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Valor® 2000 
Kompaktní stolní váhy

Odolné, rychlé potravinářské váhy které zvyšují bezpečnost , efektivitu a 
produktivitu i v těch nejnáročnějších podmínkách!
OHAUS Valor 2000 omyvatelné a voděodolné potravinářské váhy zvyšují laťku a stanovují nový průmyslový 
standard s vítěznou kombinací rychlosti odezvy a odolnosti . Jsou k dispozici v nerezovém a plastovém pro-
vedení . Váhy Valor 2000 nabízejí velké , oboustranný LED displej, vyhovují předpisům v oblasti bezpečnosti 
potravin a nabízejí klávesnici odolné proti propíchnutí , která přestavuje vynikající dodatečnou hodnotu 
váhy pro použití v suchém nebo mokrém prostředí .

Standardní vlastnosti:

• Propíchnutí odolná klávesnice brání poškození ostrými předměty  — Valor 2000 je vybaven 
speciální polykarbonátovou klávesnicí, která odolá kontaktu s noži nebo ostrými předměty 
používanými každý den v přípravě a zpracování potravin.

•  The Flow-Thru dizajn chrání Valor 2000 v drsném prostředí — Váhy Valor 2000 je možné 
bezpečně používat pro vážení tekutin a jiných vzorků i ve vlhkém prostředí . Valor 2000 je 
NSF certifikován a vybaven s vnitřními kanálky pro průtok tekutin přes tělo váhy. Tyto kanálky 
zabezpečují výstup tekutin z váhy a zajišťují , aby váhy byly vždy čisté a provozuschopné

• Rychlá odezva , oboustranný LED displej umožňují efektivní provoz — Čas stabilizace méně 
než půl sekundy a oboustranný LED displej výrazně přispějí ke zvýšení efektivity práce . 

•  Nerezové provedení nabízí extra funkci kontrolního vážení  — modely Valor 2000 v nerezovém 
provedení z AISI 304 nerezové oceli se velmi jednoduše čistí . Extra funkce kontrolního vážení rozšířit 
funkčnost a oblasti použití váhy.



Valor® 2000 Kompaktní stolní váhy

Propíchnutí odolná klávesnice brání 
poškození ostrými předměty
Váhy Valor 2000 jsou konstruovány z vysoce odolného 
polykarbonátu, samotná klávesnice s 0,5 mm je odolná vůči 
nárazu a propíchnutí . Hladké povrchy vah Valor 2000 jsou 
jednoduše čistitelné , odrazí skvrny , vlhkost, korozivní kapaliny 
a kontaminantů z potravin. Nerezové modely nabízejí další 
ochrannou vrstvu .

Flow Thru™ design chrání Valor 2000 v 
drsném prostředí
Flow - thru , vodedolná konstrukce umožňuje vážení kapalných 
a suchých složek , přičemž váhy mohou být použity v náročných 
podmínkách . Díky konstrukci s otvory pro usměrňování 
tekutin, může vstoupit do těla váhy kapalina , aniž váhy 
poškodila. Váhy zůstanou čisté a funkční . Vnitřní součásti a 
spoje jsou utěsněny silikonem , které chrání váhy od tekutin 
a kondenzací vlhkosti, která se může tvořit při teplotních 
změnách v typickém prostředí zpracování potravin .Váhy 
lze snadno omýt na konci každé pracovní doby, aby byly 
udržovány v dobrém hygienickém stavu a zabránilo množení 
bakterií z kontaminantů z potravin.

Rychlá odezva , oboustranný LED displej 
umožňuje efektivní provoz
Váhy Valor 2000 zobrazí výsledky vážení za méně než půl 
sekundy , ale jejich přednost spočívá iv oboustranném displeji 
, díky kterému umožňuje používání váhy s dvěma operátory 
současně a zvyšuje efektivitu provozu.

Nerezové provedení nabízí extra funkci     
kontrolního vážení
Nerezová ocel AISI 304 poskytuje váhám Valor 2000 další 
ochrannou vrstvu. Navíc v nerezovém provedení váhy Valor 
2000 nabízí také režim kontrolního vážení . Nerezový model je 
více robustnější, poskytuje vyšší hygienický standard, zvyšuje 
využitelnost měřidla pro všechny kontrolní vážení , včetně 
třídění , porcování a zabezpečování jakosti.

Rear Display



256 mm (PW and XW models)
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121 mm (PW models)
124 mm  (XW models)
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280 mm (PW models)
288 mm  (XW models)
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Napájení a přenositelnost
Díky univerzálnímu adaptéru 100-240 VAC je možné váhy provozovat 
prakticky z jakéhokoli zdroje energie a dokáží automaticky se přizpůsobit 
různým hodnotám a zdrojem napětí . Napájení přes adaptér je pouze 
jedna možnost provozování vah , totiž jsou vybaveny vestavěným , 
dobíjecím akumulátorem , který poskytuje energii pro 50 nepřetržitých 
hodin provozu . Takto si můžete zajistit nepřetržitý provoz na více než 
celý pracovní týden! Připojení adaptéru je ze spodní části váhy , která 
je vybavena pružinou , aby zajistila ještě vyšší ochranu vůči pronikání 
vlhkosti , zejména při mytí váhy .

Protiskluzové gumové nožičky
Gumované velkoplošné nožičky jsou umístěny v krajních rozích váhy 
s cílem zajistit dostatečný povrchový odpor, který minimalizuje riziko 
posouvání nebo pádu měřidla z hladkých povrchů . Nožičky jsou 
navrženy v souladu standardy NSF.

Snadné používání s největším LED displejem
Váhy Valor 2000 ® b stanovení hmotnosti vzorku ve vybrané jed-
notce hmotnosti yly navrženy pro vážení v potravinářském průmyslu. 
Oboustranný LED displej s výškou číslic 20,5 mm je větší než displej u 
většiny konkurenčních výrobků . Díky mimořádně jednoduchému nas-
tavení a používání váhy zvyšují každodenní produkci. 

Režimy vážení
•	Vážení — stanovenie hmotnosti vzorky  vo vybranej jednotke 

hmotnosti.
•	Kontrolní vážení (pouze u nerezových modelů V22XW) — 

stanovení hmotnosti vzorku v rámci tolerančních limitů vážení. Díky 
tříbarevným LED diodám je vyhodnocování ještě jednodušší. Ideální 
pro sortírovanie a porcování vzorků.

Certifikáty a shody
Valor 2000 je certifikován podle NSF / ANSI 169 Special Purpose Food 
Equipment and Devices , je shodný směrnicemi USDA - AMS pro NSF 
/ ANSI / 3 - A14159 - 1 Hygienické požadavky pro zpracování masa a 
drůbeže.
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Další vlastnosti a vybavení
Libela, zabudovaná madla pro snadné přenášení, odnímatelná nerezová vážící miska, chemicky odolná 
klávesnice, pružinou chráněný kryt adaptérové   zásuvky

Certifikáty
•	Bezpěčnost: IEC 61010-1:2010; EN 61010-1:2010
•	Elektromagnetická kompatibilita: IEC 61326-1:2005; EN61326-1:2006 – Class B emission, 

Industrial immunity
•	Bezpéčnost potravín: NSF/ANSI 169-2009; NSF/ANSI /3-A 14159-1-2010
•	Jiné: WEEE/RoHS

  Model V22PWE1501T 
V22XWE1501T

V22PWE3T
V22XWE3T

V22PWE6T
V22XWE6T

V22PWE15T
V22XWE15T

Váživost (max) x Dílek(d)
1.5 kg x 0.0002 kg

1500 g x 0.2 g
3 kg x 0.0005 kg

3000 g x 0.5 g
6 kg x 0.001 kg

6000 g x 1 g
15 kg x 0.002 kg

15000 g x 2 g

Max. delení(d) 1:7,500 1:6,000 1: 6,000 1:7,500

Jednotky g, kg

Režimy vážení
V22PW: vážení

V22XW: vážení, kontrolní  vážení

Klávesnice
V22PW: 2 mechanická tlačítka s polykarbonátovým krytem
V22XW: 4 mechanická tlačítka s polykarbonátovým krytem

Kalibrace Digitální, externá rozsahová

Display 7 segmentový, 6 číslic, výška číslic 20.5 mm / LED oboustranný displej

Indikace na displayi Stability, střed nuly, netto hmotnosti, stav akumulátoru

Rozsah tárování Do váživosti s odečtením

Rozsah nulování -10% do  10% váživosti

Čas stabilizace ≤0.5 vteřiny

Bezpečnostní přeťížení do 150% váživosti

Ideální podmínky používání -10 º C do 40 º C , 10% do 90% 
relativné vlhkosti, bez kondenzace

Konstrukce
V22PW: nerezová vážiaca miska, ABS plast - telo váhy

V22XW: nerezová vážiaca miska a obal na ABS plastovom tele

Napájení
12V DC 0.84A, AC univerzálny adaptér (100 -  220V AC / 50 -60Hz) a  

zabudovaný dobíjatelný akumulátor

Napájení přes akumulátor Typicky 50 h  nepřetržitého provozu s 12 h cyklem nabíjení

Stupen ochrany IP68 ochrana

Rozměr vážící misky 190 x 242 mm 

Rozměry váhy (Š x D x V) V22PW: 256 x 280 x 121 mm 
V22XW: 256 x 288 x 124 mm 

Zásilkové rozměry  (Š x D x V) 410 x 370 x 220mm 

Netto hmotnost V22PW: 3.0 kg
V22XW: 3.9 kg 

Zásilková hmotnost V22PW: 4.0 kg
V22XW: 4.9 kg 


