LINHA
COMERCIAL

A maior variedade
em balanças à bateria e
rede elétrica do mercado: suas
vendas livres de blecautes

Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

BALANÇAS COMPUTADORAS
Balança computadora US POP-S
COM SAÍDA SERIAL
BATERIA

SAÍDA SERIAL

Capacidade

Divisão

30kg
20kg

COMPACTA

2g
2g

Compacta, fácil de transportar e versátil! Indicada para o varejo em geral.
Muito utilizada em feiras livres e eventos.
Dimensões do prato: 268 x 218mm
Dimensões da balança (LxAxC): 270 x 110 x 340mm

VISÃO DO CLIENTE

baNDEJA DE FRUTAS
(OPCIONAL)

PARA IMPRIMIR:
IMPRESSORA URANO USE-CB III*
Imprime com código de barras.
Etiqueta autoadesiva.
Destaque fácil.
Impressão térmica.

• Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
• Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
• Indicação da carga de bateria disponível no display.
• Armazena 99 preços na memória.
• Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
• Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
• Sistema de proteção contra insetos - arruelas de vedação.
• A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
• Saída Serial RS232.
• Prato de frutas para um melhor aproveitamento (opcional Urano).
• Possibilidade de conexão a computador via cabo adaptador (opcional Urano).
• Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial
específico – código 11.10.031.0499 (acessório opcional Urano).
Faixas de pesagem: modelo 20/2 - até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g

* acessório opcional.

modelo 30/2 - até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
de 15,010 a 30kg = 10g.

ACESSÓRIOS urano - OPCIONAIS

Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)

Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII

Módulo conversor
de RS232 p/USB

Balança computadora US POP-Z
COM SAÍDA SERIAL
BATERIA

VISUAL MUITO MAIS

MODERNO

TODAS AS FUNÇÕES
DE QUE VOCÊ PRECISA

Capacidade

SAÍDA SERIAL

30kg
20kg

Divisão

2g
2g

Rápida na pesagem, estável e versátil! Indicada para o varejo em geral, especialmente
buffets a quilo, sorveterias e padarias.

Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm

VISÃO DO CLIENTE

• Excelente visibilidade das informações em display de LCD com backlight.
• Displays com indicação de peso líquido, preço por quilo e total a pagar.
• Indicação da carga de bateria disponível no display.
• Armazena 99 preços na memória.
• Funções Tara, Preço Fixo e modo Empacotadora.
• Capa plástica protetora e teclado seguro contra infiltrações.
• A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
• Saída serial RS232..
• Possibilidade de conexão a computador via cabo adaptador (opcional Urano).
• Possibilidade de comunicação com a impressora USE-CBIII através de cabo serial
específico – código 11.10.031.0499 (acessório opcional Urano)
Faixas de pesagem: modelo 20/2 - até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
modelo 30/2 - até 6kg = 2g
de 6,005 a 20kg = 5g
de 15,010 a 30kg = 10g.

ACESSÓRIOS Urano - OPCIONAIS
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Cabo serial padrão
(DB9 macho -DB9 fêmea)

Cabo Adaptador DB9-RJ45
Serial p/ Impressora USE-CBIII

PARA IMPRIMIR:
IMPRESSORA URANO USE-CB III*
Imprime com código de barras.
Etiqueta autoadesiva.
Destaque fácil.
Impressão térmica.
* acessório opcional.

Módulo conversor
de RS232 p/USB

Balança computadora TOP

com etiquetador incorporado
Capacidade

Divisão

30kgkg 22gg
30

ETIQUETADOR

BATERIA

INCORPORADO

SISTEMA

NO BREAK

DISPLAY LCD COM

BACKLIGHT

Indicada para padarias, minimercados, açougues, fruteiras,
confeitarias e sorveterias.
• Display em coluna de LCD, com backlight, que indicam peso líquido,
preço por quilo e total a pagar.
• Pesa e imprime etiquetas utilizando a carga da bateria.
• Memória interna para 420 produtos.
Dimensões do prato: 340 x 310mm
• Cadastro de produtos via teclado.
Dimensões da balança (LxAxC): 410 x 160 x 560mm
• Teclado de acesso rápido para até 78 produtos.
• Espelhamento do teclado: em caso de manutenção do teclado numérico (16 teclas) é
Faixas de pesagem: até 6kg = 2g
possível a utilização do teclado de acesso rápido (40 teclas) para substituí-lo.
de 6,005 a 15kg = 5g
• O exclusivo formato de etiqueta (21 x 60mm), reduz o custo com
de 15,010 a 30kg = 10g
suprimentos e prolonga a vida útil da cabeça térmica.
• Teclado, bateria e módulo impressor podem ser substituídos pelo próprio usuário,
sem rompimento do lacre do INMETRO.
• Através de módulo opcional exclusivo da Urano (módulo ethernet), a balança TOP migra para o
conceito TOP.net, fazendo com que ela assuma novas funcionalidades e possa ser ligada em rede através do
Software Urano Integra.
• Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).
acessórios urano - OPCIONAis
Modelo TOP.Net
Opção de funcionamento em rede TCP/IP
via módulo ethernet (conceito TOP.net).

ETIQUETA

(21 x 60mm)

O formato mais econômico do mercado,
com informações e código de barras.
Migrando para o conceito TOP.net, é possível utilizar
gratuitamente o software Urano Integra para cadastrar
produtos, receitas e informações nutricionais, e adicionar
mais dois layouts de etiquetas para uso: 67x60 e 76x60mm.

Capa plástica para proteção do teclado.

BALANÇAS PESADORAS

Balança pesadora UDC 6000/1 S
Capacidade

PRECISÃO
TOTAL NA PESAGEM

DISPLAY LCD COM

BACKLIGHT

6kg

Divisão

1g

Compacta, precisa, com recursos tecnológicos
que fazem a diferença no trabalho do dia a dia!
Dimensões do prato: 200 x 160mm
Dimensões da balança (LxAxC): 210 x 230 x 110mm

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência
de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.
• Display em LCD com backlight - funções Tara e Envia.
• Saída para impressoras com conector RJ45.
• Saída serial RS232C com conector Rj45.
• Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

acessório uraNO OPCIONAL

Adaptador
DB9/RJ45 SER

* Com ou sem bateria.
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Balança pesadora UDC CO
BATERIA

DISPLAY LCD COM

BACKLIGHT

COM AS FUNÇÕES

TARA E ENVIA

Dois displays com backlight que oferecem a melhor
visualização das operações da balança tanto para o
usuário quanto para o cliente.
Dimensões do prato: 340 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 270 x 120mm

Acompanha cabo adaptador DB9/RJ45
(código 11.10.031.0382)
Não acompanha cabo USB.

30kg
30kg

2g
5g

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência
de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.
• Funções Tara e Envia.
• Opera à bateria e rede elétrica.
• Saídas para conexão serial RS232C e USB.
• Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).
Faixa de pesagem - modelo 30/2: até 6kg = 2g.
de 6,005 a 15kg = 5g.
de 15,010 a 30kg = 10g.
modelo 30/5: de 0 a 30kg = 5g.

Balança pesadora UDC POP
BATERIA

Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm

Modelos
Capacidade Divisão

DISPLAY LCD COM

BACKLIGHT

COM AS FUNÇÕES

TARA E ENVIA

VISÃO DO CLIENTE

Modelos
Capacidade Divisão

20kg
15kg

2g
5g

Maior autonomia, baixo consumo e estabilidade
são as principais características da balança UDC POP!
Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência
de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

VISÃO DO CLIENTE

• Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
• Saída para a impressora Urano USE-CB II.
• Possibilidade de conexão com computador via cabo adaptador (opcional).
• Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).
Faixas de pesagem: modelo 20/2 - até 6kg = 2g
de 6 a 20kg = 5g
modelo 15/5 - de 0 a 15kg = 5g

ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS

PARA IMPRIMIR:
IMPRESSORA URANO USE-CB II*
Imprime com código de barras.
Etiqueta autoadesiva.
Destaque fácil.
Impressão térmica.

Adaptador serial RS232

4

Adaptador
Bluetooth

Adaptador serial
TTL/USB

* acessório opcional.

Balança pesadora UDC POP

Modelos
Capacidade Divisão

5kg
6kg

BATERIA

0,5g
1g

Versatilidade, rapidez de pesagem e estabilidade
são os destaques da UDC POP.

Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência
de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.
• Display frontal e traseiro em LCD com backlight.
• Comunicação com computador via porta serial (cabo opcional Urano).
• Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).
acessório uraNO OPCIONAL

VISÃO DO CLIENTE

Faixas de pesagem: modelo 5/0,5 - de 0 a 2000g = 0,5g
de 2001 a 5000 = 1g
modelo 6/1 - de 0 a 6000g = 1g

Adaptador
DB9/RJ45

IMPRESSORA
Impressora Térmica USE-CB II

ETIQUETAS

A parceria ideal para sua balança.
IMPRESSÃO COM
CÓDIGO DE

BARRAS

MUITO+
ECONÔMICA

IMPRESSÃO

TÉRMICA

• Compatível com os seguintes modelos: POP-Z,
CP POP, Multi, UDC POP (somente os modelos com
capacidade de 15 e 20kg), POP-S, UD Mini,
UR 10.000 e UR 10.000 Light.
• Imprime código de barras.
• Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil
de até 100km de papel impresso.
• Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.

Balança com comando UR 10.000 Light

Balança CP POP - modo Pesadora

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Velocidade de impressão: 62mm/s.
• Interface: serial TTL 9.600BPS.
• Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
• Temperatura de operação: 5 a 40ºC.
• Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
• Peso: 1.350kg.
• Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
• Consumo máximo estimado: 50W.

Balança CP POP - modo Contadora
14
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Balança US POP-Z / POP-S

SUPRIMENTOS
Imprima com qualidade
Se o seu negócio exige qualidade e economia na hora de imprimir, utilize
suprimentos originais Urano. Nós temos os melhores produtos por um
ótimo custo-benefício. São diversos formatos de etiquetas autoadesivas,
bobinas de papel térmico para impressoras e ribbons.

Use sempre

SUPRIMENTOS

Com os suprimentos originais Urano, você tem funcionamento e qualidade
de impressão ideais, além da maior vida útil para seus equipamentos.
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BALANÇAS DE PLATAFORMA
COMANDO UR 10.000 LIGHT
• Display de LCD com backlight e indicador de carga de bateria.
• Gabinete com alta resistência à corrosão.
• Saída para impressora Urano USE-CB II ou para conectar cabos
adaptadores serial, USB ou bluetooth (acessórios opcionais
exclusivos da Urano).
• Funções Tara e Envia.
• Fonte de alimentação multivoltagem automática: de 90 a 240VAC.

DISPLAY LCD COM

BACKLIGHT

Indicadas para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

Modelos com bandeja em aço inox
• Modelos disponíveis em versões
com ou sem coluna.
• Nos modelos sem coluna, o
comando indicador acompanha um
suporte que facilita a fixação.
• Pés fixos com ajuste de altura regulável.
• Opções com ou sem bateria.

60/150/300kg
40 X 40cm

500/600kg
60 X 80cm

Com estrutura inox

Capac. Divisão Plataforma Coluna
150/300kg
40 X 50cm ou 45 x 60cm

150kg

50g

40 x 50cm 56,5cm

300kg

100g

45 x 60cm 66,5cm

Com estrutura metálica

Capac. Divisão Plataforma Coluna
60kg

20g

40 x 40cm

50cm
50cm

150kg

50g

40 x 40cm

150kg

50g

40 x 50cm 56,5cm

300kg

100g

40 x 40cm

300kg

100g

45 x 60cm 66,5cm

500kg

100g

60 x 80cm 66,5cm

600kg

100g

60 x 80cm 66,5cm

60cm

Modelos com estrutura e bandeja em aço carbono
• Encosto que possibilita o apoio de sacos
e outras mercadorias, facilitando a
pesagem.
• Com rodas, que facilitam o transporte,
ou pés, para regulagem de altura.
• Somente o modelo com pés reguláveis e
encosto possui opção sem coluna.
• Opções com ou sem bateria.

Com rodas e encosto*

Capac. Divisão

Plataforma

Coluna

150kg

50g

40 x 50cm

75cm

300kg

100g

45 x 60cm

75cm

Com pés reguláveis e encosto

Capac. Divisão

Plataforma

Coluna

100g

45 x 60cm

75cm

300kg

* Não possui trava para as rodas.
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Modelos em aço carbono, com 4 células de carga e caixa de junção

Capacidade Divisão

Plataforma

1500kg

500g

1,50 x 1,50cm

1500kg

500g

1,20 x 1,20cm

Xadrez pintada

• Opções com ou sem bateria.

PARA IMPRIMIR - USE A IMPRESSORA URANO USE-CB II*

ACESSÓRIOS URANO - OPCIONAIS

Imprime com código de barras.
Etiqueta autoadesiva. | Destaque fácil.
Impressão térmica.
Adaptador serial RS232

Adaptador
Bluetooth

Cabo adaptador RS232/USB
Desacoplado UR 10.000 Light

* acessório opcional.

CABO DO COMANDO UR 10.000 LIGHT
Modelos sem coluna têm suporte para comando. O cabo entre a base da plataforma e o comando da balança mede:
1,38m para as balanças até 500kg, e 5m para os modelos de 1.500 e 3.000kg.

ACESSÓRIOS

Adaptador serial RS232: Possibilita Adaptador Bluetooth: Permite que as
às principais balanças comerciais balanças Urano compatíveis se
se conectarem a um computador. comuniquem com outros dispositivos
através de conexão Bluetooth.

Conversor de Protocolo PZ-P3:
Converte
protocolo
das
balanças POP-S e POP-Z para o
protocolo P3.

cabo RS232/USB desacoplado UR
10.000 Light: acessório exclusivo
para o comando UR 10.000 Light ser
conectado a um computador.

Adaptador serial TTL/USB: Possibilita
às principais balanças comerciais se
conectarem a um computador.

Capa plástica para
proteção do teclado
para as balanças TOP e
TOPMAX.

Módulo
ethernet
para
balança TOP: possibilita
funcionamento em rede
TCP/IP.

Adaptador DB9/RJ45:
Possibilita a conexão
entre a balança UDC
POP de 5/0,5 e 6/1 com
o computador
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SOBRE A URANO
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.
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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)

contato

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br
Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br
automacao.sc@urano.com.br

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

Filial
São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

Uberlândia
urano.uber@urano.com.br

redes sociais
/ UranoBalanÇas
/ COMPANY/ UranoBalanÇas

/ URANOTECNOLOGIA

O fabricante reserva-se o direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

MATRIZ

Fábrica Pernambuco

www.urano.com.br

SAC 0800 51 4276
Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

Todas as fotos são meramente ilustrativas.

Regionais

