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Nejvyšší přesnost, optimalizace vaší váhy

Série BA-T

Série BA

Zažijte prémiová řešení vážení s výjimečně snadným použitím, realizovaná řadou A&D 
Borealis BA-T/BA. Kromě příslibu plně spolehlivých výsledků poskytuje výjimečnou 
efektivitu a úsporu času pro zlepšení vašich každodenních úkolů a rutin při splnění 
různých laboratorních požadavků. Ideální volba, pokud hledáte špičkovou profesionální 
kvalitu a nepotřebujete nic jiného než to nejlepší!

S 5palcovým širokým barevným dotykovým displejem přináší řada BA-T maximální 
funkčnost, vylepšené funkce a širší škálu řešení. Všechny modely jsou standardně 
dodávány s externím ionizátorem (eliminátor statické elektřiny).

Řada BA má standardní LCD s reverzním podsvícením a je vhodná pro uživatele, kteří 
vyžadují pouze základní funkce. Modely 0,001 mg jsou standardně vybaveny externím 
ionizátorem.

Modely 0,001 mg (mikro váhy)

Modely 0,001 mg (mikro váhy)

Modely 0,01 mg (semi-mikro váhy)

Modely 0,1 mg (semi-mikro váhy)
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Snadno oddělitelné skleněné výplně
Každou skleněnou výplň ochrany proti větru lze snadno oddělit pro důkladné čištění / dezinfekci díky 
unikátnímu uchycovacímu systému.*
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Obsluha váhy by nikdy neměla být zdrojem potíží, a to ani 
při vážení mikrogramů

Inovativní design, díky kterému je čištění váhy jednoduché 
a bez námahy

Automatické otevírání/zavírání protivětrných dvířek
Boční dveře protivětrné ochrany lze otevřít/zavřít pomocí bezkontaktních IR senzorů na zobrazovací 
jednotce (nebo volitelných nožních spínačů) pro hladký a efektivní přístup do vážicí komory. Pro pohon 
používá A&D mechanismus čerpadla a vzduchového válce*, který je mnohem tišší a odolnější než běžné 
motorové pohony.

*Čeká na patent

Jednotka pro ochranu Jednotka pro ochranu 
proti větruproti větru

Vnitřní ochrana proti větru u modelů 0,001 mg*Vnitřní ochrana proti větru u modelů 0,001 mg*

IR senzoryIR senzory

Automatická dvířkaAutomatická dvířka

Zobrazovací jednotkaZobrazovací jednotka

Vážicí jednotkaVážicí jednotka

Horní dvířka lze orientovat tak, že rukojeť je 
umístěna vzadu místo vpředu, takže budete 
lépe vidět dovnitř.

Otevřenou stranu lze snadno otočit.

U série BA-T lze IR senzory také použít pro 
bezkontaktní provoz vynulování (RE-ZERO), 
nebo příkaz k tisku (PRINT). Míru otevření můžete nastavit na plnou, 

poloviční, nebo vámi preferovanou.

Čtyři často používané klávesy jsou k dispozici jako fyzické klávesy pro 
rychlý přístup.

*Čeká na patent

*Čeká na patent

*Čeká na patent

Dotyková obrazovka a navigace uživatele (pro sérii BA-T)
Dotyková obrazovka umožňuje intuitivní ovládání a zároveň 
usnadňuje zadávání čísel, změnu nastavení atd. Můžete ji ovládat, 
i když máte na sobě tlusté rukavice, protože reaguje na tlak (tzn. 
odporová dotyková obrazovka).

Žádné drážky pro posuvné dveře*Žádné drážky pro posuvné dveře*
Dveře jsou zavěšeny na stropě místo toho, 
aby byly usazeny v drážkách, aby se v nich 
během používání nehromadily nečistoty.
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Odnímatelná jednotka ochrany proti větru

Pomocník pro vyrovnání na obrazovce (pro řadu BA-T)

AD-Just - Automatické nastavení vlastní citlivosti

Interní test opakovatelnosti

Externí ionizátor pro okamžité odstranění statické elektřiny

Samotnou jednotku ochrany proti větru lze 
snadno odejmout z vážicí jednotky tak, že 
vytáhnete ven dva postranní upínací prvky.* To 
umožňuje rychlé a snadné čištění a také výměnu 
v případě poškození.

Dotyková obrazovka poskytuje vizuální pokyn, jakou vyrovnávací 
nožičkou (nožičkami) je třeba otáčet v jakém směru (směrech) v 
závislosti na poloze vzduchové bubliny na indikátoru vyrovnání.

Váhu lze nastavit tak, aby automaticky kalibrovala a upravovala svou citlivost pomocí svého vnitřního 
závaží podle nastavených podmínek provádění (tj. změna teploty, přednastavený čas nebo interval), když na 
misce váhy nic není. Indikátor (zpráva pro řadu BA-T) bliká, aby upozornil na zahájení seřizování.

Je také možné provést test váhy a vypočítat opakovatelnost (směrodatnou odchylku) pomocí jejího 
vnitřního závaží pro rychlé posouzení výkonu v daném prostředí.

Pomocí dodaného ionizátoru*1 můžete snadno zajistit, že váš vzorek (a nádoba) je zcela bez destabilizující 
statické elektřiny. Ionizátor využívá DC metodu, která nevyžaduje, aby ventilátory přiváděly ionty, a 
proto nezpůsobuje žádný vánek (kromě minimálního iontového větru). To vám umožní odstranit statickou 
elektřinu bez narušení i extrémně jemných prášků.

Ionizátor je napájen přes váhu. Pro bezproblémové 
pracovní postupy vážení ho lze nainstalovat vedle váhy 
a aktivovat po nastavenou dobu podržením ruky nad 
vestavěným IR senzorem těsně předtím, než je vzorek 
umístěn do protivětrného krytu.

*Čeká na patent

Jak lze vždy zajistit nejvyšší výkon vážení, dodržování 
předpisů a zabezpečení

*1 Volitelné příslušenství pro BA-225/225D/125D

IR senzorIR senzor

Antistatická úpravaAntistatická úprava
Skleněné výplně protivětrného krytu jsou potaženy 
průhledným odpařeným kovem, aby blokovaly vnější 
statickou elektřinu.
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Podpora denní/pravidelné kontroly váhy (pro sérii BA-T)

Nastavení minimální hmotnosti a upozornění*2

Váha pomáhá bez problémů implementovat standardní provozní postupy (SOP) pro ověřování kvality a 
výkonu. Denní kontrola má potvrdit, že váha je v dobrém stavu, zatímco pravidelná kontrola má pravidelně 
kontrolovat základní výkonnost váhy. K provádění těchto kontrol nejsou zapotřebí žádné komplexní znalosti 
nebo zkušenosti. Jednoduše postupujte podle zobrazených postupů krok za krokem (nebo přeskočte 
položky, pokud je vaše laboratoř nepotřebuje).

Minimální hmotnost váhy můžete nastavit buď přímým zadáním pomocí tlačítek, nebo provedením testu 
opakovatelnosti, ze kterého váha automaticky vypočítá*3 minimální hmotnost.

Aby bylo zajištěno, že naměřené množství vzorku splňuje požadavek na minimální hmotnost, může váha 
zobrazovat upozornění (zpráva pro řadu BA-T), dokud množství vzorku nedosáhne hodnoty zadané jako 
minimální hmotnost. Můžete také nastavit váhu tak, aby zakázala výstup údajů o vážení menších než je 
minimální hmotnost.

Váhu je možné nastavit tak, aby vám tyto kontroly připomínala podle vaší potřeby. Mezitím lze výsledky 
vytisknout nebo uložit na USB flash disk ve formátu zprávy PDF pro dokumentaci a shodu.

Položka denní kontroly: kontrola vyrovnáníPoložka denní kontroly: kontrola vyrovnání

Měření opakovatelnosti pro nastavení minimální hmotnostiMěření opakovatelnosti pro nastavení minimální hmotnosti

Položka pravidelné kontroly: Měření excentricityPoložka pravidelné kontroly: Měření excentricity

Mezi další položky denní kontroly patří kontrola vnějšího stavu, 
kontrola vážicí misky a kontrola přesnosti.

Minimální hmotnost je určena ze směrodatné odchylky 10 
opakovaných výsledků vážení. Detailní výpočetní data mohou být 
vydána pro vaše záznamy.

Mezi další položky pravidelné kontroly patří kalibrační test, 
nastavení citlivosti, měření opakovatelnosti (s předběžným 
zatížením) a test citlivosti.

*2 Jednotka nastavení minimální hmotnosti je mg.
*3 S tolerancí buď 0,1 % v souladu s United States Pharmacopeia (USP),
     kapitola 41, nebo 1 %, v závislosti na požadavcích vaší laboratoře

Upozornění na minimální hmotnostUpozornění na minimální hmotnost
Můžete si vybrat, zda zahrnout hodnoty blízké nule 
pro porovnání s minimální hmotností.



Pokročilé řízení přístupu uživatelů (pro sérii BA-T*4)
Pro ochranu před neoprávněnými změnami nastavení/dat vah lze uživatele rozdělit do čtyř úrovní (tj. 
administrátor, vedoucí laboratoře, supervizor a operátor) a administrátor může určit rozsah práv (tj. změna 
nastavení, nastavení data/času, nastavení externí citlivosti a nastavení interní citlivosti) pro každou úroveň.

Administrátor může registrovat uživatele jako vedoucí laboratoře 
nebo supervizory pomocí uživatelských jmen a hesel. Lze 
registrovat až 100 uživatelů včetně administrátora.*5

Správa uživatelských práv

Provozní historie

*4 U řady BA může administrátor nastavit hesla až pro 10 dalších 
uživatelů. Obdobná (byť jednodušší) správa uživatelských práv je možná 
také pomocí přepínačů výběru funkcí pro tyto uživatele i správce.
*5 Operátoři nepotřebují heslo.

*6 Váha uchovává až 1 000 dat (která jsou následně přepisována v 
pořadí od nejstarších dat) pro každou historii. Může zobrazit pouze 
posledních 100 dat, ale všechna data může uložit na USB flash disk ve 
formátu CSV.

Informace o historii (pro sérii BA-T)
Váha může zobrazit/uložit na USB flash disk*6 historii 
přihlášení/odhlášení, historii operací (změn nastavení) a 
historii nastavení citlivosti s datem, časem, uživatelským 
jménem a dalšími nezbytnými informacemi pro pozdější 
použití.

Výstup v souladu s GLP/GMP/GCP/ISO

Komunikační interface a konektory

Údaje nezbytné pro splnění požadavků GLP/GMP/GCP/ISO lze přidat do zpráv o nastavení citlivosti, zpráv o 
kalibračních testech a sérií výsledků vážení.

(1) RS-232C (D-Sub 9P)
(2) Konektor na kabel k vážicí jednotce
(3) USB-A pro USB paměťová zařízení*7
(4) USB-B (mini-B) pro spojení s PC
 Pomocí interního nastavení můžete přepínat mezi režimem 

Quick USB (HID), který umožňuje odesílat údaje o vážení do 
aplikace (např. tabulkového procesoru) na PC, a režimem 
Virtual COM (CDC) pro obousměrnou komunikaci. USB kabel 
(1,8 m) je dodáván jako standardní vybavení.

(5) Bluetooth®*7*8
(6) Ethernet (TCP/IP)*7
(7) Vstup pro externí tlačítka (zástrčka na jack) × 2
 K těmto zástrčkám lze připojit samostatně prodávané 

nožní spínače pro ovládání příkazů RE-ZERO, PRINT, nebo 
automatických dvířek protivětrné ochrany.

(8) Konektor na AC adaptér

Pravá strana

Levá strana

Zadní strana

*7 Pouze pro sérii BA-T
*8 Funkce Bluetooth® (GATT/HOGP) je aktuálně povolená pouze pro USA, 
Kanadu a Japonsko.
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Specifikace

BA-6TE BA-6DTE BA-225TE BA-225DTE BA-125DTE
Kapacita 6,2g 2,1 g / 6,2 g*i 220 g 51 g / 220 g*i 51 g / 120 g*i

Odečitatelnost 0,001 mg 0,001 mg / 0,01 
mg 0,01 mg 0,01 mg / 0,1 

mg
0,01 mg / 0,1 

mg

Opakovatelnost (standardní od-
chylka)*ii

0,0010 mg (pro 
1 g)

0,0030 mg (pro 
6 g)

0,0025 mg (pro 
1 g)

0,01 mg (pro 
6 g)

0,015 mg (pro 
50 g)

0,03 mg (pro 
200 g)

0,025 mg (pro 
50 g)

0,1 mg (pro 200 
g)

0,030 mg (pro 
50 g)

0,1 mg (pro 100 
g)

Minimální hmotnost*iii (typická) 1,8 mg 4,0 mg 20 mg 32 mg 50 mg

Linearita ±0,010 mg ±0,010 mg / 
±0,02 mg ±0,15 mg ±0,2 mg ±0,2 mg

Stabilizační čas (typický při nasta-
vení na FAST) Přibližně 10 s Přibližně 10 s / 

10 s Přibližně 7 s Přibližně 7 s / 
3 s

Přibližně 7 s / 
3 s

Vnitřní závaží *iv Přibližně 5 g Přibližně 100 g
Posun citlivosti ±2 ppm/°C (10 až 30°C, když je automatické nastavení vlastní citlivosti vypnuto)
Provozní prostředí 5 až 40°C, 85% relativní vlhkosti nebo méně (bez kondenzace)

Zobrazovací jednotka 5palcová WVGA, TFT LCD barevná dotyková obrazovka (odporový typ) se dvěma IR sen-
zory

Frekvence obnovy displeje 5krát/vteřina nebo 10krát/vteřina

Jednotky měření*v mg (miligram), g (gram), oz (unce), ozt (trojská unce), ct (metrický karát), mom (momme), 
dwt (pennyweight), gr (zrno), pcs (počítací mód) a % (procentuální mód)

Počítací mód
Minimální jed-
notka hmotnosti 0,1 mg

Počet vzorků 10, 25, 50, nebo 100 kusů

Procentuální 
mód

Minimum 100% 
referenční hmot-
nosti

10,0 mg

% odečitatelnost 0,01%, 0,1%, 1% (v závislosti na uložené referenční hmotnosti)

Komunikační interface RS-232C (D-Sub 9P), USB-A, USB-B (mini B), Ethernet (TCP/IP), Vstup na externí tlačítko 
× 2, Bluetooth® *iv

Použitelná závaží pro test kalibra-
ce/nastavení citlivosti Jakékoliv závaží mezi 1 a 5 g Jakékoliv závaží mezi 10 a 200 g Jakékoliv závaží 

mezi 10 a 100 g
Velikost vážicí misky průměr 25 mm průměr 85 mm

Vnější rozměry

Zobrazovací 
jednotka 182 (š) × 138 (h) × 162 (v) mm

Vážicí jednotka 
+ protivětrná 
jednotka

173 (š) × 305 (h) × 204 (v) mm 173 (š) × 305 (h) × 284 (v) mm

Externí ionizátor 68 (š) × 129 (h) × 162 (v) mm

Čistá hmotnost

Zobrazovací 
jednotka + 
vážicí jednotka 
+ protivětrná 
jednotka

6,2 kg 6,7 kg

Externí ionizátor 0,4 kg
Zdroj napájení/spotřeba AC adaptér / přibližně 36 VA

Standardní příslušenství Elektronický ionizátor × 1, tři velikosti hliníkových analytických misek × 10 od každé (pro 
BA-6TE/6DTE), pinzeta pro kalibrační závaží × 1
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BA-6E BA-6DE BA-225 BA-225D BA-125D
Kapacita 6,2g 2,1 g / 6,2 g*i 220 g 51 g / 220 g*i 51 g / 120 g*i

Odečitatelnost 0,001 mg 0,001 mg / 0,01 
mg 0,01 mg 0,01 mg / 0,1 

mg
0,01 mg / 0,1 

mg

Opakovatelnost (standardní od-
chylka)*ii

0,0010 mg (pro 
1 g)

0,0030 mg (pro 
6 g)

0,0025 mg (pro 
1 g)

0,01 mg (pro 
6 g)

0,015 mg (pro 
50 g)

0,03 mg (pro 
200 g)

0,025 mg (pro 
50 g)

0,1 mg (pro 200 
g)

0,030 mg (pro 
50 g)

0,1 mg (pro 100 
g)

Minimální hmotnost*iii (typická) 1,8 mg 4,0 mg 20 mg 32 mg 50 mg

Linearita ±0,010 mg ±0,010 mg / 
±0,02 mg ±0,15 mg ±0,2 mg ±0,2 mg

Stabilizační čas (typický při nasta-
vení na FAST) Přibližně 10 s Přibližně 10 s / 

10 s Přibližně 7 s Přibližně 7 s / 
3 s

Přibližně 7 s / 
3 s

Vnitřní závaží *iv Přibližně 5 g Přibližně 100 g
Posun citlivosti ±2 ppm/°C (10 až 30°C, když je automatické nastavení vlastní citlivosti vypnuto)
Provozní prostředí 5 až 40°C, 85% relativní vlhkosti nebo méně (bez kondenzace)
Zobrazovací jednotka Inverzně podsvícený LCD displej (hlavní znaky: 11 segmentů, výška 17,8 mm)
Frekvence obnovy displeje 5krát/vteřina nebo 10krát/vteřina

Jednotky měření*v mg (miligram), g (gram), oz (unce), ozt (trojská unce), ct (metrický karát), mom (momme), 
dwt (pennyweight), gr (zrno), pcs (počítací mód) a % (procentuální mód)

Počítací mód
Minimální jed-
notka hmotnosti 0,1 mg

Počet vzorků 10, 25, 50, nebo 100 kusů

Procentuální 
mód

Minimum 100% 
referenční hmot-
nosti

10,0 mg

% odečitatelnost 0,01%, 0,1%, 1% (v závislosti na uložené referenční hmotnosti)
Komunikační interface RS-232C (D-Sub 9P), USB-B (mini B), Vstup na externí tlačítko × 2
Použitelná závaží pro test kalibra-
ce/nastavení citlivosti 5 g, 2 g, 1 g 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g 100 g, 50 g, 20 

g, 10 g
Velikost vážicí misky průměr 25 mm průměr 85 mm

Vnější rozměry

Zobrazovací 
jednotka 182 (š) × 138 (h) × 73 (v) mm

Vážicí jednotka 
+ protivětrná 
jednotka

173 (š) × 305 (h) × 204 (v) mm 173 (š) × 305 (h) × 284 (v) mm

Externí ionizátor 68 (š) × 129 (h) × 162 (v) mm N/A

Čistá hmotnost

Zobrazovací 
jednotka + 
vážicí jednotka 
+ protivětrná 
jednotka

6,2 kg 6,7 kg

Externí ionizátor 0,4 kg N/A
Zdroj napájení/spotřeba AC adaptér / přibližně 36 VA

Standardní příslušenství Elektronický ionizátor × 1 (pro BA-6E/6DE), tři velikosti hliníkových analytických misek × 10 
od každé (pro BA-6E/6DE), pinzeta pro kalibrační závaží × 1
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*i Funkce chytrého rozsahu: Automaticky přepne mezi přesným a standardním rozsahem. Změní se zpět na rozsah kompletní přesnosti,
    když je implementovaná operace RE-ZERO (tárování)
*ii Opakovatelnost se může zhoršit v závislosti na podmínkách prostředí a dovednostech operátora.
*iii Podle lékopisu Spojených států amerických (USP), kapitola 41
*iv Hmotnost vnitřního závaží se může v průběhu času měnit v důsledku podmínek prostředí na místě a/nebo degradace s věkem.
*v Na požádání lze přidat buď tael (Singapur/HK šperky/Tchaj-wan) nebo tolu.
*vi Funkce Bluetooth® (GATT/HOGP) je v současné době povolená pouze pro USA, Kanadu a Japonsko.



HELAGO-CZ
Kladská 1082/67
500 03 Hradec Králové
Česká republika
Tel.: +420 495 220 229
e-mail: info@helago-cz.cz
www.helago-cz.cz

HELAGO-SK
Kosodrevinová 2
821 07 Bratislava
Slovensko
Tel.: +420 905 273 740
e-mail: info@helago-sk.sk
www.helago-sk.sk

Doplňky
AD-1671 Antivibrační stůl pro váhy
AD-1672/AD-1672A Stolní protivětrný kryt (velký)
AD-1684A Měřič elektrostatické pole
AD-1687 Záznamník vážicího prostředí
AD-1688 Záznamník dat vážení
AD-8127 Kompaktní tiskárna
AX-BAT-31 Kryt na displej pro sérii BA-T (5 ks)
AX-BA-31 Kryt na displej pro sérii BA (5 ks)
AX-ION-25 Externí ionizátor
Také dostupný jako standard pro série BA-T a modely s odečitatelností 0,001 mg série BA
AX-BM-NEEDLESET Jednotky výbojových elektrod pro ionizátor (sada po 4 ks)
AX-IR-SWITCH Externí IR spínač
Lze přidat k ionizátoru, pokud preferujete nepokládat ruku ani vzorek do blízkosti IR 
senzoru ionizátoru.
AX-SW137-PRINT Nožní spínač pro tisk (s konektorem)
AX-SW137-REZERO Nožní spínač pro tárování (s konektorem)

Pro obě sériePro obě série

Pouze pro sérii BA-TPouze pro sérii BA-T

Pouze pro sérii BAPouze pro sérii BA

Statický 
eliminátor 

*vii

Vnitřní závaží

Počítání 
s ACAI

Procentuální 
funkce

Oboustranné/
rychlé USB

RS-232C 
interface

Automatické 
zapnutí

Správa 
uživatelského 

přístupu

Automatické 
vypnutí

V souladu 
s GLP

Spodní 
hák

Datum a čas

Dotyková 
obrazovka

Inverzně 
podsvícený 
LCD displej

USB 
hostitelský 
interface

Funkce 
datové 
paměti

Univerzální 
Flexi 

příkazy

Ethernetový 
(TCP/IP) 
interface

Bluetooth® 
interface*vi

Statistická 
kalkulace
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*vi Funkce Bluetooth® (GATT/HOGP) je v současné době povolená pouze pro
      USA, Kanadu a Japonsko.
*vii Volitelné příslušenství pro BA-225/225D/125D


