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1. INTRODUÇÃO 
Este manual contém instruções de instalação, operação e manutenção da Série 
Valor™ 4000W . Favor ler completamente o manual antes de utilizar a balança. 
 

1.1 Precauções de Segurança 
Favor seguir essas precauções de segurança:  

 Verificar se a voltagem de entrada do adaptador AC é compatível com o 
suprimento de força AC local.  

 Não deixe cair cargas sobre a plataforma.  

 Não coloque a balança de cabeça para baixo na plataforma. 

 Desconecte a balança da fonte de força durante a limpeza. 

 Opere a balança somente sob condições ambientes especificadas nestas 
instruções. 

 O serviço deve ser executado somente por pessoal autorizado. 

 Somente use pesos dentro da capacidade da balança, conforme especificado 
nestas instruções. 

 Não opere a balança em ambientes hostis. 

 Não carregue a balança pelo prato ou subplataforma. Utilize as alças na 
lateral do gabinete da balança. 

 

2. INSTALAÇÃO 
2.1 Conteúdo da Embalagem 

 Balança 

 Prato de Aço Inox
  

 Plugue & Adaptador de 
Força 

 Manual de Instruções 

 Cartão de Garantia 

 Rótulo de 
capacidade 

2.2 Instalando os Componentes 
Coloque o prato de aço inoxidável sobre a plataforma de pesagem antes de ligar a 
balança.  

 

Figura 2-1. Instale o prato de aço inox na plataforma de pesagem 
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2.3 Selecionando o Local 
Use a balança em uma superfície limpa, firme e plana. Evite locais com correntes 
de ar excessivas, vibrações, fontes de calor ou mudanças rápidas de temperatura.  
 

2.4 Nivelando o Equipamento 

Ajuste os pés de nivelamento, de forma que a bolha esteja no centro do círculo. 
Certifique-se de que o equipamento está nivelado cada vez que trocar de local. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2. Indicador de nível 

 

2.5 Alimentação de força 
O adaptador AC é utilizado para alimentar a balança quando a bateria não é 
necessária. Primeiramente, conecte o plugue do adaptador AC na entrada da 
balança localizada na parte inferior da mesma, de acordo com a descrição abaixo. 

 

Figura 2-3. Deslize para conectar 

A seguir, conecte o Adaptador AC à fonte de força AC apropriada. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2-4. Conectando o Adaptador AC à fonte de força AC 
 
Cuidado: A balança só poderá ser usada em ambiente seco quando 

alimentada pelo adaptador AC. 
 

Bolha de nível 

Pés ajustáveis 
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2.5.1 Alimentação por Bateria: 

A balança pode ser usada imediatamente em uma fonte de alimentação AC. Deixe 
a balança carregar por 12h antes de utilizá-la com energia de bateria. A balança irá 
automaticamente passar para operação de bateria se houver falta de energia ou se 
o cabo de força for removido. Com alimentação AC, a balança está 
constantemente carregando, de forma que o indicador de carga da bateria (ver 
item 11 na tabela 3-2) permanecerá aceso. A balança pode ser operada durante o 
carregamento, sendo que a bateria está protegida contra sobrecarga. 
Para máximo tempo operacional, a bateria deve ser carregada sob temperatura 
ambiente.  
 
Durante a operação com bateria, o símbolo de bateria indicará a condição de 
carregamento da mesma. Quando estiver carregando, o símbolo irá piscar 
lentamente e quando estiver totalmente carregada o símbolo irá parar de piscar.  
 

TABELA 2-1 

Símbolo Nível de carga 

 
Bateria em uso: 
Símbolo exibido 

 
Notas:  

Quando o símbolo da bateria piscar rapidamente, restam aproximadamente 30 
minutos de tempo de operação. 

Quando [Lo.bAt] for exibido, a balança desligará. 
O carregamento da balança deverá ser executado em um ambiente seco. 
 
 

CUIDADO:  A bateria deve ser substituída somente por 

representante de serviço autorizado da OHAUS. Pode ocorrer risco 
de explosão se a bateria recarregável for substituída pelo tipo errado 
ou se não for adequadamente conectada. Descarte a bateria de 
ácido de chumbo de acordo com os regulamentos e leis locais. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PT-4                                                                         Valor™ 4000W Series 

 

3. OPERAÇÃO 

3.1 Controles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3-1. Painel Frontal de Controle da Valor 4000W com display 

 
TABELA 3-1 

Botão Funções 

 

Pressionar brevemente
1
 (quando ligada):  Zera o display 

Pressionar brevemente (quando desligada):  Liga a balança 
Pressionar longamente

2
  (quando ligada):  Desliga a 

balança 
Pressionar brevemente  (em Menu):  Seleciona / aceita a 
configuração exibida 

 

Pressionar brevemente:  Acumula o peso ou exibe as    
                     informações acumuladas com carga 0. 
Pressionar longamente:  Navega pelas unidades ativas 
Pressionar brevemente (no Menu):  Navega pelas 
configurações disponíveis 

 

Pressionar brevemente: Inicia resposta específica do modo 
de aplicação   
Pressionar longamente: Seleciona Modo ativo 
Pressionar brevemente (no Menu):  retorna à configuração 
anterior 

 

Pressionar brevemente:  Inserir / apagar um valor de Tara 
Pressionar longamente:  Entra no menu do usuário 
Pressionar brevemente (no Menu):  Sai rapidamente do 
menu do usuário 

 

 
Sensor IV

3
 pode ser programado para atuar com um botão 

sem toque (“touchless”). Ver o Menu do Usuário seção 4.3 
para as configurações disponíveis. 

Notas:   
1
 Pressionar brevemente: Pressione menos do que 2.5 segundos. 

2
 Pressionar longamente: Pressione e mantenha pressionado por mais de 2.5 segundos. 

3
 O sensor IV pode ser ativado pela mão ou outro objeto que seja colocado em um peso específico 

(ver seção 4.3) do sensor. A distância de ativação do sensor varia com base na natureza refletiva do 
objeto. Se ocorrerem ativações indesejadas devido a situações únicas, o sensor pode ser desativado   



Valor™ 4000W Series                                                                         PT-5 

 

Display  

            

 
 
  

TABELA 3-2 Símbolos do Display 
Item Descrição Item Descrição 

1 Símbolo NET 9 Símbolo Modo Menu/Calibração 

2 Símbolo centro de zero 10 Símbolo dinâmico* 

3 Símbolo negativo 11 Símbolo carga da bateria 

4 Símbolo peso estável 12 Libra, Onça, Libra: Símbolo Onça 

5 Símbolo tara 
preconfigurada* 

13 Símbolos Grama, Quilograma 

6 Símbolos ponteiros 14 Símbolo peças* 

7 Símbolo Sensor IV 15 Símbolo porcentual 

8 Símbolo acúmulo   

Nota: * Não usado 

 

 
Figura 3-3. Display traseiro da Valor 4000W. 

 
Os indicadores LED coloridos à direita dos painéis de controle são usados no modo 
de Verificação de Peso (seção 3.6) e irão se acender de acordo com as seguintes 
regras: 

 

(Vermelho) Cargas > Limite superior  

(Verde) Cargas ≥ Limite inferior e ≤ Limite superior  

(Amarelo) Cargas < Limite inferior 

 
 
 
 

 1 

1 

Sensor IV 

Figura 3-2. Display da Valor 4000W 

 1 

2 
 1 

3 
 1 

4 
 1 

5 
 1 

6 
 1 

7 

 1 

8 
 1 

9  1 10  1 11 

 1 12 

 1 13 

 1 14 

 1 15 

Indicadores LED 



PT-6                                                                         Valor™ 4000W Series 

 

3.2 Ligando/Desligando a Balança 
Para ligar a balança, pressione o botão On/Zero Off. A balança executará um teste 

de display, exibirá momentaneamente a versão do software e a seguir entrará no 
modo de pesagem ativa. 

Para desligar a balança, pressione e mantenha pressionado o botão On/Zero Off 

até OFF ser exibido. 

 
3.3 Calibração Inicial 
Quando a balança for instalada pela primeira vez, deve ser calibrada para garantir 
resultados precisos. Antes de executar a calibração, certifique-se de ter os pesos 
de calibração apropriados, conforme descrito na TABELA 3-3. 

Pressione e mantenha pressionado Menu até [mMeNU] (Menu) ser exibido. Quando 

soltar o botão, o display exibirá [C.A.L]. Pressione Yes para aceitar, [SpaN] será a 

seguir exibido. Pressione Yes novamente para iniciar a calibração span. [--C--] 

piscará enquanto a leitura de zero é armazenada. A seguir, o display exibirá o valor 
do peso de calibração. Coloque o peso de calibração especificado sobre o prato e 

pressione Yes. [--C--] piscará enquanto a leitura é armazenada. A balança retorna 

ao modo de aplicação anterior e está pronta para uso.  

A mensagem [Err 3.0 CAl] será exibida se essas etapas de calibração não forem 
seguidas ou se for usado o peso errado. 

O processo de calibração pode ser abortado desligando a balança.  

TABELA 3-3 

Peso Necessário Calibração Span (vendido 

separadamente) 

Max Peso
1 Max Peso

1 

1500g 1.5kg / 3lb 6000g 6kg / 15lb 

3000g 3kg / 6lb 15000g 15kg / 30lb 

                     Nota: 
1 

São usados pesos em libra quando calibrar na unidade lb. 

3.4 Modo de Pesagem 

1. Pressione e mantenha pressionado Mode até [wJeIGH] (Peso) ser exibido. 
2. Se necessário, coloque um recipiente vazio sobre o prato e pressione Tare. 

3. Coloque a amostra no prato ou recipiente. O display exibirá o peso da 
amostra. 
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3.5 Modo Porcentual 
Esse modo mede o peso de uma amostra na forma porcentual de um peso de 
referência. 

1. Pressione e mantenha pressionado Mode até [PerCNt] ser exibido. [Clr.ref] 

(limpar referência) será a seguir exibido. 
 Notas: Pressione Function para ver o peso de referência atual. 

 Se não houver nenhum dado de referência armazenado, [Set.ref]  é  exibido. 
Pressione Yes para configurar os dados de referência.  

2.  Pressione No para usar o peso de referência armazenado e prossiga para a 

etapa 6.  
3.  Se necessário, coloque um recipiente vazio sobre o prato e pressione Tare. 

Pressione Yes para estabelecer uma nova referência. A balança agora exibirá  

[PUt.ref]. 
4.  Coloque o material de referência desejado no recipiente. Pressione Yes para 

armazenar o peso de referência. O display exibirá 100%.  
5.  Remova o material de referência. Se necessário, coloque um recipiente vazio 

sobre o prato e pressione Tare.  

6.  Coloque o material de amostra. O display exibirá o porcentual da amostra em 
comparação ao peso de referência.  

7. Para apagar os dados de referência armazenados, pressione e mantenha 

pressionado Mode até [PerCNt] ser exibido. Pressione Yes quando [Clr.ref] for 

exibido. 

 
3.6 Modo de Verificação de Peso  

Esse modo estabelece os limites de peso baixo e alto para processos de 
controle de porções. 

1. Pressione e mantenha pressionado Mode até [CHeCk] (Check) ser exibido. 

[CLr.ref] (limpar referências) será exibido. 
 Notas: Pressione Function para ver os limites baixo e alto do peso de 

referência. 

 Se não houver nenhum dado de referência armazenado, [Set.ref] será 
exibido. Pressione Yes para estabelecer os dados de referência. 

2.  Pressione No para usar os limites de peso de referência armazenados e 

prossiga para a etapa 5. 
3.  Pressione Yes para estabelecer novos valores de referência. A balança 

exibirá [Set. LO]. Pressione Yes para ver o valor de limite “Baixo”. Pressione 
Yes para aceitar ou No para editar o valor de limite “Baixo”. O valor 

armazenado a seguir é exibido com o primeiro dígito destacado [000.000 kg]. 
Repetidamente pressione No até aparecer o número desejado. Pressione 
Yes para aceitar e destacar o próximo dígito. Repita até todos os dígitos 

estarem corretos. Pressione Yes para aceitar o valor de limite “baixo”, [Set. 

HI]  será exibido. 
4.  Repita o mesmo procedimento para aceitar ou editar o valor “alto”. 
5. Se necessário, coloque um recipiente vazio sobre o prato e pressione Tare. 

Coloque o material da amostra sobre o prato ou no recipiente. Se o peso da 
amostra estiver abaixo da faixa de peso alvo, o LED amarelo irá se acender. 
Se a amostra estiver dentro da faixa de peso alvo, o LED verde irá se 
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acender. Se a amostra estiver acima da faixa de peso alvo, o LED vermelho 
irá se acender. 

6. Para apagar os valores de referência armazenados, pressione e mantenha 

pressionado Mode até [CHeCk] ser exibido. Pressione Yes quando [Clr.ref] for 

exibido.  
 

3.7 Acúmulo 
O acúmulo trabalha em conjunto com o modo de cada aplicação. Esta função 
permite que o usuário armazene o total de uma série de medições de peso.  

1. Pressione a tecla M+ para adicionar o peso aos dados de acúmulo. O ícone  
Σ continuará  a piscar até que o peso seja removido . 

    Nota: Quando Accumulate for configurado em AUTO do menu de 
configuração, não é necessário pressionar a tecla M+.  

2.  Quando o prato estiver vazio, pressione tecla M+ para exibir as informações 

estatísticas dos dados de acúmulo. 
3. Para apagar os dados de acúmulo, pressione a tecla Tare quando o display 

estiver mostrando as informações estatísticas dos dados de acúmulo. O 

display mostrará [Clr.aCC]. Pressione a tecla Yes para apagar os dados 

armazenados e voltar ao modo atual.  
Notas:  

Somente pesos estáveis são armazenados no total de acúmulo.  
Para impedir que a mesma carga seja adicionada aos tempos múltiplos totais, a 
carga sobre o prato deve ser retornada a 0 antes que a próxima carga possa ser 
colocada. 
Quando Legal for Trade estiver OFF, o display deve retornar a 0 bruto, 0 líquido ou 
um valor líquido negativo; quando Legal for Trade estiver ON, o display deverá 
retornar a 0 bruto. Caso contrário, o ícone Σ continuará a piscar.  

As cargas brutas e as cargas líquidas não podem ser adicionadas ao mesmo total.  
Se a primeira carga for um peso bruto, as cargas futuras também devem ser pesos 
brutos. Se a primeira carga for peso líquido, as cargas futuras também devem ser 
pesos líquidos. 
O max de vezes de acúmulo é de 9999. 
Mudar o modo irá apagar os dados de acúmulo. 
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Exemplo de Acúmulo:  

No modo de pesagem, configuração submenu ACCUmM, 

selecione mMaNU: 
Se necessário, coloque um recipiente vazio sobre o prato e 
pressione Tare. 

Etapa i.  Coloque o peso (0.04 kg) sobre o prato e pressione a 
tecla M+. O indicador de ícone Σ continuará piscando até que 

o peso seja removido. 
Etapa ii. Remova o peso do prato. Coloque outro peso (0.03 
kg) e pressione a tecla M+:  

Etapa iii. Retire o peso do prato:  
 
Etapa iv. Pressione a tecla M+ para exibir as informações 

estatísticas: 
 
 
 
 
 
Etapa v. Se necessário, siga a etapa 3 acima para apagar os 
dados de acúmulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. CONFIGURAÇÕES DO MENU 
O Menu do Usuário permite personalizar as configurações da balança.  
 

4.1 Navegação pelo Menu 
Menu do Usuário: 

Menu: C.A.L S.E.t.U.P r.E.A.d M.O.d.E U.n.i.t L.O.C.k E.n.d 

 
 

Itens 
do 

Menu: 

Span 
Lin 

GEO 
End 

Reset 
Pwr.Un 
A.Tare 
Ir.Func 
Ir.Adj 

Accum 
End 

Reset 
Stable 
Filter 
AZT 
Light 
Sleep 
A.Off 
End 

Reset 
Percnt 
Check 
End 

kg 
g 
oz 
lb 

lb:oz 
End 

Reset 
L.Cal 

L.Setup 
L.Read 
L.Mode 
L.Unit 
End 

 

 
Notas:  

Algumas unidades/modos podem não estar disponíveis em todos os modelos.   
Quando LEGAL FOR TRADE estiver configurado em ON (ver seção 4.9), as 
configurações do menu são afetadas. 

 

 

 

 

 

N   2 
tOtal 
0.070 kg 

mMIN 
0.030 kg 
mMax 
0.040 kg 

 

mMaNU 

*  0.040 kg 

*  0.030 kg 

*  0.000 kg 
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Para Entrar no Modo Menu 

Pressione e mantenha pressionado Menu até [mMeNU] (Menu) ser exibido. Quando 

soltar, será exibido o primeiro submenu [C.a.l] (Cal).  
Pressione Yes para entrar no submenu exibido ou pressione No para avançar para 

o próximo. 
Ao selecionar um submenu, o primeiro item do menu será exibido. Pressione Yes 
para ver a configuração do item do menu ou pressione No para ir para o próximo 
item do menu. Quando visualizar a configuração, pressione Yes para aceitar a 

mesma, ou pressione No para alterá-la. Quando [End] for exibido, pressione Yes 
para retornar às seleções de submenus ou No para retornar para o primeiro item 
no menu atual. Negrito indica configuração padrão de fábrica. 

Nota: O indicador de Modo Menu/Calibração é exibido quando no Modo Menu. 
 

4.2 Menu Cal 
Entre nesse menu para executar calibrações. 

 Span [SpaN] (sim, não)  

Inicia um procedimento de calibração span (zero e span). 

 Lin [LIN] (sim, não) 

 Inicia um procedimento de calibração de linearidade (zero, ponto 
intermediário e span). 

 GEO [GEO]  
Geographical Adjustment Factor (GEO) é usado para ajustar a calibração 
com base no local atual. Estão disponíveis configurações de 0 e 31, sendo 12 
o padrão. Consulte a TABELA 4-1 para determinar o fator GEO que 
corresponde ao seu local. 

 End Cal [End] 
Avança para o próximo menu ou retorna para o topo do menu atual. 

4.3 Menu de configuração 
Entre nesse menu para configurar os parâmetros da balança. 

 Reset [reset] (não, sim) 

Faz o menu Setup voltar às configurações de fábrica. 

   Power on unit [pwWr.UN] (auto, kg, g, lb, oz, lb:oz) 

  Configura a unidade de medida exibida na startupAuto Tare [A.tArE] (off, 

on, on-acc) 
Configura a funcionalidade de tara automática. Se “on” for selecionado, o 
primeiro peso bruto estável será tarado. Se “on-acc” for selecionado, as 
cargas brutas estáveis dentro dos limites de aceite são taradas (no modo 
Verificação de Peso) 

 IR Function [Ir.FUNC]  (off, tare) 

 Configura a funcionalidade do Sensor IV. 

 IR Adj [Ir.adj] (hi, low) 

 Configura o nível de detecção do Sensor IV. 
 (Para referência: Hi: ~ 100 mm / 4 pol; Low: ~ 50mm / 2 pol) 

 Accumulation [aCCUmM] (off, auto, manu) 

 Configura a funcionalidade de acúmulo.  

 End Setup [End]  
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Avança para o próximo menu ou retorna para o topo do menu atual. 

 
4.4 Menu Read 
Entre nesse menu para configurar as preferências de usuário. 

   Reset [reset] (não, sim) 

Faz o menu Read voltar para as configurações de fábrica. 

 Stable Range [STABLE] (0.5, 1, 2, 5) 

   Configura a quantidade que a leitura pode variar enquanto o símbolo de 
estabilidade permanece ligado.  

 Filter [FILtEr] (low, medium, high) 

   Configura a quantidade de filtragem de sinal. 

 Auto-Zero Tracking [AZt] (off, 0.5, 1, 3) 

   Configura a funcionalidade de rastreamento zero automático. 

 Light [LIGHt] (hi, med, low) 

   Configura a funcionalidade de iluminação.  

 Sleep [SLEEP] (off, on)  
   Configura o tempo de desativação do display.  

   Auto off [A.OFF] (off, 1, 5, 10) 

     Configura a funcionalidade de desativação automática.   

 End Readout [End]  
   Avança para o próximo menu ou retorna para o topo do menu atual. 

 

4.5 Menu Mode  
Entre nesse menu para ativar modos, de forma que estejam disponíveis para uso 
com o botão Mode. Por padrão, o modo de pesagem sempre está ativo. 

 Reset [reset] (não, sim) 

  Faz o menu Mode voltar para as configurações de fábrica. 

 Percent [PerCNt] (off, on) 

   Configura a condição. 

 Check [CHECk] (off, on) 

   Configura o submodo. 

 End Mode [End]  
   Avança para o próximo menu ou retorna para o topo do menu atual. 

 

4.6 Menu Unit  
Entre nesse menu para ativar as unidades, de forma que estejam acessíveis com o 
botão Units. As unidades no menu devem estar em “on” para estarem ativas.  
Nota: As unidades disponíveis variam de acordo com o modelo e regulamentos 

locais. 
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4.7 Menu Lock  
O menu Lock é uma opção controlada por software que bloqueia as configurações 
do menu para evitar adulteração. 

 Reset [reset] (não, sim) 

  Faz o menu Lock voltar para as configurações de fábrica. 

 Lock Cal [l.CAL] (off, on)  

   Configura a condição. 

 Lock Setup [l.SEtUP] (off, on)  

   Configura a condição. 

 Lock Read [l.rEAD] (off, on) 

   Configura a condição. 

 Lock Mode [l.mMOdE] (off, on) 

   Configura a condição. 

 Lock Unit [l.UNIt] (off, on) 

   Configura a condição. 

 End Lock [End] 
   Avança para o próximo menu ou retorna para o topo do menu atual. 

 

4.8 End Menu 
Pressione ‘Yes’ para avançar para o menu de calibração. Pressione ‘No’ para sair 

do menu e retornar para o modo de aplicação atual. 
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TABELA 4-1. CÓDIGOS GEO 

0 325 650 975 1300 1625 1950 2275 2600 2925 3250

325 650 975 1300 1625 1950 2275 2600 2925 3250 3575

0 1060 2130 3200 4260 5330 6400 7460 8530 9600 10660

1060 2130 3200 4260 5330 6400 7460 8530 9600 10660 11730

0°00' 5°46' 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

5°46' 9°52' 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

9°52' 12°44' 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

12°44' 15°06' 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

15°06' 17°10' 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2

17°10' 19°02' 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2

19°02' 20°45' 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3

20°45' 22°22' 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

22°22' 23°54' 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4

23°54' 25°21' 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4

25°21' 26°45' 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5

26°45' 28°06' 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5

28°06' 29°25' 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6

29°25' 30°41' 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6

30°41' 31°56' 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7

31°56' 33°09' 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7

33°09' 34°21' 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8

34°21' 35°31' 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8

35°31' 36°41' 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9

36°41' 37°50' 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9

37°50' 38°58' 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10

38°58' 40°05' 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10

40°05' 41°12' 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11

41°12' 42°19' 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11

42°19' 43°26' 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12

43°26' 44°32' 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12

44°32' 45°38' 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13

45°38' 46°45' 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13

46°45' 47°51' 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14

47°51' 48°58' 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14

48°58' 50°06' 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15

50°06' 51°13' 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15

51°13' 52°22' 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16

52°22' 53°31' 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16

53°31' 54°41' 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17

54°41' 55°52' 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17

55°52' 57°04' 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18

57°04' 58°17' 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18

58°17' 59°32' 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19

59°32' 60°49' 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19

60°49' 62°90' 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20

62°90' 63°30' 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20

63°30' 64°55' 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21

64°55' 66°24' 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21

66°24' 67°57' 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22

67°57' 69°35' 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22

69°35' 71°21' 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23

71°21' 73°16' 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23

73°16' 75°24' 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24

75°24' 77°52' 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24

77°52' 80°56' 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25

80°56' 85°45' 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25

85°45' 90°00' 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26

Elevação em metros

Elevação em pés

Valor GEOLatitude
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4.9 Legal For Trade  
Quando a balança for utilizada em aplicações aprovadas no comércio ou 
aplicações legalmente controladas, deverá ser configurada, verificada e lacrada de 
acordo com os regulamentos locais de pesos e medidas. Constitui 
responsabilidade do comprador garantir que todos os requisitos legais pertinentes 

sejam atendidos. 4.9.1 Rótulo de Capacidade 
Um rótulo mostrando a capacidade e resolução da balança deverá ser afixado 
próximo a cada display. Se os rótulos de capacidade foram instalados antes da 
entrega, nenhuma outra ação é necessária. Se os rótulos de capacidade não foram 
instalados, foram colocados no material da embalagem. Afixe os rótulos acima dos 
displays, conforme mostrado na Figura 4-1. 

Nota: Os rótulos de capacidade serão destruídos na remoção; então, apenas tente 

instalá-los uma vez.  
 

              
 

Figura 4-1. Locais dos rótulos de capacidade no display frontal e traseiro 

4.9.2 Configurações 

Antes da verificação e lacração, execute as seguintes etapas: 
1. Configure Legal For Trade em OFF. 
2. Verifique se as configurações do menu atendem aos regulamentos locais de 
pesos e medidas. 
3. Execute uma calibração conforme explicado na seção 3.3. 
4. Configure Legal For Trade em ON. 
 
Para mudar a configuração Legal For Trade (LFT) da balança, siga esse 

procedimento:  

Cuidado: Quando acessar a parte inferior da balança, evite colocar a 

balança de cabeça para baixo sobre o prato ou subplataforma. Coloque a balança 
de lado. 

1. Desligue a balança. 
2. Remova a tampa de segurança sob a balança para acessar os 2 

pinos localizados em uma ranhura (ver figura 4-2). Dê um curto 
nesses pinos (uma chave de fenda poderá ser utilizada) 
enquanto liga a balança. A balança executará o procedimento de 

inicialização e a seguir o display mostrará a condição atual [lft 

OFF] (LFT OFF, desbloqueado) ou [lft ON] (LFT ON, bloqueado); 
pressione a tecla ‘No’ para alterar essa configuração, ou  
pressione a tecla ‘Yes’ para confirmá-la. 

Nota: Quando Legal For Trade estiver configurado em On, as configurações do 

menu são afetadas da seguinte forma: 

Rótulo de capacidade 

Figura 4-2. Pinos LFT 
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O menu Calibração (C.A.L) não está acessível 

Os menus Função IV, Filtro e Unidade estão bloqueados nas configurações atuais. 
A configuração Faixa Estável está bloqueada em 1d 
A configuração Rastreamento Auto-Zero está bloqueada em 0.5d 

3. Recoloque a tampa de segurança.  

4.9.3 Verificação e Lacração 
O agente local de serviço autorizado ou oficial de pesos e medidas deverá executar 
o procedimento de verificação. 

4.9.3.1 Lacres Físicos 

Para jurisdições que utilizam o método de lacração física, o agente local de serviço 
autorizado ou oficial de pesos e medidas deverá aplicar um lacre de segurança 
para impedir a violação das configurações. Consulte as ilustrações abaixo para os 
métodos de lacração. 
   
  

 
                                         Desbloqueado                     Bloqueado 

Figura 4-3. Lacração 

4.9.3.2 Lacre de Trilha de Auditoria (Somente EUA e Canadá) 

Para jurisdições que utilizam métodos de lacração de trilha de auditoria, o agente 
local de serviço autorizado ou oficial de pesos e medidas deverá registrar os 
valores do contador de eventos de calibração e configuração no momento da 
lacração. Esses valores serão comparados com os valores encontrados  durante 
uma inspeção futura. 

Nota: Uma alteração no valor do contador de eventos é equivalente a romper o 

lacre físico. 

A trilha de auditoria utiliza dois contadores de evento para registrar mudanças nos 
ajustes de configuração e calibrações. 

 O contador de eventos de configuração (CFG) irá indexar por 1 segundo 
as seguintes condições: 

 - Quando a configuração LFT for alterada de ON para OFF. 

 - Quando sair do menu, se uma ou mais das seguintes configurações do 
menu forem alteradas: Faixa Estável, Rastreamento Auto Zero (AZT), 
Filtro, Função IV e Unidades (kg, g, oz, lb ou lb:oz).  

 O contador de eventos de calibração (CAL) irá indexar por 1 quando sair 
do menu se for feita uma mudança na configuração GEO ou Calibração 
Span.  
 

Lacre de fio Lacre de papel Tampa de segurança 
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Nota: O contador somente indexará uma vez, mesmo se diversas configurações 

forem alteradas. 

Os contadores de eventos podem ser visualizados pressionando e mantendo 
pressionado o botão MENU. Enquanto o botão é pressionado, o display mostrará 
MENU seguido por Audit. 
 
 
 
Solte o botão quando Audit for exibido para ver as informações da trilha de 
auditoria. 
 
 
 
As informações da trilha de auditoria são exibidas no formato CFGxxx e CALxxx. 
 
 
 
 
 
 
 
A balança a seguir retorna à operação normal. 
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5. MANUTENÇÃO 

5.1 Limpeza 
O gabinete pode ser limpo com um tecido umedecido com detergente neutro, se 
necessário. Não use solventes, produtos químicos, álcool, amônia ou abrasivos 
para limpar o gabinete ou painéis de controle. 
 

5.2 Limpando o prato plástico 
5.2.1 Desinstalando e limpando o prato plástico 

Siga as etapas abaixo para limpar o prato de plástico: 
1. Retire o prato de aço inoxidável  
2. Retire os 4 parafusos de aperto manual que fixam a tampa da bateria. 
3. Desconecte as duas presilhas da bateria e a retire. 
4. Usando uma chave de fenda Philips, retire os 2 parafusos localizados no fundo 
do compartimento da bateria.  
5. Retire o prato plástico. 
6. Limpe o prato plástico. 

6

3

1

2

4

5

 
Figura 5-1. Limpeza do prato 

5.2.2 Reinstalando o prato após a limpeza 

Siga as etapas abaixo para reinstalar o prato de plástico (ver também as etapas na 
Figura 5-1, em ordem inversa): 
 
 1.  Usando uma chave de fenda Philips, acople o prato plástico ao gabinete 
com os 2 parafusos.  
 2. Coloque a bateria em seu compartimento e acople as 2 presilhas da bateria. 
Conecte o fio vermelho ao terminal positivo (vermelho) da bateria e o fio preto ao 
terminal negativo (preto) da bateria. 
 3.  Coloque a tampa da bateria com os 4 parafusos de aperto manual. 
 4.  Coloque a balança na posição vertical e instale o prato de aço inoxidável. 

Cuidado: Pode ocorrer risco de explosão se a bateria não for 

adequadamente conectada. 
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5.3 Solução de problemas 
A tabela a seguir contém os problemas comuns e as causas e recursos possíveis. 
Se o problema persistir, contate um representante da OHAUS ou seu representante 
autorizado. 

 

TABELA 5-1 

Sintoma  Causa Possível  Recurso 

Não liga  
Balança sem alimentação de 
força 
Bateria descarregada 

Verifique as conexões, fonte de 
força e condição de carga da 
bateria. 

Precisão baixa 
Ambiente instável e inapropriado 
para calibração 

Execute a calibração  
Transfira a balança para um local 
adequado  

Não calibra 
Ambiente instável  
Peso incorreto de calibração  

Transfira a balança para um local 
adequado  
Use o peso correto de calibração 

Não acessa o modo Modo não ativado Entre no menu e ative o modo 

Não acessa a unidade Unit não ativada Entre no menu e ative a unidade 

LO ref Peso de referência é muito baixo Aumente o peso de referência. 

Err 3.0  Cal Peso incorreto de calibração 
Ver a Tabela 3-3 quanto aos pesos 
corretos 

Err 8.1  ˉLOadˉ Faixa zero ativação excedida Esvazie o prato 

Err 8.2  _LOad_ Zero ativação abaixo da faixa Instale o prato 

Err 8.3  ˉLOadˉ Sobrecarga 
Carga excede capacidade máxima 
da balança 

Err 8.4  _LOad_ Carga insuficiente 
Leitura abaixo da faixa min. – 
Reinstale o prato. 

Err 8.5  ˉtareˉ Tara fora da faixa Valor de tara excede o máximo. 

Err 9   Data Erro interno de dado. 
Contate um agente de serviço 
autorizado 

Err13 mMEmM Falha de gravar EEPROM. 
Contate um agente de serviço 
autorizado 

Err 53 C.SUmM Dados de checksum inválidos 
Contate um agente de serviço 
autorizado 

Lo.Bat Bateria descarregada 
Conecte a alimentação de força e 
carregue a bateria 

NO.ACC 
Pesos bruto e líquido não podem 
ser acumulados juntos 

Acumule somente pesos brutos ou 
líquidos. 

Bateria não carrega 
totalmente 

Bateria defeituosa 
Providencie que a bateria seja 
substituída por um representante de 
serviço autorizado da OHAUS 

5.4 Informações de Serviço  
Se a seção de solução de problemas não resolver ou descrever seu problema, 
contate seu agente de serviço autorizado da OHAUS. Visite nosso web site, 
www.ohaus.com para localizar um representante OHAUS mais próximo de você. 

Um especialista de serviço de produtos da OHAUS estará à disposição para prover 
assistência. 
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6. DADOS TÉCNICOS  
Os dados técnicos são válidos sob as seguintes condições ambientais: 
Somente uso interno 
Temperatura de operação: -10ºC (14ºF) a 40ºC (104ºF) 
Umidade relativa: 10% a 90% de umidade relativa, sem condensação 
Altitude: até 2000 m 
Alimentação: Adaptador AC (fornecido) – saída 12 VDC 0.84 A, bateria interna 
ácido-chumbo selada recarregável 
Flutuações na tensão de alimentação: até ±10% da tensão nominal 
Categoria de Instalação: II 
Grau de poluição: 2 
 

6.1 Especificações 
TABELA 6-1 

MODELO 
V41PWE1501T 
V41XWE1501T 

V41PWE3T 
V41XWE3T 

V41PWE6T 
V41XWE6T 

V41PWE15T 
V41XWE15T 

Capacidade x Resoluç ã o 
(Max x d nã o aprovado)  

1.5 kg x 0.0002 kg 
1500 g x 0.2 g 
3 lb x 0.0005 lb 
48 oz x 0.01 oz 

3 kg x 0.0005 kg 
3000 g x 0.5 g 
6 lb x 0.001 lb 

96 oz x 0.02 oz 

6 kg x 0.001 kg 
6000 g x 1 g 

15 lb x 0.002 lb 
240 oz x 0.05 oz 

15 kg x 0.002 kg 
15000 g x 2 g 

30 lb x 0.005 lb 
480 oz x 0.1 oz 

Resoluç ã o má xima exibida 7500 6000 6000 7500 

Capacidade X Resoluç ã o 
(Max x e aprovado) 

1.5 kg x 0.0005 kg 
1500 g x 0.5 g 
3 lb x 0.001 lb 
48 oz x 0.02 oz 

3 kg x 0.001 kg 
3000 g x 1 g 

6 lb x 0.002 lb 
96 oz x 0.05 oz 

6 kg x 0.002 kg 
6000 g x 2 g 

15 lb x 0.005 lb 
240 oz x 0.1 oz 

15 kg x 0.005 kg 
15000 g x 5 g 
30 lb x 0.01 lb 

480 oz x 0.2 oz 

Resoluç ã o aprovada 3000 3000 3000 3000 

Repetibilidade 0.0005 kg 0.001 kg 0.002 kg 0.005 kg 

Linearidade ± 0.0005kg ± 0.001kg ± 0.002kg ± 0.005kg 

Unidades de pesos* 
Modelos nã o aprovados: g, kg, lb, oz, lb:oz 
Modelos com aprovaç ã o EC e OIML: g, kg 

Modelos com aprovaç ã o Measurement Canada e NTEP: g, kg, lb, oz 

Faixa de tara Até  capacidade por subtraç ã o 

Tempo de estabilizaç ã o ≤ 0.5 segundos 

Proteç ã o Sobrecarga Segura 150 % da capacidade da balanç a 

Display de peso  
2 x LED vermelhos (frontal e traseiro) 

7 segmentos de 6 dígitos, caracteres 20.5 mm / 0.8 pol 

Teclado Quatro Botõ es 

Modos de aplicaç ã o Pesagem, Porcentual, Verificaç ã o de peso (cada com funç ã o Acumular) 

Tempo de operaç ã o da bateria (a 20ºC) Tipicamente 50 horas com carga total de 12 horas 

Estrutura 
V41PW: Gabinete ABS com Plataforma de Aç o Inox 304 

V41XW: Gabinete inferior ABS com plataforma e gabinete superior de aç o inox 304 

Proteç ã o contra penetraç ã o IPX8 

Dimensõ es do prato 190 x 242 mm / 7.5 x 9.5 pol 

Classe de aprovaç ã o III 

Peso líquido V41PW: 3.0 kg / 6.6 lb; V41XW: 3.9 kg / 8.6 lb 

Peso bruto V41PW: 4.0 kg / 8.8 lb; V41XW: 4.9 kg / 10.8 lb 

Dimensõ es de transporte 410 x 370 x 220 mm / 16.1 x 14.6 x 8.7 pol 

Nota: Desative unidade off lb:oz com LFT ON 
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6.2 Desenhos e dimensões 

 
                       

 

 

6.3 Conformidade 

A conformidade com as seguintes normas é indicada pela marcação 

correspondente no produto. 

Marca Norma 

 

Este produto cumpre a Diretiva EMC 2014/30/EU, a Diretiva de Baixa 
Tensão 2014/35/EU e a Diretiva de Instrumentos de Pesagem Não 
Automáticos 2014/31/EU. A Declaração de Conformidade está 
disponível em www.ohaus.com/ce. 

 EN 61326-1 

 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
UL Std. No. 61010-1 

 NSF/ANSI 169–2009 

 NSF/ANSI/3-A 14159-1-2010 

 

 

 

 

 V41PW 

A 256 mm / 10.1 pol. 

B 280 mm / 11.0 pol. 

C 121 mm / 4.8 pol. 

  

 V41XW 

A 256 mm / 10.1 pol. 

B 288 mm / 11.3 pol. 

C 124 mm / 4.9 pol. 

A C 

B 

TABELA 6-2 

Figura 6-1. Dimensões 
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Nota importante para instrumentos de pesagem verificados 

Quando o instrumento é utilizado no comércio ou em um negócio legalmente 
controlado, ele deve ser configurado, verificado e selado de acordo com os 
regulatórios locais de pesos e medidas. É responsabilidade do comprador 
assegurar que todos os requisitos legais pertinentes sejam cumpridos. 
Os instrumentos de pesagem verificados no local de fabricação possuem a 
seguinte marcação metrológica suplementar na placa descritiva. 

 
Os instrumentos de pesagem a serem verificados em duas etapas não possuem 
marcação metrológica suplementar na placa descritiva. A segunda etapa da 
avaliação da conformidade deve ser realizada pelas autoridades de medidas 
aplicáveis. 
Se as regulamentações nacionais limitam o período de validade da verificação, o 
usuário do instrumento de pesagem deve observar estritamente o período de re-
validação e informar as autoridades de pesos e medidas. 
Como os requisitos de verificação variam de acordo com a jurisdição, o comprador 
deve entrar em contato com o escritório local de pesos e medidas se não 
estiverem familiarizados com os requisitos. 
 

Descarte 

 

Em conformidade com a Diretiva europeia 2002/96/EC sobre 
equipamento elétrico-eletrônico usado (WEEE), este instrumento não 
pode ser descartado em lixo doméstico. Isso também se aplica a 
países fora da Comunidade Europeia, conforme seus requisitos 
específicos.  
 
A Diretiva de Baterias 2006/66/EC introduz novos requisitos a partir 
de setembro de 2008 sobre a removibilidade de baterias de 
equipamentos usados nos países membros da União Europeia. Para 
cumprir esta diretiva, este instrumento foi projetado para remoção 
segura das baterias no final da vida por uma unidade de tratamento 
de resíduos. 

Favor descartar esse produto de acordo com os regulamentos locais no ponto de 
coleta especificado para equipamentos elétrico-eletrônicos. Se tiver qualquer 
dúvida, contate a autoridade responsável ou o distribuidor do qual você comprou 
este aparelho.  
 

Se este aparelho for repassado a terceiros (para uso privado ou profissional), o 
conteúdo deste regulamento também deverá ser relatado.  

Instruções de descarte na Europa disponíveis online em  www.ohaus.com/weee. 

 

Grato por sua contribuição à proteção ambiental. 

 

 

 



PT-22                                                                         Valor™ 4000W Series 

 

Nota FCC 
Este equipamento foi testado e compre os limites de um aparelho digital Classe B, 
conforme a Parte 15 das Normas FCC. Esses limites destinam-se a prover 
proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado 
em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
rádiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, 
poderá causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. A operação 
deste equipamento em área residencial provavelmente causará interferência 
prejudicial; neste caso, o usuário deverá corrigir a interferência segundo sua 
própria despesa. 
 

 
Nota Indústria Canadá 
Este aparelho digital Classe cumpre a ICES-003 Canadense. 

 

Registro ISO 9001 
Em 1994, a OHAUS Corporation, EUA, recebeu um certificado de registro segundo 
ISO 9001 da Bureau Veritus Quality International (BVQI), confirmando que o 
sistema de gestão da qualidade da OHAUS está em conformidade com os 
requisitos da norma ISO 9001. Em 21 de junho de 2012,a OHAUS Corporation, 
EUA, foi re-registrada segundo a norma ISO 9001:2008. 

 
Registro de Produto 
Proteja seu investimento. Registre seu produto com seu representante local da 
OHAUS ou online em www.ohaus.com. 
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Garantia Limitada 
Os produtos da OHAUS são garantidos contra defeitos de material e fabricação a 
partir da data de entrega até a duração do período de garantia. Durante o período 
de garantia, a OHAUS irá reparar ou, segundo sua opção, substituir qualquer 
componente que prove ser defeituoso, sem nenhum custo, contanto que o produto 
seja devolvido, frete pré-pago, para a OHAUS. Esta garantia não se aplicará se o 
produto tiver sido danificado por um acidente ou utilização indevida, exposto a 
materiais radioativos ou corrosivos, material estranho penetrou no interior do 
produto ou como resultado de serviço ou modificação exceto pela OHAUS. Em vez 
do cartão de registro de garantia devolvido adequadamente, o período de garantia 
iniciar-se-á na data de remessa ao representante autorizado. Nenhuma outra 
garantia explícita ou implícita é dada pela OHAUS Corporation. A OHAUS 
Corporation não será responsável por nenhum dano emergente.  
 
Considerando que a legislação de garantia difere de país para país e estado para 
estado, favor contatar a OHAUS ou seu representante local para maiores detalhes. 
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	Desbloqueado                     Bloqueado
	Figura 4-3. Lacração
	4.9.3.2 Lacre de Trilha de Auditoria (Somente EUA e Canadá)
	Para jurisdições que utilizam métodos de lacração de trilha de auditoria, o agente local de serviço autorizado ou oficial de pesos e medidas deverá registrar os valores do contador de eventos de calibração e configuração no momento da lacração. Esses ...
	Nota: Uma alteração no valor do contador de eventos é equivalente a romper o lacre físico.
	A trilha de auditoria utiliza dois contadores de evento para registrar mudanças nos ajustes de configuração e calibrações.
	 O contador de eventos de configuração (CFG) irá indexar por 1 segundo as seguintes condições:
	- Quando a configuração LFT for alterada de ON para OFF.
	- Quando sair do menu, se uma ou mais das seguintes configurações do menu forem alteradas: Faixa Estável, Rastreamento Auto Zero (AZT), Filtro, Função IV e Unidades (kg, g, oz, lb ou lb:oz).
	 O contador de eventos de calibração (CAL) irá indexar por 1 quando sair do menu se for feita uma mudança na configuração GEO ou Calibração Span.
	Nota: O contador somente indexará uma vez, mesmo se diversas configurações forem alteradas.
	Os contadores de eventos podem ser visualizados pressionando e mantendo pressionado o botão MENU. Enquanto o botão é pressionado, o display mostrará MENU seguido por Audit.
	Solte o botão quando Audit for exibido para ver as informações da trilha de auditoria.
	As informações da trilha de auditoria são exibidas no formato CFGxxx e CALxxx.
	A balança a seguir retorna à operação normal.
	5. MANUTENÇÃO
	5.1 Limpeza
	O gabinete pode ser limpo com um tecido umedecido com detergente neutro, se necessário. Não use solventes, produtos químicos, álcool, amônia ou abrasivos para limpar o gabinete ou painéis de controle.
	5.2 Limpando o prato plástico
	5.2.1 Desinstalando e limpando o prato plástico
	Siga as etapas abaixo para limpar o prato de plástico:
	1. Retire o prato de aço inoxidável
	2. Retire os 4 parafusos de aperto manual que fixam a tampa da bateria.
	3. Desconecte as duas presilhas da bateria e a retire.
	4. Usando uma chave de fenda Philips, retire os 2 parafusos localizados no fundo do compartimento da bateria.
	5. Retire o prato plástico.
	6. Limpe o prato plástico.
	Figura 5-1. Limpeza do prato
	5.2.2 Reinstalando o prato após a limpeza
	Siga as etapas abaixo para reinstalar o prato de plástico (ver também as etapas na Figura 5-1, em ordem inversa):
	1.  Usando uma chave de fenda Philips, acople o prato plástico ao gabinete com os 2 parafusos.
	2. Coloque a bateria em seu compartimento e acople as 2 presilhas da bateria. Conecte o fio vermelho ao terminal positivo (vermelho) da bateria e o fio preto ao terminal negativo (preto) da bateria.
	3.  Coloque a tampa da bateria com os 4 parafusos de aperto manual.
	4.  Coloque a balança na posição vertical e instale o prato de aço inoxidável.
	Cuidado: Pode ocorrer risco de explosão se a bateria não for adequadamente conectada.
	5.3 Solução de problemas
	Altitude: até 2000 m
	Garantia Limitada

