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Conta peça

Código # Descrição Dimenções embalagem 
(mm)                                                                                          

260461 Indicador conta peças com saida RS232 e USB 325x255x210 3,4

910034 Impressora IMP27
910035 Impressora IMP28
910049 Leitor de código de barras
910036 Etiquetadora (contínua) IPM37
910100 Adaptador de suporte parede a coluna

Dimenções R16 and R17 (mm)

Indicador conta peças em aço inoxidável e software pensado para o uso de conta peças, 
com operações ágeis e intuitivas graças a um grande ecrã multifunção. 

Mais PLU’s em memóriae selecionáveis em ecrã. Exportação e importação de dados a PC mediante USB.

Indicador Serie tátil Baxtran

CARACTERÍSTICAS:                              
• Carcasa en aço Inoxidável.
• Ecrã tátil TFT de 7” (resolução 800x480).
• Suporte mural Inoxidável incluindo.
• Unidades: kg.
• Temperatura de trabalho: -10ºC +40ºC.
• Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
• Bateria interna recarregável 6V/4Ah de 8 horas

de duração a uso intensivo.
• Saida RS232, formato de dados para PC e impressora.
• 1 porta USB.
• 256 Mb de memória e 128 Mb RAM.
• Rango único.
• Calibração externa.

• Limites com sinal acústico configurável.
• Mais de 5000 PLU’s em memória com buscador alfabético.
• Mais de 1000 usuarios possíveis e diferentes níveis de papéis e 

usuarios.
• Exportação de relatórios a PC em formato excel (*.csv) sem

necessidade de software adicional, mediante chave USB.
• Etiquetas e tíquetes com formatos selecionáveis

(Impressão opcional).
• Emulação de semáforo a ecrã completo.
• Ecrã multifunção com target objetivo.
• Barra indicadora com visualização gráfica. Com objetivo 

estabelecido indicará a porcentagem com acumulação de 
pesagens para alcansar o target seleccionado.

• Leitura de código de barras EAN13, EAN128.
• Impressão do código de barras.
• Auto desligado e auto standby programável.

FUNÇÕES R17 CONTA PEÇAS:
• Função target/peso objetivo
• Acumulação:  manual, á carga e á descarga
• Limites com sinal acústico e visual configurável
• Bruto/Neto
• Zero 
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Acessórios
Código # Descrição acessórios

Peso embalagem 
(kg)


