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A ÓRION é a mais avançada e completa linha de balanças 

computadoras com impressor integrado para automação 

comercial do mercado, oferecendo o melhor custo benefício 

para o usuário. 

É o produto ideal para pesagem e rotulagem na venda direta e/ou 

na pré-embalagem de itens comercializados por peso ou 

quantidade, em todos os tipos de estabelecimentos do segmento 

varejista, seja qual for o seu tamanho.

Com três diferentes opções de formato disponíveis para o corpo 

da balança, conta com capacidades 6/15kg ou 15/30kg com 

Jamais um produto atendeu e superou tantas expectativas:
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Catálogo de produtos para uso profissional. Todos os
modelos possuem portaria de aprovação, em acordo 
com as mais atuais e rigorosas normas do INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Impressão de TABELA NUTRICIONAL, conforme exigido 
pela ANVISA.

dupla escala de pesagem e ainda: impressor térmico de etiquetas 

integrado, memória para  até 5000 itens, comunicação em rede 

via Ethernet ou Wi-Fi, display SUPERLUX em cristal líquido de alta 

definição retro iluminado, e software aplicativo especialmente 

desenvolvimento para controle das balanças da linha.

A ÓRION se apresenta ainda com dois grandes diferenciais 

exclusivos no formato DUPLO CORPO: 

 1. Display e teclado suspensos por coluna, atendendo as  

 mais atuais orientações de ergonomia do trabalho.

 2. Troca instantânea de etiquetas por sistema de 

 substituição de CASSETE*.

A ÓRION é o resultado da constante pesquisa da equipe BALMAK 

no aprimoramento de processos e produtos, em conjunto com 

associação tecnológica com os maiores fabricantes mundiais de 

pesagem. Tudo, para a satisfação máxima dos seus clientes.descuBra 
esta 

novidade!



características

Básica

diferentes 
formatos para 
o corpo 
da balança!3

A ÓRION é a mais versátil balança 
computadora com impressor integrado do 
mercado, sendo a única a oferecer três 
diferentes formatos para o corpo da balança.

Na medida certa para atender as 
necessidades do pequeno e 
médio comércio.

Esta versão agrega a coluna que 
suspende o display a uma altura de 
53 cm do balcão, facilitando a 
visualização das informações 
por parte do consumidor,
para balanças instaladas atrás 
de balcões.

coluna
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características

duplo corpo
Ergonômica e exclusiva, esta versão da balança 

oferece uma coluna que suspende o display e 

também o teclado da balança a 55 cm do balcão,

facilitando não somente a visualização das 

informações por parte doconsumidor, mas 

também elevando o conforto de uso 

por parte do operador, que tem 

a sua frente o teclado e o 

display da balança 

integrados. 

Além disso, 

conta com a exclusiva 

troca instantânea de

etiquetas por sistema de 

substituição de CASSETE*
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descritivo memória

Ítens Até 5000 itens com descritivo de 2 linhas 
(20 caracteres por linha)

Texto Extra 
(receitas, conservação, fornecedor, 

campo extra)

Até 5000 itens, sendo de 1 a 10 linhas de texto 
(24 caracteres por linha)

Informação Nutricional Até 5000 itens, programável

Texto Livre
Até 100 textos programáveis de até 52 caracteres, para 

associação a formatos de etiqueta 
(até dois textos livres por formato de etiqueta)

Imagens/Figuras Até 40 imagens para impressão na etiqueta

memória

Pensada para atender clientes desde os pequenos 
aos de grande porte, a memória da ÓRION é flexível 
e oferece grande capacidade de cadastro:

Todos os itens poderão ser cadastrados de forma customizada, com informações de CÓDIGO, TECLA 
DIRETA DE ATALHO, DESCRIÇÃO, PREÇO UNITÁRIO (por peso ou quantidade), DATA DE EMBALAGEM, VALIDADE 
automática em número de dias, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, TEXTO EXTRA, TEXTO LIVRE, e IMAGENS/
FIGURAS.

Recursos gráficos: Poderão ser inseridas imagens na etiqueta impressa, completando a identificação 
com imagens associadas ao item, ou logomarca do estabelecimento. 

O cadastro de itens pode ser local e/ou via rede. Dessa forma, a ÓRION pode ser utilizada de forma 
autônoma (stand alone) em estabelecimentos comerciais de pequeno porte, dispensando o uso de mi-
crocomputador ou também utilizada para operação via rede em estabelecimentos que comercializam 
uma maior quantidade de itens, como por exemplo Hipermercados. 
(A carga de informações via BFS – Balmak Friendly Software – leva aproximadamente 20~40s.)

ítens podem ser
cadastrados em sua 
balança orion

até

5000

pesagem

Versatilidade, com duas diferentes capacidades disponíveis:

 • 6/15kg com divisão de 2/5g (dupla escala)
 • 15/30kg com divisão de 5/10g (dupla escala)

Estas configurações proporcionam maior precisão 
e alta velocidade, atendendo a venda de produtos 
de alto valor em pequenas quantidades, como 
também de baixo valor em grandes 
quantidades – na mesma balança.



acesso aos itens via teclado

A ÓRION permite a busca por itens cadastrados através de 4 diferentes funções:

Acesso direto 
a 999 PLUs

Teclas de 
acesso 
direto ao 
menu

Tecla rápida

Formatos Básica/Coluna: 
49 teclas rápidas e 2 

páginas totalizando 98 
itens (atalhos)

Formato Duplo Corpo: 79 
teclas rápidas e 2 páginas 

totalizando 158 itens 
(atalhos) 

Código 3 
dígitos

Acesso a até 999 itens por 
digitação dos 3 dígitos. 

(Exemplo: se deseja aces-
sar o PLU 726 de forma 

rápida, basta apenas pres-
sionar consecutivamente 
a tecla 7, depois 2 e final-

mente a 6).

Código do 
item

Digitação do código de até 6 
dígitos no teclado numérico

Nome do 
item

Busca de item por seu 
nome

A ÓRION apresenta display SUPERLUX, o maior da categoria, de três linhas retro iluminado na cor 
branca, em cristal líquido de alta definição, com dígitos na cor preta. É ideal para leitura mesmo em 
ambientes com condições desfavoráveis de iluminação natural. Confira o que a ÓRION pode fazer 
através do seu display:

Visualização de peso, preço, e tara, além do nome (descritivo) do produto todos em uma só 
tela, sem nenhum tipo de alternância, garantindo máxima segurança nas transações.

Visualização de 4 mensagens promocionais com 120 caracteres cada, totalizando 480 
caracteres.

Visualização de mensagens diversas de erros operacionais da balança.

Visualização dos menus “drill-down” para configuração e programaçãoda balança. 

display (visor)
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acumulador por operador

impressor integrado

O supervisor de setor pode gerar no display da balança, através dos menus “Drill-Down”, relatório de 
PESO, QUANTIDADE e PREÇOS TOTAIS, por acúmulo nas transações dos operadores (vendedores). A 
balança possui 10 memórias*, e permite uso por até 10 operadores (vendedores), simultaneamente. 
(*O acumulador de atividade dos operadores é visualizado apenas através do display da balança, não 
podendo ser impresso o relatório de totalização).

O impressor térmico de etiquetas presente na ÓRION é desenvolvido segundo 
as mais rigorosas normas de qualidade, e de acordo com as necessidades do 
projeto. Como resultado, verifique as vantagens:

1. Maior velocidade de impressão 

DO MERCADO: 100mm/s. 

2. Projeto prático e inteligente: com

rebobinamento automático para o “liner” 

3. Ajuste da quantidade de etiquetas 

impressas: na venda de itens por unidade, a 

balança permite definir previamente a 

quantidade de etiquetas a serem impressas, 

tornando a precificação de lotes de produto 

muito mais prática e rápida.

4. Mecanismo do impressor:

a. Formato Básica/coluna: através da  abertura 

de uma tampa, o mecanismo impressor fica 

completamente exposto - facilitando o acesso 

para reposição de suprimentos e também 

manutenção, o que evita o rompimento do 

lacre do INMETRO.

b. Formato duplo corpo: através de uma 

gaveta que se abre para frente, o impressor fica 

completamente exposto - facilitando acesso 

para reposição de suprimentos e também 

manutenção, o que evita o rompimento do 

lacre do INMETRO. 

*O formato DUPLO CORPO trás uma grande INOVAÇÃO, exclusiva 
no mercado brasileiro: O OPERADOR PODE REALIZAR A TROCA 
DO CASSETE COMPLETO, instantaneamente, através do exclusivo 
sistema de CASSETE oferecido pela ÓRION – reduzindo tempo de 
substituição, consequentemente as filas, aumentando assim a pro-
dutividade da balança.
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CadastRo do EaN-13 paRa foRNECEdoR

venda de glaciados

etiQuetas

A ÓRION permite a geração de etiquetas de acordo com 
o padrão EAN-13 (GS-1). Informações requeridas para 
rotulagem, além de identificação do país, do produto, 
da empresa fabricante e da transação podem ser im-
pressas. A codificação pode corresponder ao código in-
terno ou de fornecedores. 

diferencial: pequenos produtores podem realizar pre-
viamente a embalagem de produtos, pesados ou quan-
tificados, e entregar diretamente no ponto de venda do 
varejo com seu EAN-13 ou do seu cliente. 

Atendendo a Norma Técnica Nº 19/2009 do Ministério da Justiça, a ÓRION permite o cadastramen-
to para informação na etiqueta da quantidade de glaciamento (camada de gelo usada na conserva-
ção de alimentos) e peso líquido, descontando o peso do gelo e apresentando a quantidade exata 
de mercadoria (peixe, camarão, etc) que está dentro da embalagem.

A ÓRION oferece até 30 opções de modelos de etiqueta para impressão, sendo 20 com formato 
fixo e 10 com formato programável. 

 • Etiqueta: desde 30x30mm até 60x100mm

 • Venda direta e pré-embalagem na mesma balança: a ÓRION reconhece 
 automaticamente o tamanho da etiqueta carregada no impressor. Por isso, dispensa 
 qualquer tipo de configuração adicional para venda direta ou pré-embalagem.

 • Modo automático de impressão: As etiquetas podem ser impressas automaticamente 
 a partir da estabilização do peso.
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etiQuetas | VENda diREta ou pRé-Embalagem,  
     por peso ou Quantidade

comunicação em rede

A ÓRION oferece total comodidade e flexibilidade para todos os tipos de negócio. A comunicação entre 
a balança e o computador se realiza através de cabo ETHERNET, ou, opcionalmente sem fio via WI-FI.

Para operação no modo autônomo (stand alone), o cadastramento de itens e gerenciamento das 
configurações da balança é realizado através do seu próprio teclado. 

Para comunicação em rede, utilize o BFS – Balmak Friendly Software, que é o Software 
Aplicativo Gerenciador especialmente desenvolvido pela BALMAK para gestão de redes de balanças 
da família ÓRION. O BSF produz cadastros e realiza as atualizações, carregando informações nas 
balanças via rede.

caBo
padrão ethernet tcp/ip
Utiliza a mesma infra-estrutura e 
rede já existentes no estabeleci-
mento, economizando custos na 
instalação.

sem Fio

padrão Wi-Fi (802.11) com conexão ethernet
Sistema mais prático e indicado para estabelecimentos 
que buscam maior mobilidade de uso, segurança e ve-
locidade de rede, e claro melhor estética no local de 
uso da balança (uma vez que são eliminados cabos e 
conduítes).
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Bateria interna (opcional)

A bateria interna da ÓRION opera como no-break, para uso em situações de queda de energia. 
O tempo de autonomia é de aproximadamente duas horas, considerando a retro iluminação do 
display SUPERLUX ligada, impressão de uma etiqueta a cada 2 minutos e nenhum tipo de atitude 
para a economia de energia da bateria. (Obs: a autonomia pode variar em função do número de 
etiquetas impressas durante o período de falta de energia elétrica).

soFtWare aplicativo para pc

Estão disponíveis cinco diferentes e incríveis 
softwares aplicativos para a configuração das 
balanças ORION em rede, através do Windows:
• DFS (Dynamic Friendly Software): configurador 
e administrador geral de redes ÓRION, oferecido 
em versão standard ou completa (p/ integração 
de várias lojas).
• DLD (Dynamic Label Design): proporciona uma 
inédita liberdade criativa na edição do formato 
das etiquetas impressas pelas balanças da rede.
• DGI + RGI (Design + Run General Integration): In-
tegração total! É um sistema completo e versátil 
de importação e exportação de dados, que inte-
gra a rede ÓRION com os mais diversos softwares de retaguarda do mercado brasileiro.
• LBS (Load Back-Up System): Para cópia de segurança e também cópia de dados entre redes. 
 
destaque para a facilidade de uso, alta velocidade de comunicação, integração em máximo nível e envio simultâneo de 
dados a todas as balanças!

características

capacidade 6/15kg 15/30kg

divisão (e=d) 2g de 0,000 kg até 6,000 kg 
5g de 6,005 kg até 15,000 kg

5g de     0,000 kg até 15,000 kg
10g de 15,010 kg até 30,000 kg

carga mínima (20e) 40 g 100g

tara máxima 5,998 kg 14,995 kg

classe de exatidão

Formatos disponíveis Básica, Coluna e Duplo Corpo

visor
O maior da categoria! SUPERLUX LCD (Cristal Líquido) de alta definição retro iluminado, alfanumérico, 
com 3 linhas, sendo: 2 linhas, cada uma com 13 dígitos de 10,16 mm (L) x 6,12mm (A) e 1 linha com 16 

dígitos de 8,31 mm (L) x 4,66 mm (A).

alimentação Multi-voltagem! Permite a operação entre 110 a 230 VDC (60 Hz). Dispensa o uso de estabilizadores de 
tensão e chave manual de comutação de energia.

cabo de alimentação Comprimento de 2m, conector tripolar

consumo 34W a 82W (durante a impressão)

cabeça térmica Cabeça térmica: 8 pontos por milímetro
Velocidade de impressão: 100 milímetros por segundo

construção do corpo Base/plataforma: alumínio injetado | Gabinete: plástico ABS injetado de alta resistência
Prato de pesagem: aço inoxidável AISI-340 (+plástico nos modelos básica e coluna)

peso da balança 8.50kg (básica) | 9.50kg (coluna) | 11.50kg (duplo corpo)

peso de embarque da balança 10kg (básica) | 11kg (coluna) | 16kg (duplo corpo)

dimensões do prato de pesagem
Básica: 36 cm (A) | 26,5 cm (L)
Coluna: 36 cm (A) | 26,5 cm (L)

Duplo Corpo: 36 cm (A) | 28 cm (L)

dimensões da balança
Básica: 16 cm (A) | 36,5 cm (L) | 44 cm (P)
Coluna: 53 cm (A) | 36,5 cm (L) | 44 cm (P)

Duplo Corpo: 54,7 cm (A) | 37,5 cm (L) | 47 cm (P)

temperatura de operação -10ºC a +40ºC, com umidade máxima a 85% (sem condensação)

garantia 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação
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“Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua 
misericórdia dura para sempre.” (Salmos 106:1)
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Tel/Fax: 19 3026.1229

www.twitter.com/balmakbalancas

www.balmak.com.br

www.aevolucaodatecnologia.com.br


