Wind

Linha de Balanças Digitais

PRAR UPX
POR QUE COM
rato?
é sempre mais ba
Produtos desenvolvidos com design, tecnologia,
recursos e robustez para durarem até
mais mantendo a mesma qualidade de um
produto novo em toda sua vida.

3x

*imagens meramente ilustrativas.

Sofisticação e Tecnologia em Conjunto

A linha de balanças eletrônicas Wind foi desenvolvida com a mais alta tecnologia no segmento de balanças.
A balança Wind C pesa e calcula automaticamente o preço final do item de forma rápida e precisa, com a
vantagem de operar com bateria, não precisando ser ligada a rede elétrica, graças a sua bateria com autonomia de
até 200 horas.
A balança Wind P pesa de forma rápida e precisa, também com a vantagem de operar com bateria, não
precisando ser ligada a rede elétrica.
Ambos os modelos possuem também a edição white.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

GABINETE

PRATO INOX

Construído em ABS de Alta resistência Produzido em aço Inox,
proporciona melhor acabamento e proporciona fácil limpeza e
durabilidade.
higienização. Com cavidade
anti deslizamento e gotejamento.

DISPLAY

TECLADO

Visor com backlight, contando Teclado de alta resistência,
com programação de três c o n f e c c i o n a d o
em
opcões de iluminação.
policarbonato com circuito
Wind C: Três indicadores (peso, preço/ de prata.
kg e preço total) com seis dígitos de
23mm, o maior do mercado.
Wind P: Um indicador de peso com seis
dígitos de 23mm, o maior do mercado.

Wind C: Disponibiliza Dezesseis
Teclas.
Wind P: Disponibiliza três Teclas.

110
220
BATERIA

PÉS

Possui autonomia de até
200 horas e fácil acesso
na troca (pode ser trocada
pelo usuário, não necessita
de técnico).

BI-VOLT

COMUNICAÇÃO

Pés
anti-derrapantes Carregador da bateria full
confeccionados
em range (110/220V) automático.
borracha de alta resistência,
com regulagem de altura.

Possui saída serial, com
mais de 100 protocolos
embarcados.
Funciona perfeitamente
em micro terminais e PDVs.

$

ECÔNOMIA

PROTEÇÕES

Possui
sistema
de Menu operador protegido
desligamento automático, por senha.
configurável pelo usuário. Fonte de alimentação
com sistema de proteção
contra sobrecarga.
Proteção contra sobrepeso,
com aviso sonoro.

Wind

PRÉ EMPACOTAMENTO
TOTAL DO DIA
Função pré empacotamento,
Função Exclusiva Wind C
com opcional da função Opção para o operador
Tara (desconta o peso da acumular o total em
embalagem).
reais pesado durante o

dia ou período.

EMBALAGEM

Do
tipo
maleta,
proporciona
melhor
transporte e segurança.
Acabamento em isopor e
papelão laminado.

ESPECIFICAÇÕES

Características
Capacidade (Kg)
Divisão

Display

Wind C
30
2g até 6kg - 5g até 15kg
10g até 30kg
Duplo (Operador e Cliente) Cristal Líquido
com Backlight
3 Indicadores (Peso, Preço/Kg, Preço Total)
com 6 dígitos de 23mm em cada indicador
Indicação de nível de carga da bateria

Wind P
30
2g até 6kg - 5g até 15kg
10g até 30kg
Duplo (Operador e Cliente) Cristal Líquido
com Backlight
Indicador de peso com 6 dígitos de 23mm
Indicação de nível de carga da bateria

Prato (L x P)

Sistema de auto diagnóstico com indicação
de eventuais anormalidades
335 x 270 mm

Sistema de auto diagnóstico com indicação
de eventuais anormalidades
335 x 270 mm

Peso Líquido

5.516 Kg

5.516 Kg

Peso Bruto

6.596 Kg

6.596 Kg

Dimensões (A x L x P)

117 x 360 x 345 mm

117 x 360 x 345 mm

Dimensões (Embalagem)

206 x 418 x 438 mm

206 x 418 x 438 mm

Alimentação de Tensão

110 - 220 Volts (Automático)

110 - 220 Volts (Automático)

Alimentação Freqüência

50 - 60 Hz

50 - 60 Hz

Carga máxima: 12 VA

Carga máxima: 12 VA

Operação na tomada: 0,4 VA
-10˚C à 40˚C umidade relativa do ar máxima
85% (sem condensação)

Operação na tomada: 0,4 VA
-10˚C à 40˚C umidade relativa do ar máxima
85% (sem condensação)

Serial RS-232

Serial RS-232

Teclado de alta resistência em policarbonato
com 16 teclas
Bateria p/ 200 hs, tempo de recarga de 8 hs

Teclado de alta resistência em policarbonato
com 3 teclas
Bateria p/ 200 hs, tempo de recarga de 8 hs

Fonte 110 - 220 VCA / 8 VCC, 600 mA
Computadora com cálculo automático de
preço final
Constante total do dia

Fonte 110 - 220 VCA / 8 VCC, 600 mA

Consumo
Temperatura de Operação
Interface de Comunicação
Teclado
Acessórios Inclusos

Principais Recursos

Wind

Nível bolha para nivelamento

Nível bolha para nivelamento
Configuração de velocidade, comunicação e
dados de impressão
Auto desligamento programável

Configuração de velocidade, comunicação e
dados de impressão
Auto desligamento programável

Construção em ABS injetado

Construção em ABS injetado

Comando de pré-empacotamento
Totalmente configurável pelo usuário, com
proteção por senha

Totalmente configurável pelo usuário, com
proteção por senha

A UPX

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Gerar resultados, dentro
da ética e legalidade, para
atender as expectativas dos
clientes,
colaboradores,
fornecedores, acionistas e
comunidade.

Ser reconhecido por parceiros
e clientes, como o melhor
fabricante e distribuidor de
equipamentos para o varejo,
agregando valor para todo o
canal de vendas.

Ética
Credibilidade
Comprometimento
Integridade
Valorização da pessoa

CONTATO

(11) 4096-9393
vendas@upxsolution.com.br
/upxsolution

Upx Solution

@upxsolution

www.upxsolution.com.br

