
TC
CÉLULA DE CARGA PARA APLICAÇÕES DE 
TENSÃO/COMPRESSÃO

DIMENSÕES MECÂNICAS

Principais características

• Faixa de medidas: de 100 a 20.000 Kg
• Classe de precisão: 0,2%
• Construída inteiramente em aço inoxidável 
• Resistente à corrosão
• Sinal de calibração gerado internamente 
• Classe de proteção: IP67 (DIN 40050)

TC series load cells are strain gauge transducers used to
measure loads in static and dynamic applications, in tension
and compression, with high accuracy (industrial weighing,
laboratory testing, automation, etc). The TC series is machi-
ned from a single block of metal, so the primary sensing ele-
ment, the mountings and the case contain no welds allowing
smaller dimensions and an enhanced grade of protection.
The configuration of the point of measurement, with 8 strain
gauges, reduces errors caused by imperfect application of the
load.Typical applications of load cells connected in parallel
are: silos, hoppers, large weighing platforms, and with suita-
ble accessories, suspended loads. The stainless steel con-
struction is suitable for use in aggressive environments in the
chemical and petrochemical industries.
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Ln (Kg)

Dimensões em mm. (±0,1)

DADOS TÉCNICOS

0,2%

100 a 20.000 Kg

2mV/V

<± 0,2% FSO

< ± 0,2% FSO

< ± 0,06% FSO

< ± 1% FSO

80%FSO ± 1%

< ± 0,01% FSO°C
< ± 0,01% FSO°C
< ± 0,01% FSO°C

700 Ohm

700 Ohm

> 10 GOhm

10 V

15 V

-10 a +50°C

-20 a +60°C

-30 a +80°C

130% Ln

100% Ln

150% Ln

> 300% Ln

< 0,2 mm

Cabo IP67
Conector IP65

VPT02A10-6PT2
6x0,25 / 5 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

Sinal de calibração*

Thermal drift in          Sensitivity
compensated              Zero
range                        Calibration

Resistência de entrada - nominal

Resistência de saída - nominal

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 deformação elástica à Ln

Classe de proteção (DIN40050)

Conexões elétricas: Conector
Cabo blindado

Material do elemento elástico

*O valor exato está indicado na placa de identificação do instr.

Casemiro Citvaras
Deriva térmica na faixa compensada 

Casemiro Citvaras
SensibilidadeCalibração Zero

Casemiro Citvaras
A série TC de células de carga é formada por transdutores strain gauge usados para medir cargas em aplicações estáticas e dinâmicas, de tensão e compressão, com alta precisão (incluindo pesagens industriais laboratórios de testes, automação, etc). A série TC é usinada de um único bloco de metal, de forma que o elemento sensor primário, as montagens e a carcaça não têm nenhuma solda, o que permite obter menores dimensões e um aumento do grau de proteção. A configuração do ponto de medida, com 8 strain gauges, reduz erros causados por aplicação imperfeita da carga. Aplicações típicas de células de carga conectadas em paralelo são: silos, tremonhas, grandes plataformas de pesagem e, com acessórios adequados, cargas suspensas. A construção em aço inoxidável é adequada para uso em ambientes agressivos das indústrias químicas e petroquímicas.   
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CONEXÕES ELÉTRICAS

TABELA DE CONVERSÕES

CÓDIGO DE PEDIDO

If the transducer is supplied
complete with prewired
connection cable, the colour
code is that indicated in the
table.

VPT02A10-6PT2
CONECTOR

Ex.: TC - K10M - F - S
TC load cell, measurement range 0 - 10.000 kg,
cable connection and 2mV/V standard sensitivity.

SENSIBILIDADE
Versão de 2mV/V S

CONEXÕES ELÉTRICAS

Conector VPT02A10-6PT2 C

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

Célula de carga             TC

0 - 500 K5C
0 - 350 K3.5C

FAIXA DE MEDIÇÕES (Kg)

0 - 100
0 - 200

K1C
K2C

0 - 700 K7C

Cabo blindado 6x0,25, 5m 

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

Conector fêmea para cabo
Classe de proteção IP65 CON 300

Flange e junta esférica vide tabela

0 - 1000 K1M

F

Versão de 3mV/V 
(Somente p/ faixa de 500 a 5000Kg)

R

Blindagem *
Vermelho

Preto

Branco

Verde

Azul

Laranja

Amarelo ou verde

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

6x0.25
Cabo blindado

SINAL

EXCITAÇÃO

 SHUNT DE CALIBRAÇÃO

EXCITAÇÃO

SINAL

SAÍDAS DO
CONECTOR

SAÍDAS
DO CABO

Vermelho

Preto

Branco

Verde

Azul-Laranja

0 - 2000 K2M
0 - 3500 K3.5M
0 - 5000 K5M

0 - 7000 K7M
0 - 10000 K10M
0 - 20000 K20M

NOTAS DE APLICAÇÃO

Carga
Nominal

100 - 700
1000 - 2000
3500 - 5000
7000 - 10000
20000

M1* 
(Nm)

60
300
500

2500
4500

M2**
(Nm)

20
20
90

125
300

Código
da Flange

FLA700
FLA700
FLA701
FLA702
FLA704

Porca de trava
recomend ada

-
-

M24x2-h=10
M39x3-h=16
M52x3-h=20

*  Torque de aperto recomendado entre a junta esférica e a porca de trava ou flange
**Torque de aperto recomendado para parafusos UNI5931 e classe de resis-
tência conforme UNI3740

Código
da Junta
SND020
SND020
SND024
SND040
SND060

Porca de trava

Flange

Junta

Junta

SEM CARGA
NESTA SUPERF.

SEM CARGA
NESTA SUPERF.

Junta

Porca de trava

NB.: The output signal is positive for traction loads and for
ration, and negative for compression loads. Flange

mounting for
suspended
loads

Montagem
em parede

Casemiro Citvaras
Se o transdutor é fornecido completo com o cabo de conexão interligado, o código de cores usado é o da tabela.

Casemiro Citvaras
NOTA: O sinal de saída é positivo para cargas de tração e para calibração e negativo para cargas de compressão.

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

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
Montagem de flange para cargas suspensas

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

Casemiro Citvaras
Célula de carga TC, faixa de medidas de 0 a 10.000 Kg, conexão por cabo e sensibilidade padrão de 2mV/V.




