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Balança de Envase e Controle de Fluxo
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Monitore com o seu
Smartphone.

Padronize o envase e 
aumente a capacidade de 
envase com uma balança 

super rápida.
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 • Entradas e saídas digitais, Ethernet, Portas seriais, etc.;
 • Servidor web para acesso ao terminal via browser.

 • Módulo de Pesagem industrial com até 120 amostras de peso por segundo, garantido rapidez e precisão;
 • Alta robustez em sua construção;
 • Plataformas de pesagem industriais;
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A Balança de Envase e Fluxo é um sistema composto por um terminal industrial conectado a uma plataforma de 
pesagem com até 4 células de carga em aço inox. O terminal industrial possui um módulo de pesagem que é o 
circuito eletrônico de aquisição do peso, é composto por um display, teclado e uma placa de controle, em um case 
de aço inox. Esse mostrador pode ser montado em coluna junto com a plataforma, ou separado dependendo da 
aplicação. Além das funções básicas de balança, ele processa as informações relativas a produção, cadastro de 
produto, lotes, médias, relatórios, e conexão com banco de dados para apontamentos de produção, no entanto 
estes processos não interferem com a parte de configuração, calibração e processamento das pesagens pela 
balança. Esta solução foi desenvolvida para envase de diferentes produtos líquidos ou sólidos como: tintas, 
solventes, grãos, farelos e pós que estejam contidos em silos, tanques ou alimentados através de roscas 
transportadoras, esteiras e elevadores de caneca diretamente em sacos em geral.

SUPORTE TÉCNICO
A LENKE atua a mais de 20 anos no mercado e possui um 
time experiente de profissionais para atender a sua empresa 
com qualidade e eficiência.

INTEGRAÇÃO DE DADOS
Todos os dados gerados pelas estações de envase e fluxo 
poderão ser integrados com o sistema corporativo através de 
banco de dados relacional ou arquivos de exportação.

RENDIMENTO
Faça o controle efetivo das pesagens e tenha o rendimento 
real de sua fábrica. Evite o sobrepeso em seus produtos.

FLEXIBILIDADE
Com a utilização de diversas estações em rede, é possível 
visualizar de forma centralizada, todas as informações de 
apontamentos gerados, permitindo assim controlar as 
ordens de produção e pedidos em tempo real.

Envase confiável e seguro

Programe o envase de seu produto e mantenha 
um re l a tó r io  d i á r io  de  p rodução  com 
confiabilidade e segurança, eliminando a erro por 
falha humana.

Ÿ Apontamento de Produção;
Ÿ Relatório do consumo dos ingredientes;

Ÿ Geração de etiquetas;
Ÿ Serializador;

RECURSOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Ÿ 08 - Saídas digitais;
Ÿ 03 - Portas Seriais RS-232C;

Ÿ 04 - Entradas digitais;
Ÿ 01 - Porta USB 2.0.
Ÿ 01 - Porta Ethernet TCP/IP;

Ÿ 01 - Porta Micro SD (disponível para Cartão de Memória);

O SERVIDOR WEB DESTE EQUIPAMENTO FUNCIONA COMO UMA FERRAMENTA IoT DA INDUSTRIA 4.0
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