
LINHA 
MÉDICO-HOSPITALAR

Confiabilidade e versatilidade
em pesagem para pessoas



BALANÇAS PARA PESAR PESSOAS UR 10.000 LIGHT 300/100

As balanças UR 10.000 LIGHT podem realizar rapidamente a pesagem de pessoas nos mais variados 
lugares e permite a medição da altura (modelo com antropômetro). Atendem aos mais rigorosos requisitos 
de precisão em pesagem exigidos pelo Inmetro.

pés reguláveis

Oferece ótima visualização do display 
de LCD em ambientes com pouca 
luminosidade graças ao backlight.

É rápida e fácil de usar, com operação 
simplificada. Após o término da 
pesagem, o zeramento é automático. 
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SUGESTÕES DE USO

Fonte multivoltagem automática: 90 a 240VAC 

Alimentação

Informações sobre pesagem Informações sobre o indicador

Capacidade

Divisão 100g
300kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos, para indicação 
de peso, com backlight.  

Dimensões da balança

• Plataforma em aço inox de 40 x 40cm.   | • Coluna: 60cm.
• Régua retrátil (antropômetro) mede até 1,90m (referente ao modelo 22.31.008.0443).
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sem antropômetro

com antropômetro

VANTAGENS PELO USO
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BALANÇAS PEDIÁTRICAS UBB 15/5 E 20/2

As balanças pediátricas UBB da Urano possuem alta resolução, ou seja, estabilizam o peso rapidamente, 
oferecendo agilidade e precisão na pesagem. Atendem aos mais rigorosos requisitos de precisão em 
pesagem exigidos pelo Inmetro.

Diferencial exclusivo: Possui 
backlight que proporciona a melhor 
visualização do display em ambientes 
com pouca luminosidade.

Prato anatômico, durável e de 
fácil higienização, feito em ABS injetado.

Funciona mesmo quando falta luz, 
possui bateria interna de grande 
autonomia.

Peso na medida certa - Possui 
TARA, facilitando o cálculo de peso do 
bebê antes e depois da amamentação.

VANTAGENS PELO USO
O modelo 15/5 já está homologado para ser 
usado com softwares médico-hospitalares

Visão frontal

Visão traseira

Saída para impressora Urano USE-CB II 
ou adaptador serial/USB

Exemplo de etiqueta impressa 
com a Impressora USE CB II

Modelo Capacidade Divisão Capacidade Máxima Tara Máxima

UBB 15/5 15kg 5g 15000g 15000g
UBB 20/2 20kg 2g/5g 6000g / 20000g 6000g

Informações sobre o display

Display de Cristal líquido (LCD) de 6 dígitos, com backlight.  

Dimensões 

Outras informações

• Bateria e carregador interno.

Fonte Full Range de 90 a 240VAC.

• Zeramento automático.
• Opção de cabo adaptador externo para conversão da saída para 
   impressora em saída serial RS232C.

Balança (LAP): 33,5 x 10,5 x 42,4cm.
Berço (LAP): 54,5 x 8 x 26cm.

Alimentação 

SUGESTÕES DE USO
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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/ UranoBalanÇas / URANOTECNOLOGIA

/ COMPANY/ UranoBalanÇas www.urano.com.br

SAC 0800 51 4276
Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio
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MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550

Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

Regionais

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br

automacao.pr@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

Filial

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de 
balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos 
para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um 
dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, www.urano.com.br, ou fale conosco pelo e-mail: 
vendas@urano.com.br.  Impulsione seu negócio com as soluções 
completas da Urano!

Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

SOBRE A URANO


