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Pesagem Industrial

Indicadores de Pesagem Linha 3100C

Características
 Contato das teclas do painel frontal com feedback tátil e
auditivo;
 Saídas de níveis programáveis;
 Alimentação full-range 90~250 VCA;
 Função Falta-Sobra: Sistema classificatório indicando
se a pesagem está abaixo, dentro ou acima do alvo pré-configurado;
 Sinalização externa (utilização dos níveis) da função falta-sobra;
 Calibração protegida por lacre do INMETRO;
 Navegação simples através de menus amigáveis;
 Melhor linearidade do mercado em transmissão 4/20 mA,
resolução de 16 bits, isolada galvanicamente, com alarme
de loop aberto;
 Homologado pela Portaria 236/94 Classe III do INMETRO;

A Linha 3100C, desenvolvida ao longo de 30 anos de aplicações de sucesso, é uma família de indicadores de pesagem para uso em balanças industriais presente em todos os segmentos da indústria, incluindo os mais exigentes como sucro-alcooleira, siderúrgica, mineração, frigorífica, petroquímica,
naval, alimentícia, automobilística e agropecuária, entre outras aplicações.
Robustos e projetados para ambientes industriais hostis, os indicadores Linha
3100C têm proteção contra curto-circuitos e interferências eletromagnéticas
em todas as entradas e saídas. São montados em caixas inox IP66/67, facilmente higienizáveis.
Todos os modelos da Linha 3100C são aprovados pelo INMETRO.

 Saída formatada para impressão em RS-232, protocolos
EPL, EPLII, ZPL, ZPLII e padrão ASCII;
 Relógio/calendário interno com bateria;
 Comunicação via RS-485 com terminação interna ou RS232 (selecionado via menu de configuração);
 Compatibilidade com os CLPs de mercado e supervisórios
via protocolos de comunicação T02, TrC e Modbus RTU
nativo e opcional através de conversores em DeviceNet,
Profibus DP, EtherNet/IPTM ou Profinet;
 Possui 10 filtros digitais programáveis, conforme o nível
de vibração que se deseja eliminar e o tempo de resposta
desejado;
 Configuração da intensidade do brilho do display.

Indicadores de Pesagem Linha 3100C.S
A Linha de Indicadores de Pesagem 3100C.S é uma
evolução da consagrada Linha 3100C, mantendo suas
características de robustez e facilidade de operação. Projetada para montagem em painéis, a família 3100C.S
tem espessura de apenas 15 mm, otimizando o volume
dentro do painel e proporcionando acabamento de alta
qualidade à instalação, além de conectores removíveis,
que facilitam a montagem e a manutenção.

Características
 Contato das teclas do painel frontal com feedback tátil e auditivo;

 Sinalização externa (utilização dos níveis) da
função falta-sobra;

 Saídas de níveis programáveis;

 Calibração protegida por lacre do INMETRO;

 Montagem fácil e rápida em painéis, com presilhas de fixação e anel de vedação para preservar
a proteção IP67 do frontal;

 Navegação simples através de menus amigáveis;

 Conexões destacáveis, facilitando a instalação e
manutenção;
 Fonte de alimentação padrão industrial 24V,
suportando tensões de entrada de 9 a 28 Vcc;
 Função Falta-Sobra: Sistema classificatório
indicando se a pesagem está abaixo, dentro ou
acima do alvo pré-configurado;
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 Melhor linearidade do mercado em transmissão
4/20 mA, resolução de 16 bits, isolada galvanicamente, com alarme de loop aberto;
 Homologado pela Portaria 236/94 Classe III do
INMETRO;
 Saída formatada para impressão em RS-232,
protocolos EPL, EPLII, ZPL, ZPLII e padrão ASCII;
 Relógio/calendário interno com bateria;

 Comunicação via RS-485 com terminação interna
ou RS-232 (selecionado via menu de configuração);
 Compatibilidade com os CLPs de mercado e
supervisórios via protocolos de comunicação
T02, TrC e Modbus RTU nativo e opcional
através de conversores em DeviceNet, Profibus
DP, EtherNet/IP™ ou Profinet;
 Possui 10 filtros digitais programáveis, conforme
o nível de vibração que se deseja eliminar e o
tempo de resposta desejado;
 Configuração da intensidade do brilho do display.

Transmissores de Pesagem 2711
A Alfa Instrumentos oferece o novo modelo de Transmissor de Pesagem 2711, lançado no começo de 2016 e mais rico em funções do
que o anterior, 2710. O equipamento é responsável por processar a informação da célula de carga e colocá-la num formato compatível
com a automação. Com capacidade de entrada de um sistema individual com alta precisão, desempenho e velocidade de comunicação, é indicado para diversos processos de pesagens. Ele proporciona fácil integração com sistemas de automação, e é o único que se
comunica com o exclusivo monitor de configuração intuitivo Alfa Web Monitor.
Display Remoto: outro diferencial de produto é a leitura do peso
por meio da porta auxiliar.
Filtros de Vibração: para situações quando há uma certa oscilação na balança e a carga não está parada, como cargas vivas,
mas precisa ser pesada. O sistema filtra a vibração, exibindo o
peso correto, independentemente da estabilidade da carga.

EZ-Swap: os Transmissores 2711 são normalizados e podem ser
substituídos sem a necessidade de uma nova parada na linha de
produção para o processo de calibração que pode levar bastante
tempo para ser realizado. Com o Ez-Swap, o restore de calibração se torna simples bastando conectar os cabos em um novo
Transmissor 2711 e fazer o upload do arquivo de calibração anterior gerando economia considerável de tempo.
Topologia Ethernet em Anel: os Transmissores de Pesagem da
Alfa Instrumentos possuem duas portas. Com a ligação em anel,
o cabeamento diminui drasticamente através do switcher. Um
micro switcher é utilizado para comunicar uma porta à outra.
Assim, há mais segurança contra rompimento de cabo, pois se
isso acontecer, o CLP traça uma nova rota e não se perde a
comunicação. Funciona para o EtherNet/IPTM e para o Profinet.

Alarmes de Ocorrência com Célula de Carga: para medir o consumo de corrente interna do conjunto, além de acusar se houver
um incidente, como por exemplo se romper a fiação de uma das
células de carga.
Múltiplos Formatos de Dados: Signed Integer, Floating Point,
Unsigned Integer e BCD. Tem disponível todos os tipos de dados
para todos os CLPs.
Chave segura de Calibração
Análise da Comunicação
Caixa Inox robusta para trilho DIN

Características
 ADC de 24 bits, ultra baixo ruído (< 60 nV RMS);
 Taxa de amostragem 60 sps;

Porta Auxiliar RS-485: funciona como um gateway, que possibilita a troca de dados com outra rede sem passar pelo sistema de
pesagem, além de enviar informações de peso para duas redes.
Com esse recurso de shared memory, é possível escrever via
EtherNet/IPTM, por exemplo, numa via de memória, e outra rede
fieldbus consegue enxergar essa mesma área.

 Fieldbus nativo: EtherNet/IP™, Profinet, Profibus DP, DeviceNet ou
Modbus RTU;

Data Relay com Shared Memory: integração de dados da automação local com o Fieldbus.

 Montagem em trilho DIN (não precisa ficar próximo ao CLP);

 Alarmes de célula defeituosa, temperatura, alimentação, tempo de
operação, via comunicação Fieldbus;
 Alimentação: 8 a 28 Vcc;
 Consumo: 5 W;
 Canal de Serviço Web (Alfa Web Monitor) para monitoramento e
calibração local;

Detector de Pico: feature do produto para o ensaio de materiais.
É uma implementação eletrônica onde fica gravada a força necessária para romper determinado corpo de prova. Armazena a
força máxima e tem opção para resetar. Funciona para tração
ou compressão.

 Leitura de figura de ruído (qualidade da pesagem) via Web e Fieldbus;
 Leitura de 1 sistema de pesagem.

Transmissores de Pesagem 2710 Plus
 Disponibilidade de 2 canais para sistemas de pesagem
individuais
 Modbus, DeviceNet, Profibus: reposição garantida para linha 2710
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Balança Integradora de Esteira TETRACELL®

Vantagens DACT

A Balança Integradora TETRACELL® é a solução para pesagem contínua de grandes
volumes transportados através de esteiras, com medição de fluxo e total transportado. Possui interface amigável para operação, configuração, ajuste e calibração do
sistema. O fluxo fornecido pela IHM TETRACELL® 3650 pode ser utilizado como
realimentação das malhas de controle de vazão do processo.

 Calibração frequente com maior facilidade e rapidez;
 Processo sem mão de obra: Exigências da NR-12
obrigam paradas com altos custos. A TETRACELL
DACT® permite ajustar a balança sem a necessidade de
o operador estar próximo ao equipamento;
 Armazenamento dos pesos padrão no próprio produto;
 Mecanismo seguro com retenção dos pesos;
 Ajuste no início e no final do turno de trabalho assegura
confiabilidade dos resultados.

MODELOS DISPONÍVEIS:
TETRACELL® s/ DACT TETRACELL® c/ DACT
6230 Aço Carbono
6240 Aço Carbono
6231 Aço Inox 304
6241 Aço Inox 304
DACT- Dispositivo Automático para Calibração da TETRACELL®

IHM TTRACELL® 3650

Transmissor 2750

A IHM TETRACELL® 3650 com tela de 3,5”
Touchscreen Colorida possui interface amigável e intuitiva, facilitando a navegação
e rápida configuração. Possui saídas à relé
para Setpoint 1 e 2, saída Pulsada, saída
Balança Vazia e 2 saídas analógicas para
versões com 4/20mA. Controle do material
transportado no sentido reverso evita erros
durante as paradas e movimentos lentos com
a esteira carregada.

O Transmissor de Pesagem 2750 possui
núcleo de pesagem composto por um ADC
de 24 bits, ultra baixo ruído com resolução
estável até 50 nanoVolts / divisão. Instalado
na própria TETRACELL®, facilita o roteamento dos cabos, transmitindo os dados para a
IHM. Possui filtros de pesagem configuráveis
para melhor adaptação na aplicação.

Balança Dosadora a Granel
A Balança Dosadora a Granel é um equipamento que visa o controle de dosagem por bateladas de
materiais sólidos, que são descarregados diretamente na caçamba de caminhão ou de um vagão
ferroviário, em uma quantidade pré-estabelecida.
Com o caminhão ou vagão posicionado abaixo do Dosador, obtém-se o beneficio operacional
que proporciona o correto carregamento do produto evitando o vai e vem desses veículos
até a balança rodoviária/ferroviária, para acréscimo ou retirada do produto para acerto da
carga. Pode ser aplicada em qualquer tipo de ambiente até os mais hostis. O sistema possui
uma interface de configuração e operação amigável, precisão e repetibilidade na dosagem.
A Balança Dosadora a Granel realiza as medições de peso através do Transmissor de Pesagem
Alfa Instrumentos modelo 2711. Este transmissor possui alta capacidade de transferência e
conversão dos dados, permitindo em tempo real que o sistema de controle possua a informação
do peso a cada amostragem da leitura das células de carga para realizar com alta precisão os
cortes do ciclo de carregamento.

Características
 Construção em aço carbono com acabamento em poliuretano;

 Indicação contínua da fase do ciclo de carregamento na IHM;

 Válvula de controle tipo borboleta de 12”;
 Descarga da balança dosadora através de dumper;

 Comunicação através de um dos seguintes fieldbus: Modbus RTU, DeviceNet, Profibus DP, EtherNet/IP™ ou Profinet;

 Realiza registros de carregamento;

 Monitoração de falhas do equipamento;
 Painel de comando com grau de proteção IP66/67.
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Balanças Industriais Piso e Bancada
As balanças da Alfa Instrumentos são apropriadas para ambientes
industriais. Robustas e construídas com materiais de longa durabilidade, esses equipamentos mantêm a calibração por
períodos maiores e resistem a impactos e sobrecarga.

Características
 Capacidade de 2 a 5000 kg;

 Expedição

 Caixas

 Recebimento

 Paletes

 Produção

 Tambores

 Dimensões de 250 x 200 mm até 3000 x 2000 mm;

Acessórios disponíveis:

 Resistência a impactos e sobrecarga;

• Mesa de Roletes • Pedestais • Rampas de Acesso

 Indicadores Linha 3100C ou 3100C.S em caixa de inox IP66/67;
 Pesagem rápida com várias opções de filtros;
 Disponíveis em aço carbono e inox;
 Saída para impressoras;
 Indicadores com cortes programáveis para dosagem ou verificação;
 Comunicação através de Modbus RTU nativo ou opcional através
de conversores em DeviceNet, Profibus DP, EtherNet/IP™ ou
Profinet.

Linha B
Linha A

Balanças de Fluxo
A Balança de Fluxo contínuo trabalha por bateladas, para medir o fluxo por hora e a totalização dentro de um determinado período para diferentes produtos, como materiais sólidos, pós,
grãos, farelos, açúcares, entre outros que necessitam de continuidade produtiva sem a interrupção de fluxo. Elas oferecem velocidade e precisão através de um conjunto de pesagem que
inclui células de carga com suportes SAMEL® ou SUFLEX®, proporcionando auto-alinhamento
e isolação de distorções, resultando em precisão de 0,1% com alta vazão. É um equipamento
ideal para produtos que não podem ficar expostos ao ambiente.

Características
 Pesagem dinâmica contínua com maior precisão;
 Capacidades de 5 a 1000 t/h;
 Modelos para açúcar, grãos e pós;
 Alta velocidade com precisão típica de 0,05%;
 Registro interno dos dados de processo;
 Suportes SAMEL® ou SUFLEX® nas células de carga;

 Construção carenada para proteção do produto e do
ambiente;
 Comunicação através de um dos seguintes fieldbus:
Modbus RTU, DeviceNet, Profibus DP, EtherNet/IP™
ou Profinet;
 Opcionalmente disponível com caçambas internas
em aço inox.

 Duto para aspiração de pó;

SAMEL®, SADEL® e SUFLEX®
Os sistemas de pesagem de silos, tanques e estruturas fabricados pela Alfa
Instrumentos utilizam suportes articulados SAMEL® e SADEL®, que são baseados
no princípio da suspensão por elos. Eles permitem pesagens de alta qualidade
porque, absorvendo deslocamentos laterais com 5 graus de liberdade através dos
paralelogramos com contatos pontuais formados pelos elos, mantêm as células
de carga perpendiculares (conforme o caso, alinhadas) com a força peso e evitam
erros decorrentes de esforços laterais e desalinhamentos.
Os suportes flexíveis SUFLEX® com elastômero são recomendados para aplicações
abaixo de 500 kg. Eles protegem as células de carga absorvendo deformações e
vibrações em coxins de elastômero.

Características
 Dosagem automática;
 Controle de nível;
 Inventário permanente;
 Sistema articulado que evita erros provocados
por esforços e movimentos horizontais;
 Absorvem as vibrações e impactos, protegendo
as células de carga;
 Resultados exatos mesmo com altos níveis de
vibração;
 Fácil instalação com utilização dos gabaritos;
 Permitem a utilização de duas ou mais células
de carga do tipo insensível a momentos, sem
interferência mútua.

 Balanças rodoviárias;
 Pesagem de silos,
tanques, moegas,
reatores e estruturas

ões
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Células de Carga
A Alfa Instrumentos fabrica células de carga desde 1982, com tecnologia própria e strain gages dos melhores fabricantes mundiais. A linha inclui modelos shear beam, dual shear beam, insensíveis a momentos,
S, Z, coluna, tensão em cabos e tração, além de acessórios que facilitam a instalação e são essenciais
para se obter pleno desempenho, como SADEL®, SAMEL®, SUFLEX®, gabaritos de montagem, limitadores
horizontais, calços de nivelamento, cabeças de articulação, mancais flexíveis e cabos blindados especiais.

ações
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Características
 Sensibilidade típica: 2 mV/V;
 Capacidade nominal de 5 kg a 200.000 kg;
 Grau de proteção IP67.

 Plataformas de pesagem;

 Máquinas automáticas,
classificadores;

 Balanças rodoviárias;

 Automação e processos;

 Poços de petróleo;

 Balanças de piso e bancada;

 Conversão de balanças
mecânicas;

 Medição de nivel;

 Máquinas de ensaio,
tração e
compressão;

 Balanças comerciais;

 Segurança de guindastes e
pontes rolantes;

 Prensas;

 Balanças siderúrgicas.

 Tanques, silos, reatores e
estruturas;

 Balanças suspensas;

Ensacador de Big-Bag
Os Ensacadores de Big-Bag modelos 6110 e 6120 automatizam
os processos de enchimento rápido por controle de peso. Resistentes a ambientes hostis, permitem a fácil colocação e retirada

dos big-bags, graças a um sistema de liberação rápida das alças
(no modelo piso) e ao mecanismo pneumático de descida dos
ganchos (no modelo suspenso).

Características
 Ensaque em alta velocidade de granulados ou
pós em big-bags, com precisão de 0,1%;
 Adaptável a diversos tamanhos de big-bag;
 Capacidade até 2000 kg por saco;
 Controle fino digital pulsado;
 Lógica de automação local e intertravamento;
 Painel de controle com chave automático/manual, emergência e indicação luminosa;
 Também disponíveis em versões 100% inox;
 Comunicação através de Modbus RTU nativo ou
opcional através de conversores em DeviceNet,
Profibus DP, EtherNet/IP™ ou Profinet.

6120 - suspenso
com cilindro

6110 - sobre piso
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6120 - suspenso
com gancho

Ensacadores de Alta Velocidade
O Ensacador modelo 6130 utiliza o peso para dosar com precisão e repetibilidade produtos com boa fluidez como açúcar, arroz,
milho, soja e feijão.
Criado para operar também em ambientes hostis, o equipamento
calcula automaticamente fatores de correção devido às eventuais
variações das características do produto obtendo resultados superiores à pesagem volumétrica. O ensacador tem duas caçambas
internas para pesagem ininterrupta em alta velocidade e sua operação é totalmente automática, bastando o operador posicionar
o saco no dispositivo prendedor (onde sensores detectam sua
presença), travando-o e dando início à descarga de material previamente dosado nas caçambas de pesagem. O dispositivo prendedor é totalmente carenado para proteger as mãos do operador.

Modo balança de fluxo (opcional): tem como característica medir o fluxo de produção do material. As dosagens são realizadas
somente com um único corte, aumentando a velocidade do processo.
Modo dosadora a granel (opcional): tem como característica
realizar uma dosagem programada. O sistema realiza as dosagens com corte grosso e somente a última dosagem é realizada
com corte fino, aumentando a velocidade e
precisão no processo.

Possui 3 modos de operação:
Modo ensacadeira: apresenta função lote programado para a
dosagem e gerando alerta ao término da contagem de sacos
previamente programado.

Características
 Balança dupla, proporcionando alta produtividade (900 sacos/hora);
 Prendedor automático do saco;
 Pinças carenadas para evitar acidentes com as mãos do operador;
 Capacidade de 20 a 60 kg, com auto-ajuste e tolerância
de peso de 0,1%;
 Utiliza suporte SUFLEX® nas células de carga;
 Comunicação através de Modbus RTU nativo ou opcional através de
conversores em DeviceNet, Profibus DP, EtherNet/IP™ ou Profinet;

Aplic
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 Ensaque de açúcar,
soja, arroz e grãos
de boa fluidez.

 Partes em contato com produto disponíveis em inox.

Envasadores Radiais de Líquidos
O Envasador Radial de Líquidos modelo 6420 utiliza o peso para dosar com precisão e repetibilidade. O equipamento possui ampla
área de cobertura da lança para permitir o envasamento de vários recipientes no mesmo palete com rapidez. Criado também para
operar em ambientes hostis, sua aplicação cobre produtos tão diversos como sucos e polpa de frutas, tintas, óleos vegetais, químicos
e solventes.
O controle numérico de posição vertical da lança posiciona o bocal próximo à superfície do líquido e sobe gradualmente à medida em que o peso do líquido entregue aumenta, evitando a formação de espuma. O sistema
permite altura ajustável e deslocamento lateral da lança até 180º para envasamento de contêineres, tambores,
bombonas ou latas no mesmo equipamento. O controle do conteúdo por peso evita os erros inerentes ao
sistema de medição por volume decorrentes da espuma, variação de densidade, viscosidade e bolhas. O equipamento conta ainda com exclusivo sistema de freio a ar do carro da lança, que
ações
Aplic
a mantém corretamente posicionada nos bocais de enchimento, otimizando a velocidade.

Características
 Envasa minitanque de 1t, até quatro tambores sobre
o mesmo palete, galões em conjuntos ou latas em
pacotes;
 Freio a ar no posicionamento horizontal do carro da
lança;
 Envasamento rápido e preciso de líquidos espumantes proporcionado pelo CNC da lança de enchimento;
 Altura ajustável para envasamento de vários tipos de
recipientes;

 Líquidos espumantes
e não espumantes.
 Correção automática do corte fino: precisão de +/0,1% do peso;
 Comandos de operação da lança de enchimento à
mão do operador;
 Disponível em versão sanitária para produtos alimentícios
ou sensíveis à contaminação;
 Comunicação através de um dos seguintes fieldbus:
Modbus RTU, DeviceNet, Profibus DP, EtherNet/IP™
ou Profinet.
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