
Dune® Balança compacta e portátil

A balança compacta Dune oferece uma pesagem rápida e fácil, é 
leve e tem um desiign simples. Com um funcionamento simples 
com três botões e construção em plástico resistente, a Dune é uma 
escolha inteligente para laboratórios, escolas, cozinhas, escritórios 
ou instalações veterinárias. Os resultados são mostrados num 
ecrã grande e a calibração automática é feita no teclado. Fácil de 
transportar, a Dune funciona com bateria ou adaptador AC.

Design otimizado para pesagem básica no 
laboratório, sala de aula ou na area de serviços

Aplicações
• Pesagem

Características
• Ecrã grande de alto contraste, facilmente visível longede 
• Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
• Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
• Proteção contra sobrecarga ajuda a evitar danos aos componentes internos
• Teclado selado protege contra poeira e derramamentos acidentais
• Prato grande remove-se facilmente para a limpeza rápida
• Desligamento automático para economizar energia
• A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero 
• Funciona com adaptador AC (incluído) ou baterias (não incluídas)

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

DCT 302



Modelo DCT 302 DCT 201 DCT 601 DCT 2001 DCT 2000 DCT 5000

Capacidade 300g 200g 600g 2000g 2000g 5000g

Legibilidade 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 2g

Repetibilidade (S.D.) 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 2g

Linearidade (+/-) 0.02g 0.2g 0.2g 0.2g 2g 4g

Tamanho do Pan 100mm ø 145x145mm

Unidades de peso g, oz g, lb, oz

Range de Tara Gama Completa

Tempo de estabilização (sec) 2

Calibração Calibração Externa

Ecrã LCD com 15mm  dígitos de altos

Fonte de alimentação Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA  / Pilas 6 x AA

Temperatura de  
funcionamento 0° a 40°C

Habitação ABS

Dimensiones del protector  
de corriente de aire

Cuadrado  
145x148x120mm No Disponible

Dimensões totais 147x208x150mm (wxdxh)

Peso líquido 0.5kg

Dune® Balança compacta e portátil

Acessórios
Número do item             Descrição
700660290 ...............................  Certificado de Calibração 
700100012..................................  F1 200g massa de calibração 
700100010 .................................  F1 2kg massa de calibração 
700100030 ................................  M1 2kg massa de calibração 
700100060 ................................  M1 500g massa de calibração 
700100072 .................................  M1 200g massa de calibração 
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