
AM
TRANSDUTOR DE FORÇA TIPO MINIATURA PARA
APLICAÇÕES DE COMPRESSÃO

DIMENSÕES MECÂNICAS

Principais características

•  Faixa de medidas: de 5 a 20 kN
• Classe de precisão: 1%
• Construído inteiramente em aço inox 
• Resistente à corrosão 
• Classe de proteção: IP65 (DIN 40050)
• Dimensões reduzidas

The AM force transducers series have been designed to mea-
sure static and dynamic compression forces.
They are particularly suitable for monitoring pounding opera-
tions in compression which require a rugged transducer,
insensitive to high resonance frequencies caused by non-
homogeneous leads in dynamic sequences.
The accuracy and the stability are not affected by continuous
cycling under harsh conditions even with dynamic loads.
The small size of the AM force transducers makes them ideal
for retrofitting in existing equipment.

DIREÇÃO DE
INTRODUÇÃO
DA CARGA

CABO BLINDADO

ESFERA R 40

Dimensões em mm. (±0,1)

DADOS TÉCNICOS

1%

5 a 20 kN

2mV/V

<± 5% FSO

< ± 1% FSO

< ± 0,2% FSO

< ± 1% FSO

< ± 0,02% FSO°C
< ± 0,04% FSO°C

-

350 Ohm

> 10 GOhm

10 V

15 V

-20 a +50°C

-20 a +60°C

-30 a +80°C

130% Ln

100% Ln

150% Ln

> 300% Ln

40% Ln

< 0,2 mm

IP65

4x0,15 / 2 m.

Aço inoxidável

Precisão 

Carga nominal (Ln) - fim de escala

Saída nominal - fim de escala 'FSO'

Tolerância da saída para Ln

Composição de erros: Não-linea-
ridade, Histerese, Repeatibilidade

Creep (depois de 30 min. à Ln)

Desbalanceamento do zero

Thermal drift in          Sensitivity
compensated              Zero
range                        Calibration

Resistência nominal da ponte

Resistência de isolação

Tensão de alimentação - nominal

Tensão de alimentação - máxima

Faixa de compensação de temp.

Faixa máxima de temperatura

Faixa de temperatura de estocagem

Carga estática permitida

Carga dinâmica permitida

Carga máxima aplicável

Carga de ruptura

Máxima carga estática lateral

Máxima deformação elástica à Ln

Classe de proteção (DIN40050)

Cabo blindado p/ conexões elétricas

Material do elemento elástico

Casemiro Citvaras
SensibilidadeCalibração Zero

Casemiro Citvaras
Os transdutores de força da série AM foram projetados para medir forças de compressão estáticas e dinâmicas. Eles são particularmente satisfatórios para monitorar compressão em operações de batimento, onde se requer um transdutor robusto, insensível às altas freqüências de ressonância causadas por guias de materiais não-homogêneos em seqüências dinâmicas. A precisão e a estabilidade não são afetadas pelos ciclos contínuos de operação sob severas condições mesmo com cargas dinâmicas. O pequeno tamanho dos transdutores de força os torna ideais para substituições em equipamento existente.   

Casemiro Citvaras
Deriva térmica na faixa compensada 
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CONEXÕES ELÉTRICAS

TABELA DE CONVERSÕES

CÓDIGO DE PEDIDO

Ex.: AM - KN5U
AM force transducer with range of measurement
0 - 5 kN.

If request, it is possible to sup-
ply models with non-standard
mechanical and/or electrical
features.

Transdutor de força      AM

0 - 20 KN2D

FAIXA DE MEDIÇÕES  (kN)

0 - 5
0 - 10

KN5U
KN1D

Células conectadas em paralelo

Vermelho

Amarelo ou Preto 

Branco

Verde

Amarelo - Verde

Vermelho

Amarelo ou Preto 

Branco

Verde

Amarelo - Verde

Amarelo - Verde

Vermelho

Amarelo ou Preto 

Branco

Verde

CAIXA DE SHUNTS

In systems that use several cells, the parallel
connection automatically sums the loads on each
individual cell.
Using this method of measurement, the maximum load
will be the sum of the loads on the individual cells and
the sensitivity will be the average value of these cells.
It is important that the user ensures that no cell is
stessed beyond its maximum rating under any load
condition.

Kg

1

0.102

0.454

N

9.807

1

4.448

Lb

2.205

0.225

1

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

* The screen is isolated from the transducer body.
It is recommended that the ground is connected at the
instrument end.

4x0.25
Cabo blindado

VermelhoSINAL

SINAL

EXCITAÇÃO

EXCITAÇÃO

BLINDAGEM

SAÍDAS DO CABO

Amarelo ou Preto 

Branco

Verde

Amarelo - Verde

Blindagem Branco

Verde

Vermelho

Amarelo

Casemiro Citvaras
Em  sistemas que usam diversas células, as conexões em paralelo automaticamente somam as cargas das células individuais.Usando-se este método de medida, a carga máxima será a soma das cargas das células individuais e a sensibilidade será o valor médio destas células.É importante que o usuário assegure que nenhuma célula seja solicitada além de sua especificação máxima sob quaisquer condições de carga.

Casemiro Citvaras
Caso solicitado, podem ser fornecidos modelos com características mecânicas e/ou elétricas especiais.

Casemiro Citvaras
Transdutor de força AM com faixa de medição de 0 a 5 kN.

Casemiro Citvaras
*	A blindagem é isolada do corpo do transdutor. Recomendá-se que a mesma seja conectada ao terra em uma extremidade do instrumento.




