
Nízkoprofilové kompaktné váhy
CatapultTM 1000

Robustná konštrukcia, Ekonomický dizajn, OHAUS kvalita
Séria kompaktných nízkoprofilových váh OHAUS Catapult™ 1000 ponúkajú užívateľovi spoľahlivý 
a  precízny výkon v cenovo dostupnom dizajne. Séria váh  OHAUS Catapult™ 1000  sa pozostáva z troch  
modelov s váživosťou od 9 až po 75 kg, s možnosťou odčítania výsledku v kilogramoch  alebo librách 
a to v režimoch bežného alebo dynamického váženia. Váhy série OHAUS Catapult™1000 sú jednoducho 
prenosné vďaka zabudovaným príchytkám na oboch stranách váh. Ďalšími štandardnými vlastnosťami 
sú možnsoť napájania  z  AC adaptéru alebo batérií  so  automatickým vypínaním (Auto –Shut Off) pre 
predĺženie životnosti batérií. Kompaktné, nízkoprofilové váhy OHAUS Catapult™ prestavujú perfektné 
riešenie pre domáce používanie, bežné expedičné aplikácie, veterinárske váženie (zvierat a i.) a iné vážiace 
aplikácie prevedené za sucha, kde nízka cena, prenosnosť a precizita sú požiadavkou.
 
Štandardná charakteristika

• Dizajn pre prenosnosť  – Váhy Catapult™ 1000 je jednoduché transportovať a nosiť vďaka jej nízkej 
celkovej hmotnosti  a zabudovaným príchytkám

• Extrémna odolnosť – “Stand on me” ( postav sa na mňa)  - zabudovaná ochrana voči preťaženiu 
vážiaceho senzoru v sérii Váh OHAUS Catapult™  spraví ich ideálne do tvrdých podmienok, kde sa 
regulárne prekročí vážiaca kapacita

• Najlepšia hodnota nákupu – Všetky váhy Catapult™ 1000 poskytujú  aplikáciu 
dynamického váženia, energiu šetriacu funkciu Auto –Shut Off,
 AC adaptér alebo batérie a výnimočnú odolnosť  .
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* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

Štandardné vlastnosti
Zabudované madlá pre premiestnenie, LCD  s rýchlou odozvou,  Kryt  z ABS plastu s rebrovým 
vystužením, 2 mechanické tlačidlá, AC adaptér (v balení ), možnosť napájania z 3 ks “C” batérií, 
indikácia vybitých batérií,  gumené protišmykové nohy, digitálna externá kalibrácia

Príslušenstvo 
Nerezová vážiaca miska (Obj. čísli : 80251248)

Zhody
• Electrické/Emisné : spĺňajú požiadavky : UL/CSA (adapter), FCC, CE Safety EN60950, EMC EN61326 
  spĺňa požiadavky  2002/96/EC pre odpady z elektronických zariadení (WEEE)
• Kvalita: Ohaus kvalita, výroba podľa normy ISO 9001:2000

Špecifikácie
Model C11P9 C11P20 C11P75 

Kapacita (kg) 9 20 75 

Delenie (kg) 0.005 0.01 0.05 

Jendotky / Aplikácie lb,kg  / statické váženie, dynamické váženie

Funkcie Dynamické váženie, Indikácia stability, Indikácia vybitých batérií, Auto Zero Tracking, Automatické vypínanie

Klávesnica 2 mechanické tlačidlá

Kalibrácia Digitálna externá rozsahová kalibrácia

Displej - rozmery LCD  displej : 26 mm V x 70 mm Š 

Displej 4 miestny LCD, 7 segmentov

Tarovací rozsah V celej kapacite s odčítaním

Čas stabilizácie <=2 sekúnd

Ideálne podmienky prevádzky 5° C - 40° C pri 10% to 80% nekondenzujúcej sa relatívnej vlhkosti 

Konštrukcia Kryt a vážiaca miska  z odolného ABS plastu, voliteľná nerezová vážiaca miska

Napájanie AC adaptér (v balení) alebo  3 ks   1.5V batérie typu C (nie sú v balení)  

Napájanie z batérií 300 hodín z batérií s automatickým vypínaním po 4 minútach inaktivity

Rozmery mm (D x Š x V) 266 x  304 x 60 

Vážiaca miska mm   (D x Š) 280 x 316  

Netto hmotnosť 1.5 kg (bez  AC adaptéru) 

Zásielková hmotnosť 2kg  

Vonkajšie rozmery

316 mm
12.4 in

280 mm
11 in

60 mm
2.36 in

316 mm
12.4 in

316 mm
12.4 in
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11 in
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316 mm
12.4 in


