
AdventurerTM Pro
Balanças Analíticas e de Precisão 

OHAUS Adventurer™ Pro - A balança mais completa de sua classe!
Desde seu lançamento, a OHAUS Adventurer™ Pro estabeleceu-se como a balança mais versátil da indústria. 
Conta, soma, grava e exibe resultados rastreáveis. Agora a versatilidade é ainda maior: ampliamos a linha 
Adventurer Pro de forma a incluir uma linha completa de modelos Analíticos e de Alta Precisão. Nenhuma 
balança de sua classe oferece todos esses recursos com um design compacto:

• Capela sem quadro de fácil acesso com portas removíveis – Todas as portas, incluindo os painéis de 
vidro frontal e traseiro, podem ser desmontadas em segundos e, em conjunto com o fundo de aço ino-
xidável, garantem rapidez e facilidade de limpeza.

• O Software SmarText™ guia os usuários na utilização da balança – O SmarText™ é o software fácil de 
usar das balanças OHAUS que utiliza mensagens de texto para guiar os usuários na configuração da 
balança e na utilização em aplicações.

• Design QuadraStance™ garante superior estabilidade da base – Para ampliar a estabilidade de 
pesagem, a QuadraStance possui 4 pés que proporcionam superior estabilidade da base em 
qualquer superfície.

• Flexibilidade dos opcionais – Garante a precisão de pesagem com a calibração 
interna InCal™. Uma interface USB instalada em fábrica ou uma segunda 
interface RS232 permite a conexão com múltiplos periféricos.



AdventurerTM Pro Balanças Analíticas e de Precisão

Software SmarText™ unindo homens e máquinas 
O SmarText™ é o software fácil de usar das balanças OHAUS. 
Utiliza mensagens de texto para guiar os usuários na configuração 
da balança e na utilização em aplicações. Equipado com LCD de 2 
linhas com iluminação e botões claramente visíveis, o SmarText 
informa a etapa atual e a seguinte.  

Utilizando o LCD de 2 linhas, o SmarText exibe simultaneamente peso e informações 
específicas à aplicação como percentual ou contagem. Por exemplo, com um toque 
no botão Function, o SmarText exibe informações referenciais da aplicação como 
peso médio de peça (APW) e simultaneamente contagem de peças.

Capela sem quadro com portas removíveis garante acesso conveniente 
Usuários frustrados com espaços apertados aprovarão a câmara de pesa-

gem com fácil acesso da Adventurer Pro. A capela foi 
projetada sem a necessidade de guias superiores, 

proporcionado aos usuários livre acesso para 
colocar ou retirar os materiais a serem 

pesados. Com essa facilidade de 
acesso, a probabilidade de respin-
gos acidentais é reduzida, auxiliando 
assim a eliminar desperdícios.  

Sendo a contaminação uma preocu-
pação constante no ambiente de tra-
balho da atualidade, todas as portas, incluindo 

os painéis de vidro frontal e traseiro, são fáceis de 
remover e recolocar, garantindo facilidade e rapi-
dez de limpeza. Se ocorrer que-

bra nessas três etapas, cada 
porta e painel podem ser 

substituídos em segun-
dos.
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Maior flexibilidade dos opcionais disponíveis 
A Adventurer Pro agora também oferece a calibração interna InCal™. A InCal garante a preci-
são da pesagem, permitindo que você calibre a balança antes da utilização sem a necessidade 
de pesos externos.   

Todos os modelos da Adventurer Pro são equipados com interface RS-232 integrada e, para 
maior funcionalidade, podem ser equipados com uma segunda interface RS-232 ou USB,  
possibilitando conexões com múltiplos periféricos. Com a saída total de dados GLP/GMP, a Adventurer Pro atende 
aos requisitos de rastreabilidade e conformidade.

Design QuadraStance™ para estabilidade superior
O QuadraStance™ consiste em 4 pés de ajuste que proporcionam superior estabilida-
de da base em qualquer superfície. O QuadraStance auxilia a evitar oscilação e inclinação, 
ampliando a estabilidade de pesagem da balança, mantendo o nivelamento e a precisão 
da Adventurer Pro.    

Além disso, a Adventurer Pro foi projetada com um indicador de nível frontal que elimina 
a necessidade de verificar a parte traseira da balança durante o processo de nivelamento. 
Basta olhar rapidamente o indicador de nível frontal para garantir o nivelamento da balança 
antes de cada utilização.

Outros recursos padrão incluídos:
Os modos para múltiplas aplicações incluem:  
• Modo de pesagem de animais - Permite que o usuário pese pequenos animais e filtre 

seus movimentos para produzir uma indicação de peso estável

• Contagem de peças com otimização – Possibilita que o usuário execute contagens 
com base em um peso de peça calculado. Com essa otimização, a precisão da con-
tagem é maior devido ao recálculo automático do peso da peça 

• Modo percentual - Exibe o peso de uma amostra na forma de percentagem de um 
peso de referência

• Modo de pesagem de verificação - Permite que o usuário verifique o peso de uma 
amostra em comparação a uma meta preestabelecida

• Modo totalização – Esse modo permite a soma de uma série de pesos de amostra

• Modo Hold do display- Esse modo mantém o maior peso estável no display até que seja apagado 

Configurações ambientais selecionáveis
• Três modos de filtro e rastreamento zero ajustável são ideais para o trabalho com aplicações de enchimento lento, 

nas quais a sensibilidade é alta. No trabalho em ambientes severos, o usuário pode ajustar a configuração da 
balança de forma a compensar vibrações e outros distúrbios.

Cobertura de proteção durante o uso
A cobertura de proteção durante o uso é substituível e oferece proteção contra pós e resíduos, minimizando a pro-
babilidade de dano ao display e aos botões do teclado.



Alimentação AC e/ou bateria 
Alguns modelos oferecem por-
tabilidade, podendo operar com 
o adaptador AC incluso ou com 
4 baterias “AA”. O recurso de 
Desligamento Automático auxi-
lia a economizar bateria 

Teclado fácil de usar
O teclado de 4 botões com funções 
dedicadas YES, NO, BACK e EXIT 
simplificam a navegação pelo menu 
e a configuração da balança

Display de fácil visualização
A Adventurer Pro possui um 

LCD alfanumérico de 2 linhas 
com iluminação brilhante. Os 

modelos portáteis incluem 
o recurso de desativação da 

iluminação para economia de 
bateria 

Riqueza de Recursos: A Adventurer Pro é a balança mais completa de 
sua classe

Segurança
Evita movimenta-
ção ou furto - um 
suporte de segu-
rança integrado 
para uso do acessório

de segurança

Gancho para pesagem abaixo da balança  
O gancho integrado da Adventurer Pro 

para pesagem abaixo da balança permite a 
determinação da den-

sidade ou cálculo da 
gravidade específica 

das amostras

Múltiplas unidades de pesagem
A Adventurer Pro possui múltiplas 
unidades de pesagem, incluindo 
uma unidade customizada definida 
pelo usuário para utilização em 
aplicações singulares de pesagem 

Facilidade de limpeza
A plataforma de aço inoxidável e o anel 
removível 
da Adventurer 
Pro a tornam 
extremamente 
fácil de limpar

Conectividade
A Adventurer Pro é equipada com uma 
interface RS232 integrada. Uma segunda 
interface RS232 ou USB também está 
disponível 
como opcional 
instalado em 
fábrica



Desenhos Dimensionais, Balanças de Precisão
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Modelos AV212, AV412, AV812, AV2101, AV4101, AV8101

Modelos AV2102, AV3102
Modelos AV53, AV212, AV412, 

AV812, AV2101, AV4101, AV8101

Modelos AV213, AV213C, AV313, AV313C,
AV212C, AV412C, AV812C, AV2102, AV2102C,

AV3102, AV3102C, AV2101C, AV4101C, AV8101C

Os modelos AV53, AV212, AV412, AV812, AV2101, AV4101 e AV8101 possuem capacidade de bateria e uma cobertura de proteção durante o uso.

Especificações técnicas, balanças de precisão 
Modelos com calibração 
interna InCal™ Não disponível AV213CP AV313CP AV212CP AV412CP AV812CP AV2102CP AV3102CP AV2101CP AV4101CP AV8101CP

Modelos sem calibração 
interna InCal™ AV53P AV213P AV313P AV212P AV412P AV812P AV2102P AV3102P AV2101P AV4101P AV8101P

Capacidade (g) 51 210 310 210 410 810 2100 3100 2100 4100 8100
Resolução (g) 0.001 0.01 0.1

Repetibilidade (desvio-padrão) (g) 0.001 0.01 0.1
Linearidade (g) ± 0.002 ± 0.02 ± 0.2

Tempo de estabilização (segundos) 2.5 3 1.5* 3 2*
Requisitos de alimentação com InCal Não disponível Adaptador AC (incluso)
Requisitos de alimentação sem 
InCal

Adaptador AC (incluso) 
ou 4 baterias AA (não 

inclusas) 

Adaptador AC 
(incluso)

Adaptador AC (incluso) ou 4 
baterias AA (não inclusas)

Adaptador AC  
(incluso)

Adaptador AC (incluso) ou 4 
baterias AA (não inclusas)

Tipo de capela com altura livre 
sobre o prato de pesagem (pol/cm)

Redondo:
2.75 / 7

Quadrado:
4.5 / 11.5 Não disponível

Tamanho do prato de pesagem 
com InCal (pol/cm) Não disponível 4.7 / 12 dia. 6.6 x 7.1 / 16.8 x 18
Tamanho de prato de pesagem 
sem InCal (pol/cm) 3.9 / 10 dia. 4.7 / 12 dia. 5.8 x 6.3 / 14.9 x 16.2 6.6 x 7.1 / 16.8 x 18 5.8 x 6.3 / 14.9 x 16.2

Dimensões da balança com 
InCal L x A x P (pol/cm) Não disponível 8.7 x 7.5 x 11.8 /

22 x 19 x 30
8.7 x 3.3 x 11.8 /

22 x 8.5 x 30
Dimensões da balança sem 
InCal L x A x P (pol/cm) 

7.6 x 5.7 x 10 /
19.3 x 14.5 x 25.4 

8.7 x 7.5 x 11.8 /
22 x 19 x 30

7.6 x 2.8 x 10 /
19.3 x 7.2 x 25.4

8.7 x 3.3 x 11.8 /
22 x 8.5 x 30

7.6 x 2.8 x 10 /
19.3 x 7.2 x 25.4

Dimensões brutas com InCal  
L x A x P (pol/cm) Não disponível 15.5 x 16 x 19.5 /

39 x 41 x 50
15.5 x 13 x 19.5 /

39 x 33 x 50
Dimensões brutas sem InCal  
L x A x P (pol/cm)

10.9 x 10.9 x 15.2 /
27.6 x 27.6 x 38.5 

15.5 x 16 x 19.5 /
39 x 41 x 50

10.9 x 6.3 x 15.2 / 
27.6 x 16 x 38.5

15.5 x 13 x 19.5 /
39 x 33 x 50

10.9 x 6.3 x 15.2 /
27.6 x 16 x 38.5

Peso líquido com InCal (lb/kg) Não disponível 8.2 / 3.7 5.7 / 2.6 7.5 / 3.4 6.9 / 3.2 7.7 / 3.5
Peso líquido sem InCal (lb/kg) 3.1 / 1.4 7.3 / 3.3 2.6 / 1.2 3.3 / 1.5 6.1 / 2.8 3.5 / 1.6
Peso bruto com InCal (lb/kg) Não disponível 14.6 / 6.6 11.9 / 5.4 13.7 / 6.2 13.4 / 6.1 13.9 / 6.3
Peso bruto sem InCal (lb/kg) 5.7 / 2.6 13.7 / 6.2 4.8 / 2.2 5.3 / 2.4 12.6 / 5.7 5.5 / 2.5
*Nota: Os modelos AV212C, AV2101C, AV4101C e AV8101C possuem tempo de estabilização de 3 segundos 

Especificações Gerais 

Unidades de pesagem*
Miligrama, grama, quilograma, Onça, Libra, Quilate, Pennyweight, Onça Troy, Grão, Newton, Tael de Hong Kong,  

Tael de Cingapura, Tael de Taiwan, Momme, Tical, Baht, Mesghal, Tola, Customizado

Modos de aplicação 
Pesagem, pesagem dinâmica/de animais, contagem de peças com recalibração automática da amostra,  

pesagem percentual, pesagem de verificação, totalização, hold do display 
Faixa de tara Capacidade total por subtração
Faixa de temperatura operacional 50° - 86°F / 10° - 30°C

Calibração Digital com peso externo  
Digital com peso interno (modelos “C” com opção InCal)

Tipo de display Display LCD alfanumérico com iluminação e 2 linhas
Tamanho do display (pol/cm) 4 x 1 / 10 x 2.5
* Unidade mg disponível nos modelos 0.1mg até 1mg 
 Unidades kg e libra disponíveis nos modelos 0.01g até 0.1g 



AdventurerTM Pro Balanças Eletrônicas
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7.5 in
190 mm

(short draftshield)

Outros equipamentos e recursos-padrão
Indicador de estabilidade, proteção mecânica e software contra sub/sobrecarga, indicador de bateria baixa, adap-
tador AC, pontos de calibração por span selecionáveis pelo usuário, auto-tara, opções de impressão selecionáveis 
pelo usuário, configuração de comunicação selecionável pelo usuário, opções de impressão de dados selecioná-
veis pelo usuário, projeto definível pelo usuário e ID do usuário, menu de reset do software, menu de travamento 
de software

Aprovações 
CE, FCC, CULUS, CCSAUS, NRTL
C Tick
CB Scheme
IP33 (sem adaptador de alimentação; com prato de pesagem instalado) 
IP20 (com adaptador de alimentação, com prato de pesagem instalado) 

Opcionais e acessórios Número OHAUS
Impressora matricial .................................................................................................................. 80252042
Kit de cabo para conexão da impressora matricial à Adventurer Pro ........................................ 80252571
Papel para impressora matricial ................................................................................................ 80251932
Fita para impressora matricial ................................................................................................... 80251933
Impressora térmica .................................................................................................................... 80251992
Papel para impressora térmica .................................................................................................. 80251931
Kit de cabo para conexão da impressora térmica à Adventurer Pro .......................................... 80252581
Ohaus Collect Software .............................................................................................................. 80500746
TAL Software WinWedge ........................................................................................................... SW12W
Cabo RS232, PC 25 Pinos para Adventurer Pro ........................................................................ 80500524
Cabo RS232, PC 9 Pinos para Adventurer Pro .......................................................................... 80500525
Kit de determinação de densidade para balanças analíticas Adventurer Pro (0.1mg), exceto AV53 .. 80253384
Dispositivo de segurança para Adventurer Pro .......................................................................... 76288-01
Cobertura de proteção durante o uso para Adventurer Pro (gabinete grande) .......................... 12103879

Qualidade e suporte líderes na indústria 
Todas as balanças OHAUS Adventurer™ Pro são fabricadas segundo Sistema de Administração de Qualidade 
Registrado ISO 9001:2008. Há mais de um século, nossos rigorosos controles de qualidade e fabricação são referên-
cias para todos os produtos OHAUS.
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Desenhos Dimensionais, Balanças AnalíticasEspecificações Técnicas, Balanças Analíticas
Modelos com calibração interna 
InCal™ AV64CP AV114CP AV264CP

Modelos sem calibração interna 
InCal™ AV64P AV114P AV264P

Capacidade (g) 65 110 260
Resolução (mg) 0.1
Repetibilidade (desvio-padrão) (mg) 0.1
Linearidade (mg) ± 0.2 ± 0.3
Tempo de estabilização (segundos) 3
Requisitos de alimentação Adaptador AC (incluso)
Tipo de capela com altura livre 
sobre o prato de pesagem (pol/cm) Quadrado: 8.6 / 22

Tamanho do prato de pesagem 
(pol/cm) 3.5 / 9 dia.

Dimensões da balança 
L x A x P (pol/cm)

8.7 x 12 x 11.8 /
22 x 30.5 x 30

Dimensões brutas
L x A x P (pol/cm)

15.5 x 20.5 x 19 /
39 x 52.5 x 50

Peso líquido com InCal (lb/kg) 9.6 / 4.4
Peso líquido sem InCal (lb/kg) 8.7 / 4
Peso bruto com InCal (lb/kg) 16.2 / 7.4
Peso bruto sem InCal (lb/kg) 15.3 / 7
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