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Dinamômetro 
PCE-PFG 200  
 
 
PCE-PFG 200  
 

Este dinamômetro é um dispositivo digital fácil de usar para medir forças de tração e compressão. O dinamômetro oferece uma 
frequência de amostragem de 500 Hz e diferentes possibilidades de medição, como medição em tempo real (RT), medição de valor 
de pico (PEAK), medição média configurável (Average) e medição com registro automático de até 100 valores. 

A tela gráfica mostra os valores medidos e uma estatística dos valores armazenados no dinamômetro (mínimo, máximo, média). 
Poderá transferir esses dados para um computador através da interface USB. O dinamômetro oferece adicionalmente uma função 
de valor limite MIN / MAX com a qual poderá alternar um LED multicolorido (amarelo, verde, vermelho) e um contato de comutação. 

É possível girar a tela gráfica e também é possível fixar com segurança o dinamômetro em uma máquina de teste, pois o aparelho 
possui 4 orifícios de rosca M4 na parte traseira. A força é medida através da célula de carga interna que integra uma rosca M6. O 
conteúdo do dinamômetro inclui diferentes adaptadores para medir a força. O dinamômetro permite trabalhar continuamente por 
cerca de 36 horas com carga completa (sem a luz de fundo ativada), tornando-o um dispositivo ideal para uso como dispositivo 
portátil. 

 

 4 modos de medição (tempo real / valor máximo / valor média / medição de registro automático)  

 Memória interna para 100 valores 

 Função estatística (MIN / MAX / média) 

 Giro do display  

 Função alarme com LED multicolorido (amarelo, verde, vermelho) e saída de contato de comutação 2,85 V 

 Interface USB B 
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Especificações técnicas 

Faixa 0 ... 200 N 

Resolução 0,05 N 

Precisão ±0,3 % F.S. 

Unidades N, kgF, lbF 

Display Gráfica, de 1,8" 

Modos alarme Superior, inferior, fora da faixa 

Frequência de amostragem 500 Hz 

Memória 100 valores 

Alimentação Acumulador de lítio 3,7 V / 1500 mAh 

Tempo operativo Até 36 horas 

Adaptador de rede / USB 5 V / 1 A 

Saídas 
Interface: USB B 
Saída de comutação / Modos alarme: 
MD6 com 2,85 V quando ativo 

Classe de proteção IP 54 

Condições ambientais 
5 ... 45 °C 
35 ... 65 % H.r. sem condensação 

Conexão Rosca M6 x 10 mm 

Dimensões 189 x 707 x 34 mm 

Peso 450 g 

 
 

Conteúdo da remessa 

1 x Dinamômetro PCE-PFG 200 

1 x Adaptador de cabeça plana Ø13 mm 

1 x Adaptador de cabeça de ponta 

1 x Adaptador de gancho 

1 x Haste extensível (75 mm) 

1 x Cabo USB 

1 x Carregador USB 

1 x Manual de instruções 

1 x Estojo de transporte 

  
 
 

Acessórios 

ADP-UNI Placa de adaptação para máquina de ensaio 

FG-ADP Adaptador de montagem de célula 

KG-LTS-20 Abraçadeira 

LTS-20 
Máquina de ensaio : 
Capacidade máx. 1000 N 

PCE-FTS50 
Máquina de ensaio :  
Capacidade máx. 500 N 

PCE-MTS50 
Máquina de ensaio :  
Capacidade máx. 500 N 

PCE-SJJ01 
Abraçadeira para fixação :  
Capacidade máx 5000 N 

PCE-SJJ02 
Adaptador de abraçadeira :  
Capacidade máx. 500 N 

PCE-SJJ03 
Abraçadeira para fixaão para provas de tração: 
Capacidade máx. 500 N 

PCE-SJJ04 
Placa adaptadora : 
Capacidade máx 3 KN 

PCE-SJJ05 
Abraçadeira para fixação :  
Capacidade máx 5000N 

PCE-SJJ06 
Adaptador  de abraçadeira para ensaios de ensão: 
Capacidade máx 5000N 

PCE-SJJ07 
Adaptador de abraçadeira para ensais de tracção : 
Capacidade máx 500N 

PCE-SJJ08 
Adaptador de abraçadeira para ensaios de 
tracção :  
Capacidade máx. 1000 N 

PCE-SJJ09 
Adaptador para ensaios de tracção e pressãao : 
Capacidade máx. 5000 N 

PCE-SJJ010 
Adaptador de abraçadeira para ensaios de 
tracção : 
Capacidade máx. 500 N 

PCE-SJJ011 
Abraçadeira para fixação : 
Capacidade máx. 5000 N 

PCE-SJJ012 
Adaptador de abraçadeira para ensaios de 
tracção : 
Capacidade máx. 200 N 

PCE-SJJ013 
Abraçadeira para fixação : 
Capacidade máx. 5000 N 

PCE-SJJ015 
Dispositivo de tensão para provas de deslocamento 
de bloc : 
Capacidade máx. 500 N 

PCE-SJJ017 
Abraçadeira para ensaios de tracção : 
Capacidade máx. 5000 N 

PCE-SJJ020 
Adaptador de abraçadeira : 
Capacidade máx. 500 N 

PCE-SJJ024 
Abraçadeira de fixação : 
Capacidade máx. 500 N 

PCE-SJJ029 
Adaptador de abraçadeira : 
Capacidae máx. 500 N 

PCE-SJJ032 
Adaptador de abraçadeira : 
Capacidade máx. 500 N 

PCE-SJJ035 
Alicates para ensaios de tração : 
Capacidade máx 500 N 

RE-CAL-FG Certificado de calibração ISO para força 
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