
 

S3

Balança portátil para diversas 
aplicações

Funções:
• Verificação: Identifica se o peso está dentro de um intervalo de valores.

• Conta peças:  Determina quantidades exatas de peças.
• Auto-hold: Mantém no ecrã o valor do peso mesmo que se retire o objeto.

• Memorização da tara: 20 memórias de tara e da última pesagem.

• Leve: Com pegas incorporadas para facilitar o transporte. 

• Fácil de limpar: Prato em aço inoxidável e cantos arredondados.

• Estanca: Proteção IP-65 contra pó e líquidos.

• Conetividade: Envio de dados diretamente para o PC.

• Personalizável: Configure a impressão do ticket.



 

 

 

 

 
Aplicações

Ideal para trabalhar em ambientes húmidos, onde se requer uma limpeza 
extrema, como a pesagem de alimentos húmidos, ingredientes e produtos 
agrícolas.
Adequada para utilização em serviços de encomendas e indústria devido 
à sua capacidade de pesar objetos de grande dimensão e memorizar o 
valor da pesagem.
 

Design compatível com HACCP
Tecnologia de estanqueidade total, com juntas de silicone, sem cantos ou 
esquinas aguçados para garantir a proteção contra a entrada de líquidos, 
facilitar a limpeza e reduzir a acumulação de resíduos.

BALANÇAS INDUSTRIAIS

Ecrã multicolor
O visor muda de cor indicando se 
o peso está acima (cor vermelha), 
abaixo (cor amarela) ou dentro do 
valor normal (cor verde) estabelecido.

Cabo de alimentação de ligação direta à rede e bateria recarregável
O cabo de alimentação de ligação à rede está integrado com um sistema 
de empanque para garantir a estanqueidade, e inclui uma bateria 
recarregável com uma autonomia de 30 a 60 horas.

Conetividade
Ligação à impressora através de um cabo 
ou sem fios (opção). Ticket com data, 
hora, produto, lote, n.º de ticket, peso 
bruto/líquido, tara, cabeçalho e pé de 
página. Saída de dados por ligação USB 
diretamente para o PC, sem software. 
Compatível com software de gestão 
(ERP, SGA) e aplicações para PC.

Ref. Acessórios PVP(€)

32332 Pedal de tara ---,--

5263 Indicador repetidor RD3 (Compatível com S3-RS) ---,--

6950 Indicador repetidor sem fios RD3W ---,--

70034 Impressora com cabo PR4 (Compatível com S3-RS) ---,--

70035 Impressora sem fios PR4W ---,--

70036 Impressora com cabo PR6 (Compatível com S3-RS) ---,--

70037 Impressora sem fios PR6W ---,--

60210 Semáforo de 3 luzes LED com placa de relés ---,--

4877 Software Virtual Key para PC (Compatível com S3-RS) ---,--

61084 Cabo USB Direct (Compatível com S3-RS) ---,--

36788 Cabo RS-232 a RD3 ou PC, 1,5 m (Compatível com S3-RS) ---,--

3739 Cabo RS-232 a RD3 ou PC, 4 m (Compatível com S3-RS) ---,--

Dimensões exteriores (mm)

Modelo S3
6

S3
15

S3
30

S3
6RS

S3
15RS

S3
30RS

Referência 6159 6160 6161 70158 70153 70154

Capacidade (g) 6.000 15.000 30.000 6.000 15.000 30.000

Resolução (g) 0,5 1 2 0,5 1 2

Alimentação 230 V / 50 Hz (Euro)

Temperatura de funcionamento +-5°C /+35°C

Duração da bateria 30 - 60 horas

Visor LCD retroiluminado

Segmentos 6 dígitos

Dígitos da altura (mm) 20

Unidades de pesagem g (kg), lb, oz

Material da estrutura ABS

Material do prato Aço inoxidável

Conetividade Não RS 232-C, USB (Opcional)

Proteção de estanqueidade IP-65

Dimensão prato de pesagem (mm) 250 x 197

Dimensão do produto (mm) 291 x 330 x 98

Peso líquido do produto (kg) 3,7

Dimensão da embalagem (mm) 380 x 350 x 225

Peso total da embalagem (kg) 4,6

PVP ( ) ---,-- ---,-- ---,-- ---,-- ---,-- ---,--
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