
MANUAL DO USUÁRIO

INDICADOR DE 
PESO



Parabéns e obrigado pela compra da balança AT45.

 A balança AT45 foi desenvolvido com tecnologia 100% nacional, com a marca e a qualidade 

Animalltag, empresa com larga experiência no mercado brasileiro de equipamentos para o setor 

veterinário. Este manual fornece todas as informações necessárias à operação do seu indicador de 

peso e para que você possa utilizar todos os seus recursos. A sua leitura é indispensável.

 O indicador de peso AT45 oferece amplo leque de recursos associando tecnologia de ponta e 

grande facilidade de operação.

1.1 Boas vindas!
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A sua balança AT45 vem acompanhado dos seguintes itens:

 - Indicador de peso AT45

 - Suporte para fixação do indicador na parede;

 - Cabo de alimentação para entrada 110 V;

 

 

- Garantia do produto.

 

Caso qualquer um dos itens acima esteja danificado ou faltando, entre em contato com o seu re-
vendedor.

1.2 O que acompanha a balança AT45
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Capacidade de pesagem estendida

 A plataforma de pesagem é equipada com 4 células de carga de 120 kg de capacidade, totali-

zando 480 kg de capacidade total, ideal para pesar animais de qualquer porte e resistir a eventuais 

sobrepesos.

  

Resistência

 O indicador possui caixa reforçada em ABS de alto impacto com índice de proteção IP-65 (resis-

tente à respingos e à poeira), condições de trabalho comumente encontradas no campo. O indicador

tem o peso de 1315 g.

Visor com dígitos grandes e iluminação de fundo

 O visor do indicador tem 120 x 35 mm de área, com iluminação de fundo e 6 dígitos para mos-

trar o peso medido. Cada dígito mede 25mm de altura o que proporciona uma melhor visualização do 

peso à distância.

1.3 Características do AT45
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 As dimensões do indicador são: altura = 15 cm; largura= 22 cm e profundidade = 9 cm.



Teclado de navegação simples

 O indicador AT45 possui um teclado feito em policarbonato, com 6 teclas, para realizar a pesa-

gem e configuração da balança.

Fonte de alimentação

 Fonte de energia elétrica pela rede de 110V ou 220V.
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1. Caixa do indicador

2. Tecla LIGA/DESLIGA

3. Tecla TARA

4. Tecla ZERO

5. Tecla SOMA PESO

6. Tecla CONGELA PESO

7. Tecla CONFIGURAÇÃO

8. Conector DB9 para comunicação serial

9. Visor.

10. Etiqueta com número de série e data de fabricação

11. Conector para alimentação 110 V

12. Conector para plataforma de pesagem

13. Encaixe para o suporte de parede
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1.4 Conhecendo o seu indicador AT45



O teclado da AT45 tem 6 teclas para executar as operações de pesagem e configuração da balança. 

A função de cada tecla é descrita a seguir.

Tecla LIGA/DESLIGA

 A tecla LIGA/DESLIGA é usada para ligar e desligar o equipamento. Quando pressionada com o 

indicador desligado a tecla LIGA/DESLIGA liga o equipamento. Para desligar o indicador, mantenha a 

tecla LIGA/DESLIGA pressionada por alguns segundos.

Tecla TARA

 Tara é o peso que se deve descontar do peso bruto para obter o peso líquido, ao se pesar algo.
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2. Funções das Teclas
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 Ao pressionar a tecla TARA, a balança passa a descontar o valor de peso indicado no visor, e 

indica que esta função está ativa mostrando a indicação de “NET” e “TARE”. 

 Para entender o funcionamento da tecla TARA coloque um balde vazio sobre a plataforma. 

Aguarde o indicador estabilizar o peso. Aperte a tecla TARA. O indicador volta a mostrar 0.0 kg. 

Acrescente água no balde. O peso mostrado é o peso da água apenas, descontado o peso do balde.

 Para cancelar a tara do peso basta pressionar a tecla TARA novamente. No visor é mostrada a 

indicação de “GROSS”.



Tecla ZERO

 O visor da balança conta com uma indicação de zero, que fica acesa enquanto o equipamento 

estiver em zero. 

 

Caso durante a operação, e sem que haja peso sobre a plataforma, a indicação de zero se apague, 

utilize a tecla ZERO para zerar novamente a balança. 

 

Este comando permite que se compensem pequenas variações de zero, como as que ocorrem devido 

ao acumulo de resíduos sobre a plataforma durante o uso.
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Tecla SOMA PESO

 A tecla SOMA PESO guarda o peso mostrado no visor, na memória da balança, somando-o aos 

pesos anteriormente guardados.

 Pressione a tecla SOMA PESO quando o peso do animal estiver estabilizado. No visor aparece 

n001 indicando que é o primeiro peso somado e a indicação de “TOTAL” mostrando que tem uma 

somatória de peso na memória. Aguarde a balança voltar para 0.0 kg. Coloque um novo peso sobre 

a plataforma e aguarde estabilizar. Pressione a tecla SOMA PESO. No visor aparece n002 e o novo 

peso é somado ao anterior na memória da balança.
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 Para ver o total de peso somado, pressione a tecla CONFIGURA e a tecla SOMA PESO juntas. 

É mostrado n002 e depois disso o total de peso em kg.

 Como a somatória do peso pode ultrapassar 4 dígitos o visor mostra o valor dividido em duas 

partes. Por exemplo, ao visualizar a somatória dos pesos guardados o visor mostra alternadamente 

0001 e 432.5 kg. Isso significa que a somatória dos pesos guardados é 0001432.5 kg.



 Para voltar a função de pesagem, mantenha a tecla  SOMA PESO pressionada por alguns se-

gundos. O visor mostra CLr n. Pressione a tecla CONFIGURA para manter a somatória de pesos ou 

pressione TARA e em seguida CONFIGURA para zerar a somatória de pesos. Após isso a balança 

retorna para a função de pesagem. 

Tecla  CONGELA PESO

 Para facilitar a leitura do peso do animal, pressione a tecla CONGELA PESO e o valor será man-

tido no visor. No visor é mostrada a indicação de “HOLD”.
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 Para voltar a função de pesagem, pressionar de novo a tecla CONGELA PESO. 

Tecla CONFIGURA

 A tecla CONFIGURA entra no modo de configuração da balança. Através do módulo de configu-

ração é possível calibrar a balança, modificar a capacidade máxima de pesagem e o número de casas 

decimais apresentadas no visor. 

 A balança é calibrada e configurada na fábrica, portanto o uso da função de configuração não é 

recomendado. O mal uso desa função pode prejudicar o funcionamento da balança.
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 Certifique-se de que a balança esteja desligada, verifique se a voltagem de sua rede elétrica  é 

110 V e conecte o cabo de força da balança na tomada. 

 Certifique-se que a balança está bem nivelada antes de iniciar uma pesagem. O nivelamento da 

plataforma é feito girando-se os pés da plataforma. Gire os pés de forma a trazer a bolha do indica-

dor de nível para o centro do círculo. O indicador de nível está localizado na linha central da platafor-

ma de pesagem.

 Para ligar o indicador pressione a tecla LIGA/DESLIGA até o visor acender. Nesse momento é 

importante que não exista peso sobre a plataforma de pesagem. Ao ligar, a balança faz o auto-teste 

indicando de “000000” a “999999”, entrando em seguida em modo de pesagem. A pesagem pode ser 

iniciada quando o visor mostrar 0.0 kg.

3. Pesagem
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 Caso não seja exibido 0.0 kg pressione a tecla ZERO para zerar o indicador. 

 

 Coloque o animal sobre a plataforma de pesagem. A balança começa a mostrar o peso no visor. 

Aguarde a balança estabilizar o peso e pressione a tecla CONGELA PESO para visualizar o peso 

com maior comodidade.
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Retire o animal da plataforma. Verifique se o visor da balança mostra a indicação de zero antes de 

iniciar uma nova pesagem.
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 A  Animalltag garante o aparelho referido na oferta pelo prazo de 1 ano, contado a partir da data de 

aquisição, desde que utilizado em condições normais.

 Durante o período da vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamen-

te as peças defeituosas, quando seu exame técnico detectar a existência de defeitos, de material ou fabri-

cação.

 Para o cumprimento da validade desta garantia, o aparelho em questão deverá ser colocado na fá-

brica ou em um dos postos de assistência técnica mais próximo desde que credenciado pela Animalltag, 

correndo por conta do comprador as inerentes despesas de transporte, embalagens e seguro.

 Esta garantia não se aplica a  peças plásticas, cabos de ligação e a todos os acessórios danificados 

por mau uso, negligência ou acidentes, nem a danos causados por inundações, incêndios, voltagem incor-

reta (fora do especificado no esquema elétrico), ou ainda em casos imprevistos ou inevitáveis.

 Esta garantia também fica sem valor, caso o aparelho citado acima tenha sido entregue para conser-

to a pessoas não autorizadas ou se forem verificados sinais de violações em seus componentes de modo 

geral, ou alteração de número de identificação.

 Em casos de mudança, não nos responsabilizamos por danos ao aparelho durante o transporte. Re-

servamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

4. Termo de garantia
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Tem alguma dúvida? 
Ligue ou mande-nos um e-mail!

+55 16 3362-3362

FACEBOOK.COM/ANIMALLTAG

WWW.ANIMALLTAG.COM.BR
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animalltag@animalltag.com.br

facebook.com/animalltag

WWW.ANIMALLTAG.COM.BR
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