
A série tna intelli-weigh® omega de balanças multicabeças traz o máximo
em eficiência, simplificando o processo de pesagem em aplicações úmidas
ou secas. Nosso design higiênico avançado vai além dos padrões da
indústria com construção em aço inoxidável e balanças impermeáveis, o que
torna a manutenção e a troca de produtos rápidas e fáceis. A série tna intelli-
weigh® omega de balanças é ambientalmente correta e ajuda a reduzir o
desperdício do produto, além de ser feita com menos peças que precisam
ser trocadas devido ao desgaste. Uma unidade atuadora modular
proporciona a solução rápida de problemas, caso você algum dia precise.
Classificação IP54.

A velocidade e a eficiência são ajustáveis
para uma ampla variedade de produtos
graças aos padrões programáveis do motor.

Também disponível em instalação dupla
para atingir até 400 pesagens por minuto em
cada balança dupla com a mesma precisão
e exatidão

Oferece resolução de problemas e
manutenção fáceis e rápidas com um design
modular. Como? A unidade atuadora
modular incorpora a célula de carga do
medidor de tensão de alto desempenho com
o sistema de acionamento do motor de
graduação.

Precisão de pesagem de alto desempenho
alcançada pela combinação de células de
carga do medidor de tensão com filtragem
digital que praticamente elimina a influência
de vibrações externas e possibilita altas
velocidades.

Maximize o tempo de atividade e o seu
retorno sobre o investimento com atuadores
modulares, interfaces de operador fáceis de
usar, diagnósticos automáticos e
manutenção simples.

Rápida e fácil de limpar, reduzindo o tempo
de inatividade graças aos design exclusivo
de caçamba sem molas com cantos de
grande raio.

BENEFÍCIOS

pesadores multicabeças



RECURSOS-PADRAO

Células de carga de 2 vias eliminam
vibrações de baixa frequência
Filtro digital para obter o máximo de
velocidade
Calhas de agrupamento ajustáveis
individualmente
Balde em forma de polígono
Monitor colorido sensível ao toque de
12,1 polegadas
Função de ajuste automática
Corpo completo em aço inoxidável
Controle remoto a partir da tela da
fabricante de pacotes
IP67

APLICAÇÕES

alimentos em pó
alimentos frescos
alimentos para animais de estimação
batatas fritas
carne e aves
cereais
congelados
doces
laticínios
massas
nozes
petiscos assados

RECURSOS-OPCIONAIS

Contagem e mistura
Webcam
Opções de integração com fluxo
totalmente para cima e para baixo,
incluindo:

esteiras de transporte de
distribuição
solução de temperos da tna
sistemas de embalagens da
tna, incluindo detecção de
metais tna hyper detect

ESPECIFICAÇÕES

Série Omega
tna intelli-
weigh®

0114?

tna intelli-
weigh® 0120?

tna intelli-weigh®

0314 ?
tna intelli-weigh®

0328 ?
tna intelli-

weigh® 0614 ?
tna intelli-

weigh® 1214 ?

capacidade

número de cabeças
de pesagem 14 20 14  28 14  14

faixa de peso de
pacote  despejo único
g (oz)

4 a 500 g (0,14
a 17,6)

4 a 500 g (0,14
a 17,6)

8 a 1000 g (0,28 a
35,3)

8 a 1000 g (0,28 a
35,3)

8 a 1000 g (0,28
a 70,5)

20 a 3000 g (0,71
a 105,8)

volume-alvo máximo
despejo único ml (fl
oz)

1000 (33,8) 1000 (33,8) 3000 (101,4) 3000 (101,4) 6000 (202,9) 12000 (405,8)

velocidade máxima
wpm 210 @50 g 200 @50 g 200 @10 g 2x 200 @10 g 170 @25 g 130 @25 g

comprimento máximo
por peça de produto
mm (pol.)

60 (2,4) 60 (2,4) 80 (3,2) 80 (3,2) 120 (4,7) 180 (7,1)

número de
programas  300

graduação mínima g
(oz)  0,1 (0,035)

classificação de
proteção  IP-67  IP-54  IP-54  IP-67

utilitários
consumo de energia

AC 200-240V(
± 10%),

monofásico

AC 200-240V(
± 10%),

monofásico

AC 200-
240V( ± 10%),

monofásico, 0,6
kVA

AC 200-
240V( ± 10%),

monofásico, 0,6
kVA

AC 200-
240V(±10%),

monofásico, 0,7
kVA

AC 200-
240V(±10%),

monofásico, 1,2
kVA

pressão de ar 0,2 MPa para purga de ar

especificações

peso líquido kg (lbs) 330 (727,5) 500 (1102,4) 670 (1477,1) 1300 (2866) 690 (1521,2) 1000 (2204,6)

peso bruto kg (lbs) 550 (1212,5) 800 (1763,7) 1070 (2359) 1810 (3990,4) 1140 (2513,3) 1500 (3306,9)

dimensões CxLxA
mm (pol.)

800 (31,5) x
800 (31,5) x
1000 (39,4)

1100 (43,3)  x
1100 (43,3)  x
1300 (51,2)

1200 (47,2) x
1200 (47,2) x
1200 (47,2)

2700 (106,3) x
1200 (47,2) x
1200 (47,2)

1400 (55,1) x
1400 (55,1) x
1420 (55,9)

1600 (63) x 1600
(63) x 1600 (63)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-em-po/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/carne-e-aves/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/laticinios/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/

