z ABS plastu, kryt z lakované oceli,

včetně U konzole z lakované oceli

Displej
6-místný, 7-segmentový LCD

  s 25mm číslicemi
s vysokým kontrastu a podsvícením

6-místný, 7-segmentový červený LED
s 20mm vysokými číslicemi

Celková kapacita 5 - 20,000 kg

Max.zobraziteľné dělení 1:20,000d

OIML ověřitelné dělení 1:6000e

Minimální APW 1d

Jednotky vážení kg, lb, g, oz, lb-oz

Funkce Počítání kusů, Display Hold, Kontrolní vážení, totalizace

Kontrolní vážení - zobrazení 3-barevný LED červená-zelená-žlutá

Klávesnice 4 funkční membránové klávesy

Excitační napětí / Vstupní citlivost 5V DC /do 3 mV/V (min 1 μV/d)

Počet připojitelných snímačů Až 4  snímače 350Ω  

Čas stabilizace Do 2 sekúnd

Auto-zero Tracking Off, 0.5, 1 alebo 3 divisions

Rozsah nulování 2% alebo 100% of kapacity

Kalibrace rozsahová 5 kg - 100% kapacity

Komunikace RS232C

Ideální teplota provozu -10˚C do  40˚C

Napájení 9-12 VDC, 0.5A, AC adaptér

Rozměry (Š x D x V) 198 x 46 x 132 mm

Netto hmotnost 0.7 kg

Zásilkové rozměry (Š x D x V) 271 x 234 x 182 mm

Zásilková hmotnost 1.8 kg

Vnější rozměry


