








Microcélula
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Transforme facilmente um silo, tanque ou estrutura em um sistema de
pesagem.

Não é necessário que o silo ou recipiente esteja vazio para instalação ou
calibração. Isso permite menor impacto no tempo de operação efetiva da
instalação. 

Não são necessárias ferramentas especiais para instalação.

Reparos e adaptações são possíveis sem necessidade de içar o silo.

Monitoramento de Carga em Pontes Rolantes

Embora se respeitem as premissas de projeto de uma ponte rolante, bem como a manutenção e vida útil de diferentes

componentes, é de grande vantagem poder contar com o monitoramento de carga nessas aplicações.

Basicamente, envolve a instalação de microcélulas (MC-3”), bem como o seu parametrizador e display (SVS2000) a fim de

se quantificar o carregamento a cada instante. É possível ainda associar alarmes para condições específicas e transmitir as

informações através de uma comunicação wireless (mediante associação com módulos comuns no mercado).

Grande parte do sucesso da aplicação requer uma avaliação prévia de projeto, onde a especificidade de cada ponte

rolante, bem como o local mais apropriado de instalação dos sensores são avaliadas criteriosamente.

























































Indústria 4.0 & Conectividade

Existem contextos tecnológicos que induzem a um caminho sem volta. Não há escolha: é necessário que as empresas

invistam em tecnologias atuais para controlar melhor seus processos, gerar vantagens competitivas e mudar a maneira

de fazer negócios, independentemente do segmento industrial. 

As novas tecnologias da Indústria 4.0 têm o escopo de otimizar o trabalho nas fábricas através de informações precisas

em tempo real para tomada de decisões inteligentes e confiáveis prontamente. 

Essa dinamização do trabalho e dos processos, envolvendo diagnósticos, se vincula ao tema da conectividade, ao qual a

SPTech tem a preocupação de dispor em diversos produtos para uma gama variada de aplicações sustentadas pelo pilar

da cibersegurança. Vejam-se alguns exemplos na página ao lado.

Ethernet/IP e Profinet são exemplos de protocolos industriais que usam o meio de comunicação baseado em tecnologia

Ethernet, embora neste caso, por ser ágil, estável e de melhor desempenho, se caracterize como Ethernet Industrial. Os

dados trafegam em cabo de rede Ethernet (cobre), fibra óptica e também em redes sem fio (wireless), podendo envolver

conversores ou gateways. 

Existem também outros protocolos para atender uma demanda menor de informações (ou que não exijam atualização

muito rápida de dados), com um custo reduzido. É o caso do protocolo IO-Link, cuja base serial, ao invés de Ethernet.

Outro exemplo é o HART. Ele foi o primeiro protocolo digital de comunicação bidirecional e utiliza o padrão Bell 202

FSK para sobrepor sinais de comunicação digital aos sinais analógicos 4-20 mA, permitindo acesso às configurações do

instrumento à distância (remotamente), amplamente utilizado para sensores em campo.
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