
Bolţ de cântărire pentru furcă /clevis, 
din oţel inoxidabil, LPC 

TIP: LPC

Caracteristici

Aplicaţii generale 

Protecţia la suprasarcină a macaralelor

Monitorizarea forţei vinciurilor

Dinamometre pe cabluri şi corzi

Protecţia la suprasarcină a palanelor

Măsurarea tensiunii în punctele 

de amarare

Bolţurile pentru inel de furcă / clevis din seria LPC ale societăţii LCM asigură măsurarea 
cu precizie a forţei, prin înlocuirea bolţurilor din inele şi clevis cu un bolţ de sarcină. Ele 
sunt foarte rezistente chiar şi în cele mai dificile medii de operare şi au o viaţă 
operaţională îndelungată.

Bolţul de sarcină LPC este disponibil la capacităţi între 1 t şi 1500 t şi este fabricat 
conform unor standarde stricte. Aceste bolţuri sunt testate la 150% din capacitatea 
nominală normală şi sunt compensate în temperatură. Bolţurile de sarcină sunt prevăzute, 
ca tehnologie de măsurare, cu o punte tensometrică.

Produsele din seria LPC pot fi furnizate ca echipamente individuale sau împreună cu 
diversele noastre instrumente de măsură şi control pentru a obţine un sistem complet de 
monitorizare a sarcinii.

De asemenea societatea noastră oferă un portofoliu de bolţuri de sarcină standard (a e 
vedea fişa separată LMP) şi un portofoliu de bolţuri de sarcină individualizate (a se vedea 
fişa LPB ).

Descriere

Conversie integrată a semnalului

Conectori electrici speciali

Versiuni submarine disponibile

Opţiune TEDS (utilizat împreună cu afişajul portabil Tr150)

Sunt disponibile versiuni ATEX/IECEx        (Certificat ATEX Nr. TRAC14ATEX0023X)

(Certificat IECEx Nr. IECEx TRC 14.0011X)

Opţiuni disponibile

Capacităţi între 1 t şi 1500 t

Construcţie din oţel inoxidabil

Izolaţie faţă de mediu clasa IP67 

(versiunea IP68 disponibilă la cerere)

Pot fi prevăzute cu conector integrat

Sunt disponibile versiuni cu conversie 

integrată de semnal care oferă ieşiri 

0-10V, 0.5V, 4-20mA, Rs485

Este disponibil un pachet software 

pentru asistenţă de design

Specificaţii
 Capacitate nominală (tone)

Sarcina de test

Rezistenţa ultimă

Ieşire

Neliniaritate

Nerepetabilitate

Tensiune de excitaţie

Rezistenţa punţii

Rezistenţa izolaţiei

Intervalul temperaturii de operare

Intervalul temperaturii compensate

Coeficient de temperatură zero

Coeficient de temperatură 

al intervalului de măsurare

Nivel de protecţie al echipamentului

Tipul conexiunii

Conexiuni de cablaj

1 tonă - 1500 tone (capacităţi mai mari disponibile la cerere)

150% din capacitatea nominală

>300% din capacitatea nominală

1.5mV/V la capacitatea nominală

Între <±0.2 şi ±1.5% din capacitatea nominală, în funcţie de 

geometria bolţurilor

<±0.04% din capacitatea nominală

10vdc recomandată, 15vdc maximă

350Ω, 1000Ω or 5000Ω

>500MΩ @ 500vdc

Între -20 şi +70°C

Între -10 şi +70°C

<±0.01% din capacitatea nominală/°C

<±0.01% din capacitatea nominală/°C

La cerere (clasa standard Ip67)

Cablu ecranat PUR cu 4 conductori, 5 metri

Alimentare +ve: Roşu      Alimentare -ve: Albastru

Semnal +ve: Verde           Semnal -ve: galben 
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Dimensiuni

Datorită dezvoltării continue a produsului, LCM Systems Ltd. îşi rezervă 

dreptul de a modifica specificaţiile produsului fără notificare prealabilă.

 

 

 

 

  

 

 

Ediţia nr. 1

Data publicării: 05/12/2014

APROBAT

(neaprobat în versiunea imprimată)

Toate dimensiunile 
sunt exprimate în mm

Capacitate
(tone)   

 

Nr. piesă    L1ØD

TOATE LCMXXXX La cerere

L2 L3

La cerere La cerere La cerere

 

Dacă doriţi o cotaţie de preţ pentru un bolţ de sarcină cu design personalizat, 
vă rugăm accesaţi pagina noastră web la  www.lcmsystems.com/lpq
şi completaţi Chestionarul pentru bolţuri de sarcină
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