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Wagi analityczne i precyzyjne

Szanowni Państwo,

Firma OHAUS ma przyjemność zaprezentować Państwu nową linię wag analitycznych i precyzyjnych Seria 
PA, które będą dostępne od 01 Stycznia 2009 roku. 

Seria PA uzupełnia serię wag Adventurer Pro oferując klientom nowe modele po bardzo atrakcyjnej cenie 
zachowując wszystkie najpotrzebniejsze funkcje i aplikacje. Dodatkowo w przypadku wag Seria PA firma 
OHAUS oferuje atrakcyjne rabaty w przypadku zamówień większej ilości wag.

Waga Seria PA niezbędna w każdym laboratorium.
Wagi analityczne i precyzyjne Seria PA firmy Ohaus to doskonałe rozwiązanie dla potrzeb laboratoryjnych, 
przemysłowych oraz dla szkolnictwa. Dzięki właściwemu połączeniu wydajności i zastosowanych w 
wadze aplikacji, wagi Seria PA stanowią doskonałe narzędzie do wykonywania prostych ważeń zarówno w 
wymagających wysokiej dokładności laboratoriach jak i w działających w trudnych warunkach zakładach 
przemysłowych.

Seria Pa oferuje pełny zakres wag: zarówno z zewnętrzną jak i wewnętrzną kalibracją, legalizowanych i bez 
legalizacji. Wagi dostępne już od 1300 złotych!!!

Właściwości wag Seria PA:
Łatwa do czyszczenia analityczna osłona przeciwwietrzna - •  osłona przeciwwi-
etrzna wag Seria PA składa się ze szklanych paneli łącznie z trzema drzwiami prze-
suwnymi. Wszystkie panele można łatwo wyjąć i wymienić oraz wyczyścić łącznie z 
częścią dolną wykonaną ze stali nierdzewnej;

Poziomica umieszczona z przodu - •  wagi Seria PA posiadają poziomicę umieszczoną 
z przodu, co pozwala użytkownikowi na szybkie sprawdzenie wypoziomowania wagi 
przed przystąpieniem do pracy;

Dopasowanie do warunków otoczenia - •  trzy poziomy filtracji i ustawianie zakresu 
śledzenia punktu zerowego umożliwiają dostrojenie czułości wagi do warunków 
otoczenia lub wymagań aplikacji;

Różnorodność opcji - •  dokładność jest zapewniona dzięki opcji kalibracji wewnętrznej. 
Dostępne są również modele wag z legalizacją;

Port RS232 z raportami GLP obejmującym identyfikator użytkownika, identyfika- •
tor projektu, czas i datę - wysyłanie danych do komputera lub na drukarkę;

Solidne i bezpieczne wykonanie - •  jednorodna konstrukcja ze stopu aluminium i szal-
ka wykonana ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia trwałości i długowieczności 
plus blokada menu oraz kalibracji w celu uniknięcia przypadkowej zmiany ustawień.
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Wagi analityczne i precyzyjne

Wagi precyzyjne / analityczne 
Od ekonomicznego prostego ważenia do zaawansowanych zastosowań w kompleksowych 
pomiarach laboratoryjnych – Ohaus oferuje inteligentne rozwiązania dostosowane do szerokich 
potrzeb szkół i laboratoriów badawczych

Seria PA
Najlepsza waga do wykonywania prostych operacji ważenia

Tryby pracy: ważenie (19 jednostek masy), liczenie sztuk, ważenie procentowe

Właściwości:  Praca urządzenia: zasilanie sieciowe; Właściwości konstrukcyjne: 
zintegrowany hak do ważenia ładunków pod pomostem wagi, szafka 
przeciwpodmuchowa wykonana w całości ze szkła z trzema drzwiami 
przesuwnymi, modele analityczne i modele o dokładności odczytu 
1mg; poziomnica z przodu wagi, blokady menu i kalibracji; Komu-
nikacja: interfejs RS232 umożliwiający wysyłanie identyfikatora wagi 
oraz dodatkowych linii zawierających: identyfikator użytkownika, 
identyfikator projektu, datę i czas; Konstrukcja: jednorodna, metalowa 
podstawa wykonana techniką odlewania, szalka ze stali nierdzewnej

Kalibracja zewnętrzna: bez legalizacji

Model Zakres ważenia 
× odczyt

Wymiar 
szalki

Nr 
zam.

PLN

PA114/1 110g × 0,1mg 90 80252800 2,300 zł

PA214/1 210g × 0,1mg 90 80252804 2,600 zł

Kalibracja zewnętrzna: z legalizacją

Model Zakres ważenia 
× odczyt

Wymiar 
szalki

Nr 
zam.

PLN

PA114M/1 110g × 0,1mg 90 80252801 2,500 zł

PA214M/1 210g × 0,1mg 90 80252805 2,800 zł

Kalibracja wewnętrzna: bez legalizacji

Model Zakres ważenia 
× odczyt

Wymiar 
szalki

Nr 
zam.

PLN

PA114C/1 110g × 0,1mg 90 80252802 2,650 zł

PA214C/1 210g × 0,1mg 90 80252806 2,900 zł

Kalibracja wewnętrzna: z legalizacją

Model Zakres ważenia 
× odczyt

Wymiar 
szalki

Nr 
zam.

PLN

PA114CM/1 110g × 0,1mg 90 80252803 2,750 zł

PA214CM/1 210g × 0,1mg 90 80252807 3,000 zł

Seria PA – wagi analityczne
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Wagi analityczne i precyzyjne

Akcesoria dla wag precyzyjnych i analitycznych:

Akcesoria Nr zam. PLN
Zabezpieczenie przed kradzieżą 80850000 80 zł

Zestaw do wyznaczania gęstości 80850045 700 zł

Kabel do podłączenia wagi do komputera, 9-pin 00410024 135 zł

Drukarka Termiczna STP103 80251993 750 zł

Kabel do drukarki STP103 /Seria PA/ 80252581 190 zł

Zasilacz sieciowy 12102321 60 zł

Dodatkowy wyświetlacz z podświetleniem 80251396 190 zł

Drukarka iglicowa CBM910 80252043 950 zł

Kabel do drukarki CBM910 /Seria PA/ 80252571 190 zł

Kalibracja zewnętrzna: bez legalizacji

Model Zakres ważenia 
× odczyt

Wymiar 
szalki

Nr 
zam.

PLN

PA213/1 210g × 0,001g 120 80252808 1,300 zł

PA413/1 410g × 0,001g 120 80252812 1,500 zł

PA512/1 510g × 0,01g 180 80252816 1,250 zł

PA2102/1 2100g × 0,01g 180 80252820 1,400 zł

PA4102/1 4100g × 0,01g 180 80252824 1,600 zł

PA4101/1 4100g × 0,1g 180 80252828 1,300 zł

Kalibracja zewnętrzna: z legalizacją

Model Zakres ważenia 
× odczyt

Wymiar 
szalki

Nr 
zam.

PLN

PA213M/1 210g × 0,001g 120 80252809 1,450 zł

PA413M/1 410g × 0,001g 120 80252813 1,600 zł

PA512M/1 510g × 0,01g 180 80252817 1,400 zł

PA2102M/1 2100g × 0,01g 180 80252821 1,500 zł

PA4102M/1 4100g × 0,01g 180 80252825 1,700 zł

PA4101M/1 4100g × 0,1g 180 80252829 1,400 zł

Kalibracja wewnętrzna: bez legalizacji

Model Zakres ważenia 
× odczyt

Wymiar 
szalki

Nr zam. PLN

PA213C/1 210g × 0,001g 120 80252810 1,600 zł

PA413C/1 410g × 0,001g 120 80252814 1,800 zł

PA512C/1 510g × 0,01g 180 80252818 1,500 zł

PA2102C/1 2100g × 0,01g 180 80252822 1,700 zł

PA4102C/1 4100g × 0,01g 180 80252826 1,900 zł

PA4101C/1 4100g × 0,1g 180 80252830 1,500 zł

Kalibracja wewnętrzna: z legalizacją

Model Zakres ważenia 
× odczyt

Wymiar 
szalki

Nr 
zam.

PLN

PA213CM/1 210g × 0,001g 120 80252811 1,700 zł

PA413CM/1 410g × 0,001g 120 80252815 1,900 zł

PA512CM/1 510g × 0,01g 180 80252819 1,650 zł

PA2102CM/1 2100g × 0,01g 180 80252823 1,800 zł

PA4102CM/1 4100g × 0,01g 180 80252827 1,950 zł

PA4101CM/1 4100g × 0,1g 180 80252831 1,650 zł

Seria PA – wagi precyzyjne
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