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Célula de carga tipo Pino
Pino de carga sensível à força 
600 a 50.000 lb / 272 a 22.680 kgf

A Série LCP é uma série de pinos 
de carga compactos projetados para 
medir tensão e compressão.  Eles 
podem ser aplicados em correntes 
de pinos de forquilha, guindastes, 
encaixes de elevação, acessórios, 
rodas dentadas e eixos de polia de 
levantamento de carga, substituindo 
os pinos de cisalhamento, parafusos 
de forquilha, pinos de gancho, eixos 
de cisalhamento e muitos outros tipos 
de articulações fixas para controlar ou 
monitorar a carga de reação nos pinos.  
As aplicações incluem a medição de 
tensão no cabo, testes estruturais, 
aeroespacial e construção, calibração 
da força, sistemas de elevação, 
sistemas de amarração, prensas 
hidráulicas e sistemas de carga de 
guindaste.  A série LCP é compensada 
por temperatura.

U Tecnologia de feixe de 
cisalhamento duplo

U Classe de exatidão 
alta de 0,50%

U Construção totalmente  
em aço inoxidável

U Conector PTIH-10-6P 
padrão

Série LCP

Padrão

LCP375-750

Superfície anti-rotação

Especificações
Saída: 1 mV/V nominal
Excitação: 10 Vcc (15 Vcc máx)
Linearidade: ±0,50% FEO
Histerese: ±0,50% FEO
Repetibilidade: ±0,15% FEO
Equilíbrio zero: ±1,0% FEO
Intervalo da temperatura de operação: 
-53 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo de temperatura compensada: 
16 a 71°C (60 a 160°F)

Efeitos térmicos:
 Zero: ±0,009% FSO/°C 
 (±0,005% FSO/°F)
 Intervalo: ±0,009% FSO/°C 
 (±0,005% FSO/°F)
Sobrecarga de segurança: 200% 
da capacidade de LCP375, 150% da 
capacidade para LCP1500-30K
Sobrecarga final: ≥300% da 
capacidade
Resistência da ponte: 350 Ω nominal
Estrutura: Aço Inoxidável
Conector elétrico: PTIH-10-6P  
(ou equivalente)
Classe de proteção: IP65

Para fazer seu pedido
Capacidade

lb kgf Nº do modelo Medidores compatíveis

600 272 LCP375-600 DPiS, DP41-S, DP25B-S

750 340 LCP375-750 DPiS, DP41-S, DP25B-S

1500 680 LCP375-1,5K DPiS, DP41-S, DP25B-S

30.000 13.608 LCP1500-30K DPiS, DP41-S, DP25B-S

Fornecida completa com certificado de calibração rastreável pelo NIST.
Exemplo de pedido: LCP375-600, 600 lb (272 kgf) pino de carga de capacidade com conector de fecho rotativo integral.
Capacidades e tamanhos personalizados não exibidos nesta página estão disponíveis; entre em contato com a OMEGA para mais detalhes.

Modelos com conector integral (PTIH-10-6P ou igual)

Nº do modelo Descrição

PT06F10-6S Conector acoplado para pinos de carga da série LCP, vendido separadamente

Acessório

Conector 
Acoplado 
PT06F10-6S
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38,1 (1,50)

30,7 (1,21)

69,9 (2,75)

ø 22,4 
(0,88)

12,4 
(0,49)

2,0 
(0,08) 2,5  

0,10

7,6 
(0,30)

10,7 
(0,42)

9,53 (0,375)
9,47 (0,373)ø

2,3 (0,09)

Tampa*  
com selo RTV

Conector  
PTIH-10-6P ou igual

ø 2,3 
(0,09)

0,76 
(0,03)

LCP375
Dimensões: mm (polegadas) 
ø = diâmetro

*  Não se usa tampa na versão de 1500 lb

Superfície  
anti-rotação 

Setas vermelhas indicam direção de carga positiva. Calibração em sentido positivo padrão.

ELECTRICAL CONNECTOR:

PINS A & B
PINS C & D
PIN E
PIN F

+ INPUT
-  INPUT
-  OUTPUT
+ OUTPUT

4X
Ø 1.500

1.498
Ø 1.406

.569

.056

.250

Ø 2.00

.27

.94 1.62

3.50

6.20

CONNECTOR
PTIH-10-6P

OR
EQUAL

Ø .281(KEY)

METAL COVER
WITH RTV SEAL

Código do pino do conector:
PINOS A e B    (+)Entrada
PINOS C e D    (-)Entrada
PINO E      (-)Saída
PINO F      (+)Saída

ø 50,8 
(2,00)

145,1 (5,71)

88,9 (3,50)

41,1 (1,62)

ø 7,1 (0,28) 
[CHAVE]

14,5 
(0,57)

ø 35,7 
(1,41)

 1,4 
(0,06)

    38,10 (1,500) 
ø 38,05 (1,498)

6,9 (0,27)

23,9 
(0,94)

6,4 (0,25)

Superfície  
anti-rotação 

Conector 
PTIH-10-6P 
ou igual

Tampa de metal
com selo RTV

Setas vermelhas indicam direção de carga positiva. Calibração em sentido positivo padrão.

LCP1500
Dimensões: mm (polegadas)  
ø = diâmetro

12,4 
(0,49)

Código do pino do conector:
PINOS A e B    (+)Entrada
PINOS C e D    (-)Entrada
PINO E     (-)Saída
PINO F     (+)Saída


