BALANÇA MODELO PB
A balança modelo PB integra várias possibilidades, muito úteis para
variadas aplicações. Possibilidade de pesagem de batatas, frutas, botijas,
extintores.
Equipamento com Veriﬁcação CE incluída. Este modelo de balança
encontra-se apto a ser utilizado em transações comerciais.

CARATERÍSTICAS GERAIS

• Construção robusta
• Balança extremamente portátil e ergonómica com asa para fácil
transporte
• Visor desmontável e rotativo a 180º
• Teclado com zero, tara, hold e power
• Baixo peso: 6,2kg
• Função poupança de energia
• Alimentação: pilhas
• Display retroiluminado (On/Oﬀ)
• Display LCD destacável da plataforma (cabo em espiral)
• Função Hold
• Função multiescala
• Inclui porta RS232 para comunicação ao PC

DIMENSÕES (mm)

OPCIONAIS

• Impressora de tickets
• Impressora de etiquetas
• Bateria interna recarregável
• Fixação à parede
• USB

Pega para fácil transporte
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Visor rotativo a 180º

Possibilidade de ﬁxação à
parede

Visor de fácil leitura
separado da plataforma
(Cabo em espiral)
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BALANÇA MODELO MCA-C
Balança Eletrónica, marca BARCELBAL®, modelo MCA-C fabricada
para empresas do setor de refrigeração e ar condicionado, com
estrutura em Pintura Industrial e Tampo em Aço Inox, robusta e
reforçada para extrema durabilidade. Pesagem simples mediante
sistema de pesagem monocélula.
Equipamento com Veriﬁcação CE incluída.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

• Equipamento robusto preparada para utilização intensiva
• Estrutura em pintura industrial e tampo em aço inox AISI304
• Facilidade de transporte (mala modelo Carrera - Opcional)
• Inclui 4 (quatro) pés de regulação em altura de ajuste rápido e fácil. Nivelamento da plataforma
efetuado através de bolha de nível incorporada na mesma.
• Célula de carga eletrónica com proteção contra humidades
• Dimensões prato de pesagem: 300x300mm ou 400x400mm
• Dimensões gerais da mala: 550x420x130 mm

TERMINAL DE PESAGEM
• Terminal de pesagem em aço inox
• Classe III - Proteção IP65
• Display LCD de 6 dígitos e 6 Leds de estado
• Conversão A/D com precisão 1/30000
• Bateria interna recarregável com aviso de baixa bateria
• Alimentação a 220Vac
• Conﬁguração da intensidade, alcance e tempo de estabilização
• Software desenhado para reduzir efeitos de possíveis vibrações
• Saída RS232 para ligação ao PC
• Funções:
• Zero, Tara, Seleção de funções e On/Oﬀ
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De acordo com a parceria realizada entre a APIRAC e a Barcelbal, importa salientar que os valores apresentados visam a
disponibilizar a todos os associados os equipamentos que mais se adequam às suas necessidades aos melhores preços.
As balanças PB e MCA-C são desenvolvidas em parceria com APIRAC para as empresas do sector dos gases ﬂorados.

CARATERÍSTICAS GERAIS BALANÇA PB E BALANÇA MCA-C
Rerência
PB

Dimensões do Alcance (kg)
prato (mm)
355x443

15/30
30/60
60/150
150/200

Divisão (g)

Veriﬁcação
CE

5/10
10/20
20/50
50/100

Incluída

Divisão (g)

Veriﬁcação
CE

5
10
20
50

Incluída

- Incluí certiﬁcado de veriﬁcação CE

Rerência
MCA-C

Dimensões do Alcance (kg)
prato (mm)
300x300
400x400

15
30
60
150

- Incluí certiﬁcado de veriﬁcação CE
- Terminal de pesagem modelo MC-I5
- Mala Carrera para acondicionamento da balança MCA-C (Opcional)

PREÇOS SÓCIOS:

PREÇOS NÃO SÓCIOS:

BALANÇA PB
• Valor Unitário: 330,00 €

BALANÇA PB
• Valor Unitário: 493,00€

BALANÇA MCA-C
• Valor Unitário (300x300mm): 315,00€
• Valor Unitário (400x400mm): 375,00 €
• Mala Carrera: 130,00€
• Asa amovível para mala Carrera: 36,00€

BALANÇA MCA-C
• Valor Unitário (300x300mm): 470,00€
• Valor Unitário (400x400mm): 560,00 €
• Mala Carrera: 195,00€
• Asa amovível para mala Carrera: 55,00€

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
Prazo de entrega: Entrega imediata, salvo rutura de stock.
Entrega: Da vossa responsabilidade, a entregar nas N/instalações (portes de envio não incluídos).
IVA: Não incluído, a debitar à taxa legal em vigor.
Pagamento: Com a entrega do equipamento.
Garantia: 1 ano de garantia (balança PB) e 2 anos de garantia (Balança MCA-C) contra defeitos de fabrico e/ou montagem.
Exclusões da Garantia: Má utilização do operador, quando se tenha tentado ou realizado uma reparação por técnicos não
autorizados pela Barcelbal.
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