Série PioneerTM
Balanças Analíticas e de Precisão

A Melhor Balança Para Pesagens Básicas!
A Série OHAUS Pioneer™ de balanças analíticas e de precisão foram projetadas para pesagens básicas rotineiras em uma variedade de aplicações laboratoriais, industriais e educacionais. Com a combinação certa
de desempenho e recursos, a OHAUS Pioneer oferece operação descomplicada para todas suas necessidades básicas de pesagens.

Os Recursos-Padrão Incluem:

• Capela Analítica Fácil de Limpar – A capela da Pioneer possui todos os painéis em vidro, incluindo
três portas deslizantes. Todos os painéis são fáceis de remover e recolocar e, em conjunto com o
fundo de aço inoxidável, tornam a limpeza rápida e fácil

• Indicador de Nível Frontal – A Pioneer possui um indicador de nível frontal, de forma que os usuários
possam garantir com rapidez o nivelamento da balança antes de seu uso

• Configurações Ambientais Selecionáveis – Os três modos de filtragem e rastreamento
de zero configurável ajustam a sensibilidade da balança a distúrbios do ambiente ou requisitos da aplicação

Pioneer TM

Balanças Analíticas e de Precisão

As Portas Removíveis Oferecem Conveniência de Acesso e Facilidade de
Limpeza
Para atender à necessidade de facilidade de limpeza frequentemente expressa por
usuários de rotina, a capela da Pioneer foi projetada com portas e painéis de fácil
remoção. Bastam segundos para sua desmontagem, proporcionando rapidez na limpeza de todos os componentes, incluindo o gabinete da balança.
A facilidade da limpeza periódica auxilia a evitar a contaminação da amostra e prolonga a vida do produto.
Além disso, uma cobertura-padrão durante o uso oferece proteção extra contra derramamentos acidentais
e auxilia a minimizar o risco de danos ao display e teclado.
Caso se quebre, a porta ou painel sobressalente pode ser instalado em segundos. Uma
cobertura-padrão durante o uso oferece proteção adicional contra derramamentos acidentais.

O Indicador de Nível Frontal Garante a Precisão
A Pioneer possui um indicador de nível frontal, o qual elimina a necessidade de verificar a
parte traseira da balança durante o processo de nivelamento. O indicador de nível frontal
proporciona leitura fácil e imediata, garantindo que sua balança esteja nivelada antes de cada
uso.

Configurações Ambientais Selecionáveis de
Trabalho Sob Praticamente Qualquer Condição
Para ajudar a adaptar a balança a condições operacionais reais, a Pioneer
foi projetada com configurações ambientais selecionáveis. Quando trabalhar em ambientes agressivos, a balança pode ser ajustada para compensar vibrações e outros distúrbios. A balança também pode ser ajustada
para funcionamento em aplicações de enchimento vagaroso, nas quais a
sensibilidade é obrigatória.

Especificações
Modelo
Capacidade (g)

PA64

PA114

PA214

PA153

PA313

PA512

PA1502

PA3102

PA4101

65

110

210

150

310

510

1500

3100

4100

Resolução d (g)

0.1 mg

0.001

0.01

0.1

Repetibilidade (Desv. Pad.)

0.1 mg

1 mg

10 mg

100 mg

2 mg

20 mg

100 mg

Linearidade

0.2 mg

0.3 mg

Modos de Aplicação

Unidades de Pesagem

Tamanho da Plataforma

Pesagem, Contagem de Peças, Percentual
g, lb, ct, oz, dwt, tical,
tola, mommes, baht, grão,
mesghal, Newton, ozt,
teals

mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grão, mesghal,
Newton, ozt, teals
3.54 pol. / 9 cm diâmetro

4.72 pol. / 12 cm diâmetro

g, kg, lb, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes,
baht, grão, mesghal, Newton, ozt, teals

7.1 pol. / 18 cm diâmetro

Peso de Calibração - Span

50, 60g

50, 100g

100, 200g

100, 150g

200, 300g

200, 500g

1000, 1500g

2, 3kg

2, 4kg

Peso de Calibração Linearidade

20 / 50g

50 / 100g

100 / 200g

100 / 150g

150 / 300g

200 / 500g

1000 / 1500g

1.5 / 3kg

2 / 4kg

Tempo de Tara

1 segundo

Tempo de Estabilização

3 segundos

Capela

7.3 pol. / 18.5 cm altura interna

Condições Operacionais

Nenhuma

50° F / 10° C a 104° F / 40° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação, até 4000m acima do nível do mar

Temperatura de
Armazenamento

-40° F / -40° C a 158° F / 70° C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensação.

Peso Bruto

10.0 lb / 4.5 kg

7.3 lb / 3.3 kg

Peso com a Embalagem

15.2 lb / 6.9 kg

11.8 lb / 5.4 kg

7.7 x 11.3 x 12.6 pol. / 19.6 x 28.7 x 32 cm

7.7 x 3.6 x 12.6 pol. / 19.6 x 9.2 x 32 cm

19.5 x 15.5 x 20.6 pol. / 49.5 x 39.5 x 52.2 cm

19.5 x 15.5 x 12.8 pol. / 49.5 x 39.5 x 32.7 cm

Dimensões da Balança
LxHxD
Dimensões da Caixa
CxLxH

Dimensões

3.6 pol.

7.7 pol.

7.3 pol.
11.3 pol.

12.6 pol.
Modelos Analíticos e de Precisão

Modelos de Precisão

Modelos Analíticos

