TRANSMISSOR DE SINAL PARA CÉLULA DE CARGA

SPECTROCEL

Desenvolvido pela engenharia da AEPH do Brasil para
atender as aplicações de sistemas de pesagem ou medição de forças cujo ambiente ou processo impossibilita/dificulta o uso do sistema tradicional de célula de
carga provida de cabo elétrico de sinal. Sua tecnologia
exclusiva e precisa permite ser utilizado com qualquer
indicador ou conversor de sinal para strain gages do
mercado, desde que possua um sistema de conversão
que permita a leitura na faixa de 2mV/V à 3 mV/V.
O Conversor e Transmissor para células de carga
Spectrocel possui 2 módulos: Trasmissor - possuí
sistema autonomo de alimentação elétrica através de
baterias recarregáveis tipo AA, oferecendo autonomia
de 5 dias de uso contínuo. Quando conectado a(s)
célula(s) de carga, faz a converção do sinal analógico para o padrão digital e sua imediata transmissão via rádio frequência (RF). Receptor - à título de conexão elétrica deve ser considerado como
sendo uma célula de carga, isto é, deve ser conectado diretamente Indicador/Conversor de Pesagem
no lugar da célula de carga, onde o próprio sinal de alimentação E+ e E- do indicador ou conversor
de pesagem irá prover energia ao modulo Receptor. Ao receber o sinal transmitido do módulo transmissor, convertendo de sinal digital para sinal analógico no padrão (mV). Possui excelente aceitação
em aplicações de Guindastes, Gruas, Pórticos, Transtainer, Portainer, Elevadores de Passageiros e de
Carga, Moitão ou Tenaz de Pontes Rolantes, Gruas e todo ou qualquer sistema que utilize células de
carga como elemento sensor.

RECEPTOR

TRANSMISSOR

Especificações
CATERÍSTICAS TÉCNICA

DESCRIÇÃO

Alimentação Elétrica

4,5 VDC - Módulo Externo de Baterias Recarregáveis

Autonomia

120 horas contínuas para 1 célula de 350 Ohms

Sensibilidade de Entrada

1.0 mV à 3.0 mV

Qtde. de Células Admissíveis

até 12 Células de 350 Ohms cada ou 24 Células de 700 Ohms cada

Nº de Divisões Internas

8.000.000

Nº de Divisões Operacionais

10.000

Velocidade de Conversão

60 ciclos / segundo

Precisão de Cálculos Internos

24 bits com ponto flutuante

Distância Coberta

até 50 metros em campo aberto livre de obstáculos

Faixa de Frequência de Operação

800 - 928 Mhz

Grau de Proteção

IP-54 (*)

Alimentação Elétrica

5 a 15 VDC

Saída de Sinal

2 mV/V e 3 mV/V

Indicação Luminosa

Energizado, Nível de Recepção de Sinal RF

Indicação Sonora

Bip de perda de sinal a ser recebido

Grau de Proteção

IP-54

Temperatura de Operação

-5 ºC à + 55 ºC

Linearidade

0.03% do FE

(*) - também disponível em caíxa plásica externa oferencedo grau de proteção IP-67 - (sob consulta)

ESQUEMA DE LIGAÇÕES
Conversor de Sinal para Strain Gages
ou Indicador de Pesagem
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RECEPTOR

Cobertura de até 50 metros em
campo aberto - livre de obstáculos

Ligação à 4 fios: IN(+)

IN(-)

Conexão de entrada
da(s) Célula(s) de
Carga

de 1 à 12 células de carga de 350 ohms
ou 24 células de 750 ohms

Dimensões
Modelo SPECTROCEL

Cotas em mm.
Cotas, funções e designe poderão sofrer alterações (consulte antecipadamente)
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