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LINHA MÉDICO-HOSPITALAR

A Urano sempre oferece as melhores soluções para você. No segmento médico-hospitalar, as balanças para pesar pessoas e 
pediátricas atendem aos mais rigorosos requisitos de precisão em pesagem exigidos pelo INMETRO. São fáceis de usar, seguras, 
robustas, e oferecem confiabilidade aos profissionais da área da saúde, agilidade no atendimento ao público e  durabilidade.

BALANÇAS PARA PESAR PESSOAS UR 10.000 LIGHT 300/100

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Para uso em farmácias, hospitais, clínicas, consultórios médicos, clubes, academias de ginástica, escolas, etc.

Dimensões da balança

Fonte multivoltagem automática: 90 a 240VAC 

Alimentação

• Plataforma em aço inox de 40 x 40cm.

• Coluna: 60cm.

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  

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. 

pés reguláveis

• Régua retrátil (antropômetro) mede até 1,90m 
  (referente ao modelo 22.31.008.0359).

BALANÇAS PEDIÁTRICAS UBB 15/5 E 20/2
Disponíveis nas capacidades de 15 kg, divisão de 5g, e de 20kg, com divisão de 2g, são indicadas para serem usadas em 
consultórios médicos, hospitais, farmácias e creches.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Diferencial exclusivo: Possui backlight 
que proporciona a melhor visualização do 
d i sp l a y  em  amb ien t es  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.

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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 
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