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LEGAL

1- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Qualquer entrega de um produto, independente da forma como é feita, 
implica a aceitação pelo comprador destas “condições gerais de venda”. 
Estas condições não podem ser alteradas sem o nosso consentimento, 
por disposições contrárias incluídas nas encomendas ou nas condições 
gerais de compra do cliente. 

2- PEDIDOS 

Todos as PEDIDOS serão feitas por escrito.
É essencial indicar no pedido, para além da quantidade, referência e des-
crição do produto, também as especificações, de forma clara. Caso estes 
dados estejam incorretos, o GRUPO EPELSA, S.L.U. não será responsá-
vel por quaisquer erros no envio. As encomendas especiais não podem 
ser canceladas após o fabrico ou encomenda de materiais específicos. 

3- PREÇOS 

Os preços indicados na tarifa, ou orçamentados se aplicável, são para 
equipamentos não embalados, localizados na nossa fábrica. Os impostos 
e taxas de entrega não estão incluídos nestes preços.  

4- PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS 

Para a utilização de qualquer material gráfico, bem como a edição de 
preços de qualquer produto do Grupo EPELSA em qualquer meio (WEB, 
catálogos, brochuras comerciais, notícias, etc.) é necessária a autorização 
expressa do GRUPO EPELSA. Caso contrário, o GRUPO EPELSA reser-
va-se o direito de terminar a relação comercial com a empresa de distri-
buição. 

5- EMBALAGEM E TRANSPORTE DE MERCADORIAS 

A embalagem e o transporte serão às custas do comprador. Devem ser 
utilizados transportes, incluindo seguros que cubram eventuais perdas ou 
danos durante o transporte.  

É obrigação do cliente verificar ao receber, o conteúdo das embalagens, e 
se não for o correto, fazer a reclamação correspondente num prazo máxi-
mo de três dias. Após este período, o GRUPO EPELSA, S.L.U. não será 
responsável pelos eventuais erros na encomenda.  

Podem ser efetuados envios parciais, se necessário, devido ao volume ou 
tempo de fabrico dos equipamentos encomendados.

6- DEVOLUÇÕES 

As devoluções de materiais e equipamentos não serão aceites, exce-
to as expressamente autorizadas por escrito pelo GRUPO EPELSA., 
S.L.U. As devoluções autorizadas deverão ser enviadas para a nossa 
fábrica com a mercadoria devidamente embalada e com frete pago. 

No caso de os materiais devolvidos apresentarem qualquer tipo de 
anomalia que exija revisão e/ou reparação dos mesmos, o GRUPO 
EPELSA S.L.U. pode deduzir do valor a devolver, os custos correspon-
dentes à reparação desses materiais ou equipamentos. 

7- FATURAÇÃO 

As mercadorias serão faturadas no momento da expedição, ou na ins-
talação, caso seja expressamente acordado. Se o cliente reclamar ao 
mesmo tempo, uma dívida suspensão não relacionada com esta enco-
menda, não pode, em caso algum, deduzir unilateralmente essa dívida 
da nova fatura apresentada.  

8- GARANTIA 

Todos os equipamentos fornecidos pela GRUPO EPELSA, S.L.U., têm 
uma garantia de 1 ano contra qualquer defeito de fabrico, que será 
entregue com cada um deles.  

9- RESERVA DE PROPRIEDADE 

A GRUPO EPELSA, S.L.U. reserva a propriedade total sobre todos os 
equipamentos ou materiais entregues, até que tenham sido totalmente 
pagos pelo comprador. 

10- FORO LEGAL 

Para qualquer dúvida ou divergência que possam surgir no que diz res-
peito à interpretação deste documento, ambas as partes submetem-se 
à jurisdição e competência dos julgados e dos tribunais de Madrid, 
renunciando expressamente qualquer outra jurisdição que lhes possa 
corresponder. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A GRUPO EPELSA, S.L.U. reserva-se o direito de modificar as carac-
terísticas do equipamento sem aviso prévio.

Condições de venda
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Ver Termos e Condições de Venda do Grupo JÁJÁ

https://www.jajaprintingsolutions.com/termos-de-venda.html


Balança modelo balcão

Ecrã traseiro (Cliente)

Portas RS-232

Balança modelo suspensão

Ecrã tátil

Ligação Ethernet

Impressora

Entrada USB

Rotulador

RAM Gaveta de dinheiro

WIFISistema operativo Windows

Ecrã de vendedor

Sistema operativo Linux Aprovado pela CE

Pictogramas
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Família TouchScale

Modelos suspensos

Modelos balcão

TouchScale 20I TouchScale 20RL

TouchScale 22RL

TouchScale 20RLI TouchScale 10 RL 12”

TouchScale 22RLI

Adaptação aos ambientes
A resposta às necessidades do presente

Combina a pesagem tradicional de uma balança com a mais recente tecnologia e 
um software em evolução, adaptado às exigências de todos os tipos de negócios 

Tabela de Características
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TouchScale 20I    15” 9”-15”  2GB / 4GB Lin / Win       11,8 15,9 44 x 53 x 72

TouchScale 20 RL   15” 9”-15”  2GB / 4GB Lin / Win       16,7 19,86 44 x 53 x 72

TouchScale 20 RL 
(sin pantalla trasera)   15” -  2GB / 4GB Lin / Win       16,7 19,86 44 x 53 x 72

TouchScale 20 RLI    15” 9”-15”  2GB / 4GB Lin / Win       16,6 19,86 44 x 53 x 72

TouchScale 10 RL 12”   12” 9”-15”  2GB / 4GB Lin / Win       10,87 11,61 59 x 44 x 30

TouchScale 22 RL   15” 9”-15”  2GB / 4GB Lin / Win      11,26 13,55 46 x 43 x 48  

TouchScale 22 RLI    15” 9”-15”  2GB / 4GB Lin / Win      13,09 15,52 46 x 43 x 48



2Gb-4Gb opcional9”-15”15”

Ecrã traseiro de 9 polegadas

Ecrã traseiro de 15 polegadas

Prato de aço inoxidável

TouchScale 20I
Balança de balcão de corpo duplo com impressora
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37 cm26 cm

6 cm

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE



367

Dimensões do prato:
Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)

420

635

Características Impressora

Opções

  Balança PC com ecrã tátil frontal de 15” e ecrã de cliente de 
9” ou 15”.
  Impressora térmica inteligente (60mm).
 Microprocessador Intel Celeron, DDR III RAM (2 GB), 
armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi)
 USB (3 Externo: 1 x 3.0 / 2 x 2.0), porta RS232 e 
  Ligação à gaveta de dinheiro (RJ-11).
  Blindagem metrológica.
  Prato de aço inoxidável.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos da 
gama PC
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows.
 MySQL gestor de base de dados.
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, 
embalagem, self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado 
pelo Grupo Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (itens, descrições, rastreabi-
lidade, vendedores, famílias, balcões, clientes, encomendas, 
tarifas, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, mostrador, nível de 
qualidade, publicidade cruzada.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão. 
  Sistema de fidelização do cliente (pontos).
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
 Menus intuitivos e altamente acessíveis.
  Assistente de instalação.
  Pedidos de clientes.
  Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de 
exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, 
portais de pagamento, etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 
Inter), QR.
  Interligação com número ilimitado de balanças.
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 
1169/2011 (alergénios, informação nutricional, etc.).
 Multi-idioma.
  Agendador de Tarefas: Cópia de segurança, exportação, 
atualização, encerramento.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
  Servidor FTP.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC 
Scale Connect (Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talão, 
etiqueta, etiqueta de comprimento variável, linerless.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 11,8 kg. / Embalado: 15,9 kg. 
 Dimensões da embalagem: 44 x 53 x 68 cm

  Impressora térmica inteligente com capacidade de impressão 
gráfica de alta velocidade para etiqueta de 60mm.

 Wi-Fi
  4 GB RAM
  Scanner incorporado
  Prato fundo
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Mudança fácil do rolo de papel



2Gb-4Gb opcional9”-15”15”

Ecrã traseiro de 15 polegadas

Ecrã traseiro de 9 polegadas

“Modelo ideal para modo de trabalho SELFSERVICE”
Pode ser fornecido sem Ecrã traseiro

TouchScale 20RL
Balança de balcão de corpo duplo com etiqueta

10 

PRINTING SOLUTIONS www.jajaprintingsolutions.com

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE



Características Rotulador
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 15” e ecrã de cliente de 
9” ou 15”. Também disponível sem ecrã traseiro.
  Etiqueta térmica inteligente (60mm).
 Microprocessador Intel Celeron, DDR III RAM (2 GB), 
armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi)
 USB (3 Externo: 1 x 3.0 / 2 x 2.0), porta RS232 e Ligação à 
gaveta de dinheiro (RJ-11).
  Blindagem metrológica.
  Prato de aço inoxidável.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos da 
gama PC
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows.
 MySQL gestor de base de dados.
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, 
embalagem, self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado 
pelo Grupo Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (itens, descrições, rastreabi-
lidade, vendedores, famílias, balcões, clientes, encomendas, 
tarifas, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, mostrador, nível de 
qualidade, publicidade cruzada.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão. 
  Sistema de fidelização do cliente (pontos).
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
 Menus intuitivos e altamente acessíveis.
  Assistente de instalação.
  Pedidos de clientes.
  Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de 
exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, 
portais de pagamento, etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 
Inter), QR.
  Interconexão com número ilimitado de balanças
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 
1169/2011 (alergénios, informação nutricional, etc.)
 Multi-idioma.
  Agendador de Tarefas: Cópia de segurança, exportação, 
atualização, encerramento.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC 
Scale Connect (Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, 
etiqueta, etiqueta de comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 16,7 kg. / Embalado: 19,86 kg. 
 Dimensões da embalagem: 44 x 53 x 72 cm.

 Grupo de rotulagem com cabeça térmica de 60mm com 
possibilidade de imprimir talões e etiquetas.

Opção de rotulagem linerless (Sem papel suporte)

Opções
 Wi-Fi
  4 GB RAM
  Rotulagem linerless  2”
  Scanner incorporado
  Prato fundo

Dimensões do prato:
Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)

Possibilidade de fornecimento sem Ecrã traseiro
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367460

670

185



2Gb-4Gb opcional9”-15”15”

TouchScale 20RLI
Balança de balcão de corpo duplo com impressora e etiqueta

Ecrã traseiro de 15 polegadas

“Trabalho multifuncional e 
multimodo”

Prato de aço inoxidável

Pantalla trasera 9 pulgadas
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37 cm26 cm

6 cm

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE



Características
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 15” e ecrã de cliente de 
9” ou 15”.
  Impressora térmica inteligente e etiqueta (60mm).
 Microprocessador Intel Celeron, DDR III RAM (2 GB), 
armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi).
 USB (3 Externo: 1 x 3.0 / 2 x 2.0), porta RS232 e Ligação à 
gaveta de dinheiro (RJ-11).
  Blindagem metrológica.
  Prato de aço inoxidável.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos da 
gama PC
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows.
 MySQL gestor de base de dados.
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, 
embalagem, self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado 
pelo Grupo Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (artigos, descrições, 
rastreabilidade, vendedores, famílias, balcões, clientes, 
encomendas, tarifas, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, balcão, nível de 
qualidade, publicidade cruzada.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão. 
  Sistema de fidelização do cliente (pontos).
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
 Menus intuitivos e altamente acessíveis.
  Assistente de instalação.
  Pedidos de clientes.
  Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de 
exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, 
gateways de pagamento, Labeler Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Código128, ITF14 (C25 
Inter), QR.
  Interligação com número ilimitado de balanças.
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 
1169/2011 (alergénios, informação nutricional, etc.)
 Multi-idioma.
  Programador de Tarefas: Backup, Exportação, atualizar, 
desligar.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, 
  App PC Scale Connect (Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, 
etiqueta, etiqueta de comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 16,6 kg. / Embalado: 19,86 kg. 
 Dimensões da embalagem: 44 x 53 x 72 cm.

Impressora
  Impressora térmica inteligente com capacidade de impressão 
gráfica de alta velocidade para etiqueta de 60mm.

Rotulador
 Grupo de rotulagem com cabeça térmica de 60mm com 
imprimir talões e etiquetas.

Opções
 Wi-Fi
  4 GB RAM
  Rotulagem linerless  2”
  Scanner incorporado
  Prato fundo

Rotulador linerless

367460

670

185

Dimensões do prato:
Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)
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2Gb-4Gb opcional9”12”
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TouchScale 10RL - 12”
Balança compacta com etiqueta de 80mm e ecrã tátil de 12 polegadas

530
415

191

“Ideal para ambientes de 
modo POS e de embalagem”

Aparência compacta

Prato de aço inoxidável

37 cm26 cm

6 cm

Dimensões do prato:
Comprimento (35,5 cm) - Largura (26 cm) - Altura (2cm)

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE
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Características
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 12” e ecrã de cliente 
VGA de 9”.
  Etiqueta térmica inteligente de 80mm com a possibilidade 
de imprimir talões e etiquetas.
  Intel Celeron Microprocessador, DDR III RAM (2GB), 
armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi)
 USB (3 Externo: 1 x 3.0 / 3 x 2.0), porta RS232 e Ligação à 
gaveta de dinheiro (RJ-11).
  Blindagem metrológica.
  Prato de aço inoxidável.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos da 
gama PC
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows
 MySQL gestor de base de dados.
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, 
embalagem, self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado 
pelo Grupo Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (itens, descrições, rastreabi-
lidade, vendedores, famílias, balcões, clientes, encomendas, 
tarifas, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, mostrador, nível de 
qualidade, publicidade cruzada.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão. 
  Sistema de fidelização do cliente (pontos).
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
 Menus intuitivos e altamente acessíveis.
  Assistente de instalação e Pedidos de Cliente.
  Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de 
exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, 
portais de pagamento, etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes)
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 
Inter), QR.
  Interconexão com número ilimitado de balanças
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 
1169/2011 (alergénios, informação nutricional, etc.)
 Multi-idioma.
  Agendador de Tarefas: Cópia de segurança, exportação, 
atualização, encerramento.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC 
Scale Connect (Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, 
etiqueta, etiqueta de comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 10,87 kg. / Embalado: 11,61 kg. 
 Dimensões da embalagem: 59 x 44 x 30 cm.

Ecrã traseiro de 9”

Opção de scanner incorporado

Etiqueta térmica inteligente de 80mm para etiquetas e talões.

Opção de rotulagem Linerless 2”

Opções
 Wi-Fi
  4 GB RAM
  Rotulagem linerless  2”
  Scanner incorporado
  Prato fundo



2Gb-4Gb opcional9”-15”15”
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TouchScale 22RL
Balança PC suspensão de aço inoxidável com etiqueta e ecrã tátil de 15”

Características
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 15” e ecrã de cliente de 9” ou 15”
  Etiqueta térmica inteligente (60mm)
 Microproc. Intel Celeron, DDR III RAM (2GB), Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi).
  2 x Porta EXTERNA USB e RS232.
  Blindagem metrológica.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos de gama pc.
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows.
 Gestor de bases de dados MySQL
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, embalagem, self-service, 
POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado pelo Grupo Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (artigos, descrições, rastreabilidade, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, publicidade cruzada, etc.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Taxas de gestão, preço em tranches e Sistema de Fidelização do Cliente.
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
 Menus intuitivos e altamente acessíveis. Assistente de instalação.
  Pedidos de clientes. Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, portais de pagamento, 
etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), QR.
  Interconexão com número ilimitado de balanças
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 1169/2011.
 Multi-idioma.
  Agendador de Tarefas: Cópia de segurança, exportação, atualização, encerra-
mento.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC Scale Connect (An-
droid).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, etiqueta, etiqueta de 
comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.

Opções
 Wi-Fi
  4 Gb RAM.
  Rotulagem linerless  2”
  Possibilidade de Prato de aço inoxidável plano, fundo e semi-fundo.

Prato fundo para 
balança de suspensão

7,5 cm

31 cm

Prato plano para 
balança de suspensão

2 cm

31 cm

  Peso líquido: 11,26 kg. Embalado: 13,55 kg. 
 Dimensões da embalagem: 46 x 43 x 48 cm.

15 kg / 5 gr
CAPACIDADE



2Gb-4Gb opcional9”-15”15”
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TouchScale 22RLI
Balanza PC colgante en acero inoxidable con impresora y etiquetadora. Pantalla táctil de 15”

Características
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 15” e ecrã de cliente de 9” ou 15”
  Impressora térmica inteligente e etiquetador (60mm)
 Microproc. Intel Celeron, DDR III RAM (2GB), Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi).
  2 x Porta EXTERNA USB e RS232.
  Blindagem metrológica.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos de gama pc.
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows.
 Gestor de bases de dados MySQL
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, embalagem, self-service, 
POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado pelo Grupo Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (artigos, descrições, rastreabilidade, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, publicidade cruzada, etc.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Taxas de gestão, preço em tranches e Sistema de Fidelização do Cliente.
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
 Menus intuitivos e altamente acessíveis. Assistente de instalação.
  Pedidos de clientes. Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, portais de pagamento, 
etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), QR.
  Interconexão com número ilimitado de balanças
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 1169/2011.
 Multi-idioma.
  Agendador de Tarefas: Cópia de segurança, exportação, atualização, encerra-
mento.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC Scale Connect (An-
droid).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, etiqueta, etiqueta de 
comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.

Opções
 Wi-Fi
  4 Gb RAM.
  Rotulagem linerless  2”
  Possibilidade de Prato de aço inoxidável plano, fundo e semi-fundo.

Prato fundo para 
balança de suspensão

7,5 cm

31 cm

Prato plano para 
balança de suspensão

2 cm

31 cm

  Peso Neto: 13,09 kg. Embalado: 15,52 kg. 
 Dimensiones embalaje:  46 x 43 x 48 cm.

15 kg / 5 gr
CAPACIDADE





Tabela de Características

Família K-Scale
A ferramenta abrangente para o seu negócio

Sistema de pesagem comercial definitivo, ambiente amigável, 
elevada configurabilidade e poder visual

K-Scale 20I

K-Scale 22I

K-Scale 20RL K-Scale 20RLI K-Scale 10 RL
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K-Scale 12” 20 I   12” 9”-12”-15”  2GB / 4GB Lin / Win       11,8 12,97 58 x 44 x 66

K-Scale 12” 20 RL   12” 9”-12”-15”  2GB / 4GB Lin / Win       12,28 14,84 58 x 44 x 66

K-Scale 12” 20 RLI    12” 9”-12”-15”  2GB / 4GB Lin / Win       12,5 14,84 58 x 44 x 66

K-Scale 10 RL   10,4” 9”  2GB / 4GB Lin / Win       10,62 13,4 59 x 44 x 30

K-Scale 12” 22 I   12” 9”-12”-15”  2GB / 4GB Lin / Win      8,16 12,25 46 x 43 x 48

Modelos suspensos

Modelos balcão
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K-Scale 12” 20I
Balança de balcão  de corpo duplo com impressora e ecrã tátil de 12 polegadas

Ecrã traseiro de 9”

370367

590

114Opção de ecrã traseiro de 12” e 15”.

37 cm26 cm

6 cm

Prato de aço inoxidável Dimensões do prato: Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)

2Gb-4Gb opcional9”-12”-15”12” consultar

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE
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Características
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 12” e 9”, 12” ou 15” de 
ecrã de cliente.
  Impressora térmica inteligente (60mm).
 Microprocessador Intel Celeron, DDR III RAM 
  (2 GB), armazenamento SSD.
  Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi)
  2 x USB externo, porta RS232 e  ligação à gaveta de dinheiro 
(RJ-11).
  Blindagem metrológica.
  Prato de aço inoxidável.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos da gama 
PC
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows (ver).
 MySQL gestor de base de dados.
  Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, embala-
gem, self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado pelo 
Grupo Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
  Dados programáveis ilimitados (itens, descrições, rastreabi-
lidade, vendedores, famílias, balcões, clientes, encomendas, 
tarifas, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, mostrador, nível de 
qualidade, publicidade cruzada.
  Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão. 
  Sistema de fidelização do cliente (pontos).
  Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
 Menus intuitivos e altamente acessíveis.
  Assistente de instalação.
  Pedidos de clientes.
  Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de 
exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, portais 
de pagamento, etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
  Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), 
QR.
  Interligação com número ilimitado de balanças.
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 1169/2011 
(alergénios, informação nutricional, etc.).
 Multi-idioma.
  Agendador de Tarefas: Cópia de segurança, exportação, 
atualização, encerramento.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
  Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC Scale 
Connect (Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, 
etiqueta, etiqueta de comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 11,8 kg. / Embalado: 12,97 kg. 
  Dimensões da embalagem: 58 x 44 x 66 cm.

Opções
 Wi-Fi
  4 GB RAM
  Scanner incorporado
  Prato fundo



 Wi-Fi
  4 GB RAM
  Rotulagem linerless  2”
  Prato fundo

Dimensões do prato: Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)
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K-Scale 12” 20RL
Balança de balcão com duplo corpo, com etiqueta e ecrã tátil de 12 polegadas

Características
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 12” e 9”, 12” ou 15” de ecrã de 
cliente.
  Etiqueta térmica inteligente de 60mm para impressão de talões e 
etiquetas.
 Microprocessador Intel Celeron, DDR III RAM 
  (2 GB), armazenamento SSD.
  Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi)
  2 x USB externo, porta RS232 e ligação à gaveta de dinheiro (RJ-11).
  Blindagem metrológica. 
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos da gama PC
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows (ver).
 MySQL gestor de base de dados.
  Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, embalagem, 
self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado pelo Grupo 
Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
  Dados programáveis ilimitados (artigos, descrições, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, mostrador, etc.
  Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão. 
  Sistema de fidelização do cliente (pontos).
  Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
  Assistente de instalação e Pedidos de Cliente.
  Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, portais de 
pagamento, etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
  Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), QR.
  Interligação com número ilimitado de balanças.
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 1169/2011.
 Multi-idiomas e agendador de tarefas.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
  Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC Scale 
Connect (Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, etiqueta, 
etiqueta de comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 12,28 kg. / Embalado: 14,84 kg. 
  Dimensões da embalagem: 58 x 44 x 66 cm.

Opções

367370

590

185

Ecrã traseiro de 9” Opção de ecrã traseiro de 12” e 15”

2Gb-4Gb opcional9”-12”-15”12”

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE



2Gb-4Gb opcional9”-12”-15”12”

 Wi-Fi
  4 GB RAM
  Rotulagem linerless  2”
  Prato fundo

Dimensões do prato: Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)
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Opções

Balança de balcão de corpo duplo com impressora e etiqueta. Ecrã tátil de 12”

K-Scale 12” 20RLI

Características
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 12” e 9”, 12” ou 15” de ecrã de 
cliente.
  Impressora térmica inteligente de 60mm e etiqueta.
 Microprocessador Intel Celeron, DDR III RAM 
  (2 GB), armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi)
  2 x USB externo, porta RS232 e ligação à gaveta de dinheiro (RJ-11).
  Blindagem metrológica.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos da gama PC
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows (ver).
 MySQL gestor de base de dados.
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, embalagem, 
self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado pelo Grupo 
Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (artigos, descrições, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, mostrador, etc.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão. 
  Sistema de fidelização do cliente (pontos).
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
  Assistente de instalação e Pedidos de Cliente.
  Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, portais de 
pagamento, etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), QR.
  Interligação com número ilimitado de balanças.
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 1169/2011.
 Multi-idiomas e agendador de tarefas.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC Scale Connect 
(Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, etiqueta, 
etiqueta de comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 12,5 kg. / Embalado: 14,84 kg. 
 Dimensões da embalagem: 58 x 44 x 66 cm.

370 367

590

185

Ecrã traseiro de 9” Opção de ecrã traseiro de 12” e 15”

consultar

“Trabalho 
multifuncional 
e multimodo”

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE
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K-Scale 10RL
Balança plana compacta com ecrã de 10.4 polegadas e etiquetador de 80mm

360

191

  Balança PC ecrã tátil de 10,4” e ecrã traseiro VGA de 9”.
  Etiqueta térmica inteligente de 80mm com a possibilidade de imprimir 
talões e etiquetas.
 Microprocessador Intel Celeron, DDR III RAM 
  (2 GB), armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi)
 USB (3 Externo: 1 x 3.0 / 3 x 2.0) e ligação à gaveta de dinheiro (RJ-11).
  Blindagem metrológica.
  Prato de aço inoxidável.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos da gama PC
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows (ver).
 MySQL gestor de base de dados.
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, embalagem, 
self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado pelo Grupo 
Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (itens, descrições, rastreabilidade, 
vendedores, famílias, balcões, clientes, encomendas, tarifas, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, mostrador, nível de qualidade, 
publicidade cruzada.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão. 
  Sistema de fidelização do cliente (pontos).
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
  Assistente de instalação.
  Pedidos de clientes.

Características

Opções
 Wifi.
  4 Gb RAM.
  Rotulagem linerless  2”
  Prato fundo

  Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, portais de paga-
mento, etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), QR.
  Interligação com número ilimitado de balanças.
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 1169/2011.
 Multi-idioma.
  Agendador de Tarefas: Cópia de segurança, exportação, atualização, 
encerramento.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC Scale Connect 
(Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, etiqueta, etiqueta 
de comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 10,62 kg. / Embalado: 13,4 kg. 
 Dimensões da embalagem: 59 x 44 x 30 cm.

496

Dimensões do prato: 
Comprimento (35,5 cm) - Largura (26 cm) - Altura (2cm)

2Gb-4Gb opcional9”10.4” consultar

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE
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K-Scale 12” 22I
Balança suspensão de aço inoxidável com impressora e ecrã tátil de 12 polegadas

Características
  Balança PC com ecrã tátil frontal de 12” e ecrã de cliente de  
9”.12” ou 15”
  Impressora térmica inteligente de 60mm.
 Microproc. Intel Celeron, DDR III RAM (2GB), 
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wi-Fi).
  2 x Porta EXTERNA USB e RS232.
  Blindagem metrológica.
  Peças sobressalentes comuns para todos os modelos de gama pc.
  S.O. Linux Ubuntu. Disponível em Windows.
 Gestor de bases de dados MySQL
 Diferentes modos de trabalho personalizáveis: Venda, embalagem, 
self-service, POS, etc.
  Programa certificado pela AT, totalmente modular criado pelo Grupo 
Epelsa.
  Ecrãs de venda configuráveis (consultar fabrica).
 Dados programáveis ilimitados (artigos, descrições, etc.).
  Publicidade (imagens, vídeo, playlists, cross-advertising).
  Imagens por produto, família, vendedor, etc.
 Opção de ecrã adicional para exibição de publicidade.
 Módulo de faturação (simplificado e normal).
  Tarifas de preço por escalão.
  Sistema de fidelização de clientes.
 Gestão de relatórios de vendas e listagens de dados.
  Assistente de instalação.
  Pedidos de clientes. Ficheiros de importação/exportação (TXT, CSV).
  Sistema de gestão por turnos (dispensadores e ecrãs de exibição).
  Integração de dispositivos (gavetas inteligentes, turnos, portais de 
pagamento, etiquetador Godex).
  Impressora de cartões (preços e clientes).
 Códigos EAN8, EAN13, EAN128, Code128, ITF14 (C25 Inter), QR.
  Interconexão com número ilimitado de balanças
  Adaptado aos regulamentos europeus de rotulagem 1169/2011.
 Multi-idioma.
  Agendador de Tarefas: Cópia de segurança, exportação, atualização, 
etc.
  Atualizações de software remoto e automático.
 Webserver: para programação e consulta de dados.
 Gestão de lojas remotas: HydraTouch, Desktop, App PC Scale 
Connect (Android).
  ENCASE: Software de design de etiquetas, talões e cartões.
  Formatos de impressão totalmente configuráveis: talões, etiqueta, 
etiqueta de comprimento variável, linerless.
  Servidor FTP.
 Manutenção remota com ferramentas padrão de mercado.
  Peso líquido: 8,16 kg. / Embalado: 12,25 kg. 
 Dimensões da embalagem: 46 x 43 x 48 cm.
  Possibilidade de Prato de aço inoxidável plano, fundo e semi-fundo.

290

148

420

354

31 cm Ø Opções
 Wifi.
  4 Gb RAM.

Ecrã tátil de 
12” e ecrã 

traseiro VGA 
de 9”

Impressora térmica 
inteligente de 60mm.

2 cm

2Gb-4Gb opcional9”-12”-15”12”

15 kg / 5 gr
V

CAPACIDADE





Família OpenScale
O equipamento de pesagem para integrar com o software POS

Ergonomia e funcionalidade. Integração total com o ponto de venda. 
Proporciona ao software POS a capacidade de pesagem.

Reinventar o Balança como um dispositivo multifunções. Facilidade de integração em ambiente Windows.
Fornecemos suporte técnico para uma integração fácil, rápida e eficaz da balança no seu sistema.

Disponibilidade para integração com o seu próprio software de POS.

OpenScale 20I OpenScale
K-Scale 12” 20I

OpenScale 20RL

OpenScale 22RL

OpenScale 20RLI OpenScale 10 RLOpenScale 10 RL 12”

OpenScale 22RLI

Tabela de Características
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OpenScale 20 I   15” 9”-15”  4GB Windows       11,8 12,97 59 x 44 x 30

OpenScale 20 RL   15” 9”-15”  4GB Windows       16,7 19,86 59 x 44 x 30

OpenScale 20 RL 
(sin pantalla trasera)   15” -  4GB Windows       16,7 19,86 59 x 44 x 30

OpenScale 20 RLI    15” 9”-15”  4GB Windows       16,6 19,86 59 x 44 x 30

OpenScale K-Scale 20 I   12” 9”-12”  4GB Windows       11,8 12,97 58 x 44 x 66

OpenScale 10 RL   10,4” 9”  4GB Windows       10,62 13,4 59 x 44 x 30

OpenScale 10 RL 12”   12” 9”  4GB Windows       10,87 11,61 59 x 44 x 30

OpenScale 22 RL   15” 9”-15”  4GB Windows      11,26 13,55 46 x 43 x 48

OpenScale 22 RLI    15” 9”-15”  4GB Windows      13,09 15,9 46 x 43 x 48

Modelos suspensos

Modelos balcão
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OpenScale 20I
Balança de balcão com impressora e ecrã tátil de 15” para integração de POS

Ecrã traseiro de 9 polegadas

Ecrã traseiro de 15 polegadas

Dimensões do prato:
Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)

4Gb opcional9”-15”15”

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE



29    

JAJA GESTÃO E INVESTIMENTOS, SA - PRONTIGRAF ARTES GRÁFICAS LDA. - BESTGRAF ETIQUETAS LDA. - SOLPRINT PRINTING SOLUTIONS LDA.

  Balança PC com ecrã tátil de 15” e ecrã de cliente VGA de 
9” ou 15”.
  Abra o equipamento de pesagem para integração com o sof-
tware de ponto de venda, facilitando possíveis certificações 
(Balança + POS).
  Impressora térmica inteligente de 60mm.
 Hardware CPU com microprocessadores Intel Celeron, 
  Placa gráfica dedicada, DDR III RAM (4 Gb).
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi). 
 Conectividade USB (3 Externo: 1 x 3,0 / 2 x 2,0). 
  Portas RS232. 
  Ligação padrão à gaveta RJ-11. 
  Blindagem metrológica. O dispositivo de peso tem proteção 
independente e pode efetuar qualquer reparação sem rutura 
do selo metrológico.
  S.O. Windows.
 Controladores de etiquetagem/impressora windows compa-
tíveis com comandos ESC/POS.
  Adaptação à estética do software POS. É possível configurar 
cores, fontes, etc.
 Mais de 30 integrações feitas com o Grupo Epelsa.
 Manutenção remota com ferramentas de mercado padrão.
  Prato de aço inoxidável.
  Peso líquido: 11,8 kg. / Embalado: 12,97 kg. 
 Dimensões da embalagem: 59 x 44 x 30 cm.

Mudança fácil do rolo de papel

Características Impressora

Opções

  Impressora térmica inteligente com capacidade de im-
pressão gráfica de alta velocidade para etiqueta de 60mm.

  i3 8GB RAM / SSD 64Gb
  i3 8GB RAM / SSD 128Gb
 Wi-Fi
  Scanner incorporado
  Prato fundo em aço inoxidável.

367 420

635

37 cm26 cm

6 cm



37 cm26 cm

6 cm

Prato de aço inoxidável
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OpenScale 20RL
Balança de balcão com etiquetador e ecrã tátil de 15” para integração de POS

Detalhe de Ecrã traseiro de 15 polegadas

Ecrã traseiro de 15 polegadas

4Gb opcional9”-15”15”

Ecrã traseiro de 9 polegadas
6 kg / 2 gr

15 kg / 5 gr
30 kg / 10 gr

Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr
Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE
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Rotulador
 Grupo de rotulagem com cabeça térmica de 60mm com 
possibilidade de imprimir talões e etiquetas.

367460

670

460

185

  Balança PC com ecrã tátil de 15” e ecrã de cliente VGA de 
9” ou 15”.
  Abra o equipamento de pesagem para integração com o sof-
tware de ponto de venda, facilitando possíveis certificações 
(Balança + POS).
  Etiqueta térmica inteligente de 60mm para impressão de 
talões e etiquetas.
 Hardware CPU com microprocessadores Intel Celeron, 
  Placa gráfica dedicada, DDR III RAM (4 Gb).
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi). 
 Conectividade USB (1 Externa: 1 x 3,0 / 2 x 2,0). 
  Portas RS232. 
  Ligação padrão à gaveta RJ-11. 
  Blindagem metrológica. O dispositivo de peso tem proteção 
independente e pode efetuar qualquer reparação sem rutura 
do selo metrológico.
  S.O. Windows.
 Controladores de etiquetagem/impressora windows compa-
tíveis com comandos ESC/POS.
  Adaptação à estética do software POS. É possível configurar 
cores, fontes, etc.
 Mais de 30 integrações feitas com o Grupo Epelsa.
 Manutenção remota com ferramentas de mercado padrão.
  Prato de aço inoxidável.
  Peso líquido: 16,7 kg. / Embalado: 19,86 kg. 
 Dimensões da embalagem: 59 x 44 x 30 cm.

Características

Opções
  i3 8GB RAM / SSD 64Gb
  i3 8GB RAM / SSD 128Gb
  Rotulagem linerless  2”
 Wi-Fi
  Scanner incorporado
  Prato fundo em aço inoxidável.

Rotulagem linerless  2”

Dimensões do prato:
Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)



4Gb opcional9”-15”15”

37 cm26 cm

6 cm

Prato de aço inoxidável
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OpenScale 20RLI
Balança de balcão para integração de software POS com impressora e etiquetador. Ecrã tátil de 15” 

Detalhe de Ecrã traseiro de 15 polegadas

Ecrã traseiro de 
15 polegadas

Ecrã traseiro de 9 
polegadas

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE
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Características

367460

670

460

185

Impressora
  Impressora térmica inteligente com capacidade de im-
pressão gráfica de alta velocidade para etiqueta de 60mm.

Rotulador
 Grupo de rotulagem com cabeça térmica de 60mm com 
possibilidade de imprimir talões e etiquetas.

  Balança PC com ecrã tátil de 15” e ecrã de cliente VGA de 
9” ou 15”.
  Abra o equipamento de pesagem para integração com o sof-
tware de ponto de venda, facilitando possíveis certificações 
(Balança + POS).
  Impressora térmica inteligente de 60mm e etiqueta.
 Hardware CPU com microprocessadores Intel Celeron, 
  Placa gráfica dedicada, DDR III RAM (4 Gb).
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi). 
 Conectividade USB (3 Externo: 1 x 3,0 / 2 x 2,0). 
  Portas RS232. 
  Ligação padrão à gaveta RJ-11. 
  Blindagem metrológica. O dispositivo de peso tem proteção 
independente e pode efetuar qualquer reparação sem rutura 
do selo metrológico.
  S.O. Windows.
 Controladores de etiquetagem/impressora windows compa-
tíveis com comandos ESC/POS.
  Adaptação à estética do software POS. É possível configurar 
cores, fontes, etc.
 Mais de 30 integrações feitas com o Grupo Epelsa.
 Manutenção remota com ferramentas de mercado padrão.
  Prato de aço inoxidável.
  Peso líquido: 16,6 kg. / Embalado: 19,86 kg. 
 Dimensões da embalagem: 59 x 44 x 30 cm.

Opções
  i3 8GB RAM / SSD 64Gb
  i3 8GB RAM / SSD 128Gb
  Rotulagem linerless  2”
 Wi-Fi
  Scanner incorporado
  Prato fundo em aço inoxidável.

Rotulagem linerless  2”

Dimensões do prato:
Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)
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OpenScale K-Scale 20I
Balança de balcão de duplo corpo com impressora e ecrã tátil de 12” para integração de POS

Características
  Balança PC com ecrã tátil de 12” e ecrã traseiro VGA 9”, 12” 
ou 15” traseiras.
  Abra o equipamento de pesagem para integração com o 
software de ponto de venda, facilitando possíveis certificações 
(Balança + POS).
  Impressora térmica inteligente de 60mm.
 Hardware CPU com microprocessadores Intel Celeron, 
  Placa gráfica dedicada, DDR III RAM (4 Gb).
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi). 
  2 x USB externo, porta RS232 e 
  ligação a gaveta de dinheiro (RJ-11).
  Blindagem metrológica. 
  S.O. Windows.
 Controladores de etiquetagem/impressora windows compatí-
veis com comandos ESC/POS.
  Adaptação à estética do software POS. É possível configurar 
cores, fontes, etc.
 Mais de 30 integrações feitas com o Grupo Epelsa.
 Manutenção remota com ferramentas de mercado padrão.
  Prato de aço inoxidável.
  Peso líquido: 11,8 kg. / Embalado: 12,97 kg. 
 Dimensões da embalagem: 58 x 44 x 66 cm.

Opções
 Wi-Fi
  Escáner incorporado
  Prato profundo em  
aço inoxidável.

370367

590

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE

Dimensões do prato:
Comprimento (36 cm) - Largura (26,5 cm) - Altura (2cm)

4Gb opcional9”-12”-15”12”
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OpenScale 10RL
Balança compacta com ecrã de 10,4” e etiquetador de 80mm, para integração de POS

Características
  Balança PC com ecrã tátil de 10,4” (1.024 x 768) e ecrã de cliente 
VGA de 9”.
  Abra o equipamento de pesagem para integração com o software de 
ponto de venda, facilitando possíveis certificações (Balança + POS).
  Etiqueta térmica inteligente de 80mm com a possibilidade de impri-
mir talões e etiquetas.
 Hardware CPU com microprocessadores Intel Celeron, 
  Placa gráfica dedicada, DDR III RAM (4 Gb).
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi). 
 Conectividade USB (3 Externo: 1 x 3,0 / 3 x 2.0). 
  Portas RS232. 
  Ligação padrão à gaveta RJ-11. 
  Blindagem metrológica. O dispositivo de peso tem proteção 
independente e pode efetuar qualquer reparação sem rutura do selo 
metrológico.
  S.O. Windows.
 Controladores de etiquetagem/impressora windows compatíveis 
com comandos ESC/POS.
  Adaptação à estética do software POS. É possível configurar cores, 
fontes, etc.
 Mais de 30 integrações feitas com o Grupo Epelsa.
 Manutenção remota com ferramentas de mercado padrão.
  Prato de aço inoxidável.
  Peso líquido: 10,62 kg. / Embalado: 13,4 kg. 
 Dimensões da embalagem: 59 x 44 x 30 cm.

360

496

191

Opções
 Wi-Fi
  Rotulagem linerless  2”
  Scanner incorporado
  Prato fundo em aço inoxidável.

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr

30 kg / 10 gr
Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr

Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE

Dimensões do prato: Comprimento (35,5 cm) - Largura (26 cm) - Altura (2cm)

4Gb opcional9”10.4”
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OpenScale 10RL - 12”
Balança compacta com etiqueta de 80mm e ecrã de 12”, para integração de POS

530
415

191

Dimensões do prato: Comprimento (35,5 cm) - Largura (26 cm) - Altura (2cm)

1024 x 768
4Gb opcional9”12”

6 kg / 2 gr
15 kg / 5 gr
30 kg / 10 gr

Multi-intervalo  6-15 kg / 2-5 gr
Multi-intervalo  15-30 kg / 5-10 gr

CAPACIDADE
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Características
  Balança PC compacta com ecrã tátil de 12” (1024x768)
  e exibição de cliente vga de 9”.
  Abra o equipamento de pesagem para integração com o sof-
tware de ponto de venda, facilitando possíveis certificações 
(Balança + POS).
  Etiqueta térmica inteligente de 80mm com a possibilidade 
de imprimir talões e etiquetas.
 Hardware CPU com microprocessadores Intel Celeron, 
  Placa gráfica dedicada, DDR III RAM (4 Gb).
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi). 
 Conectividade USB (3 Externo: 1 x 3,0 / 2 x 2,0). 
  Portas RS232. 
  Ligação padrão à gaveta RJ-11. 
  Blindagem metrológica. O dispositivo de peso tem proteção 
independente e pode efetuar qualquer reparação sem rutura 
do selo metrológico.
  S.O. Windows.
 Controladores de etiquetagem/impressora windows compa-
tíveis com comandos ESC/POS.
  Adaptação à estética do software POS. É possível configurar 
cores, fontes, etc.
 Mais de 30 integrações feitas com o Grupo Epelsa.
 Manutenção remota com ferramentas de mercado padrão.
  Prato de aço inoxidável.
  Peso líquido: 10,87 kg. / Embalado: 11,61 kg. 
 Dimensões da embalagem: 59 x 44 x 30 cm.

Opções
 Wi-Fi.
  Rotulador linerless  de 2”.
  Scanner incorporado.
  Prato fundo em aço inoxidável.

Ecrã traseiro de 9”

Opção de scanner incorporado

Aparência compacta

Etiqueta térmica inteligente de 80mm para etiquetas e talões.Rotulagem linerless  2”

37 cm26 cm

6 cm



4Gb opcional9”-15”15”
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OpenScale 22RL
Balança suspensão de aço inoxidável com etiqueta e ecrã de 15” para integração de POS

Características
  Balança PC com ecrã tátil de 15” e ecrã de cliente VGA de 9” ou 15”.
  Etiqueta térmica inteligente (60mm).
  Abra o equipamento de pesagem para integração com o software de 
ponto de venda, facilitando possíveis certificações (Balança + POS).
 Hardware CPU com microprocessadores Intel Celeron, 
  Placa gráfica dedicada, DDR III RAM (4 Gb).
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi). 
  2 x USB externo. 
  Porto RS232. 
  Blindagem metrológica. O dispositivo de peso tem proteção indepen-
dente e pode efetuar qualquer reparação sem rutura do selo metrológi-
co.
  S.O. Windows.
 Controladores de etiquetagem/impressora windows compatíveis com 
comandos ESC/POS.
  Adaptação à estética do software POS. É possível configurar cores, 
fontes, etc.
 Mais de 30 integrações feitas com o Grupo Epelsa.
 Manutenção remota com ferramentas de mercado padrão.
  Possibilidade de Prato de aço inoxidável plano, fundo e semi-fundo. 

Pesos e medições
  Peso líquido: 11,26 kg. Embalado: 13,55 kg. 
 Dimensões da embalagem: 46 x 43 x 48 cm.

Opções
 Wi-Fi
  Rotulagem linerless  2”

Prato plano para balança de suspensão

Prato semi-fundo para a balança de suspensão Prato fundo para balança de suspensãoEcrã traseiro de 9 polegadas

15 kg / 5 gr
V

CAPACIDADE

5,2 cm

31 cm

7,5 cm

31 cm

2 cm

31 cm



4Gb opcional9”-15”15”
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OpenScale 22RLI
Balança suspensão de aço inoxidável com impressora, etiqueta e ecrã de 15” para integração com software de POS

Características
  Balança PC com ecrã tátil de 15” e ecrã de cliente VGA de 9” ou 15”.
  Impressora térmica inteligente e etiqueta (60mm).
  Abra o equipamento de pesagem para integração com o software de 
ponto de venda, facilitando possíveis certificações (Balança + POS).
 Hardware CPU com microprocessadores Intel Celeron, 
  Placa gráfica dedicada, DDR III RAM (4 Gb).
  Armazenamento SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi). 
  2 x USB externo. 
  Porto RS232. 
  Blindagem metrológica. O dispositivo de peso tem proteção indepen-
dente e pode efetuar qualquer reparação sem rutura do selo metrológi-
co.
  S.O. Windows.
 Controladores de etiquetagem/impressora windows compatíveis com 
comandos ESC/POS.
  Adaptação à estética do software POS. É possível configurar cores, 
fontes, etc.
 Mais de 30 integrações feitas com o Grupo Epelsa.
 Manutenção remota com ferramentas de mercado padrão.
  Possibilidade de Prato de aço inoxidável plano, fundo e semi-fundo. 

Pesos e medições
  Peso líquido: 13,09 kg. Embalado: 15,52 kg. 
 Dimensões da embalagem: 46 x 43 x 48 cm.

Opções
 Wi-Fi
  Rotulagem linerless  2”

Prato plano para balança de suspensão

Prato semi-fundo para a balança de suspensão Prato fundo para balança de suspensãoEcrã traseiro de 15 polegadas

15 kg / 5 gr
V

CAPACIDADES

5,2 cm

31 cm

7,5 cm

31 cm

2 cm

31 cm
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Características
  Etiquetadora inteligente para etiquetas ou talões até 80mm de 
largura e comprimento ajustável.
  Ecrã Tátil TFT de 12” (resolução 800x600)
 Carcaça com acabamento em aço inoxidável (polimento mate).
 Disponível em formato TouchScale / K-Scale ou na versão para 
integração (OpenScale).
 CPU: Microprocessadores Intel Celeron.
 Cartão gráfico dedicado.
 Memoria RAM DDR III (2 GB).
  Armazenamento: Dispositivo SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi).
 Conectividade USB (4 Externa). Porto RS232.
  Saída VGA.
  Ligação de rotulagem externa Godex.
  Ligação a scanner.
 Wifi (opcional)
  Blindagem metrológica (O software de controlo de peso é comple-
tamente independente do software de impressão ou de gestão).
 Capacidade até 90.000 Kg.
  S.0. Linux Ubuntu ou Windows. 
  Programa totalmente modular, criado pelo Grupo Epelsa.
  Ecrãs de venda totalmente configuráveis (consultar).
  Publicidade multimédia com vídeos e fotografias.
  Permite criar listas de reprodução.
 Módulo de faturação, gestão de tarifas, publicidade cruzada e 
sistema de fidelização.
  ENCASE: Software de design de etiquetas e talões.
 Webserver: Para programação e consulta de dados.
  Servidor FTP.
  Atualizações de software remoto e automático.
  Informação sobre os alimentos: Está em conformidade com o Re-
gulamento 1169/2011 da UE (Informação nutricional, alergénios, 
etc.). 

   Peso líquido: 9 kg. / Embalado: 10,3 kg. 
   Dimensões da embalagem: 68 x 44 x 30 cm.

ML 500
Etiquetadora de aço inoxidável com ecrã tátil de 12 polegadas

297mm
325mm

238mm

2GB / 4GB opcional12”
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CT-12
Visor em aço inoxidável com ecrã tátil de 12 polegadas

345mm 270mm

315mm

Temos etiquetas externas
para ligar ao visor CT-12.

Características
 Carcaça com acabamento em aço inoxidável (polimento mate).
 Disponível em formato TouchScale / K-Scale ou na versão 
integração (OpenScale)
 CPU: Microprocessadores Intel Celeron.
 Cartão gráfico dedicado.
 DDR III RAM.
  Armazenamento: Dispositivo SSD.
 Comunicação Ethernet (Opção Wifi).
 Conectividade USB (2 Externa).
 Quatro portas RS232 (1 externa).
  Ligação de rotulagem externa Godex.
  Ligação do scanner.
 Wifi (opcional)
  Blindagem metrológica (O software de controlo de peso é 
completamente independente do software de impressão ou de 
gestão).
 Capacidade até 90.000 Kg.
  S.0. Linux Ubuntu ou Windows. 
  Programa totalmente modular, criado pelo Grupo Epelsa.
  Ecrãs de vendas totalmente configuráveis 
  (Ver tarifas).
  Publicidade multimédia com vídeos e fotografias.
  Permite criar listas de reprodução.
 Módulo de faturação, gestão de tarifas, publicidade cruzada.
  ENCASE: Software de design de etiquetas e talões.
 Webserver: Para programação e consulta de dados.
  Servidor FTP.
  Atualizações de software remoto e automático.
  Informação sobre os alimentos: Está em conformidade com 
o Regulamento 1169/2011 da UE (Informação nutricional, 
alergénios, etc.). 

 Peso líquido: 9 kg. / Embalado: 10,3 kg. 
 Dimensões da embalagem: 68 x 44 x 30 cm.

2GB / 4GB opcional12”



Easy Q (Turn-o-matic)
Dispositivo de gestão de turnos

Geral

Características

-Dispositivo de Gestão de Turnos do Grupo Epelsa para todos 
os tipos de negócio, totalmente configurável desde a rede de 
balanças.

-Comunicação direta entre o dispositivo e as balanças PC 
(comunicação Ethernet e WIFI).

-Ecrã tátil com vidro capacitivo de 8 polegadas.
Configurável da própria balança para cada balcão da loja.

- Sistema de carregamento rápido de papel.

-Corte automático do papel com guilhotina metálica de alta 
precisão.

-Suporte com versão totem ou suporte de parede.

  Sistema operativo Linux Xubuntu
  Processador CPU ARM V7
  2 Gb de RAM
  Armazenamento 8 Gb
  Ecrã tátil capacitivo de 8 polegadas (1024x768)
  Altifalante estéreo de 2W
  Portas: 1 x USB, 1 x LAN.
  Alimentador: DC 5V/24V
  Bateria de 3,7V/2000mAh
  Impressora térmica de 80mm. 
  Velocidade de impressão 200mm/s
  Sensor de papel e aviso de tampa aberta.
 Cortador de papel metálico (2 milhões de cortes) 

Opções
  Suporte de parede ou suporte de metal.

107mm

229mm

170mm

160mm
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Mini PC para visualização dos turnos e publicidade

Gaveta porta-moedas

Ecrã Easy Q

Gaveta SCALE 

Características

Características

 Microprocessadores Intel Celeron
  Placa gráfica dedicada
  SSD de 64Gb
 Memoria RAM DDR4 (4 Gb)
 Conectividade USB (2 Externo: 1 x 3,0 / 1 x 2.0)
  S.0. Linux Ubuntu. Disponível em Windows (ver).
  Saída de vídeo HDMI
  Ethernet Gigabit

A gaveta de dinheiro SCALE foi concebida para distribuidores 
que precisam de um produto simples e fiabilidade a um preço 
competitivo.

Foi fabricado de acordo com normas ISO rigorosas. A gaveta 
contém 4 pinças metálicas para notas e caixas modificáveis que 
permitem 8 espaços para moedas.

Gaveta totalmente ajustável com 4 compartimentos para notas e 
8 compartimentos para moedas. Três posições de fecho, ranhura 
dianteira dupla, microswitch para abrir e fechar a gaveta, solenoide 
de 24 volts e cabo de interface RJ11.

Dimensões: Largura 410mm - Fundo 410mm - Altura 112mm
Peso líquido: 7kg

Opções 
- Cores cinzenta e preta.
-O solenoide de dupla tensão (12/24 volts) e o conector RJ-11 
prontos para ligar a maioria dos dispositivos POS.
- Chaves iguais.
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i3 8Gb
Processador i3 com 8Gb RAM 

com discos SSD de  
64Gb / 128Gb

RAM
Expansão da RAM depen-

dendo do modelo de Balança 
(4GB/8GB)

Rotulador linerless
Grupo de rotulagem com 

largura de 60mm.

Kit de scanner de consola
Scanner de código de barras 
com ligação USB disponível 

para balanças PC

Kit de scanner 10RL
Opção de scanner para os modelos de 

balanças planas 10RL e 10RL 12”

Prato fundo
Prato fundo para balanças de 
mostrador em aço inoxidável

37 cm

26 cm

6 cm

Prato semi-fundo
Prato semi-fundo para balança de 

suspensão.

5,2 cm

31 cm

Prato fundo
Prato fundo para balança de  
suspensão em aço inoxidável

7,5 cm

31 cm

Prato plano
Prato plano para balanças de 

suspensão

2 cm

31 cm

Acessórios / Opções
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série B-EX4
Impressora de transferência 

térmica/térmica direta industrial de 
alta velocidade

Impressora de transferência 
térmica/térmica direta desktop de 

alta velocidade

série BV-400 Wifi
Dispositivo que permite a 

ligação do equipamento via WIFI 
(para computadores com tecnologia PC)



Aplicação de computador HYDRA+ para envio, recolha e gestão de dados dos equipamentos. Permite todo o tipo de 
programação e possui ferramentas de importação de dados, totalmente configuráveis pelo utilizador de uma forma 
rápida e fácil. Poderemos receber detalhes dos talões e etiquetas emitidos e integrá-los no sistema de vendas e/ou 
exportá-los para aplicações externas através de ficheiros ASCII totalmente configuráveis.

O software cloud para gestão de Balança PC (TouchSCale e KScale), cross-platform, multiutilizador e multi-loja 
desenvolvido em ambiente web, pode ser usado a partir de qualquer dispositivo com acesso à Internet. (PC, 
MAC, Linux, Android, Tablet, telemóvel...). A partir deste sistema, pode ter o controlo total do equipamento, 
desde as configurações e dados até à gestão de vendas. 

Aplicação de computador GEDIT para configuração de talões e etiquetas. O design das etiquetas é totalmente 
flexível, com funcionamento intuitivo, permite definir os diferentes campos de texto, variáveis, números de 
série, definição de tamanho, posições, horizontal, vertical, códigos de barras diferentes e quaisquer outros 
parâmetros relacionados com a impressão.

Ferramenta para envio de ficheiros via FTP para as balanças da gama K-Scale e TouchScale. Pode enviar 
ficheiros de imagem, publicidade (imagens e vídeos), talões e etiquetas, etc. Também é possível capturar os 
ficheiros de uma balança.

Software de comunicações para balanças K-Scale e TouchScale para Windows e Linux em formato multi-loja e 
com o mesmo ambiente de programação e configuração das balanças, o que o torna muito fácil de utilizar ao 
utilizador da balança.

Aplicação para dispositivos android que permite a ligação a balanças e lojas remotamente. Fácil instalação via 
Google Play. Transforme os seus dispositivos (smartphone/tablet) num ponto de acesso imediato à informação 
de cada uma das suas lojas e balanças PC.

Poderoso programa de design e edição de talões e etiquetas para gamas de Balança com a tecnologia PC 
K-Scale e TouchScale. Baseado na geração de ficheiros XML. O designer de etiquetas ENCASE está disponí-
vel diretamente em todos as balanças PC e há também uma versão para Windows.

Hydra+

Nautilus Shop

Gedit

Transfer

TouchScale Desktop

PC Scale Connect - APP Grupo Epelsa

Encase

Aplicações de software
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