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1. Introdução HBK

1) Breve histórico

2) Abrangência

3) Áreas de atuação (WT, OEM, T&M, IMS)

2. Células de Carga:

1) Tipos, construções, materiais, ranges de medição

2) Normas

3) Aplicações industriais mais comuns

4) Classes de Precisão (C3, C4, C6)

5) Grau de Proteção (IP xx)

6) Sensores para aplicação em Área Classificada (ATEX)

3. Eletrônica:

1) Amplificadores, Conversores A/D, Terminais de Pesagem, Indicadores Digitais

2) Eletrônica para aplicações OEM

3) Conexão de Sensores

4) Disponibilidade de Interfaces: Ethernet IP, Profibus DP V1, ProfiNet, RS-485, etc

5) Eletrônicas configuráveis (AD103C + AED’s) de acordo com a aplicação

6) Entradas e saídas digitais incorporadas, saídas analógicas, etc
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Agenda



Fundada por Karl Hottinger. 

Primeiros produtos: 

amplificadores e transdutores 

de deslocamento indutivo. 

Localizada em Darmstadt, 

Alemanha

1950

Amplificador KWS para 

medição de força, 

deslocamento e 

vibração

1950
1973

HBM fundou sua 

subsidiária americana 

em Marlboro,

MA, EUA

1986

Primeira empresa 

alemã com 

certificação ISO9001

1970

Amplificador KWS/6E-5

1977

Primeiro laboratório de 

calibração do Serviço 

Alemão de Calibração 

(DKD), agora DAkkS

1968 - 2019

A HBM possui 29 subsidiárias e 

escritórios de venda em todo o 

mundo.

1991

Um dos primeiros 

laboratórios de teste 

EMC



KARL HOTTINGER

One powerhouse. Two great foundations.

PER V. BRÜEL AND 

VIGGO KJÆR

• Automotive, aerospace and 
telecom/audio

• Sound and vibration

• Noise 

FOCUS BUSINESS AREAS

• HQ in Nærum, DK

• +1000 employees

• +70 markets

• A 75-year history 

KEY FIGURES

The global leader in sound and vibration test 

and measurement, recognized for quality, 

reliability and performance with a commitment 

to providing the highest quality

• HQ in Darmstadt, DE

• ~ 2000 employees

• 29 subsidiaries and sales 
offices worldwide

• A 70-year history        

• Automotive, Aerospace, 
Transportation

• Weighing, Industrial and   Machine 
Building

• Durability Design and Validation

FOCUS BUSINESS AREAS KEY FIGURES

Technology and market leader in measuring, 

testing, and analysis with a focus on durability, 

reliability,  structural design, industrial 

control and weighing 
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Sistemas de Pesagem



 Células de carga analógicas ou digitais

 Eletrônica de pesagem 

 Acessórios
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Pesagem – Principais Componentes

3. Acessórios1. HBM - Sensores 2. Eletrônica
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Célula de Carga - Conceito



 Células de carga à compressão

➢Propriedades:

• Permite capacidades maiores (20T .. 470T)

• Altamente robusta

• Grau de proteção (IP 68 / IP 69K)

• Permite conexão paralela 

➢Aplicações:

• Balanças rodoviárias

• Balanças de vagões ferroviários

• Pesagem de tanques e silos 

• C16 (rocker pin – A e D), RTN (ring torsion)
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Tipos de Células de Carga



 Células de carga tipo beam

➢Propriedades:

• Permite capacidades baixas e médias (50Kg – 10T)

• Grau de proteção (IP 68 / IP 69K)

• Permite conexão paralela 

➢Aplicações:

• Balanças de Plataforma

• Balanças para pecuária de precisão

• Tanques e moegas

• Z6, Z6R, HLCB, Z7A etc
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Tipos de Células de Carga



 Células de carga single point

➢Propriedades:

• Compensação de carga descentralizada

• Baixo perfil

➢Aplicações:

• Balanças de Plataforma 

• Dosadoras 

• PW4, PW29, PW15, PW10A,

PW12C, PW16A, PW18 etc
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Tipos de Células de Carga
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Tipos de Células de Carga

 Células de carga single point (Pesagem Dinâmica)

➢Propriedades:

• Especialmente desenvolvida para pesagem dinâmica

• Maior rigidez que as células convencionais

• Proteção contra sobre carga mecânica

➢Aplicações:

• Checkweigher

• Envase / dosagem

• Balanças Multi-cabeçote

• SP8, PW6D, FIT, PW2D, PW22, PW28



 Células de carga à tração

➢Propriedades:

• Permite capacidades baixas e médias (50Kg .. 20T))

• Opções com grau de proteção: IP 68 / IP 69K

➢Aplicações:

• Tanques suspensos e moegas 

• Balanças para Big Bag

• RSCC, U2A, Z16
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Tipos de Células de Carga



 Característica construtiva adequada para cada tipo de aplicação

 Material (Alumínio ou Aço Inox)

 Sinal de Saída: Analógico mV/V ou Digital

 Capacidade Nominal

 Classe de precisão: OIML R60 (C3, C4, C6)

 Faixa de temperatura operacional

 OIML

 Grau de proteção (IP 67, 68, 69K)

 Sensores para aplicação em área classificadas (ATEX)

 Certificação pesagem higiênica (EHEDG)
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Principais Características



 Máquinas de envase / dosagem

|   BUSINESS DOCUMENT14

Aplicações de Pesagem
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Aplicações de Pesagem

 Máquinas de envase / dosagem

• Máquina de envase de leite de coco com a célula de carga FIT5A

• A precisão aumentada ajudou a reduzir o transbordo por vários 

gramas / garrafa



Aplicações de Pesagem

 Máquinas de envase / dosagem

• Máquina de envase de leite fresco na França

• Para garantir os altos requisitos de higiene para envasar este 

produto, eles utilizam a célula de carga PW27



 Máquinas de Empacotamento
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Aplicações de Pesagem

- Máxima flexibilidade

- Economia de espaço

- Custo benefício

- Muitas vezes, sistemas com 

várias linhas

- Requisitos legais

- Sistema Certificado

- Frequentemente sistemas de linha única



 Checkweighers:
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Aplicações de Pesagem



 Pesagem em silos / tanques / moega / etc.:
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Aplicações de Pesagem



 Balanças rodoviárias:
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Aplicações de Pesagem



 Balanças rodoviárias:
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Aplicações de Pesagem



 Balanças de Plataforma:
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Aplicações de Pesagem



 Indicadores

➢ WTX120
➢ Eletrônica de última geração (montagem em trilho DIN)

➢ Housing em Aço Inoxidável 

➢ Permite a conexão de até: 8 células de carga analógicas

➢ Alternativa de display com indicação local ou remota

➢ Resolução Industrial 30.000 d (OIML R76 10.000 d)

➢ I/O Digital / Saída analógica 

➢ Profinet, Ethernet / IP

➢ Modbus-TCP, Profibus DP

➢ WTX110
➢ Terminal de Pesagem com indicador digital

➢ Tipos de montagem: Painel e versão de mesa

➢ Grau de proteção: IP69K

➢ Permite a conexão de até: 8 células de carga analógicas

➢ Resolução Industrial 30.000d (OIML R76 10.000 d)

➢ I/O Digital / Saída analógica 

➢ Porta Ethernet TCP/IP para configuração e acesso remoto

Eletrônica de Pesagem



 Indicadores

➢ WE2107 
➢ Housing em ABS ou Inox (mesa ou painel)

➢ Resolução (OIML R76): 6.000 d

➢ 2 Input / 4 output digitais

➢ Saída analógica (4 .. 20mA) 

➢ Interface: RS-232

➢ DIS2116
➢ Indicador digital para conexão de células de carga digitais (RS-485)

➢ Protocolo aberto

➢ Otimizado para balanças rodoviárias

Eletrônica de Pesagem



 Amplificadores

➢ AD105D
➢ Amplificador para aplicações OEM 

➢ Disponível em duas opções de Interfaces: RS-485 (2 fios) e CAN

➢ Resolução do conversor A/D: 24 bits

➢ Filtros digitais ajustáveis 

➢ 1 Input / 1 Output Digital

➢ Configurado e parametrizado via software PanelX (gratuito)

➢ AD103C e AED
➢ Utilizado para aplicações de pesagem estático ou dinâmica

➢ Conjuntos de funções e comandos prontos para dosagem e envase

➢ Resolução do conversor A/D: 24 bits

➢ Alta taxa de transmissão e resolução

➢ Baud rate: 1.200 .. 115.200 bit/s

➢ Filtros digitais ajustáveis 

➢ Possibilita até 2 Inputs / 4 Outputs digitais de acordo com o dispositivo escolhido

➢ Interfaces disponíveis: RS-232, RS-485, CANOpen, DeviceNet, Profibus DP V1

➢ Configurado e parametrizado via software PanelX (gratuito)

Eletrônica de Pesagem



 Amplificadores

➢ PAD
➢ Amplificador Compacto (IP68/69K)

➢ Disponível em duas opções de Interfaces: RS-485 (2 fios) e CAN

➢ Resolução do conversor A/D: 24 bits

➢ Filtros digitais ajustáveis 

➢ 2 Inputs / 2 Outputs Digitais programáveis para monitoramento e envase

➢ Configurado e parametrizado via software PanelX (gratuito)

➢ DSE
➢ Compatível EHEDG (recomendado para aplicações industriais higiênicas)

➢ Resolução do conversor A/D: 24 bits

➢ Resolução (OIML R76): 10.000 d

➢ Sample rate: 2.000 S/s
➢ Filtros digitais ajustáveis 

➢ Fácil configuração via interface web integrada usando TCP/IP

Eletrônica de Pesagem
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Software - PanelX



Passo 1

Cadeia de medição

Passo 2

Infraestrutura

• Windows PC

• Ethernet TCP / IP
• Acessórios… 

Roteador,
Cabo conexão, etc.

• PanelX “pronto e 
gratuito)

Passo 3

Software e API

Passo 4

Primeira aplicação

• Win7, Win10 +
.NET framework 4.5

• Visual Studio

• “Pronto para uso” 
Samples/Código
Fonte

• DLLs "Prontas para 
usar"

O caminho para sua primeira pesagem 4.0:

Passo 5

Futuro

• Aprox. 5 minutos 
para sua primeira
aplicação

• Cloud  Access

• Databases

• ERP

• Big Data

• etc.

Open API - Seu caminho para a pesagem 4.0



Alguma pergunta?

▪ Digite suas perguntas no chat WebEx

▪ Ou envie um e-mail diretamente aos apresentadores: jorge.sabo@hbkworld.com

mailto:Jorge.sabo@hbkworld.com


CONFERÊNCIA SOBRE PRODUCT PHYSICS HBK 

Experiência de Conferência Virtual 
Global da HBK
13 a 15 de outubro de 2020

Apresentação

Os apresentadores são o destaque da Conferência sobre Product Physics HBK. Eles não apenas irão 

compartilhar as melhores práticas com você, mas também seus conhecimentos especializados em uma 

ampla variedade de aplicações.

Tecnologia

Veja as soluções de teste e medição mais recentes da HBK e suas submarcas, HBM, Brüel & Kjær e 

Prenscia, incluindo testes de energia elétrica, sensores inteligentes e muito mais.

Networking

Aproveite a oportunidade de conectar-se e aprender com outros usuários da HBK nas áreas de 

networking. Compartilhe experiências e expanda sua rede pessoal antes, depois e durante a conferência.

Interação

Participe da nossa área de exposições interativas e explore os desafios da vida real com especialistas 

em painéis de discussão ao vivo.

Quer saber mais? Registre-se hoje. www.productphysics.com

http://www.productphysics.com/


Obrigado!

Contatos:

Jorge Sabo

jorge.sabo@hbkworld.com

Leandro Morici

leandro.morici@hbkworld.com


