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 Células de carga analógicas ou digitais (inteligentes)

 Terminais de pesagem para células de carga analógicas ou digitais

 Acessórios

Pesagem - Componentes principais

1. HBM - Sensores 2. Eletrônica3. Acessórios



 Problemas enfrentados pelos OEMs hoje:

• Cada componente “fala” uma língua diferente

• Cada componente está configurado diferente

• Até sensores e células de carga do mesmo fabricante precisam de:

• Amplificadores diferentes

• Cabeamento diferente

• Comandos diferentes em seu PLC

• Diferentes filosofias da configuração destes dispositivos acima

 Nova pesquisa e desenvolvimento para cada componente diferente - mesmo para 

uma nova versão 

 Custos altos de pesquisa e desenvolvimento ao alternar de uma versão para outra

Plataforma digital HBM - Conceito



 Grande variedade de células de carga digitais e analógicas

 Um único código de fiação , um conjunto de comandos para programação, uma configuração

➢ Apenas um P&D inicial necessário

➢ Redução dramática em custos de P&D 

Plataforma digital HBM - Conceito

PLC

Configuração

HBM Command Set



➢ A precisão e a velocidade aumentam sua produção e reduzem perdas

➢ Filtros internos e E/S tornam CLPs adicionais desnecessários

• Menos investimento significa ROI mais rápido

➢ Design robusto significa menos células de carga danificadas  

• Redução dos custos de serviço a um mínimo

➢ Os conectores tornam a substituição rápida e simples

• Redução dos custos de serviço e risco de parada da produção

As células de carga digitais dinâmicas economizam recursos



Plataforma digital dinâmica - conceito

Che c k w ei g h i n g

FIT7A

FIT5A

Envase

Envase Higiênico

PW27

+PAD



Checkweigher – Esteiras Transportadoras
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 O produto é envasado / dosado em recipientes (Bolsas, Garrafas, 

Recipientes)

 Processo de fluxo geralmente grosso e fino operado pela eletrônica de 

pesagem via E/S

 Rapidez: 3-10seg / ciclo

 Normalmente, máquinas com várias cabeças e saídas de milhares de 

pacotes por hora

 Para o ciclo de envase / dosagem, faz pouca diferença se líquidos são 

preenchidos por válvulas ou pós são dosados por misturadores

Envase / Dosagem:

𝑭

vaiFIT5A



Máquinas de embalagem: In-the-Line vs. Fim da linha

- Máxima flexibilidade

- Economia de espaço

- Custo benefício

- Muitas vezes, sistemas 

com várias linhas

- Requisitos legais

- Sistema Certificado

- Frequentemente sistemas de linha única



 A Best Crown China equipou uma máquina de envase de 

leite de coco com a FIT5A

 A precisão aumentada ajudou a reduzir o transbordo por 

vários gramas / garrafa

 Com 100.000 garrafas por dia, seu cliente economiza 

vários milhões de euros por ano simplesmente usando uma 

máquina equipada com a FIT5A

Envase - Leite de Coco na China



 A MCPI France reconheceu uma tendência para doses cada vez 

mais precisas - especialmente o envase de produto em pó

 “Ao contrário de líquidos e substâncias sólidas, o pó se instala 

facilmente em qualquer lugar e permanece no lugar. Isso torna 

mais difícil proteger o  sistemas. Também é mais complicada a 

limpeza. Porque a PW25 não requer medidas de proteção, foi 

consideravelmente mais fácil projetar o sistema de envase."

Dosagem – envase de produto em pó ultra preciso



Precisão em balanças estáticas:

 As principais fontes de incerteza de medição são a relação sinal / ruído e efeitos de temperatura

 A capacidade é escolhida o mais baixa possível, próximo ao produto que você deseja pesar

Influências sobre precisão



Pesagem Semi-Dinâmica:

 O produto é movido passo a passo com ar 

comprimido ou sistemas de manipulação 

(robôs)

 Tipicamente 60 medições / minuto

 Até 120 / min

Pesagem Dinâmica:

 O produto é movido continuamente por 

esteiras transportadoras

 Velocidade lenta: ≤ 60 / min

 Velocidade média: ≤ 180 / min

 Velocidade rápida: ≤ 450 / min

Semi-dinâmico vs. Dinâmico

Célula de

carga

Célula de

carga



Precisão em balanças dinâmicas:

 A principal fonte de incerteza de medição são distorções (vibrações da máquina) - muito mais significantes que os

efeitos da temperatura ou a relação sinal / ruído. Embora as distorções de alta frequência geralmente não sejam um

problema (fácil de filtrar), distorções de baixa frequência afetam a medição resultado.

 Distorções:

• Quanto mais rápido você mede, mais eles afetam os valores de medição.

 Checkweighers lentos (≤ 60 / min):

• A filtragem é a sua solução. Se você tiver tempo, os filtros podem eliminar distorções frequentes ruins e baixas (<10Hz)

 Checkweighers rápidos (≤ 450 / min):

• A construção mecânica é a sua solução. Rápido ciclos de medição não permitem que você para eliminar as distorções lentas frequente (<20Hz) - estes 

precisam ser eliminados mecanicamente.

Pesagem Dinâmica



 A precisão aumenta a produção e reduz desperdícios

 Filtros internos e E/S tornam um CLP adicional desnecessário
• Menos investimento inicial causa traz ROI mais rápido

 Design robusto leva a menos defeitos

• Os custos de serviço são reduzidos a um mínimo

 Conectores e plugs permitem simples e substituição rápida

• Menos tempos de inatividade, menos paradas na produção

As soluções de pesagem da HBM reduzem seus custos



Células de carga digitais para verificação de peso:

➢ FIT7A
➢ Sensor de pesagem de verificação especializado desenvolvido 

para operar todo o processo, incl. rejeitar unidades

➢ 2 entradas, 4 saídas

➢ Ciclo de verificação de peso e filtragem

➢ 3x mais rígido que as células de carga normais

➢ 1000% de proteção contra sobrecarga

➢ FIT5A
➢ Sensor de envase especializado desenvolvido para controlar válvulas 

e o ciclo completo de envase

➢ 2 entradas, 4 saídas

➢ Ciclo de envase integrado

➢ 1000% de proteção contra sobrecarga

➢ Ambas se comunicam via RS485, CANopen ou DeviceNet

Soluções de checkweighing HBM – Células de carga digitais



Células de carga analógicas para pequena capacidade e plataformas:

➢ PW4M
➢ Célula de carga em miniatura

➢ Perfeito para pesagem semi-dinâmica

In-the-Line de Stick-Packs ou Cápsulas

➢ SP4M
➢ Formato bem estabelecido

➢ Econômica, precisa e rígida

➢ Perfeita para controladores de peso em linha

Soluções de pesagem da HBM – Células de carga analógicas



Eletrônica de pesagem para células de carga analógicas:

➢ WTX120
➢ Eletrônica de última geração para racks

➢ Perfeito para células semi-dinâmicas, lentas e sistemas com várias 

células de carga

➢ E/S Integradas

➢ Profinet, Ethernet / IP

➢ Modbus-TCP, Profibus DP

➢ PAD
➢ Sistema eletrônico de cabos para montagem próxima à célula de carga

➢ Classe de proteção IP68 / 69k como as células de carga

➢ Ciclo de verificação e filtragem

➢ 2 entradas ou saídas

➢ Comunicação via RS485, CANopen, DeviceNet

➢ Perfeito para todos sistemas de célula de carga única (lento, médio, velozes)

Soluções de pesagem HBM – Eletrônica



PanelX



 Geralmente, nosso cliente tem uma ideia clara sobre:

• Quanto tempo pode demorar um ciclo de produção

• Quão preciso o resultado deve ser

 Nosso objetivo é permanecer dentro desse prazo e atingir a precisão desejada

 Isso significa que devemos usar o tempo determinado para eliminar o máximo de distorções possível enquanto ainda atingimos o peso

Nosso objetivo de filtragem

Atraso até

pesagem

Peso atingido

Peso aplicado



PanelX



PanelX



FFT:

Encontre um pico nas áreas de frequência mais baixa. Esta pode ser sua distorção

Scope - FFT

Pico de distorção

Distorção 

Frequência

Média Móvel

Filtro a 11,92 Hz



 Produtos orgânicos raros não alterados são tendência

 A SERAC France pode encher leite fresco em escala industrial

 Isto permite efeitos de economia de escala para reduzir custos de 

envase

 Para garantir os altos requisitos de higiene para envasar este 

produto, eles utilizam a célula de carga PW27

Envase higiênico - leite fresco - França



DSE - a cadeia de medição digital totalmente higiênica



 Primeira eletrônica de pesagem IP68/69k de design higiênico

 Projetado para estar próximo à célula de carga para máxima precisão - direita dentro 
da zona asséptica

 Precisão 10.000e, 2000 medições por segundo

 Em conformidade com EHEDG, certificado ECOLAB

 Ethernet TCP / IP, Profinet (RT e IRT!), EtherCAT

 Interface web multi-cliente fácil de usar para fácil configuração

 Otimizado para cascateamento (daisy-chain)

 Conectores e cabos higiênicos

DSE - a cadeia de medição digital totalmente higiênica



Open API - Seu caminho para a pesagem 4.0

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

Seu futuro

• Aprox. 5 minutos 
para sua primeira
aplicação

• Cloud  Access

• Databases

• ERP

• Big Data

• etc.



https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_internet_of_things

Onde está a pesagem dentro do sistema ciber-físico



Próximos webinars e mais informações:

▪ www.hbm.com/webinars

Informações adicionais

http://www.hbm.com/webinars


Alguma pergunta?

▪ Digite suas perguntas no chat WebEx

▪ Ou envie um e-mail diretamente ao apresentador: andre.pereira@hbkworld.com

mailto:michael.guckes@hbm.com

