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CJSC Mechatronics é uma empresa de inovação formada em 2013 por uma 
equipe de especialistas que tem entre 10 e 15 anos de experiência no campo 
do desenvolvimento e produção de sistemas telemáticos e equipamentos 
de controle de consumo de combustível. O equipamento da Eurosens está 
em conformidade com os padrões de qualidade internacionais necessários 
(certificado ISO 9001-2008).
Nossos principais produtos são sensores de nível e fluxo de líquidos
Eurosens, sistemas de pesagem a bordo e outros equipamentos
e dispositivos relacionados.
Nós fornecemos nossos produtos a mais de 80 países ao redor do mundo
e damos uma garantia de 5 anos com troca a quente de equipamentos.
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Sensores de nível de combustível Eurosens Dominator

mechatronics.by

Eurosens Dominator
Produto único e especial

Dominator AF Dominator RS Dominator CAN

Voltagem, V 10-50

Proteção eletrónica Contra polaridade inversa, contra passo de corrente a todos os cabos,
proteção contra alta tenção até 170 V

Erro de medição máximo ±1% na faixa de temperaturas de funcionamento
Faixa de temperaturas, °C -40 – +85

Tenção de saída, V 0,5-9,5 
(Faixa ajustável) RS232/RS485 interface  

(combinado,
tipo configurável)

CAN (SAE J1939)
Frequência de saída, Hz 500-1500  

(Faixa regulável)
Classe de protecção IP 67

Instalação e vedação rápidos graças
à montagem de baioneta.

 Kit de instalação
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Sensores de nível de combustível Eurosens Dominator

Concepção modular 

Por que é proveitoso?
O custo de manutenção e suporte técnico do sistema de consumo de combustível pode
superar significativamente o custo do sensor de nível de combustível.

Tarefa de manutenção técnica Sensor ordinário Eurosens Dominator

Substituição do sensor de nível
de combustível (distância de 400 
quilómetros)

Uma equipe é necessária
para resolver o problema

Pode entregar o módulo de 
medição ao cliente que poderá 

substituí-lo por si mesmo.

Taragem do tanque após
a substituição do sensor Necessária Não é necessária

Tem muitos sensores cortados com
um comprimento de 200-300 mm

Não podem ser usados
en tanques grandes

Novos elétrodos podem ser 
comprados a baixo custo

Sujeira dentro dos eléctrodos É complicado de remover Fácil de desmontar e limpar

O dano da saída do cabo é uma
falha comum após 2 ou 3 anos

 A substituição do sensor
é necessária.

Não tem saída de cabo.
O conector está instalado

no sensor

Voltagem de 100 V pode causar danos
ao sensor Sim Não, resiste até 170 V

No desenvolvimento dos sensores Eurosens Dominator foi estabelecida a tarefa de minimizar
os custos de manutenção em toda a vida útil do dispositivo.

■ Os eletrodos do sensor podem ser encomendados separadamente.
■ O comprimento dos elétrodos de medição pode ser aumentado.
■ Não precisa ter um grande armazém de sensores.
■ O módulo eletrônico pode ser substituído.
■ Não é necessário tarar o tanque após a substituição do módulo.
■ Graças ao mecanismo de engate tipo baioneta, é fácil de instalar e retirar o sensor. 
■ Existe a opção de um elétrodo de medição de água isolado.



Módulo eletrônico

Sensores de nível de combustível Eurosens Dominator
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■ Proteção contra interferências
de impulso até 250 V.

■ Proteção contra polarização
de corrente de até 1000 V.

Confiabilidade Certificado

0EXiiaIIBT6 X
10R-04E28

Ficha técnica

Versão Bluetooth 4.2 BLE
Modo transmisor advertising
Erro relativo de medição ±1%
Potência de transmissão +8 dBm

Alcance de conexção
(com linha de visada direta) até  200 м

Duração de bateria 5 anos
Amplitude térmica,°C -40 - +85
Classe de protecção IP 67

Eurosens Dominator BT
 Sensor de volume de combustível sem fios e autônomo

Adaptado para uso em tanques de combustível de veículos e instalações fixas, depósitos
de combustível ou lubrificantes, como parte de sistemas SCADA ou conjuntos de
monitoramento GPS / Glonass e sistemas de informação a bordo de veículos.

■ Sensor de nível de combustível autônomo com longa gama de transmissão
de rádio.

■ Bateria de longa vida útil. 
■ Armazenamento da tabela de taragem.
■ Design modular e montagem que pertmite a desmontagem rápida com selagem.
■ Corte do elétrodo para ajustar a qualquer altura do tanque.
■ Os eletrodos de medição podem ser encomendados separadamente e podem

ser aumentados em tamanho.
■ Pequenas dimensões (não mais que 100x80x (L + 21) mm onde L é o comprimento do medidor).

■ O núcleo Eurosens Dominator é um poderoso microcontrolador STM32.
■ Dominator AF tem saídas analógicas e de frequência. O tipo e o intervalo de saída

são configuráveis.
■ Dominator RS tem interfaces RS232 e RS485, com suporte para protocolos LLS e Modbus.

Dominator CAN tem uma interface CAN correspondente a SAE J1939.
■ Detecção automática de drenagem de combustível e conexão com o alarme.
■ Os materiais aplicados e os algoritmos integrados de correção térmica nos permitem usar

o Eurosens Dominator a temperaturas acima de 70 °C.
■ Cada sensor também possui uma interface K-line integrada que permite criar uma rede

de sensores.



Modificações e Acessórios 
Eurosens Dominator

Os sensores Eurosens Dominator são compatíveis
com quase qualquer localizador GPS / Glonass.

Duração da garantia: 5 anos

Sensores de Nível de Combustível Eurosens Dominator

Eurosens Dominator AF, RS, CAN Eurosens Dominator AF, RS Mini, CAN

Eurosens Dominator
com ecrã montado

Gaxetas para cisternas
ou tanques cilíndricos

Paragem inferior Bujão
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Calibrador Eurosens Dominator 



Sensores Eurosens Direct e Delta

Sensores de Consumo de 
Combustível Eurosens Direct & Delta
Esses sensores são projetados para medir o volume e o consumo do combustível que passa 
através deles e baseiam-se em tecnologia rotary-piston (pistão rotativo). Eles podem ser usados 
em diferentes lugares, juntamente com sistemas telemáticos ou individualmente, por exemplo, 
em veículos, tratores, bulldozers ou escavadoras, geradores a diesel, navios, caldeiras, etc.

Com base no projeto dos motores que têm uma linha de retorno de combustível ao tanque,
a medição do consumo de combustível que flui apenas em um ponto nem sempre é possível. 
Portanto, produzimos duas linhas de fluxímetros: Direct (de uma câmera) e Delta (de duas 
câmaras). A tarefa dos medidores de fluxo de duas câmaras é calcular o volume de combustível 
realmente consumido pelo mecanismo com base na diferença nas medições de fluxo na linha
de fornecimento e na linha de retorno.

Esquemas de instalação

Сaudalímetro de uma única câmera
1. Tanque de combustível.
2. Pré-filtro.
3. Unidade de controle eletrônico. 
4. Bomba de combustível de baixa pressão.
5. Filtro fino de combustível.
6. Bomba de combustível de alta pressão.
7. Rampa comum.
8. Injetores.
9. Sensor de consumo Eurosens Delta.
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1. Tanque de combustível.
2. Pré-filtro.
3. Bomba de combustível de baixa pressão.
4. Filtro fino de combustível.
5. Bomba de combustível de alta pressão.
6. Injetores.
7. Válvula de alívio.
8. Sensor de consumo Eurosens Direct.
9. Bujão.
10. Adaptador.

Сaudalímetro diferencial

Quais são os propósitos dos medidores de fluxo?
■ Determinação de despesas de combustível com alta precisão, independentemente

das condições de operação.
■ Resistência máxima contra tentativas de "trapaceiros" durante o uso. 
■ Controle de horas de motor, tempo de inatividade e modos de sobrecarga.
■ As informações sobre o consumo instantâneo de combustível são úteis para avaliar

a qualidade do trabalho.



Ficha técnica

Grau de filtragem de combustível 
necessária, mm 0,08

Rosca de conexão M14x1.5
Pressão nominal, MPa 0,2
Pressão máxima, MPa 2,5
Voltagem, V 10-50
Consumo de corrente, mA 25

Os caudalímetros podem medir

Óleo diesel
Fuelóleo doméstico
Óleo de motor
Outros líquidos com viscosidade de  1.5 a 6 mm²/c

Sensores Eurosens Direct y Delta
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Modificações em caudalímetros Eurosens
Ao contrário dos produtos semelhantes, no design dos nossos medidores Eurosens
usam-se sensores Hall em vez de interruptores. Isso os torna insensíveis aos efeitos
de um campo magnético externo e aumenta a confiabilidade do medidor de fluxo.

Sensor de fluxo 
Eurosens Q start, l/h Q min, l/h Q nom, l/h Q max, l/h Número de 

pulsos/litros Erro

Direct PN 100 0,5 1 50 100 200 ± 1%
Direct РN 250 0,5 2 125 250 100 ± 1%
Direct РN 500 1,0 5 250 500 50 ± 1%
Direct PN 1500 15 30 750 1500 200 ± 1%
Direct РN 100.05 0,5 1 50 100 200 ± 0,5%
Direct РN 250.05 0,5 2 125 250 100 ± 0,5%
Direct PN 500.05 1,0 5 250 500 50 ± 0.5%
Direct РN 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%
Direct РN 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct РN 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct РN 1500 I 15 30 750 1500 50 ± 1%
Direct PN 100.05 I 0,5 1 50 100 200 ± 0,5%
Direct РN 250.05 I 0,5 2 125 250 100 ± 0,5%
Direct РN 500.05 I 1,0 5 250 500 50 ± 0,5%

I – tela LCD integrada 05 – precisão melhorada

O esquema eletrônico fornece as seguintes vantagens:
1. Precisão melhorada .
2. Em vez de interruptores magnéticos usam-se sensores Hall. 
3. Controle de interferência na operação do medidor de fluxo.
4. O medidor de fluxo pode medir não apenas consumo de combustível, mas também 

parâmetros derivados: tempo de operação do motor (de uma caldeira), consumo de combustível 
e tempo de operação em vários modos, tempo de interferência, etc. Esses parâmetros podem 
ser transmitidos através da interface K-Line (PN) ou através de RS232 / RS485 / CAN
nos medidores de fluxo de versão RS / CAN.

5. Os medidores de fluxo Eurosens, diferentemente de todos os produtos análogos 
concorrentes, podem ser instalados sem o uso de uma válvula anti-retorno, uma vez que
o algoritmo eletrônico vê a direção do fluxo de combustível. Isso aumenta significativamente
a confiabilidade do motor com um esquema de energia modificado.

Os medidores de fluxo Eurosens baseiam-se no poderoso microprocessador STM32.



Sensor Eurosens Q start, l/h Q min, l/h Q nom, l/h Q max, l/h Número de 
pulsos/litros Erro

Direct  100 I 0,5 1 50 100 - ± 1%
Direct  250 I 0,5 2 125 250 - ± 1%
Direct  500 I 1,0 5 250 500 - ± 1%
Direct  PN A 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%
Direct  PN A 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%
Direct  PN A 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

A – contador independente, bateria integrada I – tela LCD integrada

Os medidores de fluxo Eurosens também podem ter interfaces de transmissão de dados da série RS232 / RS485, 
assim como interface CAN. A operação dos dados nas interfaces RS232 / RS485 é possível através do protocol 
Eurosens Delta ou Modbus. A interface CAN funciona de acordo com a especificação SAE J1939.

Sensores Eurosens Direct y Delta
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Sensor de fluxo 
Eurosens Q start, l/h Q min, l/h Q nom, l/h Q max, l/h Número 

pulsos/litros Erro

Delta PN 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*
Delta PN 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**
Delta PN 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***
Delta PN 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*
Delta PN 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**
Delta PN 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***
Delta PN A 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*
Delta PN A 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**
Delta PN A 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

I – tela LCD integrada
A – contador independente,  fonte de energia da bateria incorporada

PN – pulso normado. Processador incorporado

Os caudalímetros do modelo Direct I são projetados para mostrar informações localmente,
não têm saída de pulso. Eles exigem uma fonte de energia externa.
Os caudalímetros com índice A também possuem uma bateria de energia interna que garante
a operação autônoma do medidor de vazão por três anos. 
Os medidores de fluxo Direct PN A I podem ser carregados com energia externa e com
uma bateria embutida. Eles têm saída de pulso e tela.

Os caudalímetros diferenciais Eurosens Delta têm as seguintes características únicas: 
1. Compensação da diferença na temperatura de combustível em ambas as câmeras.
2. O uso de sensores Hall garante alta confiabilidade e durabilidade perante um campo

magnético externo.
3. A alta qualidade dos materiais e usinagem da câmera permite estabelecer um período

de garantia de 3 anos sem limitar a vida útil da câmera.
4. Possibilidade de adicionar fluxos de combustível em vez de subtrair.
5. Medir não apenas o consumo de combustível, mas também o tempo de operação

do medidor de vazão, assim como o tempo de operação e o consumo de combustível
nos modos de operação parcial do motor, cujos limites são ajustáveis.



Sensores Eurosens Direct y Delta
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RS – interface RS232 e RS485I – tela LCD incorporada CAN – interface CAN

Eurosens Direct
Volume total de combustível, l
Volume de combustível no modo inativo,
modo nominal, sobrecarga e bobinagem
Tempo total de operação do medidor
de vazão, H
Consumo instantâneo de combustível,
l / h e sua temperatura

Eurosens Delta
Volume total de combustível, l
Volume de combustível no modo inativo,
modo nominal, sobrecarga e bobinagem
Tempo total de operação do medidor de vazão, H
Consumo instantâneo de combustível, l / h e temperatura
Volume total de combustível em modos parciais separados 
por câmara de alimentação e câmara de reversão
Tempo de operação de cada uma das câmaras do medidor 
de fluxo, assim como o tempo de operação de cada uma 
das câmaras em modo parcial
Consumo instantâneo de combustível, l / h e temperatura
em cada uma das  câmaras do medidor

Certificado 

10R-04E28

Sensor de fluxo
Eurosens

Q start,
l/h

Q min,
l/h

Q nom,
l/h

Q max, 
l/h

Número 
pulsos/litros Erro

Direct RS (CAN) 100 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct RS (CAN) 250 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct RS (CAN) 500 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct RS (CAN) 1500 10 30 750 1500 25 ± 1%

Direct RS (CAN) 3000 30 60 1500 3000 10 ± 1%

Direct RS (CAN) 100 I 0,5 1 50 100 200 ± 1%

Direct RS (CAN) 250 I 0,5 2 125 250 100 ± 1%

Direct RS (CAN) 500 I 1,0 5 250 500 50 ± 1%

Direct RS (CAN) 1500 I 15 30 750 1500 25 ± 1%

Direct RS (CAN) 3000 I 30+ 60 1500 3000 10 ± 1%

Delta RS 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta RS 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta RS 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta RS 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta RS 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta RS 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta CAN 100 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta CAN 250 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta CAN 500 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***

Delta CAN 100 I 0,5 10 50 100 200 ± 1.2%*

Delta CAN 250 I 0,5 20 125 250 100 ± 1.2%**

Delta CAN 500 I 1,0 40 250 500 50 ± 1.5%***



Sensores Eurosens Direct y Delta

Direct PN 100 – medidor de fluxo preferido
para instalação em tratores «Belarus». 
Carregadores Amkodor.

Delta PN 100 – medidor de fluxo diferencial
para instalação em motores diesel modernos
com potência de até 150 kW.

Deaerator 250 A, Deaerator 500 A
No caso de ser detectado ar na linha de retorno, 
um produto desenvolvido especificamente por 
CJSC Mechatronics é usado: o desgaseificador. 
O ar com espuma não é desviado para o exterior, 
mas para trás após o medidor de fluxo, o que
evita vazamentos de combustível e emissões
de substâncias nocivas para o meio ambiente.

Delta RS 500 I – Delta Rs 500 I - caudalímetro 
diferencial de alto desempenho para instalação 
em motores diesel de alta potência. A interface 
digital permite conectar vários caudalímetros
a um único terminal de aquisição de dados.
Tem coleta de dados não apenas sobre consumo 
de combustível, mas também sobre os modos
de operação do motor (versão com tela).

Direct PN 1500 – medidor de fluxo projetado para 
medir o consumo de combustível diesel na faixa 
de 30 a 1500 litros por hora. É usado em veículos 
BelAZ e locomotivas diesel.

12 mechatronics.by



Sensores Eurosens Direct y Delta

Exemplos de instalações de 
medidores de fluxo Eurosens

Сaudalímetro Delta PN 250,
Instalado em maquinária amarela.
Caterpillar 843h.

Сaudalímetro Delta PN500,
Instalado num Cummins QSX15

Caudalímetro Delta RS250
Num guindaste Sennebogen

Caudalímetro Delta PN500
Num motor Cummins QSM11

Caudalímetro Delta PN 500,
Instalado num BelAZ 7530 (220 t)
de diesel Cummins QSX 60

Caudalímetro Delta PN 250,
Instalado com kit que contern um 
desgaseificador num trator John Deere
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Sensores de carga por eixo
A medição da carga no eixo do veículo é um requisito frequente de sistemas de monitoramento. 
Oferecemos sensores para determinar a carga por eixo em veículos com suspensão da mola
e suspensão pneumática.

Sensor de carga por eixo
Eurosen DPS A / RS / CAN
para veículos com
suspensão pneumática

Sensor de carga por eixo
Eurosens DDS A/RS/CAN
para veículos com
suspensão da mola

A base do sensor DDS é o sensor
de posição angular, cujo sinal de saída
muda quando o eixo gira.

Sensor DPS instala-se diretamente
no circuito do sistema de suspensão
e mede a pressão no elemento pneumático.
A pressão medida é proporcional
à carga no eixo.
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Sensores de Carga por Eixo
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Sensores de Carga por Eixo

Os sensores Eurosens DPS / DDS são fornecidos com kits de montagem universais e cabos de 12 metros.

O modelo Eurosens DPS Eurosens DDS

Magnitude para medir Pressão do ar na suspensão Ángulo de giro da avalanca

Gama de sinal de entrada 0-8 barras -40…40°

Rosca de conexão M16 x 1.5 -

Erro de medição ±2.5% ±2.5%

Faixa de temperaturas de 
funcionamento, °С  -40…+85

Voltagem , V 9-30

Interface de saída
DPS A – analógica (0-5 v)

DPS RS – RS485 (LLS- protocolo) 
DPS CAN – CAN bus (29-bit)

DPS A – analógica  (0-5 В)
DPS RS – RS485 (LLS- protocolo) 

DPS CAN – CAN bus (29-bit)

Kit de montagem, com cabos No kit

Vantagens dos sensores de carga no eixo com interfaces digitais RS485 / CAN:
1. Suporta três tabelas de calibração independentes com um único sensor. Isso é importante

se um único circuito do sistema de suspensão pneumática funcionar com vários eixos. 
Nesse caso, uma única pressão significará diferentes cargas axiais. O protocolo CAN permite 
transferir 3 valores de carga axial ao mesmo tempo por um único sensor. 

2. Aumentar a resolução e ausência de perda de sinal durante a transmissão de um
sinal analógico melhora a precisão do sistema.



Sensor de nível de líquido Eurosens Dizzi

Sensor de nível de líquido
Eurosens Dizzi

Os sensores ultra-sônicos  de nível Dizzi
são usados para medição sem contato
(sem perfuração) do nível de líquido
(em meios acusticamente transparentes).

A medição do nível é realizada pela 
ecolocalização através da parte inferior
do tanque.

 Eurosens Dizzi pode medir o nível de líquido, mesmo com uma presença de sedimentos na parte
inferior do tanque. Depois de determinar o site de instalação, o sensor é lubrificado com cola e é fixado
com fita de metal ou ímã.
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Particularidades
■ Não é necessário mudar o design do tanque. Todos os elementos do sensor Dizzi serão 

localizados no exterior do tanque, que é especialmente importante no controle de líquidos 
agressivos, explosivos, esterilizados ou de líquidos sob pressão.

■ Mede o nível de quase qualquer líquido, incluindo gás liquefeito.
■ O algoritmo incorporado de autodiagnóstico garante a validade dos dados.

Interface de saída: RS485 (LLS, Modbus).



Indicador Eurosens Display

Monitor Eurosens Display

Ficha técnica

Voltagem , V 10-50
Número de cifras na tela 9
Proteção contra polaridade inversa Tem
Faixa de temperaturas,°C -40 – +85 
Interface 0-10В,  500-1500 Hz, RS232, RS485
Interface de configuração K-Line (ISO 9141)
Classe de proteção IP 54

Além disso, monitor Eurosens processa as informações recebidas — por exemplo,
a soma das informações de vários sensores de fluxo ou de nível de combustível
(até 10 dispositivos) e muito mais.
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Projetado para mostrar informações de:
■ Sensores de fluxo e nível de combustível fabricados pela Mecatronics;

sensores de fluxo e nível de combustível de outros fabricantes;
sensores de carga por eixo.



No modo <Entrada Analógica> 
(com sensores de carga no eixo ligados)
Carga de toneladas, t 
Pressão, MPa (ou ângulo de giro, graus)
Voltagem de sinal na entrada , V
Versão de software

No modo  <Entrada de Frequência>

Volumen total de combustible, l
(o nivel de combustible en %)

 Frequência de sinal na entrada, Hz

Versão de software

No modo  <K-line —
sensores de nível de combustível>
Volume de combustível (l) por sensores № 1...10
Temperatura por sensores №1...10
Versão de software

No modo <K-line —
sensores de consumo de combustível>
Consumo total de combustível (em l)
por sensores №1...10   
Consumo de combustível (em l) por sensores №1...10   
Consumo instantâneo de combustível (em l/h)
por sensores 1...10   
Versão de software

Display F1
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 Monitor Eurosens Display

Eurosens Display
No modo <Entrada analógica>
(com sensores de carga no eixo desligados)
Volume total de combustível, l 
(ou nível de combustível em %)
Voltagem do sinal na entrada , V
Versão de software

Versão simplificada



Ficha técnica
Tensão de alimentação, V 5-30
Consumo máximo de corrente, mA 15
Faixa de temperaturas,°C -40...+85
Elemento sensor DS18S20
Interface 1-Wire
 Classe de proteção IP68
Dimensões, mm 90x80.5x35.5
Massa, g, não mais de 90
Comprimento do cabo, m 6 ou por encomenda

Ficha técnica do transmissor
Tipo de bateria  ER14505
Duração da bateria 3 anos
Faixa de temperaturas, °C -40...+85
Frequência de radio 433 mh

Montagem tipo baioneta, 
magnético

Classe de proteção IP67
Dimençoes, mm 80x90x60
Massa, G, não mais de 150

Ficha técnica do receptor
Voltagem, V 8-36
Consumo máximo de
corrente, mA 15

Faixa de temperaturas, °C -40...+85

Interface RS485

Transmissores compatíveis até 10

Dimençoes, mm 100x90x60

Massa, G, não mais de 200

Consiste em um par de dispositivos de transmissão e recepção. O transmissor inclui
um elemento sensível ao calor, uma bateria de energia e uma antena. Pode ser instalado
dentro da câmara de refrigeração de um frigorífico. O receptor pode receber dados
de vários transmissores e transmitir as informações recebidas através da interface RS485.

Sensor de temperatura
Eurosens DTS
Sensores simples e confiáveis com interface 1-Wire
e estabilizador de energia

Sensor de temperatura sem fios
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                                                 Sensores de Temperatura Eurosens DTS

Eurosens DTS RF



Sensor de ângulo de inclinação
Eurosens Degree

Sensor de ângulo Eurosens Degree BT

Sensor de ângulo de inclinação Eurosens Degree
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O sensor de inclinação 3D é projetado para controlar a operação de maquinária amarela,
a abertura de escotilhas e para executar muitas outras tarefas.

 Ficha técnica do transmissor
Voltagem, В 9-32
Gama de medição de ângulo (X, Y, Z) 0...180°
Faixa de temperaturas,°C -40...+85
Interface de saída de dados RS485, saída digital
Interface de configuração RS485
Classe de proteção IP66
Dimençoes, mm 105x38x20
Massa, G, não mais de 90
Comprimento do cabo, m 6 ou por encomenda

Ficha técnica do transmissor
Bateria 2x ER14505
Gama de medição de ângulo (X, Y, Z) 0...180°
Faix de temperaturas,°C -40...+85
Interface de saída de dados Bluetooth BLE
Interface de ajustamento Bluetooth
Classe de proteção IP67
Dimençoes, mm 100х54х34

■ Medição dos 3 ângulos de orientação espacial do sensor.
■ A presença de três interfaces de emissão de dados simultaneamente.
■ Interface de saída principal: RS485 (LLS), com deslocamento de 90 graus.

Transmitem-se os 3 ângulos espaciais.
■ Saída digital: Ativa a saída quando um determinado ângulo é excedido em um

dos eixos selecionados.
■ Modo de cálculo da média customizável.
■ Configuração com o adaptador de suporte técnico Eurosens Destination 02.

■ Medição dos 3 ângulos de orientação espacial do sensor e transmissão BLE
(protocolo advertising).

■ Auto-alimentado por 1 ano de serviço.
■ Modo de suspensão / descanso configurável e médias de leitura.



Sensor de D istância Eurosens MWS

Variantes do Sensor
■ А — montagem de baioneta com perfuração na tampa do tanque.
■ B — montagem de baioneta com perfuração na superfície (teto) do tanque.
■ C — superfície plana para montagem adesiva na superfície de plástico do tanque

sem perfuração.

Sensor de distância Eurosens MWS
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Executa uma medição sem contato da distância para o objeto mais próximo,
mesmo através de obstáculos transparentes para ondas eletromagnéticas.

Ficha técnica do transmissor
Voltagem, V 10-60
Gama de medição, mm 60-1000
Faixa de temperaturas,°C -40...+85
Interface de saída de dados RS485
Interface de configuração K-Line
Classe de proteção IP66
Dimençoes, mm 100x90x25

А В

С

Capacidades principais: 
■ Medição do nível de líquido, conversão ao volume de acordo com a tabela

de calibração programável.
■ Medição da distância para o objeto.
■ Medição do volume do material a granel, calculado a partir da altura de acordo com

a tabela de calibração programável.
■ Possibilidade de medir o nível de fluido através da superfície superior do tanque

sem incrustações (plástico ou outros materiais transparentes para ondas eletromagnéticas).



Aplicado no sistema de pesagem a bordo Eurosens Difference,
mas também pode ser usado para cumprir outras funçoes. Converte o sinal analógico para
a interface digital RS485, realiza o recálculo pela tabela de calibração.
Tem 1, 2 ou 4 entradas analógicas.

Consiste em um par de dispositivos de transmissão e forma uma comunicação sem fios entre 
duas interfaces RS485 com cabos. Geralmente é aplicado para comunicação bidirecional 
entre as interfaces do camião e do reboque. Nesse caso, um transmissor é conectado através 
da interface RS485 para a interface do localizador GPS. O segundo transmissor é montado 
no reboque e se conecta à rede de sensores RS485. Ambos os transmissores devem ser 
conectados a uma fonte de alimentação de 12-24 V.

Sensor de ângulo Eurosens Degree
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Ligação por rádio Eurosens Datalink

Convertidor de sinal analógico para digital
Eurosens Difference-T (T2, T4)

 Ficha técnica
Voltagem, V 5-30
Consumo máximo de corrente, mA 15
Faixa de temperaturas,°C -40...+85
Distância de comunicação, m hasta 150
Interface de entrada RS485 (LLS)
Interface de saída RS485 (LLS)

Ficha técnica
Voltagem, V 10-60

Gama do sinal de entrada 0-5В
(ou por encomenda)

Faixa de temperaturas,°C -40...+85
Digitalização de converção 12 bits
Interface de saída RS485
Protocolo de saída LLS, MODbus RTU



O registrador de dados CAN tem a capacidade de gravar vídeos quando os eventos
ocorrem e baixam automaticamente dados e vídeos por meio de Wi-Fi.

Registrador de Datos Eurosens Digistone
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Registrador de dados e vídeo 
Eurosens Digistone

Características técnicas
Voltagem, V 9-36
Interface CAN SAE J1939
Faixa de temperaturas,°C -20...+85
 Entradas digitais 3
Interface sem fios Wi-Fi
Memoria do registrador eMMC, 8 GB
Grau de proteção IP 40
Interface de tela externa HDMI
Interface de saída 3xUSB, LAN

Capacidades principais
■ Registra parâmetros CAN e estados de sensores digitais em um banco de dados SQLite.
■ Exibe parâmetros CAN, estados de sensores digitais e imagens das câmeras na tela externa.
■ Registro de vídeos baseados em eventos com câmeras exteriores IP. 
■ Transfere os parâmetros acumulados para o servidor quando uma conexão Wi-Fi

aparece através do protocolo Wialon IPS.
■ Capacidade de admitir dispositivos USB externos.

Registro inteligente de vídeos baseados em eventos. 
■ Um evento pode ser a saída de um ou mais parâmetros CAN do intervalo especificado

ou a ativação de uma entrada digital.
■ O vídeo gravado pela câmera contém uma seção do vídeo que precede o aparecimento

do evento, o comprimento desta seção é ajustável.

Aplicaçoes
■ Monitoramento avanzado com o uso de vídeos

de objetos fixos: depósitos de combustível
e geradores diesel.

■ Registro de dados e vídeo na ausência de uma rede 
celular com a transferência de dados acumulados 
através de Wi-Fi para um smartphone.

■ Integração rápida com qualquer equipamento 
periférico: sistemas de pesagem, scanners, 
impressoras, CAN e MODbus.

■ Exibição de dados em qualquer tela, incluindo 
uma tela sensível ao toque com interface HDMI,
no formulário de uma placa virtual com 
personalização rápida para o cliente.

■ Pode ser usado para execução de testes.



Os adaptadores Eurosens Destination 02 Lite, 02, CAN podem também ser usados
para conectar cualquer hardware via RS232, RS485 (ambos são Destination 02),
CAN (Destination CAN) para a porta USB do computador.

Interfaces CAN

Com Eurosens Destination são configurados e diagnosticados sensores Eurosens,
sensores de outros fabricantes e igualmente fazem-se atualizações de software.

Kits de manutenção
Eurosens Destination

Leitor CAN sem contacto InCAN

Ficha técnica
Voltagem USB
Proteção contra polaridade inversa Tem

Interface K-Line, RS232*,
RS485*, CAN**

Faixa de temperaturas, °C -40 — +85
Classe de proteção IP 40

Ficha técnica
Voltagem, V 9...32
Consumo máximo de corrente, mA 50
Faixa de temperaturas,°C -40...+85
Interface de saída de dados CAN

Interface de recepção de dados

CAN (J1939, 
DeviceNet,
CANOpen, 
NMEA2000

Velocidade máxima do CANbus 500 kBit/s
Dimensões, mm 52x22x5
Massa, G, não mais de 30
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O adaptador Eurosens Destination CAN 
pode ser usado como scanner de CAN bus usando o software 
Eurosens CAN Analyzer.

■ Executa a cópia sem contato do CANbus, o resultado é a criação do segundo CANbus,
ao qual a conexão segura de qualquer dispositivo é feita.

■ Garante a não interferência na operação do objeto, porquanto não é possível enviar 
mensagens através de um leitor sem contato.



Eurosens Detector 01

Eurosens Detector 05 

O suporte é projetado para calibrar e verificar os sensores mecânicos de fluxo
produzidos por CJSC Mecatronics e outros que:
■ tenham um sinal de saída de pulso;
■ tenham interface RS232, RS485 ou CAN; 
■ mostrem as informações de fluxo diretamente no indicador por meio

do método de medição de volume durante a produção e manutenção.

Suporte de calibração de fluxômetros Eurosens Detector

Áreas de aplicação: a manutenção tecnológica e metrológica da produção e a manutenção
de sensores de consumo de combustível na gama de 1 a 500 litros por hora.

 Ficha técnica
Meio de ensaio diesel
Erro relativo de medição de volume,  % ±0,3
Velocidade de fluxo, l / h 1-500
Erro relativo de medição de fluxo, % ±2
Pressão máxima, MPa 0,5
Número de sensores verificáveis
simultaneamente (máx) 1

Rosca de conexão М14х1,5
Fonte de alimentação, V ~220/50 (12/24 DC)
Dimensões, m (máximo) 1,1х0,9х0,5
Peso, kg (máx) 45

Ficha técnica
Meio de ensaio diesel
Erro relativo de medição de volume,  % ±0,3
Velocidade de fluxo, l / h 1-500
Erro relativo de medição de fluxo, % ±2
Pressão máxima, MPa 0,5
Número de sensores verificáveis
simultaneamente (máx) 10

Rosca de conexão М14х1,5
Fonte de alimentação, V / Hz ~220/50
Dimensões, m (máximo) 1,3х0,7х2,0
Peso, kg (máx) 100

Suporte de calibração de fluxômetros automatizado

Unidade compacta para caudalímetros
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Um dispositivo simples para melhorar os dados fornecidos por um sensor comum de nível
de combustível.  O sinal analógico do sensor comum depende das flutuações da rede a bordo,
e também cai em 0 quando o motor está desligado. Eurosens Dock ajusta o sinal do sensor
de nível de combustível para a tensão medida da rede a bordo e a converte em uma interface 
digital RS485. Boa opção para monitorar o consumo de combustível de carros.

Interfaces para os Sensores de Nível de Combustível

26 mechatronics.by

Eurosens Dash

Eurosens Dock

Um dispositivo simples para controlar o indicador de combustível
no painel do veículo com base em dados de Eurosens Dominator
ou Eurosens Dizzi.

Ficha técnica 
Voltagem V 9...32
Consumo máximo
de corrente, mA 50

Faixa de temperaturas,°C -40...+85
Interfaces de entrada RS485 (LLS)
Interface de saída (indicador 
de combustível)

Imitação de resistência 
ajustável

Interface de saída (lâmpada de 
combustível) Coletor aberto

Dimensões, mm 105x38x20

Ficha técnica 
Voltagem V 9...15
Consumo máximo
de corrente, mA 50

Faixa de temperaturas, °C -40...+85

Interfaces de entrada

Entrada analógica
do sensor

(0-30В), interruptor
de ignição (0-30В)

Interface de saída RS485
Protocolo de saída LLS
Dimensões 105x38x20



Para controlar com precisão o consumo de combustível de caminhões 
de mineração BelAZ, Caterpillar e outros, usa-se um sistema baseado 
em sensores de consumo de combustível Eurosens.

Sistema de Controle de Combustível de Caminhões de Mineração
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Sistema de controle de consumo
de combustível em caminhões mineiros

No motor são instalados sensores de fluxo de diesel Eurosens Direct 1500 de alta precisão
que medem o gasto em linhas de fornecimento e retorno de combustível.

Na cabina do condutor instala-se a tela ou indicador Eurosens Display RS, que determina
o consumo de combustível do motor, como uma série de outros parâmetros, como o tempo
de operação do motor, o consumo instantâneo de combustível, o consumo total de combustível 
e o tempo de operação em modos parciais– ao ralenti, nominal, sobrecarga.

O sistema pode ser integrado a qualquer sistema de aquisição de dados e telemática:
os dados recebidos são transmitidos através das interfaces CAN (SAE J1939)
ou RS485 (MODbus).



Software para monitoramento de armazenamento de combustível 
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Eurosens Monitor
Recomendamos o software Eurosens Monitor para monitoramento
de armazenamento de combustível. 

Para la calibración 
utiliza el método de 
3D-reconstrucción

■ O número máximo de sensores de nível Eurosens Dominator (e tanques) é de 32.
■ Possibilidade de integrar medidores de fluxo de combustível para medir a saída

de combustível.
■ Retransmissão de dados para monitoramento de sistemas mediante Wialon IPS.
■ Correção de volume de temperatura, medição de densidade de combustível.
■ Personalização do programa de acordo com o cliente, incluindo a integração

de abastecedores de combustível e a identificação de destinatários.



O dispositivo é usado para receber e transmitir dados dos sensores
de nível e consumo de combustível Eurosens para o servidor
de aquisição de dados MQTT mediante redes celulares.

Software para monitoramento de armazenamento de combustível 
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Rastreador Eurosens Modem

Particularidades
■ Ideal para o monitoramento de tanques fixos. 
■ Pode ler sinais de até 4 sensores sem fios EV1527

(sensor de fumaça, de inundação, de abertura de portas). 
■ Funciona com um servidor de web na nuvem MiOT ou com

outro software compatível com o protocolo MQTT.



O sistema Eurosens Armlog monitora continuamente a posição
do braço mecânico movido por um cilindro hidráulico, também calcula
o peso da carga levantada pelo braço ou a força que faz.

Sistema de pesagem a bordo Eurosens Armlog

Eurosens Armlog

Pode ser usado como um 
sistema de pesagem a bordo 
em carregadores frontais, 
guindastes e caminhões de lixo.

Ficha técnica
Voltagem, V 10...60
Numero de sensores de ângulo de inclinação 1...2
Faixa de temperaturas, °C -40...+85
Interface de saída de dados RS485
Interface de sensores de pressão 0-10V, RS485
Número de sensores de pressão 1...2
Duração de consulta dos sensores, ms 50

Ajustamento Software de 
manutenção
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■ Depois da instalação do sistema são registrados os dados do sensores. 
■ Com base nos dados coletados, nossos especialistas criam um perfil para determinar

os eventos do mecanismo.
■ O sistema é calibrado para funcionar no modo de pesagem.
■ O modo de pesagem a baixas temperaturas exigirá a instalação de sensores adicionais

para compensar as alterações na viscosidade do óleo no sistema hidráulico.
■ O uso de sensores do sistema comum e a mudança da funcionalidade do sistema

de acordo com o cliente são possíveis.



■ Controle da carga em cada um dos eixos do veículo.
■ Determinação do peso da carga transportada pelo veículo.
■ Alarme de sobrecarga axial.
■ Visualização dos parâmetros definidos na tela do condutor. 
■ Transferência de valores de carga no eixo e peso da carga para o sistema de monitoramento.

Sistema de pesagem a bordo e controle de carga no eixo

Sistema de pesagem a bordo Eurosens Difference

Eurosens Difference
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Total das cargas
no eixo do trator

e do reboque

Peso da carga 
transportada no tractor

 e no reboque

Carga no eixo do trator e do reboque
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