
Balanças de Pesagem CPWplus

A série de balanças CPWplus oferece uma vasta gama de modelos e 
configurações com capacidade para diversas aplicações no campo, 
laboratório ou armazém. A plataforma de aço inoxidável é durável e 
fácil de limpar após a pesagem de volumes sujos ou desordenados. 
Uma função hold retém as leituras no visor quando o volume é 
retirado da balança, o que é útil em espaços movimentados. Com 
funcionamento simples, diversos tamanhos de plataforma, bateria 
e funcionamento AC e uma construção robusta combinam-se para 
tornar a CPWplus um aparelho verdadeiramente excelente.

A série de balanças mais flexível, 
oferecendo várias configurações para 
atender a uma variedade de aplicações

Características
• LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
• Iluminação programável pode ser definido como "sempre aceso", "sempre desligado" 

ou "luz somente quando pesando"
• Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
• Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
• Construção robusta resistente ao uso industrial
• Caixa, teclado e visor à prova de respingos significa limpeza fácil
• Suporte de parede para colocar indicador em superfície vertical
• Desligamento automático para economizar energia
• Função Hold congela o peso indicado, dando tempo para ler resultado
• Filtro digital selecionável para efeitos de controle de vibração e distúrbios
• A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero

Aplicações
• Pesagem
• Preensão de exibição

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

CPWplus 6 CPWplus 15 CPWplus 35 CPWplus 75 CPWplus 150 CPWplus 200

CPWplus 6P CPWplus 15P CPWplus 35P CPWplus 75P CPWplus 150P CPWplus 200P

CPWplus 35M CPWplus 75M CPWplus 150M CPWplus 200M

CPWplus 35L CPWplus 75L CPWplus 150L CPWplus 200L CPWplus 300L

Capacidade 6kg 15kg 35kg 75kg 150kg 200kg 300kg

Legibilidade 0.002kg 0.005kg 0.01kg 0.02kg 0.05kg 0.05kg 0.1kg

Repetibilidade 
(S.D.) 0.002kg 0.005kg 0.01kg 0.02kg 0.05kg 0.05kg 0.1kg

Linearidade (+/-) 0.004kg 0.01kg 0.02kg 0.04kg 0.1kg 0.1kg 0.2kg

Tamanho do Pan 300x300mm           500x500mm (CPWplus M)          900x600mm (CPWplus L)

Unidades de peso kg, lb, lb:oz, oz

Tempo de 
estabilização (sec) 2

Interface RS-232

Calibração Calibração Externa

Ecrã Pantalla LCD Retroiluminada com 22mm  dígitos de altos

Fonte de alimen-
tação

Adaptador 12VAC 50/60Hz 500mA  / Pilas 6 x AA
Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable (CPWplus M&L)

Temperatura de 
funcionamento 0° a 40°C

Habitação Base de acero suave

Dimensões totais 300x300x50mm (wxdxh)          500x500x78mm (wxdxh) (CPWplus M)          900x600x78mm (wxdxh) (CPWplus L)

Peso líquido 4kg          8.9kg (CPWplus M)          14.4kg (CPWplus L)

Balanças de Pesagem CPWplus

Acessórios
Número do item     Descrição
700100099 .................... Mala de transporte rígida com cadeado
3126011263 .................... Papel para impresora ATP 
3126011281 ..................... Papel para impresora ATP (10 Rolos) 
1120011156 ...................... Impresora térmica ATP 
700200059 ................... Tapete de borracha anti-derrapante somente para CPWplus L
3074010266 .................. Cabo Serial RS232 Null Modem 
3074010507................... Conversor USB para serial RS-232  
                                    (Deve ser encomendado com o cabo RS232 correspondente) 
600002028 ................... Software Adam DU 
700660290 ................... Certificado de Calibração 

Acessórios principais

Impresora térmica ATP 
Recursos fáceis de usar 
combinados com configuração 
rápida equivale a uma impressora 
térmica verdadeiramente versátil. 
Um único botão de pressão para 
alimentação de papel e três 
indicadores LED de fácil leitura 
tornam a operação simples.

Software Adam DU
A software Adam DU liga uma 
balança à rede de laboratório, 
ajudando a atingir a coleta 
de dados, transferências e 
análise contínua. DU apresenta 
um interface fácil de usar, 
com uma janela de comando 
principal, permitindo que os 
usuários recolham informações 
rapidamente utilizando RS-232 
ou conexões USB até oito 
balanças Adam simultaneamente. 
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