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ARIVA B SCANNER

Processos de pesagem rápidos
As balanças de checkout da Ariva garantem
um atendimento ao cliente ideal para comerciantes
em virtude da sua excelente velocidade de transação. 
Isso signi�ca: Processos de pesagem rápidos sem 
longas esperas na área de veri�cação
sensível com simultaneamente alta 
praticidade operacional para os operadores 
de caixa.

Integração simples
Conectividade aprimorada mais integração e
comissionamento simples: Todas as balanças de
veri�cação da Ariva vêm de fábrica com - além de um
soquete RS-232 - uma porta USB. A instalação e o
ajuste são feitos com rapidez e segurança por técnicos
certi�cados da Biporto Retail Technology.

Design Robusto
As escalas de checkout devem atender 
aos mais altos requisitos de disponibilidade
e a uma utilização intensiva. 
A construção robusta das
balanças de veri�cação da Ariva protegem 
interior e a mecânica de pesagem de 
problemas operacionais devido a sujidades 
e líquidos. 

Tecnologia Sustentável
As balanças de veri�cação da Ariva são 
extremamente econômicas no que diz respeito 
ao consumo de energia. 
Isso compensa a sua compra e é bom para o meio
ambiente. Maior sustentabilidade nos checkouts
demonstram com credibilidade: As balanças de
 checkout da Ariva tornam a
decisão de investimento simples para o 
comerciante.

Ariva-B
Módulo de pesagem de intervalo 
duplo com Scanner Datalogic 
MAGELLAN 9400i

Os módulos de pesagem de intervalo duplo 
da série Ariva-B para
instalação em leitores bióticos são a solução 
ideal para comerciantes com uma ampla 
gama de produtos, que requerem 
simultaneamente uma carga
máxima elevada de até 15 kg. 
Graças ao seu design robusto, que
efetivamente protege o interior contra a 
penetração de sujidade e líquidos,
os módulos de pesagem da série Ariva-B 
suportam as mais severas
utilizações das operações diárias de check-
out. Os detalhes de preço e
pesagem podem ser exibidos nas balanças 
de checkout da Ariva em visores
de balança separados, bem como através do 
aplicativo de software
VCODisp no monitor da caixa registradora - 
o que traz mais liberdade na
con�guração de uma área de checkout 
orientada para o cliente.

Rápido. Preciso. Alta Performance.
Balança com Scanner para Embutir em balcão de check-out
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Para pesagem e scanner de 
código de Barras

O módulo de pesagem de intervalo duplo Ariva-B 
para o scanner biótico
Datalogic MAGELLAN ™ 9400i é a solução de 
checkout da METTLER TOLEDO para comerciantes 
com um �uxo de trabalho rigoroso. A série Ariva
para pesagem no caixa, é composta por módulos 
de pesagem para instalação em scanners bióticos 
(Ariva-B), balanças para integração de scanners 
horizontais (Ariva-H) e balanças autônomas sem 
scanners (Ariva-S).

Faixa de pesagem
Carga máxima: 6 kg / 15 kg
Graduação: 2 g / 5 g
MinLoad: 40 g

Interfaces
RS-232, USB 2.0, cabo adaptador para conexão de
caixa registradora disponível

Comunicação
Todos os protocolos padrão de caixa registradora
(por exemplo, Dialog 02, 04, 06 etc.) são implementados

Faixa de temperatura
- 10 ° C a +40 ° C
0 - 85% de humidade relativa, sem condensação

Consumo de energia
Aproximadamente. 0,4 watts sem display aprox.
0,6 watts com display Fonte de alimentação
pelo scanner

Rastreamento zero automático
Garante um ponto zero estável

Aprovações
OIML, NTEP, CE

Display para aplicativos sem cálculo de preço
Visor retroiluminado brilhante com função de economia 
de energia Visor de pesagem de 5 dígitos
Chaves para tarar e zerar

Display para aplicativos de cálculo de preço
Visor retroiluminado brilhante com função de economia 
de energia
Display de peso de 5 dígitos, 6 dígitos para preço 
unitário e quantidade e display de tara de 4 dígitos
Chaves para tarar e zerar

Exibir via monitor de checkout
Informação de pesagem exibida através do terminal de 
caixa registradora com VCODisp (Virtual Checkout 
Display)
Tarar e zerar com as teclas do scanner, bem como 
opcionalmente com botões da tela de toque na janela 
de peso VCODisp

Dimensões do dispositivo
401 x 292 x 102 mm (C x L x A)

Dimensões de instalação recomendadas
402 x 295 mm
Profundidade mínima de instalação 106 mm
Ajuste de altura e nivelamento com pés de suporte


