
Nowa waga Quintix®.
Nowa definicja wag standardowych.



  Stwierdziliśmy że natychmiastowe  
  rozpoczęcie użytkowania nowej wagi  
 Quintix® jest naprawdę proste.  
    Nie znam innej wagi, którą tak łatwo  
   można obsługiwać intuicyjnie.



Sartorius podjął współpracę z doświadczo-
nymi pracownikami laboratorium w celu 
opracowania interfejsu użytkownika nowej 
wagi Quintix®. Dla pracowników laborato-
rium głównym priorytetem było zapewnie-
nie łatwej, intuicyjnej obsługi bez uprzed-
niej konieczności czytania instrukcji. Udało 
im się! Duży ekran dotykowy wyświetla 
wszystkie informacje niezbędne do pracy - 
ani mniej, ani więcej - w formie niewyma-
gających wyjaśniania ikon i prostych pod-
powiedzi tekstowych. Na przykład, 
dotykowy przycisk drukowania pojawi się 
dopiero po wykryciu przez Quintix® podłą-
czonej drukarki Sartorius. Quintix®zapewnia 
również doskonałą zgodność z wymagania-
mi bezpieczeństwa na stanowisku pracy: 
Nawet mając założone kilka par rękawiczek 
laboratoryjnych, nadal możesz poprawnie 
korzystać ze wszystkich funkcji wagi.

Nowa waga Sartorius Quintix®ustanawia nowe normy dla każdego aspektu standardowej wagi 
laboratoryjnej: funkcje, technologia, ergonomiczność a przed wszystkim całkowicie nowa, przyjazna dla 
użytkownika zasada obsługi Quintix® pomagają zapewnić znacznie większą efektywność pracy. Wszystko 
sprowadza się do pełnej niezawodności Quintix®: wykluczono błędy ważenia wynikające z nieprawidłowej 
obsługi oraz wyeliminowano czasochłonne zadanie dokładnego ustawiania parametrów. Dostosowanie 
Quintix® do określonych wymagań zajmuje ułamek sekundy, pozwalając znacznie szybciej uzyskać 
identyfikowalne wyniki. 



         Dzięki aplikacjom zainstalowanym 
  w Quintix® znacznie łatwiej i efektywniej możemy  
   sobie poradzić z nietypowymi zastosowaniami.

Składniki  
W wygodny sposób umożliwia 
odważenie składników recep-
tury do oddzielnych pojemni-
ków i uzyskania w dowolnym 
momencie całkowitej odwa-
żonej ilości. 

Statystyka
Oszczędza Ci pracy w przy-
padku, gdy musisz ustalić 
odchylenie standardowe i 
inne parametry statystyczne 
dla całej grupy różnych pró-
bek, a nie masz czasu na 
wgryzanie się w liczby. 

Ważenie kontrolne
Pomocne w błyskawicznej analizie 
serii próbek, kiedy musisz szybko 
ustalić, czy każda mieści się w 
określonym zakresie tolerancji.

Gęstość
Upraszcza oznaczanie gęstości ciał 
stałych o nieregularnych kształ-
tach.

Mieszanie
Umożliwia szybkie odważenie 
różnych składników receptury 
ze 100% identyfikowalnością.

Liczenie
Pozwala uzyskać dokładny wynik, 
jeżeli chcesz wiedzieć, ile identycz-
nych elementów, na przykład table-
tek, jest w torebce.

Ważenie procentowanie
Ułatwia porównywanie próbek, 
kiedy musisz ustalić procentową 
różnicę pomiędzy badanymi prób-
kami a standardem odniesienia. 

Niestabilne warunki
Zapewnia idealnie stabilne wyniki 
zarówno wtedy, gdy musisz ważyć 
w bardzo niestabilnym otoczeniu, 
jak i kiedy trzeba zważyć bardzo 
małą mysz, która nie chce siedzieć 
spokojnie.

Wartość Maksymalna
Blokuje odczytaną wartość, tak 
więc możesz później sprawdzić 
maksymalną siłę uwolnioną pod-
czas wykonywania doświadczenia 
milisekundy po wciśnięciu przyci-
sku, albo masę sypkiej próbki zasła-
niającej wyświetlacz podczas 
ważenia. 

Przeliczenia
Funkcja pozwalająca przeliczyć jed-
nostki wagi z zastosowaniem odpo-
wiedniego współczynnika, na przy-
kład wyliczenie masy na jednostkę 
powierzchni.

Ważenie
Poza tą funkcją wszystkie wagi 
Quintix® posiadają funkcję isoCAL, 
w pełni automatycznej kalibracji 
wewnętrznej i regulacji, opracowa-
ną przez Sartorius w celu zapew-
nienia całkowitej dokładności. 

Standardowa wersja wagi Quintix® jest dostarczana z wygodny-
mi, wbudowanymi aplikacjami. W połączeniu z rozbudowaną 
ofertą wyposażenia dodatkowego oferowanego przez Sartorius 
umożliwiają one dostosowanie Quintix® do różnorodnych zadań 
pomiaru wagi. Przyjrzyjmy się ciężarowi właściwemu. Wbudowa-
na aplikacja Gęstość oraz zestaw do pomiaru gęstości Sartorius 
umożliwiają bezproblemowe określenie gęstości ciał stałych lub 
cieczy. 



         Dzięki aplikacjom zainstalowanym 
  w Quintix® znacznie łatwiej i efektywniej możemy  
   sobie poradzić z nietypowymi zastosowaniami.



Jednym kliknięciem myszki po prostu przesyłam  
 wyniki ważenia i pozostałe dane bezpośrednio do  pliku Excel,  
    bez konieczności instalowania dodatkowego  oprogramowania  
      lub modyfikowania ustawień – nie da się tego  prościej zrobić



Każde zaawansowane laboratorium analityczne musi prowadzić 
zapisy zgodne z GLP- | GMP, jak również szybko i bezpiecznie prze-
twarzać uzyskane dane. Technologia Podłącz i Pracuj zastosowana 
w Quintix® pozwala oszczędzić znaczącą ilość czasu i wysiłku 
umożliwiając szybkie tworzenie wiarygodnych dokumentów. 

Quintix® znacząco upraszcza obróbkę danych w arkuszach kalku-
lacyjnych. W jaki sposób? Po podłączeniu Quintix® do komputera 
przez port USB wagi po prostu otwórz właściwy program z pakietu 
Microsoft® Office. Quintix® przesyła dane w wybranym formacie, 
albo w formie tekstu albo liczb, umożliwiając bezproblemowe  
i dokładne obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Nie jest potrzebne 
żadne dodatkowe oprogramowanie lub wprowadzanie specjalnych 
konfiguracji.

Quintix®automatycznie 
 wykrywa standardową 
 drukarkę  Sartorius YDP40.  
Dzięki interaktywnemu prze-
wodnikowi użytkownika 
 Quintix® pomaga w generowa-
niu bezbłędnych wydruków,  
na przykład poprzez wprowa-
dzanie poprawnych numerów 
identyfikacyjnych próbek.

Jednym kliknięciem myszki po prostu przesyłam  
 wyniki ważenia i pozostałe dane bezpośrednio do  pliku Excel,  
    bez konieczności instalowania dodatkowego  oprogramowania  
      lub modyfikowania ustawień – nie da się tego  prościej zrobić



  Korzystamy z Quintix® bez przerwy. Jest warta  
      tyle złota, ile waży, ponieważ na tej  
    wadze możesz zawsze polegać.



Powtarzalność i liniowość to kluczowe 
parametry uzyskania dokładnych i 
 identyfikowalnych wyników ważenia. 
Dlatego waga Quintix® przeszła rozbudo-
wane testy weryfikujące automatyczną 
powtarzalność, liniowość i dryf tempera-
turowy, pozwalające zagwarantować, że 
spełnia ona nasze wysokie normy metro-
logiczne. Wewnątrz wirtualnej "komory 
rygorystycznego ważenia" próbki testo-
we Quintix® przechodzą ponad 1.000.000 
badań wytrzymałościowych,w celu 
zapewnienia, że po latach codziennego 
ważenia przy różnych obciążeniach waga 
nadal będzie podawała tak samo dokład-
ne wyniki, jak pierwszego dnia. 

Waga Quintix® została wyprodukowana 
w Niemczech z komponentów i materia-
łów wysokiej jakości. Na przykład, ogniwa 
obciążnikowe są montowane na litej 
podstawie wykonanej ze specjalnego 
stopu aluminium, który jest niezwykle 
odporny na warunki środowiska, takie, 
jak na zmiany temperatury i wibracje. 

Wszystkie wspomniane testy i parametry 
składają się na korzyści dla użytkownika, 
obejmujące legendarną niezawodność 
wagi Quintix® Sartorius, należącą do 
głównych korzyści związanych z wszyst-
kimi wagami Sartorius.

Czy liniowość jest nadal 
 prawidłowa po milionie cykli?  
Oczywiście! Przedstawiono  
tu wagę Quintix® poddawaną 
badaniom wytrzymałościowym. 



Spokój zapewniany przez isoCAL

Wahania temperatury mają wpływ na dokładność uzyskiwanych 
wyników ważenia.

Dlatego waga Quintix® jest wyposażona w wewnętrzną funkcję 
regulacji isoCAL, zapewniającą uzyskiwanie dokładnych wyników  
przez cały czas. 

Za każdym razem, gdy wykonywana jest funkcja isoCAL, funkcja  
Cal Audit Trail Quintix® zapisuje wszystkie dane tej procedury, 
zapewniając możliwość jej weryfikacji dla celów zapewnienia jakości. 

Wersja 3

Konstrukcje

Wersja 1

iso
CAL

iso
CAL

iso
CAL

Punkt 
odnie-
sienia

Odchylenie odczytu spowodowane 
przez wahania czynników zewnętrznych, 
tj. np. temperatura

Wersja 2



Specyfikacje techniczne

Model 224 124 513 313 213 5102 3102 2102 1102 612 5101 5100
Konstrukcja 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Działka odczytowa g 220 120 510 310 210 5 100 3 100 2 100 1 100 610 5 100 5 100

Działka elementarna mg 0,1 0,1 1 1 1 10 10 10 10 10 100 1000

Powtarzalność mg 0,1 0,1 1 1 1 10 10 10 10 10 100 500

Liniowość mg 0,2 0,2 2 2 2 20 20 20 20 20 300 1000

Typowy 
czas reakcji

s 3 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2

Średnica szalki mm  
cale

90 | 3,5 90 | 3,5 120 | 
4,7

120 |  
4,7

120 
4,7

180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 7 180 |  
7

180 |  
7

Wysokość 
komory wagowej

mm 209 209 209 209 209 - - - - - - -

Waga netto kg 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,2 5,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

 funty 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 11,5 11,5 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Wymiary G + S + W mm 360 + 216 + 320 (wersja 1+2) 360 + 216 + 95 (wersja 3)

cale 14,1 + 8,5 + 12,6 (wersja 1+2) 14,1 + 8,5 + 3,75 (wersja 3)

Wagi z legalizacją Wszystkie modele można otrzymać z certyfikatem zatwierdzenia typu WE dopuszczającym do stoso-
wania w metrologii prawnej

Osłony do wag 
analitycznych
(Wersja 1+2)

–  Analityczna komora osłaniająca z łatwo przesuwającymi się drzwiczkami, zapewniająca bezproble-
mowe ważenie

–  Komora wewnętrzna o konstrukcji odpornej na działanie rozlanych substancji, niezwykle łatwa do 
wyczyszczenia

–  Wszystkie szybki można pojedynczo czyścić lub wymieniać

Obudowa Wykończenie obudowy odporne na działanie chemikaliów, zapewniające najłatwiejsze na świecie 
czyszczenie 

Ogniwo obciążnikowe – Ogniwo obciążnikowe Sartorius
–  Zamocowane na wytrzymałej odlewanej podstawie wykonanej ze specjalnego stopu aluminium
–  Gwarancja stabilnych i powtarzalnych wyników ważenia, przy minimalnej zależności od temperatury

Kalibracja isoCAL – w pełni automatyczna, regulowana za pomocą czasu i temperatury regulacja wewnętrzna

Interfejs Port mini USB
– Automatyczne rozpoznawanie wag Sartorius model YDP30 lub YDP 40
–  Bezpośredni transfer danych do programów Microsoft® Windows bez konieczności instalowania 

dodatkowego oprogramowania
– Programowalny okres czasu dla wyprowadzania danych
– Wybór protokołu transferu danych SBI, xBPI, w formie tabeli lub tekstu

Blokada przez 
nadzorującego

Blokada menu chroniąca przed niezamierzonymi zmianami 

Osłona w użyciu Zapewnia dodatkową ochronę przed zabrudzeniami i zarysowaniami; dostarczana standardowo 
razem z wagą 

Zabezpieczenie przed 
kradzieżą

Blokada i uchwyt Kensington do mocowania łańcucha lub linki

Wbudowane programy Specjalne programy laboratoryjne, na przykład Mieszanie, Składniki, Statystyka i Przeliczenia;  
plus standardowe programy laboratoryjne, takie, jak Ważenie, Gęstość, Ważenie procentowanie, 
Ważenie kontrolne, Wartość Maksymalna, Liczenie i Warunki niestabilne

Ważenie podszalkowe Standardowa wbudowana funkcja

Wyposażenie dodatkowe Patrz wykaz wyposażenia dodatkowego Quintix®

Opracowanie i produkcja Opracowano i wyprodukowano w Niemczech



Europe
Germany
Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France S.A.S.
ZI Les Paluds 
Avenue de Jouques – CS 31090
13781 Aubagne Cedex

Phone +33.442.845600
Fax +33.442.846545

Austria
Sartorius Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l. 
Via dell’Antella, 76/A
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)

Phone +39.055.63.40.41
Fax +39.055.63.40.526

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC “Sartorius ICR”
and LLC “Biohit” 
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal
Sartorius Spain S.A.
Offices in Madrid:
C/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70
28050 Madrid

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.84.85
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.729927

America
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Av. Dom Pedro I, 241
Bairro Vila Pires
Santo André
São Paulo
Cep 09110-001

Phone +55.11.4451.6226
Fax +55.11.4451.4369

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park 
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300, 
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.4331.4300
Fax +81.3.4331.4301

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com Da
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