
OHAUS Discovery
Balanças Analíticas e Semimicros

A Escolha Profissional para Aplicações Analíticas!
A série Discovery de balanças analíticas e semimicros da OHAUS combina inigualável desempenho em 
pesagens com seu inovador software SmarText™, resultando em extrema confiabilidade e facilidade de uso. 
A Discovery possui estrutura resistente em aço e vidro e, em conjunto com a avançada calibração interna 
AutoCal™, oferece o melhor desempenho em sua classe:

•  O Mais Alto Desempenho com repetibilidade e linearidade duas vezes melhor do que a maioria das 
balanças em sua classe

• O Software SmarText™ utiliza mensagens de texto que guiam os usuários durante o uso de aplicações 
e configuração da balança

• A calibração interna automática Advanced AutoCal™ garante a precisão das pesagens

A série Discovery da OHAUS oferece quatro modelos analíticos com capacidade de até 
310g por 0.1mg com um modelo FineRange™ com resolução de 10 microgramas. A 
Discovery é perfeita para pesquisas acadêmicas, farmacêuticas e descoberta de 
medicamentos, bem como aplicações laboratoriais gerais.
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Software SmarText™ Une Homem e Máquina
O SmarText™ é o software fácil de usar das 
balanças da OHAUS que utiliza mensagens de 
texto para guiar os usuários durante aplicações e 
configuração da balança. O SmarText™, equipado 
com LCD de 2 linhas iluminado e botões altamente 
nítidos, informa o que está acontecendo e o que 
você precisa fazer a seguir.

Utilizando o LCD de 2 linhas, o SmarText™ simultaneamente exibe o peso e informações específicas da aplicação 
como, por exemplo, percentual ou contagem. Basta tocar no botão Function e o SmarText™ exibe informações de 
referência sobre a aplicação tais como o peso médio de peça (APW).

O Mais Alto Desempenho
O desempenho de linearidade e repetibilidade da Discovery é 2x melhor do que a maioria 
das balanças semimicros de sua classe. Sua estrutura de aço e vidro resiste aos efeitos 
de estática e corrosão, aumentando assim a estabilidade e a precisão da balança, bem 
como ampliando a vida do produto.

Avançada Calibração Interna Automática AutoCal™
Para minimizar erros de pesagem e garantir a precisão de medições, o AutoCal™ utiliza dois pesos internos para 
executar uma calibração linear.

O sistema de calibração interno AutoCal™ calibra automaticamente a balança 
quando detecta uma alteração na temperatura que seja suficientemente 
significativa para afetar a precisão da pesagem.
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Modo Estatística

O modo Estatística é utilizado quando se deseja comparar um número de 
amostras e examinar seu desvio relativo em conjunto com outros dados 
estatísticos. É necessário um mínimo de três amostras para esse programa. 
O recurso Estatística contém opções do menu que incluem: número de 
amostras, máximo, mínimo, diferença, soma, média, desvio-padrão, desvio 
relativo, autoamostragem e impressão automática.

Além da pesagem-padrão, podem ser produzidos dados estatísticos para 
Pesagem de Animais/Pesagem Dinâmica e Pesagem de Verificação.

Modo de Densidade

A Discovery oferece aos usuários quatro métodos para a determinação da 
densidade de acordo com suas necessidades.  
São eles:

1. O usuário pode determinar a densidade de sólidos mais densos do que a 
água
2.  O usuário pode determinar a densidade de sólidos menos densos do que 

a água
3.  O usuário pode determinar a densidade de líquidos (imersor necessário – 

não incluso)
4.  O usuário pode determinar a densidade de materiais porosos 

(impregnados com óleo).

Após inserir alguns parâmetros na balança, sua tabela integrada de 
densidade e medição de massa produzem resultados de densidade com 
rapidez e precisão, sem a necessidade de cálculos manuais.

        Modo de Calibração de Pipetas

A calibração de pipetas verifica a precisão de pipetas por meio da análise 
de peso. Recomendamos a balança 
semimicro Discovery DV215CD 
0.01mg para máxima precisão. 
Para calibrar uma pipeta, o usuário 
seleciona o tipo de líquido a ser 
utilizado na mesma (geralmente 
água), pressão barométrica, valor 

nominal e a unidade de medida da pipeta. E a balança fará o resto. A 
Discovery também aceita uma densidade de líquido alternativo em g/cc sob a temperatura ambiente atual.
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Modo de Pesagem Percentual 

Esse modo permite que o usuário exiba o peso de uma amostra na 
forma percentual de um peso de referência, útil em aplicações de 
filtragem, pesagem de reagentes, determinação de umidade e outros 
tipos de mistura de ingredientes.

Modo de Contagem de Peças

O modo de contagem de peças é útil quando contar comprimidos ou 
peças que possuam massa nominal consistente, porém baixa. Esse modo 

permite que o usuário conte com base em um peso calculado da peça. 
O recurso de otimização aprimora a precisão da contagem ao recalcular automaticamente o peso das peças à 
medida que são adicionadas.

Modo de Pesagem de Verificação

Esse modo permite que o usuário verifique o peso de uma amostra em 
comparação a parâmetros-alvo pré-configurados como, por exemplo, 
peso acima e abaixo do programado.

Modo de Pesagem Dinâmica/Animais

A pesagem dinâmica pode ser utilizada quando há ambientes severos 
como em um navio ou quando em um local que pode não oferecer as 

condições ideais. Além disso, esse modo permite que o usuário pese objetos móveis como animais, insetos e 
outros espécimes móveis. A pesagem dinâmica calcula a média das leituras de peso ao longo de um período de 
tempo e exibe os resultados até que sejam retirados.

Modo de Totalização

Esse modo permite que o usuário some uma série de pesos de amostra 
que podem ser maiores do que a capacidade da balança. A totalização é 
útil quando adicionar massas de diversas amostras sem a necessidade 
de uma calculadora.

Modo High Point

O High Point pode ser utilizado para analisar lotes ou para a verificação 
da qualidade de amostras aleatórias. No modo High Point, a balança 

salvará somente o maior valor de peso de uma série de pesagens.



Principais Recursos:

Dimensões

Fácil de Limpar
A plataforma de aço inoxidável e o anel de 
ar removível 
da Discovery 
oferecem 
extrema 
facilidade de 
limpeza.

Gancho para Pesagem Embaixo 
da Balança
O gancho integrado para pesagem 
suspensa da Discovery permite a 
determinação da densidade ou o 
cálculo da gravidade específica de 
amostras.

Teclado Fácil de Usar
Teclado com quatro teclas com 
funções dedicadas YES, NO, BACK 
e EXIT que simplificam a navegação 
pelos menus e configuração da 
balança. Os botões dedicados de tara 
esquerda e direita oferecem facilidade 
ambidestra.

Display de Fácil 
Visualização 

A Discovery possui um LCD 
alfanumérico de 2 linhas 

com iluminação brilhante.

Múltiplas Unidades de Pesagem
A Discovery oferece múltiplas 
unidades de pesagem, incluindo 
uma unidade customizada 
definida pelo usuário para 
utilização em aplicações de 
pesagem exclusivas.

Conectividade
A Discovery é equipada com uma 
interface RS232 integrada e produz 
dados 
totalmente 
GLP/GMP.

Indicador de Nível Frontal
A Discovery possui um indicador de 
nível frontal que elimina a necessidade 
de verificar a parte traseira da balança 
durante o processo de nivelamento. O 
indicador de nível frontal proporciona 

leitura fácil e 
imediata, garantindo 
que a balança esteja 
nivelada antes de 
cada uso.

Configurações Ambientais
Quando trabalhar em ambientes agressivos, 
os usuários podem ajustar as configurações 
ambientais da Discovery para compensar 
vibrações e outros distúrbios.

10 pol.

8.9 pol.

3.5 pol.

9.4 pol.

14.5 pol.

11.8 pol. 12.1

8.6 pol.

8 pol.

8 pol.



Outros Recursos Padrão e Equipamentos
Indicador de estabilidade, proteção mecânica e de software contra falta/excesso de carga, adaptador AC, pontos de calibração de span 
selecionáveis pelo usuário, autotara, autodesligamento, opções de impressão selecionáveis pelo usuário, configurações de comunicação 
selecionáveis pelo usuário, opções de impressão de dados selecionáveis pelo usuário, projeto definido pelo usuário e IDs de usuário, menu de 
reinicialização de software, menu de bloqueio de software.

Aprovações
CE, FCC, CULUS, CCSAUS, NRTL, OIML

Acessórios   Número Ohaus
Impressora Matricial.................................................................................80252042
Kit de cabos para conexão da Impressora Matricial à Discovery..............80252571
Papel para Impressora Matricial ...............................................................80251932
Fita de Tinta para Impressora Matricial.....................................................80251933
Impressora Térmica ..................................................................................80251992
Papel para Impressora Térmica ................................................................80251931
Kit de cabos para conectar a Impressora Térmica à Discovery.................80252581
Ohaus Collect Software .............................................................................80500746
TAL Software WinWedge ..........................................................................SW12W
Cabo RS232, PC, 25 Pinos com a Discovery ............................................80500524
Cabo RS232, PC, 9 Pinos com a Discovery ..............................................80500525
Tampa Plástica contra Pó para a Discovery ..............................................9773-79
Peça de reposição da cobertura-padrão durante o uso da Discovery ......12103498
Dispositivo de Segurança para a Pioneer ..................................................77401-00
Kit de Determinação de Densidade para a Discovery .................................77402-00
Peso 100g ..................................................................................................49015-11
Peso 200g ..................................................................................................49025-11

Suporte e Qualidade Líderes na Indústria
Todas as balanças OHAUS Discovery™ são fabricadas segundo o Sistema de Administração de Qualidade 
Registrado ISO 9001:2008. Nosso rigoroso controle de qualidade e de materiais são marcas registradas de todos os 
produtos OHAUS há mais de um século.
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OHAUS CORPORATION
* 7 Campus Drive
 Suite 310
 Parsippany, NJ 07054 USA

 Tel: 800.672.7722 
  973.377.9000
 Fax: 973.944.7177

 www.ohaus.com

Com escritórios em toda a Europa, 
Ásia e América Latina 

* ISO 9001
Sistema Registrado de Administração da  

   Qualidade

Especificações
Modelo DV114C DV214C DV314C DV215CD

Capacidade (g) 110 210 310 81*/210

Resolução (mg) 0.1 0.1 0.1 0.01*/0.1

Repetibilidade (Desv. Pad.) (mg) 0.1 0.1 0.2 0.02*/0.1

Linearidade (mg) ±0.2 ±0.5 ±0.03*/0.2

Unidades de pesagem Miligramas, Grama, Quilate, Onça, Onça Troy, Grão, Pennyweight, Momme, Tael de Hong Kong, Tael de 
Cingapura, Tael de Taiwan, Customizada

Modos de Aplicação
Pesagem, Contagem de Peças com Recalibração Automática de Amostra, Pesagem Percentual, Pesagem 

de Verificação, Pesagem Dinâmica/Animais, Pesagem de Tara/Líquido/Bruto, Totalização, High Point, 
Densidade, Estatística, Calibração de Pipeta

Recursos
Filtros Ambientais Selecionáveis, Interface RS232 com Protocolo GLP/GMP total,  Plataforma de Aço 
Inoxidável Fácil de Limpar, Anel de Ar e Estrutura de Aço e Vidro, Cobertura Durante o Uso, Gancho 

Integrado para Pesagens embaixo da Balança, Teclado Fácil de Usar, Indicador de Nível Frontal
Faixa de Tara Até Capacidade por Subtração

Tempo de Estabilização (s) 4 8 12/5

Desvio de Sensibilidade (10-30°C) ±2 ppm/°C

Faixa de Temperatura Operacional 10° a 40°C

Calibração Interna Automática, Botão interna, Manual externa

Alimentação Adaptador Externo, 100-120VAC 150mA, 220-240VAC 100mA,
50/60 Hz Configuração de plugue para EUA, Euro, RU, Japão & Austrália

Tipo de Display Display LCD Alfanumérico, 2 linhas, com Iluminação

Dimensões do Display (pol/cm) 4 x 1 / 10 x 2.5

Tamanho do Prato (Diâmetro) (pol/cm) 3.5/9

Altura acima do prato (pol/cm) 9.5/24

Dimensões LxHxD (pol/cm) 7.9 x 11.8 x 18 / 20 x 30 x 45.7

Peso Líquido (lb/kg) 22.5/10.2

*FineRangeTM
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