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Comparativo de opções de contagem
*** Fornecemos já configurado***
Contador eletrônico com encoder

Contador mecânico Série 1669

Características:

Características:

- 6 dígitos;
- Indicação em metros (+ décimos de metros);
- Retorno de contagem por botão no contador;
- Velocidade máxima de 1500 RPM;
- Visualização de contagem no corpo do
contador.

- 4 ou 6 dígitos;
- Indicação de medida configurável (cm, mm, etc);
- Retorno pelo contador ou por botão externo;
- Sentido de contagem configurável;
- Ponto decimal configurável para maior precisão.

Considerações:
Contador mecânico
O contador mecânico é instalado sob o material ou em um cilindro, dificultando o reset de
contagem e a visualização do valor da contagem, assim, não permite qualquer ação do operador com o
maquinário em movimento por motivos de segurança. É necessária a supervisão da contagem para
parar o processo quando o valor desejado for obtido.
Contador eletrônico com encoder
O encoder fica sob o material ou em um cilindro por onde passa o material, enviando os dados
para o contador que exibe a contagem no display. É possível fazer o reset da contagem pelo teclado do
contador ou configurar um botão pulsador externo para a tarefa. O contador pode ser fixado aonde for
desejado, facilitando a visualização, a execução das tarefas e diminuindo riscos para a segurança do
operador. Possível configuração de parada automática do processo quando o valor desejado for atingido
(pré-determinação).

Exemplo de processo com contador mecânico:

Curta vida útil por
infiltração de impurezas
nas engrenagens
Baixa precisão,
ocasionando perda de
material
Processo manual,
interferindo no custo,
tempo e segurança
Necessidade de
supervisão por operador
durante todo o processo

Exemplo de processo com encoder e contador pré-determinador:
Contador Eletrônico
Automação do processo,
aumentando produtividade,
segurança e qualidade

Encoder

Fácil configuração e
instalação, acompanhado de
manuais em português e
suporte técnico.
Podendo fornecer já
configurado
Alta precisão configurável
(metros, centímetros ou
milímetros).
Versatilidade, o mesmo
sistema atende diversas
aplicações
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