
SISTEMA MÓVEL DE PESAGEM DINÂMICA
Sistema De Pesagem Em Movimento Para Veículos De Carga

O sistema móvel de pesagem dinâmica, OMEGA2001MV, realiza 

pesagens de veículos de carga e afere o peso detalhado por eixo 

isolado, por grupo de eixos bem como o peso total do veículo. 

Através de uma estrutura enxuta e portátil, possibilita que uma mesma 

base móvel seja capaz de operar em diversos postos de pesagem. 

∙  Solução  completa  (atende  aos  requisitos  DNIT, DER, ANTT); 

∙ Integração com sistema de autuação;

∙ Solução pode ser customizada de acordo com as necessidades do cliente;

∙ Praticidade e rapidez na instalação do equipamento, facilitando a operação;

∙ Compatível com Windows XP ou superior;

∙ Tecnologia de fabricação 100% nacional;

∙ Manutenção e suporte totalmente fornecidos pela fabricante;

∙ Equipamento robusto e adaptado a condições climáticas diversas;

∙ Possibilita a utilização da balança como elemento surpresa;

∙ Treinamento operacional e projeto CAD incluso.
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ESPECIFICACÕES TÉCNICAS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Em paralelo aos dados referentes ao peso, também são identificados outros como velocidade 

de pesagem por eixo e total, classificação do veículo de acordo com documentos legais 

(DNIT/DENATRAN/INMETRO), data e hora, limites de peso e outros dados que constituem o 

relatório da pesagem.

A estrutura simplificada permite que os equipamentos e sistemas sejam comportados todos 

dentro de um veículo tipo “van”, onde apenas as placas de pesagem são instaladas no 

pavimento para se realizar a operação. 

Margem de erro:

Velocidade máxima de operação:

Precisão na classificação dos veículos::

Defasagem entre ṕlacas de pesagem:

Dimensão da placa de pesagem::

Extensão mínima do pavimento rígido:

Sensores de detecção veicular:

± 1%

12 km/h

95%

1 m

1m x 0,55 m

60m

laço indutivo

Tensão de alimentação:

Interface de comunicação:

24 volts

USB
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