
CB Balanças Compactas

Fácil de transportar e armazenar, a balança CB proporciona um 
desempenho com portabilidade compacta. Funciona com bateria 
o que significa que pode ser usada em qualquer lugar, enquanto 
o desligar automático ajuda a conservar a energia. O teclado 
isolado e a caixa  monobloco são simples de limpar. O prato de aço 
inoxidável de grau 304 pode ser limpo rapidamente e acomoda 
volumes únicos ou pós a granel. O visor retroiluminado mostra 
ao utilizador o peso e o nível de bateria restante. Encontra-se 
disponível um adaptador de corrente.

Recursos convenientes para 
pesagem portátil e com precisão

Características
• LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
• Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
• Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
• Teclado selado protege contra poeira e derramamentos acidentais
• Indicador de nível e pés ajustáveis   garantem a configuração adequado de equilíbrio 

para otimizar os resultados de pesagem
• Desligamento automático para economizar energia
• Calibração externa permite a verificação e ajuste com pesos
• Operação simples permite iniciação rápida e uso com pouca ou nenhuma formação
• A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero 
• Indicador de bateria fraca alerta os usuários quando a bateria necessita de substituição

Aplicações
• Pesagem

Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na 
produção de balanças, profissionais em 
todo o mundo confiam em Adam para 
produtos de qualidade, ricos em recursos e 
com valores best-in-class - o equilíbrio certo 
entre velocidade, desempenho e valor.

www.adamequipment.com



Modelo CB 501 CB 1001 CB 3000

Capacidade 500g 1000g 3000g

Legibilidade 0.1g 0.1g 1g

Repetibilidade (S.D.) 0.1g 0.1g 1g

Linearidade (+/-) 0.3g 0.3g 3g

Tamanho do Pan 5.1" ø / 130mm ø

Unidades de peso g, lb, oz

Tempo de estabilização (sec) 2

Calibração Calibração Externa

Ecrã LCD com 0.5"/ 12mm  dígitos de altos

Fonte de alimentação Pilas 2 x AA / 6VDC opcional adaptador de 200mA

Temperatura de funcionamento 0° a 40°C

Habitação ABS

Dimensões totais 6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (wxdxh)

Peso líquido 0.9lb / 0.4kg

CB Balanças Compactas

Acessórios
Número do item Descrição
700400120..............................  6VDC 200ma adaptador 
700230015 ..............................  Capa transparente para protecção da balança e teclado 
700660290 ............................  Certificado de Calibração 
700100060 .............................  M1 500g massa de calibração 
700100029 .............................  M1 1kg massa de calibração 
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