
BALANÇAS PARA
LABORATÓRIOS
PRECISÃO E NA MEDIDA CERTA



Balanças  Ana l í t i cas  

As balanças analíticas são utilizadas para pesagens mais rigorosas, tem capacidade de medir a partir de
0,1 miligrama.

São ideais para uso em laboratórios de farmácia de manipulação e indústria farmacêutica, análises
clinicas e institutos de pesquisas. Sua utilização é minuciosa e exige experiência do operador, além de
um ambiente adequado com temperatura e umidade relativa controladae total inexistência de vibrações e
correntes de ar.

É utilizada principalmente em determinação de massas em análises químicas, determinação de
quantidade absoluta ou relativa de um ou mais constituintes de uma amostra. Possui um dispositivo tipo
capela com três portas para proteger de correntes de ar podem alterar o valor absoluto da pesagem.

Porcentagem — efetua cálculos percentuais diretamente
Contagem — contagem de peças a partir de uma amostra
Formulação — totaliza uma fórmula
Estabilidade — permite que o usuário selecione uma das
três condições de uso da balança garantindo o seu melhor
desempenho em condições adversas do ambiente
ZeroTrack — garante o retorno ao zero da balança, dispensando o operador de zerá-la várias vezes.

Características

Sistema de calibração interna que garante precisão e facilidade de uso para o operador, possibilitando
ajustar a balança sempre que necessário e em poucos passos.
Gabinete construído em chapa de aço com pintura em epóxi que garante a alta resistência ao ataque de
produtos químicos.
Excelente blindagem magnética, evitando alterações por infl uências exteriores, como de telefones
celulares, por exemplo.
Protetor de vento standard, com três portas, que oferece ao usuário maior segurança e estabilidade nas
pesagens.
Fonte de alimentação chaveada de alto desempenho, que permite a utilização em qualquer tensão de
rede elétrica entre 90 e 240 VAC, sem a necessidade de acionar tecla de seleção de voltagem.
Display LCD de fácil leitura, com caracteres especiais: %, g e PCS;
Modelo aprovado pelo Inmetro
Interface de dados tipo Serial RS232C que permite conectar a balança a um computador ou impressora.
A AG200 possui cinco funções que facilitam o seu uso:



Balanças  de  Prec isão  
As  ba lanças  e le t rôn i cas  ana l í t i cas  e  semiana l í t i cas  são  u t i l i zadas  em

labora tó r ios ,  i ndús t r i as  e  comérc io .

São  usadas  pa ra  os  ma is  d i ve rsos  t raba lhos :  desde  a  s imp les  pesagem de  um

mate r ia l  a té  a  fo rmu lação  de  p rodu tos ,  con tagem de  peças ,  de te rm inação  de

dens idade  e tc .

Compat í ve i s  com d ive rsos  acessó r ios  opc iona is ,  en t re  os  qua is  se  des tacam os

p rocessadores  pa ra  con t ro le  de  pesagens ,  que  ca l cu lam e  impr imem os

resu l tados  es ta t í s t i cos  comp le tos  das  pesagens .

Todas  as  ba lanças  são  ex t remamente  p rec i sas  –  possuem d iv i sões  de  a té

0 ,0001g .

Para  assegura r  o  menor  desv io  poss íve l ,  são  usadas  com cond ições  de

tempera tu ra  e  umidade  con t ro ladas  e  bancadas  espec ia i s  an t i v ib ra tó r ias .  

 São  p ro je tadas  pa ra  ap resen ta r  g rande  exa t idão  na  pesagem,  mas  com d iv i sões

de  a té  0 ,001g .

Contagem de peças — indica a quantidade de peças colocadas sobre o prato a partir

de uma amostra de referência;

Porcentagem — efetua cálculos percentuais da pesagem diretamente;

Formulação — totaliza as pesagens parciais de uma fórmula;

Estabilidade — permite que o usuário selecione uma das três condições de uso da

balança, garantindo o seu melhor desempenho em condições adversas do ambiente;

ZeroTrack — garante o retorno ao zero da balança, sem que o operador precise zerá-la

várias vezes.

Características:

Modelos com sistema de calibração interna (CI) que garante a precisão e a facilidade

operacional, possibilitando que o próprio usuário ajuste a balança sempre que necessário;

Obediência às normas de qualidade ISO, GLP e GMP;

Além da pesagem em unidades de gramas (g) a Linha BK tem outras cinco funções que

diversificam sua aplicação e uso:

Gabinete em duralumínio e painel com teclas resistentes, para ambientes de trabalho

intenso com alto nível de imunidade à emissões eletromagnéticas;

Relógio de Tempo Real (RTC) para registro de data e hora nos relatórios gerados;

Dispositivo de proteção contra sobrecarga do sensor de peso;

Impressora compacta (opcional) para emissão de relatórios de pesagem e de calibração;

Interface de dados tipo Serial RS232C em todos os modelos;
Adaptador para interface tipo USB (opcional).
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