
Senzor de forţă izometrică 
cu domeniu redus UF1

TIP: UF1

Caracteristici

Capacităţi: 25 la 1500g

Abatere mică

Sensibilitate mare de ieşire

Domeniu superior de sensibilitate

Metodă versatilă de conectare 
a semnalului

Configuraţie versatilă de instalare

Aplicaţii tipice

Măsurarea forţei izometrice

Măsurarea contracţiei muşchilor

Măsurarea tensiunii textile

Măsurarea reacţiei de torsiune

Seria de senzori de forţă UF1 produsă de LCM Systems a fost utilizată la scară largă în 
numeroase aplicaţii timp de mai bine de 40 de ani. UF1 s-a dovedit a fi prima opţiune 
pentru numeroase aplicaţii, inclusiv monitorizarea mişcării musculare şi a membranei, 
controlul tensiunii firelor şi materialelor textile, măsurarea viscozităţii lichidelor şi chiar forţa 
indusă aripilor fluturilor în timpul zborului

Există numeroase aplicaţii pentru care a fost utilizată seria UF1. Este extrem de populară 
în aplicaţiile unde este necesară măsurarea forţelor mici, beneficiind de un nivel bun de 
precizie, abatere minimă, precum şi în cazul în care este necesară o configuraţie flexibilă 
de montaj.

Seria UF1 poate fi furnizată individual sau în combinaţie cu oricare din gamele largi de 
instrumente de măsură şi control ale LCM Systems, pentru furnizarea unui pachet de 
monitorizare sau control simplu sau mai complex.

Specificaţii

Descriere

Sarcină nominală (g)

Domeniul maxim de suprasarcină

Sensibilitate de ieşire

Abatere zero

Linearitate

Repetabilitate

Tensiune de excitaţie

Rezistenţa punţii

Rezistenţa izolaţiei

Domeniul temperaturii de operare

Domeniul temperaturii compensate

Coeficientul de temperatură zero

Coeficientul domeniului de temperatură

Nivelul de protecţie la mediu

Deviaţie

Tipul conexiunii

Conexiuni de cablaj

25, 55, 110, 220, 450, 1000, 1500

2500g pentru toate domeniile

4mV/V nominală

<±2% din sarcina nominală

<±0,5% din sarcina nominală

<±0,1% din sarcina nominală

5v c.c. recomandată, 10v c.c. maximă

750Ω nominală (25, 55, 450g)

1000Ω nominală (110, 220, 1000, 1500g)

>100MΩ @ 50v c.c.

-40 to +80°C

-10 to +60°C

<±0,05% din sarcina nominală/°C

<±0,05% din sarcina nominală/°C

IP51

<±0,03mm

prin 4 terminale sudate de izolaţie PTFE

+ semnal: Pin A + excitaţie: Pin B 

- semnal: Pin C - excitaţie: Pin D

Sunt disponibile capacităţi mai mari (consultaţi fişa tehnică STA-7)

Opţiuni disponibile

LCM SYSTEMS
Solutions in Load Cell TechnologySolutions in Load Cell Technology

Head Office Address

Unit 15, Newport Business Park, Barry Way 
Newport, Isle of Wight  PO30 5GY  UK 
Tel: +44 (0)1983 249264

A United Kingdom Company



Senzor de forţă izometrică 
cu domeniu redus UF1

TIP: Uf1

Dimensiuni

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

dreptul de a modifica specificaţiile produsului fără notificare prealabilă.

 

 

 

 

 

 

 

 Ediţia nr. 2

Data publicării: 09/12/2015

APROBAT

(neaprobat în versiunea imprimată)

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm
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4 fante libere de montaj
de Ø3.2

tijă de activare M2 X 0,4mm 
(furnizată cu două contrapiuliţe libere)

4 terminale sudate 
libere pentru
conexiunile 
semnalului
senzorului

FORŢĂ
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Număr
piesă  

 

Capacitate
(g)     

25

55

110

220

450

1000

1500

UF1A0000

UF1B0000

UF1C0000

UF1D0000

UF1E0000

UF1G0000

UF1J0000

85

85

76

85

85

85

74

Rezoluţie
(g)

 Greutate
(g)

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

2

Notă: calibrarea implicită a acestor celule de sarcină va fi în tensiune. Dacă aveţi nevoie de calibrare 
în compresie sau atât de tensiune, cât şi compresie, vă rugăm să specificaţi acest lucru în momentul 

plasării comenzii (pot fi aplicabile tarife suplimentare).

LCM SYSTEMS
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