
 Navigator™
Wagi Przenośne

Jedyna waga w swojej klasie z sensorami bezdotykowymi dzięki którym masz 
wolne ręce!
OHAUS znów przeciera szlaki w klasie wag przenośnych! Seria NavigatorTM oferuje unikalną kombinację 
właściwości, obejmującą sensory bezdotykowe, ultraszybki czas reakcji i doskonały system zabezpieczający 
przed przeciążeniem, pozwalający wykorzystywać wagę do różnorodnych zadań ważenia.

Najważniejsze właściwości wag NavigatorTM:
• Sensory bezdotykowe – Wagi Navigator są wyposażone w dwa sensory bezdotykowe, dzięki 

którym masz wolne ręce i możesz się skupić na przygotowaniu próbek. Sterowanie bezdotykowe 
zerowaniem, drukowaniem, funkcjami lub operacją tarowania pomaga uniknąć zabrudzenia 
klawiatury resztkami próbek. Dodatkowo każdy z dwóch sensorów może być zaprogramowany 
niezależnie w celu sterowania maksymalnie 36 kombinacjami operacji.

• Jednosekundowy czas stabilizacji – Wagi Navigator zostały zaprojektowane tak, aby uzyskiwać 
stabilność w czasie poniżej jednej sekundy w celu uzyskania szybkich i dokładnych wyników 
ważenia, co zwiększa wydajność i efektywność pracy operatora.

• Doskonała ochrona przed przeciążeniem -  Wagi Navigator są wyposażone w doskonały, 
mechaniczny system zabezpieczający przed przeciążeniem który sprawia, że waga wytrzymuje 
przeciążenia do 400%  obciążenia nominalnego. Pozwala to zapobiec zniszczeniu wagi i pomaga 
wytrzymać przypadkowe uderzenia lub przeciążenia. Zintegrowana blokada transportowa  dodat-
kowo zabezpiecza element pomiarowy przed uszkodzeniami podczas transportu lub przechow-
ywania.

• Wyświetlacz LCD lub LED -  Wagi Navigator są wyposażone w wyświetlacze LCD lub LED w celu 
zapewnienia najlepszej widoczności w różnych warunkach oświetlenia. Gdziekolwiek używasz 
wagi Navigator – czy w pomieszczeniu, czy na zewnątrz – wyświetlacz posiada duże segmenty i 
cyfry ułatwiające odczyt wyników ważenia.
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Dzięki najlepszej w swojej klasie kombinacji właściwości, uniwersalności i 
wydajności, wagi Navigator firmy OHAUS posiadają szeroki zakres zastosowań 
w operacjach ważenia prowadzonych w przemyśle, branży spożywczej i w labo-
ratoriach. 
Idealna czystość

• Wagi wyposażone są w dwa sensory bezdotykowe, dzięki którym masz wolne ręce i możesz się skupić na 
przygotowaniu próbek oraz zachować wagę w czystości. Bezdotykowe sterowanie operacjami tarowania, ze-
rowania, drukowania, funkcjami i podświetleniem wyświetlacza pomaga zminimalizować dotykanie klawia-
tury i co za tym idzie przenoszenie zanieczyszczeń i cząstek materiału ważonego. 

• Polerowana szalka ze stali nierdzewnej, niekorodująca obudowa z tworzywa sztucznego i podstawa szalki 
zapobiegająca zalaniu, tworzą higieniczną konstrukcję, która jest łatwa do czyszczenia.

• Opcjonalna osłona ochronna zabezpieczająca chroni górę i boki obudowy oraz klawiaturę przed zalaniem, 
kurzem i zabrudzeniami.  

Niezrównana wydajność

• Stabilizacja w czasie krótszym niż jedna sekunda w celu zapewnienia szybkich, dokładnych i powtarzalnych 
wyników ważenia. Pomaga to zwiększyć szybkość i wydajność pracy operatora.

• Opcjonalny wewnętrzny akumulator kwasowo-ołowiowy pozwala na pracę wag z wyświetlaczem LCD do 100 
godzin (lub ponad 12 dni po 8 godzin) bez ładowania. Dzięki temu waga może być transportowana i używana 
w miejscach, gdzie nie jest dostępne zasilanie sieciowe. Akumulator pozwala także na wyeliminowanie 
konieczności wymiany baterii i minimalizację kosztów.  

• Ruch ręką nad sensorami bezdotykowymi eliminuje czas potrzebny na naciśnięcie przycisku, co zwiększa 
wygodę obsługi i efektywność.

• Jasny wyświetlacz LCD lub LED z podświetleniem zapewnia optymalną widoczność w dowolnych warunkach 
oświetlenia – wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Duże cyfry i symbole ułatwiają odczyt wyników ważenia.

Trwałość nie do pobicia

• Zaprojektowane do wytrzymania poważnych obciążeń, doskonały mechaniczny system zabezpieczający 
przed przeciążeniem, umożliwia bezpieczne obciążenie wagi masą do czterech razy większą od nominalnego 
obciążenia.

• Szalka ze stali nierdzewnej 304 i odporna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, które pozwalają na użytkowanie 
wagi przez długie lata.

• Sensory bezdotykowe minimalizują potrzebę naciskania klawiatury ręką, nożem lub innymi ostrymi obiek-
tami, co ogranicza zużycie klawiatury i zwiększa efektywną żywotność wagi.

Navigator XT z wyświetlaczem LED                Navigator XT z wyświetlaczem LCD                Navigator z kwadratową szalką                       
i wyświetlaczem LED                                   

Navigator z okrągłą szalką 
i wyświetlaczem LCD 
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Właściwości

Wymiary zewnętrzne

Sensory bezdotykowe
Dwa sensory bezdotykowe mogą 
być programowane niezależnie do 
obsługi max 36 kombinacji operacji 
bez dotykania klawiatury. Zwiększa to 
żywotność przycisków i pozwala na 
utrzymanie wagi w czystości. Sen-
sory mogą sterować: tarowaniem, 
zerowaniem, drukowaniem, funkcjami i 
podświetleniem wyświetlacza.

Podświetlany 
wyświetlacz LCD 
lub LED 
Zapewnia optymalną widoczność 
w dowolnych warunkach 
oświetlenia. Duże cyfry i wskaźniki 
umożliwiają szybki i łatwy odczyt 
wyników niezależnie od tego, czy 
waga jest używana wewnątrz, czy 
na zewnątrz pomieszczeń 

Antypoślizgowe 
nóżki 
poziomujące
Niezależnie 
regulowane 
nóżki posiadają 
podkładki gumowe 
zapewniające 
idealną stabilność 
i pomagające 
zapobiec zniszcze-
niu wagi wskutek 
poślizgu lub upadku 

Opcjonalny akumulator wewnętrzny
Zwiększona mobilność dzięki możliwości pracy w każdym 

miejscu! Hermetyczny 
akumulator kwasowo-
ołowiowy eliminuje 
konieczność wymiany 
baterii i zmniejsza koszty 
eksploatacji

Dostępne interfejsy RS232, USB lub Ethernet 
Łatwe do zainstalowania wyposażenie opcjonalne 
umożliwia podłączenie wagi do urządzeń peryfer-
yjnych w celu drukowania lub gromadzenia danych. 
Kable połączeniowe są zawarte w każdym zestawie, co 
eliminuje konieczność zastosowania dodatkowych kabli 
interface cables.

Blokada transportowa
Blokada transportowa 
chroni wagę przed 
nadmiernym naciskiem 
na element pomiarowy, 
aby waga dotarła do 
użytkownika w stanie 
nieuszkodzonym. Wagę 
należy odblokować przed 
użyciem i zablokować 
przed przeniesieniem w 
inne miejsce.

Przełącznik blokady menu
Przełącznik blokady menu stanowi ekstra zabez-
pieczenie zapobiegające dokonaniu niechcianych 
zmian w ustawieniach wagi. Należy po prostu 
skonfigurować 
wagę według 
własnych potrzeb 
i następnie 
przełączyć 
przełącznik 
blokujący w celu zablokowania zmian i kalibracji. 

Podświetlana pozi-
omnica z przodu 
urządzenia 
Wbudowana poziom-
nica jest podświetlana 
przy włączeniu zasi-
lania, co zapewnia jej lepsza widoczność 
i stanowi przypomnienie o konieczności 
wypoziomowania wagi przed użyciem.

Wiele trybów pracy
Navigator został zaprojektowany jako 
waga uniwersalna. Wiele trybów pracy 
takich jak: liczenie, ważenie procentowe, 
ważenie kontrolne, zatrzymanie wartości 
i sumowanie pozwalają na wykorzysta-
nie wagi w działach kontroli jakości, 
zarządzania magazynami, wysyłki i przyj-
mowania towarów, przy przygotowywa-
niu receptur, porcjowaniu i innych popu-
larnych dziedzinach.

Modele z zatwierdzeniem typu 
EC
W celu legalizacji lub prowadzenia 
operacji wymagających legalizacji wagi 
Navigator i Navigator XT posiadają 
zatwierdzenie typu EC (klasa III).

Navigator z okrągłą szalką 
i wyświetlaczem LCD 
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Biuro domowe, zastosowania komercyjne i produkcja
Wagi Navigator zostały zaprojektowane tak, aby były solidne, 
przenośne i niezawodne,  co czyni je idealnym rozwiązaniem w 
działach spedycji i odbioru towarów, biurze domowym, i w maga-
zynach. Tryb zatrzymania wartości na wyświetlaczu umożliwia 
zatrzymanie odczytu, który mógłby zostać zastąpiony wskaza-
niem większej masy innych  detali. Zasilanie akumulatorowe, lic-
zenie sztuk i ważenie kontrolne poszerzają zakres wykorzystania 
w hobbystyce, magazynach, kontroli jakości. Dodatkowo, wagi 
Navigator i Navigator XT są dostępne z zatwierdzeniem typu EC 
(klasa III) do pracy w handlu lub w aplikacjach wymagających 
legalizacji.

Laboratorium i badania
Wagi Navigator zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe do czyszc-
zenia, precyzyjne i proste w użyciu w laboratorium. Prosta konfigu-
racja, obudowa odporna na zachlapania, tryb ważenia procentowe-
go i opcje zabezpieczeń czynią te wagi idealnym rozwiązaniem w 
zastosowaniach laboratoryjnych, takich jak sporządzanie receptur, 
kontrola jakości i wykonywanie doświadczeń.

Przemysł i produkcja
Wagi Navigator zostały zaprojektowane tak, aby były solidne, 
szybkie i dokładne, co czyni je idealnym rozwiązaniem w 
przemyśle lekkim, przy mieszaniu farb i barwników, pakowa-
niu, próbkowaniu i liczeniu detali. Bezpieczne przeciążenie do 
400% zwiększa bezpieczeństwo elementów wewnętrznych. 
Ultraszybki jednosekundowy czas stabilizacji zwiększa 
efektywność  pracy operatora.

Przemysł spożywczy i porcjowanie
Wagi Navigator zostały zaprojektowane tak, aby były higieniczne, 
wymagały niskich nakładów konserwacyjnych i były trwałe, co 
czyni je idealnym rozwiązaniem przy wydawaniu żywności, por-
cjowaniu i wstępnym pakowaniu. Jednostki masy takie jak lb, oz, 
lb:oz (z 1/8 uncji), kg i g oraz tryby ważenia procentowego i kon-
trolnego zwiększają użyteczność wagi w komórkach wydawania i 
przygotowania żywności oraz w kuchni.

Zastosowania



Modele Standardowe – Navigator XL
Model1 NVL511 NVL1101 NVL2101 NVL5101 NVL10000 NVL20000
Zakres ważenia 510 g 1100 g 2100 g 5100 g 10000 g 20000 g
Dokładność odczytu 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.5 g 1 g 1 g
Powtarzalność 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.5 g 1 g 1 g
Liniowość ±0.2 g ±0.2 g ±0.2 g ±1 g ±2 g ±2 g
Odważnik kalibracji zakresu 300 g 500 g 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg
Odważnik kalibracji liniowości 300 g, 500 g 500 g, 1000 g 1 kg, 2 kg 3 kg, 5 kg 5 kg, 10 kg 10 kg, 20 kg
Tryby pracy Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, zatrzymanie wartości na wyświetlaczu, sumowanie

Jednostki masy
Gram, Kilogram, Funt Uncja (dziesiętna lub ułamkowa), 

Funt:Uncja (dziesiętna lub ułamkowa), Uncja Troy, Newton, Carat, Pennyweight, Hong Kong Tael, Taiwan Tael, 
Singapore Tael, Tical, Tola

Zasilnie bateryjne 4 baterie typu C (LR14) (nie są dostarczane z wagą) lub wewnętrzny akumulator kwasowo-ołowiowy(opcja), 6V1.2AH
Wymiary szalki (S x G) 194 x 203 mm
Wymiary wagi (S x G x W) 204 x 282 x 74 mm
Wymiary opakowania(S x G x W) 390 x 325 x 170 mm
Masa netto2 1.5 kg
Masa transportowa2 2.3 kg
Zakres temperatur roboczych 10°C do 40°C
Uwaga 1: 
/2 = wyświetlacz LED 
Uwaga 2: /Modele 1 i /3 plus 0.5kg

Modele Standardowe – Navigator XT
Modele1 NVT1601 NVT3201 NVT6401 NVT10001 NVT16000 NVT1601M NVT3200M NVT6400M NVT16000M
Zakres ważenia 1600 g 3200 g 6400 g 10000 g 16000 g 1600 g 3200 g 6400 g 16000 g
Dokładność odczytu 0.1 g 0.2 g 0.5 g 0.5 g 1 g 0.5 g 1 g 2 g 5 g
Działka legalizacyjna 
(e) N/A N/A N/A N/A N/A 0.5 g 1 g 2 g 5 g

Powtarzalność 0.1 g 0.2 g 0.5g 0.5 g 1 g 0.5 g 1 g 2 g 5 g
Liniowość ±0.2 g ±0.4 g ±1 g ±1 g ±2 g ±0.5 g ±1 g ±2 g ±5 g
Odważnik kalibracji 
zakresu 1 kg 2 kg 5 kg 5 kg 10 kg 1 kg  2 kg 5 kg 10 kg

Odważnik kalibracji 
liniowości 1 kg, 1.5 kg 2 kg, 3 kg 3 kg, 6 kg 5 kg, 10 kg 10 kg, 15 kg 1 kg, 1.5 kg 2 kg, 3 kg 3 kg, 6 kg 10 kg, 15 kg

Tryby pracy Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, zatrzymanie wartości na wyświetlaczu, sumowanie

Jednostki masy
Gram, Kilogram, Funt Uncja (dziesiętna lub ułamkowa), 

Funt:Uncja (dziesiętna lub ułamkowa), Uncja Troy, Newton, Carat, 
Pennyweight, Hong Kong Tael, Taiwan Tael, Singapore Tael, Tical, Tola

Gram, Kilogram

Rozmiar szalki (S x G) 230 x 174 mm
Wymiary wagi 
(S x G x W) 240 x 250 x 70 mm

Wymiary opakowania 
(S x G x W) 385 x 335 x 170 mm

Masa netto2 1.5 kg
Masa transportowa2 2.3 kg
Zakres temperatur 
roboczych 10°C do 40°C 0°C do 40°C

Zasilanie bateryjne 4 baterie typu C (LR14) (nie są dostarczane z wagą) lub wewnętrzny akumulator kwasowo ołowiowy(opcja), 6V1.2AH
Stopień ochrony IP43

Informacje ogólne – Navigator, Navigator XL, Navigator XT
Czas stabilizacji ≤1 sekunda
Zakres tarowania Do pełnego zakresu ważenia przez odejmowanie
Zasilanie Zasilacz sieciowy  100-240V 0.25A 50-60Hz  / 12VDC 0.42A (dostarczany z wagą)
Kalibracja Kalibracja zewnętrzna zakresu lub liniowości wybierana przez użytkownika / cyfrowa z zewnętrznym odważnikiem
Zakres wilgotności 20% do 85%
Typ wyświetlacza LCD: 6-cyfrowy, 7-segmentowy z podświetleniem białą dioda LED / LED: 6-cyfrowy, 7-segmentowy
Rozmiar wyświetlacza Cyfry o wysokości 20 mm
Wskaźniki ważenia kontrolnego Wskaźniki  LCD lub LED: Over-Accept-Under
Klawiatura 4 przyciski mechaniczne z podwyższeniem i sygnałem akustycznym, plus 2 sensory bezdotykowe
Poziomowanie Poziomnica zamontowana z przodu z podświetleniem / nóżki regulowane z antypoślizgowymi podkładkami gumowymi
Przeciążenie 400% nominalnego obciążenia
Oszczędzanie energii Funkcja automatycznego wyłączania po 5 minutach bezczynności wybierana przez użytkownika
Warunki przechowywania -20°C do 55°C przy 10% do 90% wilgotności względnej bez kondensacji
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* ISO 9001:2008
 Certyfikowany system kontroli jakości

Inne właściwości i wyposaśenie standardowe 
Wewnętrzny uchwyt zabezpieczający, wskaźnik stabilności, programowy wskaźnik przeciążenia/
niedociążenia, wskaźnik niskiego stanu baterii, automatyczne wyłączanie, zasilacz AC, podświetlenie 
wyświetlacza ustawiane przez użytkownika, opcje wydruku ustawiane przez użytkownika, opcje komu-
nikacji ustawiane przez użytkownika.

Akcesoria    Nr OHAUS 
Moduł akumulatora, Navigator XT  ....................................83032106
Interfejs RS232, Seria Navigator ...........................................83032107 
Interfejs USB, Seria Navigator ...............................................83032108 
Interfejs Ethernet, Seria Navigator ......................................83032109
Osłona ochronna, Navigator .................................................83032223
Osłona ochronna, Navigator XL ...........................................83032222 
Osłona ochronna, Navigator XT ...........................................83032221
Walizka transportowa, Navigator ........................................83032226
Walizka transportowa, Navigator XL ..................................83032225
Walizka transportowa, Navigator XT ..................................83032224

Zgodność
• Zgodność elektromagnetyczna: C-Tick, CE Klasa B, FCC Klasa B, ICES-003 Klasa B
• Bezpieczeństwo (tylko zasilacze AC): C-Tick, CCC, CE, cCSAus, KTL, PSE, TUV-GS 
    Zgodność z dyrektywą 2002/96/EC o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE)
    Zgodność z dyrektywą 2002/95/EC o ograniczeniach używania niektórych substancji niebezpiecznych w 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)
• Jakość: System zapewnienia jakości firmy OHAUS jest zgodny z normą ISO 9001:2008

Modele Podstawowe – Navigator

Model1 NV212 NV511 NV1101 NV2101 NV4101 NV5101 NV311M NV3100M

Zakres ważenia 210 g 510 g 1100 g 2100 g 4100 g 5100 g 310 g 3100 g

Dokładność odczytu 0.01 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.5 g 0.1 g 1 g

Działka legalizacyjna 
(e) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.1 g 1 g

Powtarzalność 0.01 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.2 g 0.5 g 0.1 g 1 g

Liniowość ±0,02 g ±0,2 g ±0,2 g ±0,2 g ±0,4 g ±1 g ±0,1 g ±1 g

Odważnik kalibracji 
zakresu 200 g 300 g 500 g 1 kg 2 kg 3 kg 200 g 2 kg

Linearity Calibration 
Mass 100 g, 200 g 300 g, 500 g 500 g, 1000 g 1 kg, 2 kg 2 kg, 4 kg 3 kg, 5 kg 200 g, 300 g 2 kg, 3 kg

Tryby pracy Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, zatrzymanie wartości na wyświetlaczu, sumowanie

Jednostki masy
Gram, Kilogram, Funt Uncja (dziesiętna lub ułamkowa), 

Funt:Uncja (dziesiętna lub ułamkowa), Uncja Troy, Grain, Newton, Carat, Pennyweight, Hong 
Kong Tael, Taiwan Tael, Singapore Tael, Tical, Tola

Gram Gram, Kilogram

Zasilanie bateryjne  4 baterie typu AA (LR6) (nie są dostarczane z urządzeniem)
Wymiary szalki (SxD) Ø120 mm 190 x 138 mm Ø120 mm 190 mm x 138 mm
Wymiary urządzenia 
(SxDxW) 204 x 212 x 58 mm

Wymiary opakowania 
(S x G x W) 305 x 255 x 134 mm

Waga netto 0.9 kg
Waga brutto 1.4 kg
Zakres temperatur 
roboczych 10°C do 40°C 0°C do 40°C


