
 

S5i

Balanças para ambientes higiénicos e 
alimentares

Funções:
• Suporte automático: Mantém o valor do peso no visor mesmo que se retire o objeto da balança.

• Tara automática: Memória de 20 taras numéricas e da última pesagem.
• Comprovação: Identifica se o peso está dentro de um determinado intervalo de valores.

• Conta peças:  Determina quantidades exatas de peças.

• Design higiénico: Acabamento em aço inoxidável AISI-304 de acordo com as diretrizes HACCP. 

• Fácil de limpar: Reduz a contaminação cruzada.

• Estanque: Proteção IP-65 contra poeiras e líquidos.

• Personalizável: Configura a impressão do ticket.

• Conetividade: Envio de dados diretamente para o PC.



 

 

 

 

 
Aplicações

Ideal para trabalho em ambientes secos e húmidos onde seja necessária 
uma limpeza habitual com água, como a pesagem de alimentos secos e 
húmidos, ingredientes, peças, pacotes, indústria, agricultura.

Novo design
Com sistema de juntas de silicone e sem bordas nem cantos aguçados que 
garante a estanquidade, facilita a limpeza e reduz a acumulação de resíduos.

BALANÇAS INDUSTRIAIS

Dimensões exteriores

Conetividade
Ligação à impressora através da 
saída RS 232-C ou de ligação sem 
fios (opcional). Impressão de ticket 
com data e hora de cada pesagem, 
número do produto, n.º do lote, n.º 
do ticket, peso bruto, peso líquido, 
tara, cabeçalho e rodapé da página.

Visor multicolor
O visor muda de cor indicando se o 
peso estiver acima (cor vermelha), 
abaixo (cor amarela) ou dentro (cor 
verde) do limite do intervalo fixado.

Modelo S5i
6

S5i
15

S5i
30

S5i
6RS

S5i
15RS

S5i
30RS

Referência 60727 60728 60729 70249 70151 70152

Capacidade (g) 6.000 15.000 30.000 6.000 15.000 30.000

Resolução (g) 0,5 1 2 0,5 1 2

Fonte de alimentação 230V / 50 Hz (Euro)

Temperatura de trabalho +-5ºC /+35°C

Duração da bateria 30 - 60 horas

Visor LCD retroiluminado

Segmentos 6 dígitos

Altura (dígitos em mm) 25

Unidades de pesagem g (kg), lb, oz

Material da estrutura Aço inoxidável AISI 304

Conetividade Não RS 232-C, USB (Opcional)

Proteção de estanqueidade IP-65

Dim. prato de pesagem (mm) 290 x 210

Dim. do produto (mm) 295 x 334 x 110

Peso líquido do produto (kg) 4,7

Dim. da embalagem (mm) 418 x 390 x 240

Peso total com embalagem (kg) 6,8

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

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

Ref. Acessórios PVP(€)

32332 Pedal de tara ---,--

5263 Indicador repetidor RD3 (Compatível com S5i-RS) ---,--

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

70034 Impressora com cabo PR4 (Compatível com S5i-RS) ---,--

70035 Impressora sem fios PR4W ---,--

70036 Impressora com cabo PR6 (Compatível com S5i-RS) ---,--

70037 Impressora sem fios PR6W ---,--

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

4877 Software Virtual Key (Compatível com S5i-RS) ---,--

61084 Cabo USB Direct (Compatível com S5i-RS) ---,--

36788 Cabo RS-232 para RD3 ou PC, 1,5 m (Compatível com S5i-RS) ---,--

3739 Cabo RS-232 para RD3 ou PC, 4 m (Compatível com S5i-RS) ---,--
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