
Sensor
Ideal para medições confiáveis em 
aplicações que vão desde condições 
CIP/sanitárias à ambientes severos 
ao ar livre.

Caixa de Junção
A Caixa de Junção gerencia múltiplos 
dispositivos e protege a eletrônica durante 
a transmissão de dados para o controlador.

Gerenciamento de 
Dados 
Fornece um meio confiável de coleta e 
transmissão de informações de 
inventário e processo em tempo real de 
qualquer lugar, a qualquer momento 
através de sua rede local ou pela 
Internet.

Controlador
Monitora de 1 a 120 silos fornecendo 
leituras estáveis e precisas de peso, nível, 
ou a combinação dos dois.

Kistler-Morse

COMPLETO 
SISTEMA DE 
PESAGEM

SOBRE NÓS
A Kistler-Morse® projeta e fabrica uma solução completa de pesagem para aplicações de medição de inventário e 

em processo. Nossos produtos podem ser encontrados em indústrias de alimentos, plásticos, energia, farmacêutica, 

biotecnologia e química em praticamente todo tipo de recipiente de armazenagem como silos e tanques. Seja qual 

for a aplicação, a Kistler-Morse fornece os recursos de medição e controle de inventário que as empresas precisam.

www.kistlermorse.com.br
Telefone: +55 11 3616-015

WhatsApp: +55 11 95301-6658



FÁCIL 

Fácil de comprar, fácil de usar
Engenheiros de aplicação estão 
disponíveis para consultas pré compra 
e recomendações de instalação, e 
visitas locais de técnicos de serviços 
podem ser agendadas caso haja 
alguma necessidade especial.

A Kistler-Morse tem um canal de 
distribuição global com representantes 
treinados em mais de 40 países em 
todo o mundo.

PRODUTOS QUE OFERECEMOS

MICROCÉLULAS
Pequenos sensores strain 
gauge que são aparafusados 
nas pernas/vigas do silo e 
medem a variação do nível de 
estresse causado pelo material, 
convertendo em peso. 

LOAD STANDS
Por ser monolítico torna-se parte da 
estrutura do silo, para ser uma solução 
de medição e controle, confiável e 
preciso para gerenciamento de 
processo e inventário.

CÉLULAS DE CARGA
Sensores que proporcionam medições 
precisas para condições que vão de 
Sanitárias à Ambientes Severos ao ar 
livre.

CONTROLADORES
ÚNICO SILO
Indicador de Pesagem de 
Alta Performance para 
pesagem em processo e 
inventário, de um único silo.

CONTROLADORES
MÚLTIPLOS SILOS 
Display e Processador de Sinal 
para monitoramento de peso 
de até 120 silos. 

SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
INVENTÁRIO ORB
Armazene e acesse em tempo 
real as informações de inventário, 
de qualquer dispositivo através da 
Internet.

GERENCIAMENTO DE DADOS
COMUNICAÇÃO SEM FIO

Elimine a necessidade de conexões por cabos comunicando 
simplesmente através de sinal rádio frequência ponto a ponto.

PERSONALIZADO

Projeto Consultivo
A Kistler-Morse está empenhada em 
desenvolver soluções personalizadas 
que atendam às exigências de hoje e 
incorporam a flexibilidade necessária 
para atender às necessidades de 
amanhã.

ROBUSTO

 em uma Transforme seu Silo 
Balança
Os Produtos Kistler-Morse são construídos 
para suportar as aplicações mais severas, 
proporcionando às empresas a precisão e 
confiabilidade que necessitam.

Podem operar com o dobro da 
carga nominal aplicada
Densidade do material a granel e 
outras características não têm 
impacto nas medições.

www.kistlermorse.com.br
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