
Year and Brochure Title 
High Performance Balances and Scales

Seria MB

Ingeniously Practical

Prosta i skuteczna analiza wilgotności.

Zaawansowane funkcje.  
Precyzyjne wyniki.
Najlepszy wybór do analizy wilgotności  
— od laboratorium do hali produkcyjnej.
Zapewnia funkcjonalność i precyzję, na której można
polegać, a także jest bardzo łatwy w obsłudze  
i czyszczeniu, co umożliwia szybszą analizę większej 
liczby próbek!
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Pomoc w oznaczaniu  
temperatury suszenia. 

Przeprowadź analizę danej próbki 
i określ optymalną temperaturę 
suszenia (tylko MB120).
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Zaawansowane
funkcje
MB120 umożliwia łatwą analizę szerokiej gamy
materiałów w wielu różnych zastosowaniach.

Biblioteka metod ułatwia
wykonywanie testów. 

Wystarczy zaprogramować
parametry dla maksymalnie
100 różnych rodzajów próbek, a
następnie wybrać i przeprowadzić
test, naciskając przycisk (tylko
MB120).

Trzy poziomy zarządzania 
użytkownikami. 

Ustawianie i blokowanie
temperatury i parametrów
metod przez administratora —
użytkownicy nie mają możliwości
modyfikowania ustawień (tylko
MB120).

Pamięć urządzenia mieści do
1000 wyników dla wszystkich
metod do potrzeb analizy
statystycznej. 

Szybkie przywoływanie danych
i zapisywanie ich na dysku USB
(tylko MB120).



Halogen technology

Traditional
IR technology

Time

Temperature
of the heat source

4 w w w. o h a u s. co m / m b 1 2 0

Równomierne suszenie umożliwiające
uzyskanie precyzyjnych, powtarzalnych 
wyników z dokładnością odczytu 0,01%.

Unikalna odblaskowa komora pomiarowa
zapewnia równomierne ogrzanie każdej 
próbki, dzięki czemu za każdym razem 
uzyskuje się takie same wyniki

Wyjątkowa precyzja
MB120 i MB90 zapewniają precyzyjne
wyniki dla bardziej wiarygodnych pomiarów.

Szybki przyrost temperatury w celu minimalizacji 
czasu trwania testu. 

Halogenowa technologia ogrzewania daje możliwość 
rozpoczęcia suszenia w ciągu kilku sekund i działa 
do 40% szybciej od tradycyjnych metod ogrzewania 
podczerwienią, zapewniając wyższą ergonomię pracy.

Temperatura  
źródła ciepła

Technologia halogenowa

Tradycyjna technologia 
podczerwieni

Czas



5w w w. o h a u s. co m / m b 9 0

Elastyczność i moc wystarczająca dla
szerokiej gamy typów próbek.

Pełen zakres temperatur
roboczych 40–200°C (MB90) lub
40–230°C (MB120) w krokach co 1° C .

Wybór kryterium wyłączenia podczas 
wykonywania pomiaru. 

Dostosowywanie kryteriów testu zakończenia 
pomiaru:

•    Ręczne, czasowe, AutoFree procentowa 
utrata masy na sekundę, AutoFree utrata 
masy  w mg na sekundę, A30, A60, A90 
(MB120)

•   Ręczne, czasowe, automatyczne (MB90)
 

MB120 posiada cztery profile suszenia  
umożliwiające precyzyjną kontrolę temperatury, 
która zapewnia wysoką dokładność pomiaru. 

Możliwość dostosowania profilu suszenia eliminuje 
ryzyko zniszczenia próbki podczas analizy. Wystarczy 
ustawić temperaturę i czas!
•   Szybki: najkrótszy z możliwych czasów uzyskania 

odpowiedniej temperatury

•   Standardowy: szybki przyrost temperatury dla 
dokładnego pomiaru w czasie

•   Łagodny: kontrolowana jednostajna zmiana 
temperatury

•   Krokowy: ustawienie trzech kroków 
temperaturowych w danych odstępach czasowych
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•  Wygodny nierdzewny uchwyt  
na szalki

•  Demontowalna nierdzewna 
osłona szalki- łatwe usuwanie 
zabrudzeń

•  Demontowane komponenty 
komory pomiarowej

Seria MB posiada specjalny uchwyt na szalki i łatwo  
demontowalne elementy komory pomiarowej, co znacznie  
ułatwia czyszczenie i konserwację.

Błyskawiczne
czyszczenie
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Wagosuszarki z serii MB posiadają szeroki i jasny ekran dotykowy 
oraz intuicyjną nawigację po menu (PL), co pozwala na szybką  
i dokładną analizę zawartości wilgoci.

•   Ekran dotykowy ułatwiający odczyt  
i interpretację wyników pomiaru

•  Nawigacja przy pomocy menu w formie ikon 
jest łatwa w obsłudze, nawet bez szkolenia

•  Cztery przyciski mechaniczne umożliwiające 
szybką, intuicyjną obsługę: Tara,  
Start/Stop, Wydruk, Włącz/Wyłącz

•  Porty USB i RS232 dają możliwość 
szybkiego podłączenia do komputera  
lub dysku USB

Proste Metody  
Pomiarowe

•  Łatwa analiza wilgotności — rutynowe badanie 
próbek w zaledwie trzech łatwych krokach!

  1. Wytaruj pustą szalkę na próbki.
  2.  Dodaj próbkę zgodnie z zasadami najlepszej 

praktyki ważenia.
  3. Naciśnij start, aby po chwili zobaczyć wyniki!



OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Switzerland
e-mail: ssc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 19
e-mail: tsc@ohaus.com
Tel: 0041 22 567 53 20
www.ohaus.com
OHAUS Corporation posiada
certyfikat ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
System Zarządzania Jakością

Szybkie i precyzyjne wyniki, na których możesz
polegać każdego dnia. Dowiedz się więcej!

OHAUS Europe GmbH
Firma OHAUS istnieje na rynku od ponad stu lat. Jest producentem m.in. szerokiej
gamy wysoko precyzyjnych wag elektronicznych i mechanicznych, znajdujących
zastosowanie niemal w każdej branży. Ohaus jest światowym liderem w dziedzinie
pomiarów dokonywanych w laboratoriach, przemyśle, edukacji, jak również
na wielu rynkach specjalistycznych, takich jak spożywczy, farmaceutyczny,
czy jubilerski. Produkty firmy OHAUS charakteryzuje precyzja, niezawodność  
i przystępna cena, a specjaliści ds. obsługi klienta należą do najlepszych w branży.

Dowiedz się, w jaki sposób seria wysoko wydajnych wagosuszarek OHAUS z serii MB może usprawnić codzienną pracę, 
zapewniając szybkie i precyzyjne wyniki niezbędnych badań, których potrzebujesz. 

Odwiedź strony www.ohaus.com/mb120 oraz www.ohaus.com/mb90

CH11C065 
80775062 © Copyright OHAUS Corporation


