
Informações técnicas

Capacidades: 300 kg até 3.000 kg. Dimensões: 0,80 m x 0,80 m até 1,80 m x
1,20m. Material: aço inox AISI-304.

Graus de proteção: IP-66+IP-68. Instalação: embutida ou sobre piso. Opcional:
rampas.

Capacidade (kg x g)            Tamanho plataforma

0,80 x 0,80

300 x 50 kg                                   1,20 x 1,20

1,20 x 1,80

1,50 x 1,50

1,80 x 1,20

0,80 x 0,80

1,00 x 1,00

600 x 1000                                    1,20 x 1,20

1,50 x 1,50

180 x 1,20



1,00 x 1,00

1,20 x 1,20

1500 x 500                                1,50 x 1,50

1,80 x 1,20

1,50 x 1,50

3000 x 500                               1,80 x 1,20

1,80 x 1,50



Indicadores de peso para trabalhar com a plataforma lavável

TI400 Terminal de pesagem, comparação, classificação e contagem de peças

■ Gabinete de aço inoxidável AISI-304 escovado, IP-69K (TI400);

■ Código/nome alfanumérico de 12 caracteres para identificação do produto;

■ Conectividade (opcional): duas portas Seriais RS-232C, porta USB Device, rede
Ethernet TCP/IP, rede WLAN com wi-fi;

■ Memória para 1.500 itens, para cinco operadores com identificação;

■ Display gráfico colorido (LCD) e com iluminação auxiliar de fundo (backlight).

■ Bateria opcional recarregável de Lítion (LI-ION), com autonomia de até 18
horas.

■ Versões de mesa, parede e coluna.



TI 500

Terminal de pesagem, comparação, classificação e contagem de peças

■ Gabinete de aço inoxidável AISI-304 escovado, grau de proteção IP-69K;

■ Código e descritivo alfanumérico de 25 caracteres para identificação do
produto;

■ Conectividade (opcional): três portas Seriais RS-232C, porta USB Device, USB
Host, rede Ethernet TCP/IP, rede WLAN com wi-fi;

■ Memória para 2.000 itens; ■ 10 operadores com identificação;

■ Display gráfico colorido (LCD) de 154x86 mm com resolução de 800 x 480
pixels e com iluminação auxiliar de fundo (backlight);

■ Versões de mesa e parede

TI310

Terminal de Industrial para dosagens, comunicação com redes industriais e
pesagens em geral

■ Gabinete em Aço Inoxidável AISI -304;

■ Funções de pesagem estática, classificação, coincidência, dosagem na carga e
dosagem na descarga; ■ Dosagem em dupla velocidade de alimentação (rápida e
lenta);

■ Versões Painel, Mesa, Parede e Trilho DIN;



■ 1 porta de comunicação Ethernet TCP/IP e 1 serial RS-232 nativas;

■ Conectividade com CLP: Profibus DP, Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU e
Saída Analógica 4 a 20mA;

■ Display OLED de 3,3” com resolução de 128x64 pixels na cor verde.

TI510

Terminal industrial para aplicações de pesagens de tanques, silos, caçambas e
plataformas de piso.

■ Gabinete em Aço Inoxidável AISI -304;

■ Funções de pesagem estática, classificação, comparação e contagem;

■ Barra Gráfica para indicar a evolução do peso alterando a cor facilitando a
visualização do peso e aumentando a produtividade;

■ Versões Painel, Mesa e Parede;

■ Atende áreas classificadas Zonas 1/21 e 2/22;

■ Gabinete de aço inoxidável, grau de proteção IP-69K;

■ Alimentação elétrica através de fonte interna;

■ Funções de pesagem simples, classificação ou dosagem na área classificada;



■ 1 porta de comunicação Ethernet TCP/IP e 1 serial RS-232;

■ Conectividade com CLP: Profibus DP, Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU e
Saída Analógica 4 a 20mA;

■ Display Gráfico colorido (LCD) de 154x86mm com resolução de 800x400 pixels
e com iluminação auxiliar de fundo (backligth).

IND560 e IND780 Pesador e dosador

■ Gabinete de aço inoxidável para áreas agressivas;

■ Grau de proteção IP-65 para painel e IP-69K para mesa/parede/coluna;

■ Display vácuo fluorescente de alta resolução (IND560) ou gráfico LCD de alta
resolução (IND780);

■ Configuração via teclado ou ethernet (Servidor WEB);

■ Possui ambiente de programação próprio para aplicações especiais
(TaskExpert);

■ Conectividade: saída analógica 4 a 20 mA ou 0 a 10 Vcc; placa de comunicação
com as principais redes de CLPs: RIO, DeviceNet, ControlNet, Profibus-DP e
Etherhet/IP; portas seriais completas bidirecionais disponíveis em
RS-232C/RS-422/RS-485;

■ Entradas e saídas digitais;

■ Versões de painel, mesa, parede e coluna.



TS4X Terminal de pesagem para aplicações industriais

■ Gabinete de aço inoxidável AISI-304, grau de proteção IP-69K;

■ Display gráfico, teclado alfanumérico completo e memória para
armazenamento dos dados de pesagem e contagem;

■ Possui aplicativo para pesagem, contagem, cadastro de itens e usuários e
cinco modelos de etiquetas editáveis pelo usuário;

■ Conectividade: ethernet TCP/IP RJ45 e RS232C. Transmissão de dados e
cadastros via internet (FTP – file transfer protocol);

■ Conexão de duas plataformas de pesagem;

■ Versões de mesa e parede.



TI311x Terminal Industrial para utilização em Áreas Classificadas

■ Atende áreas classificadas Zonas 1/21 e 2/22;

■ Gabinete de aço inoxidável, grau de proteção IP-69K;

■ Alimentação elétrica através de fonte interna;

■ Funções de pesagem simples, classificação ou dosagem na área classificada;

■ Conectividades: Ethernet TCP/IP, RS-232, através de módulos de comunicação
instalados fora da área classificada;

■ Interligação a CLPs – 4 a 20mA, Profibus DP ou Etherhet/IP, através de módulo
de comunicação instalado fora da área classificada.


