
Adaptadores e conversores Urano - Soluções para a 

conectividade 

A Urano Balanças e Equipamentos Eletrônicos desenvolveu uma linha 

adaptadores e conversores que possibilitam a comunicação de suas 

balanças comerciais diretamente com os computadores (via USB), com 

sistema Android (tablets e smarthfones) através de conexão bluetooth ou 

com sistemas de automação baseados em protocolos de balanças de 

outros fabricantes. 

Adaptador Serial TTL/USB  

Através deste conversor é possível conectar a balança Urano diretamente 

na porta USB do computador. Compatível com as balanças da linha POP 

(POP-S, POP-Z e UDC POP 15kg e 20kg), Nova Multi e UR 10.000 Light . 

Adaptador bluetooth para balanças Urano  

A conexão sem fio por bluetooth oferece mobilidade à balança, que passa 

a se comunicar com dispositivos com sistema Android.  Através de um 

aplicativo Android homologado para uso com o adaptador da Urano, o 

usuário tem a possibilidade de solicitar informações de pesagem à balança 

e, em alguns modelos, de troca de preço/kg através do dispositivo com 

Android, sem a necessidade de digitação no teclado na balança. O 

adaptador de bluetooth é compatível com as balanças POP-S, POP-Z, UDC 

POP (de 15 e 20kg), nova Multi e UR 10.000 Light. 

Cabo adaptador serial  

Este produto é utilizado nas balanças da linha POP (POP-S, POP-Z e UDC 

POP) e UR 10.000 Light e se faz necessário quando o cliente deseja 

conectar esses modelos de balança com o computador. 

Conversor de protocolo PZ-P3 

Possibilita a comunicação das balanças POP-S e POP-Z com sistemas de 

automação baseados em protocolos de balanças de outro fabricante. 

 



Sobre a Urano 

Há 32 anos no mercado brasileiro, a Urano Balanças e Equipamentos 

Eletrônicos desenvolve e produz equipamentos de alta tecnologia. Com 

sede em Canoas, no Rio Grande do Sul, a indústria oferece uma linha de 

balanças nas versões digitais, eletrônicas, comerciais, industriais, 

pesadoras, contadoras, pediátricas, para correios, de plataforma. Na linha 

de automação comercial, produz impressoras de cupom térmico, 

impressoras fiscais e S@T. 

Mais informações no site: www.urano.com.br  

Informações para a imprensa: 

Lana de Paula - (11) 94762-6570 


