
K-15

CÉLULAS DE CARGA DINÂMICA
PARA MEDIÇÃO DE FORÇA DE COMPRESSÃO/TENSÃO  
COM FREQUÊNCIAS ELEVADAS

ESPECIFICAÇÕES
Excitação: nominal de 2 mA a 18 a  
30 VCC, corrente constante
Saída nominal: nominal de 5V em FE
Linearidade de amplitude: ± 1% FE 
(BSFL/0)
Frequência de Ressonância (sem carga): 
75 kHz
Limite Superior de Frequência: 25 kHz 
(aprox. 1/3 da frequência de ressonância, 
sem carga)
Limite Superior de Frequência (-3 dB): 
0,08 Hz
Constante de tempo de descarga:  
50 s (DLC101-10), 100 s (DLC101-50), 
500 s (DLC 101-100), 2000 s  
(DLC101-500, -1K, -5K))
Compressão máxima: 200 lb  
(DLC101-10), 1000 lb (DLC101-50), 
2000 lb (DLC101-100), 10.000 lb 
(DLC101-500), 15.000 lb (DLC101-1K), 
15.000 lb (DLC101-5K)
Tensão máxima: 200 lb  

Visite nosso website para obter detalhes sobre os acessórios acima.
Exemplo de pedido: DLC101-10, transdutor, ACC-CB2-10, cabo, ACC-PS1, fonte  
de alimentação, ACC-CB6, BNCM/ “pigtail”.

U Ideais para medição  
de forças pulsantes  
ou de impacto

U Para frequências  
de até 25 kHz

U Para forças de até 5000 libras
U Certificado de calibração 

incluído
U Fornecidas com pino 

de montagem e capa de 
impacto em aço inoxidável
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DLC101

Dimensões: mm (polegadas)

(DLC101-10), 500 lb (todos  
os intervalos, exceto 10 lb)
Rigidez: 11,4 lb/μin
Recuperação de sobrecarga:  
10 μs por 2x intervalo
Choque/vibração máxima: 
10.000/±5000 g (sem carga)
Intervalo da temperatura: de -75  
a 120°C (-100 a 250°F)
Efeito da sensibilidade  
à temperatura: 0,03% FSPF
Impedância de Saída: 100 Ω
Tensão de BIAS: 10V nominal
Piso de ruído (Banda larga, RMS): 
0,00014 lb (DLC101-10), 0,0007 lb 
(DLC101-50), 0,0014 lb (DLC101-
100), 0,007 lb (DLC101-500), 0,014 lb 
(DLC101-1K), 0,07 lb (DLC101-5K)
Peso: nominal de 43 g (1,5 onça)
Material: Invólucro de 17-4 PH SS  
(RC 44)
Diâmetro da superfície superior
sensível à força: 13 mm (0,50")
Furos de montagem: furo roscado de 
1⁄4-28 x 0,175" de profundidade

Conector: Coaxial de lado interno, 
terminação 10-32 macho (cabo vendido 
separadamente; peça por ACC-CB2-10)

ACESSÓRIOS
 Nº DO MODELO DESCRIÇÃO

 ACC-PS1 Amplificador/fonte de alimentação por bateria (conexões BNCF)

 ACC-PS2 Amplificador/fonte de alimentação por bateria (conexões BNCF)

 ACC-PS3 Amplificador/fonte de alimentação CA (conexões BNCF)

 CABOS DE INTERFACE UTILIZADOS ENTRE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO E A INSTRUMENTAÇÃO

 ACC-CB4-15 cabo coaxial de 4,6 m (15') (BNCM/BNCM)

 ACC-CB5-2 cabo coaxial de 0,6 m (2') (BNCM/plugue banana)

 ACC-CB6 cabo coaxial de 178 mm (7") (BNCM/ “pigtail”)

  Para fazer seu pedido
 Nº DO MODELO  INTERVALO DE COMPRESSÃO (lb)  TENSÃO
 DLC101-10  0 a 10 0 a 10
 DLC101-50  0 a 50 0 a 50 

 DLC101-100  0 a 100 0 a 100 
 DLC101-500  0 a 500 0 a 500 
 DLC101-1K  0 a 1000 0 a 500 
 DLC101-5K  0 a 5000 0 a 500

 ACC-CB2-10  É necessário um cabo coaxial de 3 m (10') (BNCM/10-32)
Vêm completas, com capa de impacto, pino de montagem, certificado de calibração NIST e manual do operador.

Série DLC101
 DE1 ANO

GARANTIA

Padrão

DLC101 com capa e pino  
de montagem (incluídos)

A célula de carga dinâmica DLC101 
da OMEGA é ideal para medir  
transientes de força ou pulsações 
dinâmicas de força em aplicações 
de impacto ou vibração. Essa célula 
de carga contém um fino cristal 
piezoelétrico que gera um sinal 
analógico de tensão em resposta 
a uma força dinâmica aplicada. 
O DLC101 tem 2 extremidades 
roscadas, permitindo a instalação 
de membros rosqueados, tais como 
pinos de montagem, capa de impacto 
e elementos de máquinas. Sua 
construção soldada enclausura e 
protege os cristais contra o ambiente.


