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SIP-BSPL 200
Suporte articulado para pesagem em silos

Células de carga compatívei

Suporte de pesagem para uso em conjunto
com a célula de carga BSPL

Capacidade: 200 kg

Material: Aço carbono A36 

Pintura: Eletrostática

Sistema de anti-tombamento    

Aplicações

· Auxiliaria nos processos, eliminando passos intermediários, leituras imprecisas e desperdício de 
tempo, permite maior controle no fluxo dos materiais, pesagem confiável.

· São u�lizados nos mais diversos segmentos de mercados, avicultura e suinicultura são os 
principais. 

· A melhor solução para pesagem está�ca, permite o ajuste de nivelamento. 

· Base superior com ar�culação para facilitar a instalação e se adequar a sua necessidade.

· O suportes inteligente de pesagem SIP-BSPL é ideal para pesagem em silos, tanques, 
misturadores, para qualquer �po de estrutura de baixa capacidade. 

· U�lizados em conjunto com gabaritos, células de carga, caixa de junção e indicadores de 
pesagem.
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Dimensões  (mm)
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SIP-BSPL 200
Suporte articulado para pesagem em silos

Características básicas

Material: Aço Carbono - Pintura eletrostática

Cabo de aterramento: Sim

Sapatas de fixação: Sim
Gabarito de montagem: Opcional

Célula de carga: Não

Código Pró Soluções:           2578  
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Detalhes de instalação
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SIP-BSPL 200
Suporte articulado para pesagem em silos

1.Usando gabarito de 
instalação pode ser soldado 
ou fixado com parabolt
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Regulamentos de uso

O conjunto Suporte-Célula é concebido para aplicações de pesagem. O uso para qualquer propósito adicional será 
considerado em não-conformidade com os regulamentos. Por uma questão de segurança, este conjunto só deve ser 
operado conforme as instruções oficiais de montagem. Também é fundamental observar as Normas 
Regulamentadoras de aterramento e de segurança adequadas para a aplicação durante o uso. O mesmo aplica-se ao 
uso de acessórios. A célula de carga não deve ser u�lizada como elemento de segurança na acepção do seu uso 
como pretendido. Providências complementares como an�-tombamento são indispensáveis para que o sistema 
possa ser considerado seguro para operação.

O conjunto Suporte-Célula pode dar origem a resíduos perigosos se instalado inadequadamente ou operado por 
pessoal sem capacitação. Todos os envolvidos com a instalação, manutenção ou reparo de um transdutor de força 
devem ter lido e compreendido as instruções de montagem e, em par�cular, as instruções técnicas de segurança.

Nos casos em que a quebra da célula de carga possa causar danos pessoais ou ao equipamento, o usuário deve tomar 
medidas apropriadas de segurança (tais como proteção contra quedas, proteção contra sobrecarga etc.). Para maior 
segurança, este suporte e sua célula de carga devem ser corretamente transportados, armazenados e instalados, 
assim como cuidadosamente operados e man�dos. É fundamental respeitar as normas de prevenção de acidentes 
em vigor, além dos limites de carga indicados nas especificações do equipamento.

Proibição de conversões e modificações

O conjunto Suporte-Célula não deve ser modificado a par�r do ponto de engenharia de projeto ou de segurança, 
exceto com o consen�mento expresso da PRÓ. Qualquer alteração dessa natureza será de responsabilidade exclusiva 
do operador.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Perigos em geral, devido à não-observância das instruções de segurança

No contexto de sua aplicação, por favor, note que todos os materiais que liberam íons de cloro – em especial o 
hipoclorito de sódio (NaClO) – são potencialmente corrosivos em qualquer �po de metal, incluindo o aço inoxidável, 
bem como suas costuras de soldagem. Nesses casos, o operador deve tomar as medidas de segurança adequadas.

Pessoal qualificado

Condições do ambiente

O equipamento deve ser instalado por pessoal qualificado, em estrita conformidade com os dados técnicos e com as 
normas de segurança que se seguem. Também é fundamental observar as normas legais e de segurança adequadas à 
sua área de aplicação. O mesmo aplica-se ao uso de acessórios.
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SIP-BSPL 200 
Suporte articulado para pesagem embarcada

Libratek Industria de Balanças
Chapecó/SC Fone: (49) 3361-3500

comercial@libratek.com.br ; www.libratek.com.br

Ficha Técnica 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

