
Kompaktní váhy
Valor TM 3000 Xtreme

Robustní, celonerezové vysokovýkonné přenosné stolní váhy

Přesné, kompaktní váhy OHAUS Valor ™ 3000 Xtreme kombinují odolnost a kvalitní konstrukci. Valor ™ 
3000 Xtreme bere uživatele do nové dimenze vážení. Série vah nabízí vysokou přesnost s odčítateľnosťou 
až 1:20000 d, odolnost, jednoduchost používání, nízkoprofilový design s krytem z nerezové oceli. 
Omyvatelné verze OHAUS Valor ™ 3000 Xtreme vyhovují i nejnáročnějším požadavkům.

Standardní vlastnosti:

• Xtrémny design - celonerezová konstrukce krytu s vysokou odolností vůči chemikáliím a odní-
matelná nerezová vážící plocha. Váhy Valor 3000 jsou odolné a snadno čistitelné (IP65 krytí pro 
omyvatelné vodu odolné modely)

• Xtrémna ochrana - Technicky pokroková ochrana proti přetížení (10 x kapacity váhy) ideální pro 
nejtěžší podmínky

• Xtrémna výkonnost-série vah Valor ™ 3000 nabízí vynikající rozlišení až 1:20000 a 0.01 g, díky čemuž 
poskytují přesné výsledky i při náročných podmínkách

• Xtreme přátelský - OHAUS SmarText ™ software umožňuje snadnou instalaci a nastavení, LCD displej 
s vysokým kontrastem
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Extrémní design
Extrémní designových OHAUS znamená čisté linie, odolnost a přenosnost. 
Váhy Valor 3000 Xtreme jsou vysokoprecízne a dodány s celonerezovým 
krytem z nerezové oceli AISI304.

Pro použití v mokrém prostředí, váhy Valor 3000 Xtreme jsou 
vybaveny krytím IP65. Všechny modely Valor 3000 Xtreme vyh-

ovují požadavkům NSF a plně podporují 
HACCP systém jakosti. Váhy Valor 3000 
Xtreme nabízejí možnost napájení z bat-
erií pro nejvyšší přenosnost. Valor 3000 
Xtreme nabízejí QuadraStanceTM, se čtyřmi nas-
tavitelnými pryžovými nohami na snadné nastavení 
vah do stabilní polohy na každém povrchu.

Extrémní ochrana proti přetížení
Všechny produkty OHAUS jsou navrženy tak, aby byly dostatečně 
robustní a ododlné. Z toho není výjimka ani Valor 3000 Xtreme. 
Vynikající ochrana proti přetížení a odolnost vůči výkyvům, dodávají váhám 
OHAUS Valor 3000 Xtreme vynikající hodnotu.

Extrémní výkon
Robustní design vah Valor 3000 Xtreme kombinovaný s vysokoprecíznym 
snímačem poskytují dělení až 1:20,000 d. Každý model nabízí možnost nas-
tavení úrovní filtrování, díky čemuž jsou váhy Valor 3000 Xtreme použitelné iv 
náročnějších podmínkách.

Extrémně přátelský
Každý model Valor 3000 Xtreme přichází s inovativním uživatelským 
rozhraním OHAUS SmarText ™, díky nimž je nastavení a používání vah 
velmi jednodhucé. Textové příkazy zobrazené na vysokokontrastní displeji 
zjednoduší používání a nastavení vah.

Vnější rozměry
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Další vlastnosti

Aplikační režimy

Váhy Valor 3000 Xtreme nabízejí vyspělé aplikace pro potravinářské účely s jednoduch-
ým používáním. Aplikace:

Procentuální vážení-Tento režim je ideální pro formulaci a míchání ingrediencí 
umožňuje srovnání hmotnosti vzorku vyjádřené v% oproti hmotnosti referenčního 
vzorku. Tato funkce umožňuje rychlé porcování a kontrolu porcí oproti referenční hmot-
nosti. Díky tomu jsou váhy Valor 3000 Xtreme ideální pro potravinásky průmysl, hlavně 
pro pekárny.

Stanovení specifické hmotnosti– Tento režim je perfektní pro rychlé a snadné stano-
vení specifické hmotnosti vzorku bez zbytečných manuálních kalkulací. Tento režim 
je ideální pro stanovení aeraci směsí pro zpracování potravin.

Jasný LCD displej
Dobře zřetelný, vysoko-
kontrasntý LCD displej 
zobrazí všechny infor-
mace vážení

Dlouhá životnost baterií
4 kusy baterií typu C umožňujú 120 

hodinový pro-
voz vah Valor 
3000 IP65 krytí 

Valor 3000 
Xtreme W 
váhy jsou 
ideální pro 
použití v 
mokrém a 
parním prostředí

SmarTextTM Softvér
Inovativní software poskytuje 
snadné nastavení a používání vah v 
aplikačních režimech např. v% vážení 
a stanovení specifické hmotnosti.

Celonerezový design
Jednoduché, čisté linie a 
celonerezová konstrukce 
umožňují sanitární čištění. 
Váhy Valor 3000 Xtreme plně 
podporují HACCP systém 
jakosti

QuardraStanceTMpro 
vynikající stabilitu - 
OHAUS Quadradstance 
se skládá ze 4 
gumových protisklu-
zových nohou, které poskytují 
vynikající stabilitu na každém 
povrchu.

Libela
Integrovaná libela 
(XW modely) posky-
tují Vám jistotu 
během měření a 
nastavení vah do 

vodováhy

Ověřené modely
OIML / EC Typové zkoušky 
pro ověřené modely. 
Tyto jsou dodány přímo s 
ověřením z továrny.

Napájení z AC adaptéru
Dodávaný AC adapter poskytuje 
nepřetržitý provoz. 
Místo připojení je 
chráněno proti vlh-
kosti během pro-
vozu
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* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

Standardní vlastnosti
Odnímatelná nerezová vážící miska, digitální externí kalibrace, nastavitelné úrovně filtrování, rychlá stabi-
lizace, integrovaná libela (XW modely), nastavitelné gumové nohy, vysokokontrastní LCD displej s pods-
vícením, automatické vypínání, AC adaptér, OIML / EC typové ověření

Příslušenství  
Vážící miska na sendviče, na hranolky a na zrmzlinu, přenosná taška. Pro bližší informace kontaktujte 
Vašeho OHAUS reprezentanta.

Schválení   a shody 
• Potravinářské: NSF Listed / Certified to NSF / ANSI 169-2005 Special Purpose Food Equipment and 

Devices (formerly NSF C-2); meets requirements for HACCP conformity.
• Electrické / Emisní: CE listed, meets AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC Class B Part 

15 operation, Industry Canada Class A. cULus AC power pack.
Compliant to Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of Certain hazardous substances in elec-

trical and electronic equipment (ROHS).
Compliant to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
• Ověření / Legal-for-Trade: OIML / EC Type Approved R76 Class III and EC Type Approval. Contact your 

local OHAUS representative for availability.
• Kvalita: Ohaus kvalita vyrobena dle ISO 9001:2000

Specifikace
Modely
(neověřitelné modely) V31XH202 V31XH2 V31X3 V31X6 V31XW301 V31XW3 V31XW6

Modely
(OIML / EC Typově ověřené) --- --- --- --- V31XW301M V31XW3M V31XW6M

Kapacita(g) 200 2000 3000 6000 300 3000 6000

Dílek (g) 0.01 0.1 1 1 0.1 0.5 1

Ověřený dílek (g), 
(OIML / EC ) NA NA NA NA 0.2 1 2

Jednotky vážení lb, decimálna alebo frakcionálna oz, lb:oz, fluid oz (od vody), kg, g

Aplikace Statické váženie, % váženie, kombinované nulovanie/tarovanie, špecifická hmotnosť(S)

Klávesnice 3 mechanické klávesy (1 levý; 2 pravé)

Kalibrace Digitální externí, numerická kalibrace

Displej 6 místný, 7 segmentový LCD displej s podsvíceným s 20 mm vysokými číslicemi

Indikace Střed nuly, stability, nedostatečného / vysokého zatížení, jednotky a stav nabití baterií

Rozsah táry Do plné kapacity s odečtením

Čas stabilizace do 3 sekúnd

Auto-Zero Tracking Off, 0.5, 1 alebo  3 d

Ideální teploty provozu 0 ° C - 40 ° C při 10% - 95% nekondenzující se vlhkosti
do nadmornej výšky 4000m

Napájení 9 VDC 0.5A AC adaptér, 50.60 Hz (v blaení) nebo 4 ks 1.5 V baterie typu C (nejsou součástí balení)

Prevádzka na batérie 50 h 120 h 50 h

Rozměry D x Š x V 218 x 186 x 77 mm

Vážíci miska D x Š 120 mm dia. 146  x 158 mm  

Rozměry balení
D x Š x V 325mm L x 252mm W x 140mm H 

Netto hmotnost 1.2 kg 1.3 kg 1.4 kg

Zásilková hmotnost 2 kg 2.1 kg 2.2 kg

Krytí --- --- --- --- IP65 IP65 IP65


