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Paljonko panet painoa vaa'alle?

ADE potilasvaa'at ja pituusmitat täyttävät 
vaativimmatkin laatustandardit. Ne ovat 
tarkkoja, luotettavia ja helppokäyttöisiä.

ADE vaaoissa yhdistyy vuosien tieto-taito sekä 
hoitajien ja lääkärien jokapäiväisen työn 
kokemus. ADE tuotteet on valmistettu ISO 
9001 standardin mukaisesti. ADE laatuun voit 
luottaa.
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Uusia tuotteita

ADE M400020

Hyvästä tehtiin vielä parempi: 
Uusi versio suositusta ADE M400020 
tuolivaa'asta. Nyt kaikki neljä pyörää 
kääntyvät ja jalkatuet ovat saaneet uuden, 
käytännöllisemmän muodon. 

Katso sivu 23.

ADE M320000-01

Täysin uusi pylväsvaakasarja, ADE 
M320000-01. Käyttöönotto sujuu 
helposti muutamassa minuutissa. 

Katso sivu 12.

ADE M320000

Uusi ADE M320000 lattiavaaka. Vaaka, jolla 
isojenkin potilaiden punnitseminen käy 
todella helposti erikoisleveän rakenteen 
avulla.      

Katso sivu 11.

ADE M118000-01

Uusi ADE M118000-01 vauvanvaaka, jossa 
sisäänrakennettu pituusmitta. Tämä vaaka 
mittaa painon 5 g ja pituuden 1 mm 
tarkkuudella samanaikaisesti. 

Katso sivu 6.
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ADE potilasvaa'at ja pituusmitat täyttävät vaativimmatkin laatustandardit. Ne 
ovat tarkkoja, luotettavia ja helppokäyttöisiä.

ADE vaaoissa yhdistyy vuosien tieto-taito sekä hoitajien ja lääkärien 
jokapäiväisen työn kokemus. ADE tuotteet on valmistettu ISO 9001 standardin 
mukaisesti. ADE laatuun voit luottaa.

ADE tuotteet ovat saatavilla jälleenmyyjiltä ympäri maailman. 
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Digitaaliset vauvanvaa'at

Digitaalinen vauvanvaaka 

ADE M118000 

Muotoilultaan ja ominaisuuksiltaan 
edistyksellinen vauvanvaaka. Vaa'alla 
vastasyntyneen tai jo varttuneemmankin 
lapsen punnitseminen käy helposti ja 
turvallisesti. 
Tarkkuus 5 g aina 10 kg saakka, 
kokonaiskapasiteetit ollessa 20 kg. 
Vaimennus- ja näytön lukitustoiminnon 
avulla selvitään haastavimmistakin 
punnitustilanteista luotettavasti ja nopeasti.  
Taustavalaistulta ja isolta näytöltä tuloksen 
lukeminen on selkeää. Vaaka on 
helppokäyttöinen. 
Toiminnot: Automaattinen nollaus, taaraus, 
näytön lukitus, automaattinen 
virrankatkaisu. 

Kapasiteetti 20 kg
Tarkkuus       5 g < 10 kg > 10 g 
Mitat          600 x 280 x 90 mm

Virransyöttö: 
Verkkolaite ja 
alkaaliparistot (4 x AA) 

Vauvanvaa'at ja 
mittavälineet



6

Digitaaliset ja mekaaniset vauvanvaa'at

Digitaalinen vauvanvaaka pituusmitalla

ADE M118000-01 

Integroidulla pituusmitalla vauvan 
mittaaminen sujuu helposti. Mittausalue 80 
cm, 1 mm asteikolla. 
Ei ole väliä missä kohtaa vauva vaa'alla on, 
mittaus voidaan silti suorittaa vapaasti 
liikkuvien vasteiden avulla. Mittaustulos 
voidaan lukea LCD-näytöltä. Kaikki 
vaakatoiminnot kuten M118000 vaa'assa.  
Toiminnot: Automaattinen nollaus, taaraus, 
näytön lukitus, automaattinen 
virrankatkaisu. 

Kapasiteetti  20 kg
Tarkkuus       5 g < 10 kg > 10 g 
Mitat             600 x 280 x 90 mm

Mittausalue 400 – 800 mm
Asteikko         1 mm

Virransyöttö: Verkkolaite ja 
alkaaliparistot (4 x AA)  

KÄYTTÄJÄ- 
YSTÄVÄLLINEN 

Vapaasti aseteltavat pää- ja jalkavasteet

Vauvanvaa'at
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Vauvanvaa'at

Vauvojen ja pienten lasten punnitukseen 

ADE M101000-01 

Digitaalinen vauvanvaaka kaikkeen 
terveydenhuollon käyttöön. Punnituskaukalo 
voidaan poistaa helposti vaa'asta ja näin 
isompienkin lasten punnitseminen voidaan 
suorittaa helposti vaikka seisten. Vaa'an tarkkuus 
on 5 g aina 10 kg saakka. Vaa'assa on selkeä näyttö 
ja ja kestävä kalvonäppäimistö. 
Toiminnot: Taaraus, näytön lukitus, automaattinen 
nollaus, paristojen varaustilan näyttö. 
Lisävarusteena kantolaukku MZ10060.

Kapasiteetti 20 kg

Tarkkuus       5 g < 10 kg  > 10 g
Mitat             560 x 280 x 95 mm

Virransyöttö: Verkkolaite ja alkaaliparistot (4 x AA)  

PÄIVITETTY 
MALLI

Vaaka ilman punnituskaukaloa Kantolaukku MZ10060
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Pituusmitat ja kantolaukut

Vauvojen pituusmitat & kantolaukut mitoille 

Pituusmittalauta vauvoille 

ADE MZ10040 

Soveltuu mainiosti neuvolakäyttöön sekä 
mukana kuljetettavaksi malliksi. 
Pituusmitta kooostuu kahdesta osasta 
joiden liittäminen toisiinsa on helppoa ja 
nopeaa. Jalka- ja päävaste on helppo 
kiinnittä patentoidun pikakiinnityksen 
avulla. Jalkavaste liukuu laudan päällä 
helposti ja mittaustulos voidaan lukea 
laudan asteikolta 1 mm tarkkuudella. 

Mitta-alue 100 – 1000 mm

Asteikko 1 mm

Kantolaukku 

ADE MZ10043

Kantolaukku soveltuu sekä vauvojen MZ 
10040 pituusmitan, että aikuisten 
pituusmitan (stadiometrin) MZ 10042 
kuljettamiseen (katso sivu 18.), vaikka 
yhtäaikaisesti.

Pituusmitta kuljetusasennossa

MZ10042 kannettava stadiometri
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Pituusmitat ja kantolaukut

Vauvojen pituusmittamatto 

ADE MZ10027-1 

Kiinteä päätuki ja liikuteltava jalkavaste. 
Soveltuu vauvojen mittaamiseen kaikissa 
terveydenhuollon tarpeissa. Valmistettu 
ihoystävällisesti ja hygieenisestä 
materiaalista. Ei ime likaa tai nesteitä 
itseensä.

Mitta-alue 100 – 990 mm

Asteikko    5 mm 

Vauvojen pituusmittatanko 

ADE MZ10028-1

Alumiininen, kevyt mittatanko jossa vasteet 
ovat käännettävissä kuljetus/
säilytysasentoon. Mitassa olevien 
kolmiopalojen avulla mitta pysyy alustalla 
hyvin paikaallaan.   

Mitta-alue 100 – 1000 mm

Asteikko    2 mm 
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Digitaalinen lattiavaaka 

ADE M320000 

Leveän muotoilun ansiosta tällä vaa'alla 
isojenkin potilasiden punnitseminen 
onnistuu kätevästi. Soveltuu kaikenlaiseen 
terevydenhuollon käyttöön. Varustettu 
BMI-toiminnolla. Painonäytön suunnan voi 
valita joko potilaaseen tai hoitejaan päin 
yhden painikkeen painalluksella. Taaraus- ja 
näytönlukitustoiminnot. Lapsi voidaan 
tarvittaessa punnita äidin sylissä.  
Toiminnot: BMI, näytön lukitus, taaraus, 
automaattinen nolllaus, paristojen 
varaustilan ilmaisiin, automaattinen 
virrankatkaisu, näyttö valittavissa kahteen 
suuntaan, ÄITI/LAPSI -toiminto.

Kapasiteetti 250 kg
Asteikko          50 g < 50 kg > 100 g 
Mitat               380 x 305 mm
Paino   4,0 kg 

Virransyöttö: Verkkolaite (lisävaruste) ja 
alkaaliparistot (4 x AA)

Lisävarusteena kantolaukku MZ10062

Lattia- ja pylväsvaa'at

Lattia- ja pylväsvaa'at
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Lattia- ja pylväsvaa'at

Digitaaliset pylväsvaa'at

Digitaalinen pylväsvaaka 

ADE M320000-01 

Täydellinen valinta kaikkiin terveydenhuollon 
punnitustarpeisiin. Tukeva rakenne ja leveä 
punnitustaso takaa luotettavat ja turvalliset 
punnitukset. Punnitustason pinta 
liukastumisen estävää materiaalia. Vaaka on 
varustettu kuljettamista helpottavilla 
pyörillä. Varustettu BMI-toiminnolla. 
Painonäytön suunnan voi valita joko 
potilaaseen tai hoitejaan päin yhden 
painikkeen painalluksella. Taaraus- ja 
näytönlukitustoiminnot. Lapsi voidaan 
tarvittaessa punnita äidin sylissä. Vaaka 
toimii alkaliparistoilla tai mukana tulevalla 
virtalähteellä. Vaa'an kokoaminen käy 
helposti ja kätevästi. Se koostuu kahdesta 
osasta jotka liitetään toisiinsa mukana 
tulevilla ruuveilla.
Toiminnot: BMI, näytön lukitus, taaraus, 
automaattinen nolllaus, paristojen 
varaustilan ilmaisiin, automaattinen 
virrankatkaisu, näyttö valittavissa kahteen 
suuntaan, ÄITI/LAPSI -toiminto

Kapasiteetti 250 kg
Asteikko      50 g < 50 kg > 100 g 
Mitat   350 x 450 x 920 mm

Lisävarusteena pituusmitta MZ 10023-1
Mitta-alue    900 – 2100 mm
Asteikko         1 mm

KÄYTTÖÖN- 
 OTTO 

ALLE 5 MI- 
NUUTISSA
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Digitaaliset pylväsvaa'at

Digitaalinen lattia/pylväsvaaka 

ADE M320000-02 

Käytännöllinen lattiavaaka jossa näyttö 
sijaitsee lyhyen pylvään päässä. Lǎƻǎǎŀ 
[/5πƴŅȅǘǀǎǎŅ ǎŜƭƪŜŅǘ ƴǳƳŜǊƻǘΦ ±ŀŀƪŀ 
ƪŅȅƴƴƛǎǘȅȅ ƪƻǎƪŜǘǘŀƳŀƭƭŀ ǇǳƴƴƛǘǳǎǘŀǎƻŀΦ 
!ǳǘƻƳŀŀǘǘƛƴŜƴ ƴŅȅǘǀƴ ƭǳƪƛǘǳǎǘƻƛƳƛƴǘƻΦ 
¢ƻƛƳƛƛ ŀƭƪŀƭƛǇŀǊƛǎǘƻƛƭƭŀ ǎŜƪŅ Ƴǳƪŀƴŀ 
ǘǳƭŜǾŀƭƭŀ ǾƛǊǘŀƭŅƘǘŜŜƭƭŅΦ owered by mains 
and batteries. 
Toiminnot: BMI, näytön lukitus, taaraus, 
automaattinen nolllaus, paristojen 
varaustilan ilmaisiin, automaattinen 
virrankatkaisu, näyttö valittavissa 
kahteen suuntaan, ÄITI/LAPSI -toiminto

Kapasiteetti 250 kg
Asteikko        50 g < 50 kg > 100 g 
Mitat  350 x 450 x 270 mm
Paino                7,0 kg

Lattia- ja pylväsvaa'at
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Potilasvaaka isolla punnitustasolla ja kaiteilla

ADE M301020-01 

Kuljettamista helpottavat pyörät

Tällä vaa'alla onnistuu potilaiden, joiden 
on vaikea seistä pystyssä, punnitseminen 
kätevästi. Tukikahvasta voi pitää kiinni 
punnituksen aikana. Vaaka on varustettu 
pyörin liikuttelua varten. Toimii 
verkkovirralla tai ladattavalla akulla.   
Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, 
esiaseteltava taara, alhaisen akun 
varaustilan ilmaisein, automaattinen 
virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-
liitäntä

Kapasiteetti   300 kg
Asteikko         100 g 
Mitat              600 x 600 mm

Potilasvaaka isolla punnitustasolla 

ADE M301020 

Isolla punnitustasolla varustettu vaaka 
ylipainoiten potilaiden punnitukseen aina 
300 kg saakka. Toimii verkkovirralla tai 
ladattavalla akulla.    
Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, 
esiaseteltava taara, alhaisen akun 
varaustilan ilmaisein, automaattinen 
virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-
liitäntä

Kapasiteetti   300 kg
Asteikko         100 g 
Mitat 600 x 600 mm

Digitaaliset erikoisvaa'at

Lattia- ja pylväsvaa'at
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Teleskooppinen seinään kiinnitettävä 
pituusmitta

ADE MZ10023-3

Lattiavaste takaa helpon ja tarkan 
asentamisen. Mittausalue 60 – 2100 mm 
joten sekä lasten että aikuiten mittaminen 
son mahdollista.  
Kääntyvä päätuki. 

Mitta-alue 60 – 2100 mm
Asteikko    1 mm

Digitaalinen pituusmitta – 
voidaan kiinnittää seinään tai  
vaakaan, tai tarpeen vaatiessa 
pitää vaikka käsin pystyssä 

ADE MZ10048
Uusi sarja pituusmittoja ADE:lta tulossa 
vuonna 2018. 

TULOSSA
2018

Mittavälineet

Pituusmitat
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Mittavälineet 

Mekaaninen stadiometri

ADE MZ10038

Teleskooppimitta jossa tukeva 
metallinen jalusta. Pysyy pystyssä 
ilman muuta tukea. Soveltuu sekä 
lasten että aikuisten mittaamiseen.  

Mitta-alue   150 – 2100 mm 
Asteikko       1 mm

Kannettava ADE MZ10042 pituusmitta on 
kätevä ottaa mukaan esim. kotihoidossa tai 
muussa vastaavassa tarpeessa. Mitta 
voidaan nopeasti laittaa neljään osaan 
kuljetuskuntoon ja ottaa taas sitten 
käyttöön. Mitta ei vaadi muita 
asennustoimenpiteitä kuin neljän osan 
kokoonpanemisen. Mittaustulos voidaan 
lukea kummalta puolen tahansa, edestä ja 
takaa. 
Lisävarusteena kevyt kantolaukku - ADE 
MZ10043.

Mitta-alue 150 – 2100 mm 
Asteikko    1 mm

KANNETTAVA
- 

KEVYT

Pituusmitat

Kannettava stadiometri

ADE MZ10042
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Mittavälineet

Teleskooppimitta seinään vai 
vaakaan kiinnitettäväksi

ADE MZ10023-1

Teleskooppimitta joka voidaan kiinnittää 
seinään tai lisävarusteena ADE 
M320000-01 vaakaan. Päävaste taittuu 
alas

Mitta-alue 600 – 2100 mm

Asteikko  1 mm

Rullapituumitta 

ADE MZ10017

Rullapituusmitta seinään kiinnitettäväksi. 
Ruonko muovi, itse mittanauha metallia. 
Helppo ja nopea kiinnittää seinään. Tulos 
kätevästi luottavissa.

Mitta-alue 0 – 2200 mm
Asteikko    1 mm

Ympärysmitta

ADE MZ10021

Perinteisesti muotoiltu ympärysmitta 
terveydenhuollon käyttöön. Mitan 
kiinnitysmekanismi takaa luotettavan 
mittaustuloksen. 

Mitta-alue 50 – 1500 mm 
Asteikko    1 mm

Mittavälineet
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Pyörätuolivaa'at

ADE M500020-01 
kahdella sivukaiteella

ADE M500020-02 

Taittuvalla näytön pylväällä
ADE M500020-03 

Taittuvalla tukikaiteella

Pyörätuolivaaka

ADE M500020 

Erittäin matalarakenteinen pyörätuolivaaka 
jossa vakiona yksi ajoramppi. Näyttölaite on 
johdon päässä ja se voidaan kiinnittää 
seinään tai tasoon. Vaaka on varustettu 
nostokahvalla ja kahdella pyörällä liikuttelun 
helpottamiseksi. Vaaka toimii verkkovirralla 
ja akulla, joten sen käyttö on helppoa missä 
tilassa tahansa. 

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, 
esiaseteltava taara, alhaisen akun 
varaustilan ilmaisein, automaattinen 
virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, RS232-
liitäntä

Kapasiteetti             300 kg
Asteikko 100 g
Punnitustason koko  800 x 800 mm

MZ30010 toinen ajoramppi

Tuoli- ja pyörätuolivaa'at

Saatavilla olevat lisävarusteet:
Omapaino   n. 22 kg



Pyörätuolivaaka

ADE M501020 

Pyörätuolivaaka, jossa on kaksi 
sisäänrakennettua ajoramppia. Kaksi 
nostokahvaa ja kaksi pyörää helpottaa 
liikuttelua. 
Toiminnot: automaattinen nollaus, 
taaraus, esiaseteltava taara (10 
muistipaikkaa), alhaisen akun varaustilan 
ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, 
näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti          300 kg

Asteikko 100 g

Punnitustason koko  800 x 800 mm

Omapaino                   n. 45 kg

Vaaka paareille/suihkupaareille

ADE M500020-C 

Extrapitkä punnitustaso mahdollistaa 
punnitsemisen erilaisilla tuoleilla ja 
paareilla (esim. suihkupaareilla). Voidaan 
käyttää myös pyörätuolivaakana. 
Esiaseteltavan taaran ansiosta potilasta ei 
tavitse nostaa pois paareilta jos niiden 
paino tiedetään. 

Toiminnot: automaattinen nollaus, 
taaraus, esiaseteltava taara (10 
muistipaikkaa), alhaisen akun varaustilan 
ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, 
näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti               300 kg
Asteikko                     100 g
Punnitustason mitat 1400 x 800 mm
Omapaino      28 kg

Optional accessories: 
MZ30010 second ramp

18
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Tuoli- ja pyörätuolivaa'at

Tuolivaa'at

Tuolivaaka

ADE M403020 

Neljän kääntyvän pyörän ansiosta vaaka 
on helppo kuljettaa ahtaimpiinkin 
paikkoihin. Takapyörät varustettu jarruin. 
Jalkatuet kääntyvät sivulle joten potilaan 
on helppo istua vaa'alle. Kiinteät käsituet 
on varustettu pehmuisten. 

Toiminnot: automaattinen nollaus, 
taaraus, esiaseteltava taara, alhaisen akun 
varaustilan ilmaisein, automaattinen 
virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, 
RS232-liitäntä

Kapasiteetti       250 kg
Asteikko       100 g
Istumakorkeus  490 mm

Näyttölaite

Kääntyvät jalkatuet
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Tuolivaaka 

ADE M400020 

Käytännöllinen ja mukava tuolivaaka. Ylös 
käännettävät käsinojat antavat 
tarvittaessa tilaa potilaalle. alkatuet 
kääntyvät sivulle joten potilaan on helppo 
istua vaa'alle. Kaikki neljä pyörää 
kääntyvät, takapyörät varustettu jarruin. 
Vaaka toimii ladattavalla akulla ja sitä 
voidaan käyttää myös verkkovirralla. 

Toiminnot: automaattinen nollaus, 
taaraus, esiaseteltava taara, alhaisen akun 
varaustilan ilmaisein, automaattinen 
virrankatkaisu, näytön lukitus, BMI, 
RS232-liitäntä

Kapasiteetti       250 kg
Asteikko             100 g
Istumakorkeus  525 mm

Kääntyvät käsituet

Kääntyvät jalkatuet

Tuoli- ja pyörätuolivaa'at
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Sänkyvaaka

ADE M600020 

Sänkyvaaka vuodepotilaiden punnitukseen tai esim. 
dialyysiosaston käyttöön. Neljä punnitusanturia kulkee 
näyttölaitteen kanssa kuljetuskärryn avulla 
vaivattomasti paikasta toiseen. Sänky on helppo työntää 
anturien päälle. Taaraustoiminnon avulla saadaan 
sängyn paino vähennettyä punnitustuloksesta. Vaaka 
toimii akulla ja verkkovirralla. 

Toiminnot: automaattinen nollaus, taaraus, 
esiaseteltava taara (10 muistipaikkaa), alhaisen akun 
varaustilan ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, 
näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti   500 kg
Max. potilaan paino  300 kg
Asteikko   100 g

Sänkyvaa'at

Sänkyvaaka M600020 käytössä
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Sänkyvaaka

ADE M601020 

Sänkyvaaka, jossa on kaksi toisistaan 
riippumatonta punnitustasoa. Sänky on 
vaivaton työntää punnitustasojen päälle 
ajoramppien ansiosta. Vaaka toimii akulla 
ja verkkovirralla. 
Toiminnot: automaattinen nollaus, 
taaraus, esiaseteltava taara (10 
muistipaikkaa), alhaisen akun varaustilan 
ilmaisein, automaattinen virrankatkaisu, 
näytön lukitus, BMI, RS232-liitäntä

Kapasiteetti    500 kg
Max. potilaan paino   300 kg
Asteikko    100 g

Ramppien mitat: 
1000 x 450 x 90 mm 

Sänkyvaaka M601020 käytössä
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Luokan III vaa'at terveydenhuollon  käyttöön

Lattiavaa'at

M320000 M301020 M301020-01

Sivu 10 Sivu 16 Sivu 16

TTekniset ominaisuudet

250 kg 300 kg 300 kg

50 g < 50 kg > 100 g 100 g 100 g

kg kg kg

380 x 305 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm

380 x 305 x 44 mm 600 x 600 x 55 mm 600 x 600 x 1145 mm

Kapasiteetti

Asteikko

Yksikkö

Punnitustason mitat 

Vaa'an mitat

Paino 4.0 kg 18 kg 24 kg

Virransyöttö verkkolaite
4 x AA-paristo

verkkolaite
ladattava akku

verkkolaite
ladattava akku

Luokka

Toiminnot

Automaattinen virrankatkaisu • • •

Taaraus • • •

Näytön lukitus • • •

Automaattinen nollaus • • •

BMI • • •

Muistipaikkoja – 10 10

Varustettu pyörin – – •

Lisävarusteet MZ10062 – –

Vauvanvaa'at

M118000 M118000-01 M101000-01

Sivu 5 Sivu 6 Sivu 7

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti 20 kg 20 kg 20 kg

Asteikko 5 g 5 g 5 g < 10 kg > 10 g

Yksikkö kg kg kg

Pituusmitan mitta-alue – 400 – 800 mm / 1 mm –

Punnituskaukalon mitat 600 x 280 x 90 mm 600 x 280 x 90 mm 560 x 280 x 95 mm

Vaa'an mitat 600 x 350 x 135 mm 600 x 350 x 135 mm 560 x 350 x 130 mm

Paino 3.2 kg 3.4 kg 3.4 kg

Virransyöttö verkkolaite 
4 x AA-paristo

verkkolaite  
4 x AA-paristo

verkkolaite ,
 4 x AA-paristo

Luokka

Toiminnot

Automaattinen virrankatkaisu • • –

Taaraus • • •

Näytön lukitus • • –

Automaattinen nollaus • • –

Manuaalinen nollaus – – •

Options – – –

Valmistaja pitää oikeuden 
muuttaa tai parantaa vaakojen 
ominaisuuksia. Varmista 
viimeiset tiedot myyjältä

Esitteessä mainitut mittatiedot 
ovat suuntaa antavia. 
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Yleistä tuotteista

Pylväsvaa'at

M320000-01 M320000-02

sivu 11 sivu 12

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti 250 kg 250 kg

Asteikko 50 g < 50 kg > 100 g 50 g < 50 kg > 100 g

Yksikkö kg kg

Pituusmitan mitta-alue 600 – 2100 mm – 

Punnitustason koko 350 x 450 mm 350 x 450 mm

Vaa'an mitat 350 x 450 x 920 mm 350 x 450 x 270 mm

Paino 7.7 kg 7,0 kg

Virtalähde verkkolaite
4 x AA alkaliparisto

verkkolaite
4 x AA alkaliparisto

Luokka

Toiminnot

Automaattinen virrankatkaisu • •

Taaraus • •

Näytön lukitus • •

Automaattinen nollaus • •

– –

BMI • •

Muistipaikkoja – –

Äiti / Lapsi -toiminto • •

Varustettu pyörin • •

Lisävarusteet MZ10023-1
Mekaaninen pituusmitta –

Sänkyvaa'at

M600020 M601020

sivu 21 sivu 22

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti 500 kg 500 kg

Asteikko 100 g 100 g

Yksikkö kg kg

Max. potilaan paino 300 kg 300 kg

Vaa'an mitat 600 x 550 x 920 mm 1000 x 450 x 90 mm

Paino 33 kg 29 kg

Virtalähde
verkkolaite

ladattava akku
verkkolaite

ladattava akku

Luokka

Toiminnot

Automaattinen virrankatkaisu • •

Taaraus • •

Näytön lukitus • •

Automaattinen nollaus • •

BMI • •

Muistipaikkoja 10 10

Kääntyvät pyörät • –

Varustettu pyörin – •

Lisävarusteet – –
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Yleistä tuotteista

Pyörätuolivaa'at Chair scales

M500020 M500020-01 M500020-02 M500020-03 M500020-C M501020 M403020
Electronic
chair scale

M400020
Electronic 
chair scale

sivu 17 sivu 17 sivu 17 sivu 17 sivu 18 sivu 18 page 22 page 23

Tekniset ominaisuudet

Kapasiteetti 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 250 kg 250 kg

Asteikko 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Yksikkö kg kg kg kg kg kg kg kg

Pituusmitan mitta-alue – – – – – – – –

Punnitustason koko 800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm 1400 x 800 mm 800 x 800 mm seat 380 x 450 mm
seat height 490 mm

seat 450 x 400 mm
seat height 525 mm

Vaa'an mitat 915 x 800 x 44 mm 915 x 800 x 200 mm 915 x 800 x 900 mm 915 x 800 x 900 mm 1515 x 800 x 65 mm 1070 x 1050 x 70 mm 600 x 850 x 960 mm 570 x 1055 x 935 mm

Paino 22 kg 27 kg 27 kg 34 kg 43.5/47.5 kg 45 kg 28 kg 28 kg

Virransyöttö verkkolaite
ladattava akku

verkkolaite
ladattava akku

verkkolaite
ladattava akku

verkkolaite
ladattava akku

verkkolaiter,
ladattava akku

verkkolaite
ladattava akku

mains adapter,
rechargeable batteries

mains adapter,
rechargeable batteries

Luokka

Toiminnot

Automaattinen virrankatkaisu • • • • • • • •

Taaraus • • • • • • • •

Näytön lukitus • • • • • • • •

Automaattinen nollaus • • • • • • • •

Manuaalinen nollaus – – – – – – – –

BMI • • • • • • • •

– –

Kääntyvät pyörät – – – – – – 4 4

Varustettu pyörin • • • • • • – –

Ajorampit • • • • • • – –

Lisävarusteet MZ30010
Toinen ajoramppi

MZ30010
Toinen ajoramppi

MZ30010
Toinen ajoramppi

MZ30010
Toinen ajoramppip

MZ30010
Toinen ajoramppi – – –

Mittavälineet ja varusteet Measuring devices and accessories

MZ10038 MZ10023-3 MZ10023-01 MZ10048 MZ10042 MZ10017 MZ10021
Mechanical circumference 

measuring tape

MZ10040
Baby length

measuring rod

MZ10027-1
Baby length

measuring mat

MZ10028-1
Baby length

measuring rod

MZ10043
Carrying bag for baby
measuring board etc.

MZ10062
Carrying bag

for floor scales

MZ10060
Carrying bag

for baby scales

sivu 15 sivu 14 sivu 16 sivu 14 sivu 15 sivu 16 page 19 page 8 page 9 page 9 page 8 page 10 page 7

TTekniset ominaisuudet

Mitta-alue 800 – 2100 mm 60 – 2100 mm 600 – 2100 mm 150 – 2100 mm 0 – 2200 mm 50 – 1500 mm 100 –  1000 mm 100 – 990 mm 100 – 1000 mm – – –

Asteikko 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 5 mm 2 mm – – –

Yksikkö cm cm cm cm cm cm cm cm cm – – –

Mitat
880 x 450 x 350 mm 930 x 330 x 35 mm 930 x 35 x 35 mm 348 x 214 x 410 mm 140 x 35 x 130 mm 55 x 80 x 20 mm 1260 x 280 x 90 mm 1260 x 280 x 90 mm 1000 x 140 x 340 mm 600 x 340 x 150 mm 400 x 315 x 60 mm 600 x 380 x 150 mm

Paino 6.2 kg 1 kg 750 g 2.3 kg 180 g 45 g 1.5 kg 516 g 700 g 330 g 400 g 600 g

Virransyöttö – – – – – – – – – – – –

Lisävarusteet – – – Tulossa 2018 MZ10043 laukku – – MZ10043 bag – – – – –
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Yleistä tuotteista

Wheelchair scales Tuolivaa'at

M500020
Electronic 

wheelchair scale

M500020-01
Electronic wheelchair
scale/2 boundaries

M500020-02
Electronic wheelchair  
scale/ foldable column

M500020-03
Electronic wheelchair

scale/ foldable handrail

M500020-C
Electronic

stretcher scale

M501020
Electronic

wheelchair scale

M403020 M400020

pages 20 – 23 page 20 page 20 page 20 page 20 page 21 page 21 sivu 19 sivu 20

Technical Specifications

Capacity 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 250 kg 250 kg

Graduation 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Units kg kg kg kg kg kg kg kg

Length measuring range – – – – – – – –

Dimensions weighing platform
Dimensions seat/seat hight

800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm 1400 x 800 mm 800 x 800 mm istuin 380 x 450 mm
istuinkorkeus 490 mm

is 450 x 400 mm
istuinkorkeus 525 mm

Dimensions overall 915 x 800 x 44 mm 915 x 800 x 200 mm 915 x 800 x 900 mm 915 x 800 x 900 mm 1515 x 800 x 65 mm 1070 x 1050 x 70 mm 600 x 850 x 960 mm 570 x 1055 x 935 mm

Weight 22 kg 27 kg 27 kg 34 kg 43.5/47.5 kg 45 kg 28 kg 28 kg

Power supply
mains adapter,

rechargeable batteries
mains adapter,

rechargeable batteries
mains adapter,

rechargeable batteries
mains adapter,

rechargeable batteries
mains adapter,

rechargeable batteries
mains adapter,

rechargeable batteries
verkkolaite

ladattava akku
verkkolaite

ladattava akku

Approved class

Functions

Automatic shut off • • • • • • • •

Tare • • • • • • • •

Hold • • • • • • • •

Automatic zero setting • • • • • • • •

Manual zero adjustment – – – – – – – –

BMI • • • • • • • •

Castors – – – – – – – –

Steering wheels – – – – – – 4 4

Transport castors • • • • • • – –

Ramps • • • • • • – –

Options
MZ30010

Second ramp
MZ30010

Second ramp
MZ30010

Second ramp
MZ30010

Second ramp
MZ30010

Second ramp – – –

Measuring devices and accessories Mittavälineet ja varusteet

MZ10038
Stadiometer
mechanical

MZ10023-3
Telescopic height

measure/wall mounting

MZ10023-01
Telesc. height measure,
scale and wall mounting

MZ10048
Digital height measure,

hand hold, free, mounting

MZ10042
Portable stadiometer

mechanical

MZ10017
Mechanical body length

measuring tape

MZ10021 MZ10040 MZ10027-1 MZ10028-1 MZ10043 MZ10062 MZ10060

pages 7 – 10, 17– 19 page 18 page 17 page 19 page 17 page 18 page 19 sivu 16 sivu 8 sivu 9 sivu 9 sivu 8 sivu 10 sivu 7

Technical Specifications

Length measuring range 800 – 2100 mm 60 – 2100 mm 600 – 2100 mm 150 – 2100 mm 0 – 2200 mm 50 – 1500 mm 100 –  1000 mm 100 – 990 mm 100 – 1000 mm – – –

Graduation 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 5 mm 2 mm – – –

Units cm cm cm cm cm cm cm cm cm – – –

Dimensions
880 x 450 x 350 mm 930 x 330 x 35 mm 930 x 35 x 35 mm 348 x 214 x 410 mm 140 x 35 x 130 mm 55 x 80 x 20 mm 1260 x 280 x 90 mm 1260 x 280 x 90 mm 1000 x 140 x 340 mm 600 x 340 x 150 mm 400 x 315 x 60 mm 600 x 380 x 150 mm

Weight 6.2 kg 1 kg 750 g 2.3 kg 180 g 45 g 1.5 kg 516 g 700 g 330 g 400 g 600 g

Power supply – – – – – – – – – – – –

Options – – – Coming 2018 MZ10043 bag – – MZ 10043 laukku – – – – –

Paljonko panet painoa vaa'alle?

Voit myös tiedustella muitakin punnitusratkaisuja 
terveydenhuollon käyttöön!

Ota yhteyttä myyntiimme:

p. 09-56041

knorring@knorring.fi

verkkosivumme: www.knorring.fi

https://www.knorring.fi/tuote/terveydenhuolto/potilasvaa-at-ja-pituusmitat.html
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1. Valmistaja (tyyppihyväksynnän mukainen)
2. Käyttötarkoitus (tyyppihyväksynnän mukainen)
3. Tyyppihyväksynnän referenssinumero (testisertifikaatin numeron kanssa)
4. Vaa'an tyyppinumero
5. Vaa'an tarkkuusluokka
6. Muistutus lisädokumenteista
7. Sähköiskulta suojaava merkintä
8. IP luokitus, suojausluokka vettä ja pölyä vastaan
9. Diketiivin mukainen merkintä

10. Merkintä metrologisesta tarkastuksesta (varmennus) ja varmennusvuosi.
11. Varmennuksen suorittajan (ilmoitettu laitos) numero
12. Ilmoitetun laitoksen numero, jonka mukaan laite on rekisteröity

lääkintälaitteeksi
13. Lämpötila-alue, jonka sisällä mittaustuloksen luotettavuus on taattu
14. Vaa'an ominaisuudet
15. Sarjanumero viivakoodina - 128
16. Sarjanumero
17. Virtalähteen tiedot ja suojaus
18. Rekisteröintikoodi liittyen ympäristöasioihin

1
2
3
4
5

6

7       8

9         10                   11 12  13

18 17 16

14 

15

ADE toimii ISO sertifikaatin mukaisesti ja 

noudattaa tutkimuksessa, tuotannossa, 

myynnissä ja huollossa standardeja DIN EN ISO 

9001/DIaN EN ISO 13485.

Terveydenhuollon vaakoja koskevat EU 
vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Tällä merkinnällä olevat tuotteet täyttävät direktiivin 93/42/EEC vaatimukset lääkintälaitteista. 

Tällä merkinnällä olevat tuotteet täyttävät direktiivin 2014/31/EU vaatimukset ei-automaattisten vaakojen 
saattamisesta markinoille.



Terveydeksi

TERVEYDENHUOLLON 
VAA'AT - LUOKKA III2018

Valtuutettu ADE maahantuoja Suomessa:

KNORRING OY AB
MESTARINTIE 4
01730 VANTAA

p. 09-56041    knorring@knorring.fi   www.knorring.fi




