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WT-420 
Conversor dos sinais de células de carga,  

para 4 a 20 ou 0 a 20mA. 
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Obrigado por escolher a WEIGHTECH! 

Agora, além de adquirir um equipamento de excelente qualidade, você contará 

com uma equipe de suporte ágil, dinâmica e diferenciada. 

Antes de utilizar o seu WT-420, pela primeira vez, leia atentamente este 

manual. Você também poderá adquirir informações adicionais sobre este e 

todos os demais produtos do catálogo WEIGHTECH no website 

www.weightech.com.br 

  

http://www.weightech.com.br/
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1 ANTES DE USAR O CONVERSOR WT-420. 

Para um bom funcionamento do equipamento, leia estas instruções  cuidadosamente. 

1.1 PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA 

 Os serviços de instalação, conexão e qualquer tipo de manipulação em 

instalações elétricas, devem ser realizados por profissionais habilitados e/ou 

qualificados e/ou capacitados na área de eletricidade e estando estes com o 

curso para segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR10) dentro 

do prazo de validade, conforme consta nos certificados expedidos quando da 

realização destes cursos. 

 Este equipamento não deve ser utilizado em áreas classificadas. 

 Desligue a alimentação elétrica antes de efetuar conexões, instalar ou 

desmontar. 

 Antes de abrir o encapsulamento, certifique-se de que a parte externa esteja 

seca e limpa. 

 Este equipamento tem que ser aterrado.  

 A impedância de terra para um desempenho adequado do dispositivo, deve ser 

menor que 5  (o aterramento deve ser visto como um circuito que favorece o 

fluxo de corrente sob a menor impedância possível). 

 Deve-se adotar preferencialmente o esquema de aterramento TN-S conforme 

norma NBR5410-ABNT. 

 Nunca confundir o aterramento de proteção com o aterramento de sinal, (o 

aterramento de sinal se apresenta sempre mais ruidoso e pode apresentar alta 

impedância). 

 Um barramento de terra ou bornes terra concentrados em ponto especifico do 

painel, proporcionam uma distribuição adequada a todos os elementos. 

 Os condutores de aterramento não devem ser ramificados, a interligação do 

cabo terra a este dispositivo deve ser individual, partindo diretamente do 

barramento de terra ou dos bornes terra.  

 De acordo com a concepção construtiva e as aplicações deste equipamento, 

atribui-se a ele as prescrições para aterramento e equipotencialização, 

conforme estabelece a norma NBR5410-ABNT.     

 A falta de aterramento ou aterramento incorreto pode causar choques elétricos 

e ou avarias ao equipamento. 
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 Fontes de interferência eletromagnética e equipamentos que gerem arcos 

voltaicos (rádios comunicadores, celulares, maquinas de solda, reatores para 

lâmpadas, motores elétricos, geradores, contatores, cercas elétricas e outros), 

devem estar afastados, pois, podem provocar funcionamento incorreto e/ou 

avarias a este equipamento. Quando esta proximidade for inevitável, filtros 

EMC, Supressores EMC, toróides nos cabos e dispositivos de proteção 

elétrica, devem ser acoplados a todos os dispositivos próximos e também ao 

equipamento.  

 Devem-se implementar sistemas de proteção contra descargas atmosféricas as 

estruturas interligadas e próximas ao indicador, sendo que o projeto deve ser 

efetuado por profissional qualificado, seguindo-se as condições exigíveis da 

norma NBR5419 da ABNT.  

 Em áreas sujeitas à exposição de raios e picos de alta voltagem, recomenda-

se o uso de protetores de surto (varistores ou arrestores com gases inertes).  

 Instalações elétricas que não sigam a norma NBR5410 da ABNT, não são 

adequadas para a instalação deste equipamento, podendo causar 

funcionamento incorreto ou avarias ao produto. 

 Um elemento de proteção individual como disjuntor ou borne fusível deve ser 

instalado na alimentação. 

 Deve-se evitar a ramificação dos condutores de alimentação do dispositivo, os 

quais devem partir do barramento ou bornes de distribuição, passar pelos filtros 

e dispositivos de proteção e seguir diretamente para o indicador. 

 Atentar a faixa de alimentação deste equipamento que é de 12 a 24Vcc.  

 Sempre que houver possibilidade, separar os condutores de corrente contínua 

dos de corrente alternada, separando-os em tubulações e calhas diferentes.  

 Não misturar o cabo da(s) célula(s) de carga com outros cabos, mantendo este 

em uma tubulação ou eletrocalha independente. 

 Se em virtude da aplicação utilizada o cabo da(s) célula(s) não for ligado 

diretamente ao indicador, o cabo a ser utilizado para completar a interligação 

deve possuir os pares necessários de cabos conforme a célula utilizada e 

blindagem dupla, com folha de alumínio e malha de cobre, além do condutor 

dreno para o aterramento da blindagem (BLD) (cabo igual ao da célula).        

 A blindagem (BLD) do cabo da(s) célula(s) deve estar sempre aterrada, 

devendo-se assegurar a continuidade da blindagem em todo comprimento do 

cabo.  

 Devem-se evitar emendas e quando inevitável, atentar para todos os detalhes 

cabíveis a operação (manter a blindagem, não trocar as características do 

cabo, manter a isolação e outros).  

 Durante a instalação do cabo da célula, o mesmo deve ser desencapado 

apenas o suficiente para executar a conexão ao indicador e o cabo deve ser 

lançado suavemente, evitando-se tracionar o cabo.  
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 Mantenha o produto longe do sol, sendo que a faixa de temperatura para 

operação é 0ºC ~ +40ºC sem condensação. 

 Este equipamento é parametrizado e calibrado, fazendo-se uso de um software, 

o qual desta disponível em nosso website. 

1.2 CARACTERÍSTICAS 

 Encapsulamento em ABS. 

 Peso 195g. 

 Grau de proteção IP20 

 Alimentação elétrica do produto de 12 a 24Vcc 5W. 

 Disponibiliza 1 saída analógica passiva, 4 a 20 ou 0 a 20mA. 

 Conexão de até 16 células de carga de 350Ω em paralelo. 

 Disponibiliza filtros digitais ajustáveis. 

 Disponibiliza 1 portas serial no padrão para troca de dados RS232, embutida 

no equipamento, dedicada exclusivamente a interligação com PC, para 

parametrização e calibração via software.  

 Compatível com células de carga de 4 e 6 fios. 
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1.3 ESPECIFICAÇÕES 

1.3.1 CONVERSOR A/D  

 Alimenta até 16 células de carga 350Ω, em paralelo, com sensitividade de 2mV/V. 

1.3.2 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO PRODUTO. 

Faixa de tensão  12 até 24Vcc 

Consumo máximo de energia 5W 

1.3.3 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO CIRCUITO DE SAÍDA 

ANALÓGICA PASSIVO 4 A 20 OU 0 A 20MA. 

Faixa de tensão  24Vcc 

Consumo máximo de energia 5W 

Sinal analógico disponibilizado 4 a 20 ou 0 a 20ma (passivo) 

Resolução 16 bits (degrau vinculado ao numero de divisões 
estabelecido a pesagem, que é do no máximo 10000 
divisões). 

1.3.4 OUTRAS ESPECIFICAÇÕES 

1.3.5 DIMENSÕES. 

Veja capítulo 2 deste manual (detalhes mecânicos).   

Faixa de aplicação  -0.1 ~ 4.0 mV/V. 

Tensão de excitação da célula de carga  5Vcc ±5%,  

Sensitividade de entrada Acima de  0,12 V/d (microvolts por divisão) 

Taxa de conversão (velocidade da amostragem) Aproximadamente 120 vezes/s  (máximo) 

Resolução interna 1/1000000 

Temperatura de operação 0 ~ 40°C 

Grau de proteção  IP20 

Material do encapsulamento ABS 

Peso 195g 

Tipo de fixação Trilho DIN (TS35) 

Parametrização e calibração Através de software em PC, via porta RS232 embutida. 
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2 DETALHES MECÂNICOS. 

2.1 DETALHES MECÂNICOS. 

2.1.1 DIMENSÕES: 
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3 CONEXÕES. 

3.1 CABO SERIAL, PARA EFETUAR A PARAMETRIZAÇÃO E 

CALIBRAÇÃO, VIAS SOFTWARE: 

.  
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3.2 CONEXÃO DE CÉLULAS DE CARGA 6 E 4 FIOS. 
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3.3 CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO, DO 

CIRCUITO ANALÓGICO E INTERLIGAÇÕES DA SAÍDA 

ANALÓGICA 4 A 20 OU 0 A 20MA. 
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4 WT-420 CONFIG., SOFTWARE DE 

PARAMETRIZAÇÃO E CALIBRAÇÃO. 

As informações deste capítulo têm como objetivo mostrar os procedimentos básicos 

para efetuar a parametrização e calibração.. 

Para efetuar os procedimentos aqui descritos, os seguintes passos devem ter sido 
executados: 

 O software wt420 config. tem que estar instalado corretamente em um computador, 

 O computador tem que ter uma serial no padrão para troca de dados RS232, 

 O cabo serial tem que ter sido confeccionado corretamente (veja capítulo 3.1), 

 O cabo serial deve estar conectado ao único DB9 fêmea disponível no produto, 

  O dispositivo tem que estar interligado e alimentado corretamente (veja capítulos 
3.2 e 3.3).  

 

4.1 LINK PARA OBTER O SOFTWARE WT-420 CONFIG. 

http://www.weightech.com.br/arquivos/wt420config.zip 

Uma vez baixado o software, basta descompactar o instalador, executa-lo, e seguir os 

procedimentos conforme orientação do software de instalação. 

  

http://www.weightech.com.br/arquivos/wt420config.zip
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4.2 APRESENTAÇÃO DA TELA DE TRABALHO DO SOFTWARE. 

Ao executar o software WT-420 config, a tela a seguir é mostrada, sendo que todas as 

funcionalidades estão contempladas nesta única tela: 

 

 Não considerar a indicação de peso, até que um processo de parametrização e 
calibração, seja executado. 
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4.3 SELEÇÃO DO NÚMERO DA PORTA SERIAL UTILIZADA. 

Abaixo em destaque, a localização do seletor de número da porta serial disponibilizada 

no PC: 

 

 O único parâmetro da comunicação selecionável é  o número da porta serial (em 
destaque na figura anterior). Todos os outros parâmetros seriais, são feitos 
automaticamente pelo software. 
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4.4 PARÂMETROS DE PESAGEM. 

4.4.1 PARÂMETROS DE PESAGEM BÁSICOS. 

Abaixo em destaque a localização dos parâmetros básicos de calibração, que 

determinarão a capacidade (capacidade máxima da balança), o peso de calibração 

(valor de peso disponível ao efetuar a calibração, lembrando que o ideal é usar a 

capacidade máxima, ou o peso disponível mais próximo deste valor), a divisão 

pretendida (é o degrau, a menor indicação que o equipamento poderá mensurar) e o 

ponto decimal (determina o número de casas decimais utilizadas). 

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

  

Salvar configuração 
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4.4.2 SELEÇÃO DE FILTROS. 

Abaixo em destaque, a localização do seletor dos 10 filtros disponíveis, sendo possível 

também, que o equipamento fique sem filtro ativo, através da opção 0: 

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

  

Salvar configuração 
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4.4.3 ZERO INICIAL E ZERO AUTOMÁTICO. 

Abaixo em destaque, a localização das caixas de seleção, que quando selecionadas 

habilitam as funções de ZERO INICIAL e ZERO AUTOMÁTICO. 

 

4.4.3.1 ATUAÇÃO DO ZERO INICIAL SE HABILITADO. 

Quando habilitado, faz com que o WT420 absorva de forma automática um peso 

residual de até 2% da CAPACIDADE MÁXIMA, assim que for energizado, ou seja, 

antes de entrar na operação de pesagem.  

4.4.3.2 ATUAÇÃO DO ZERO AUTOMÁTICO SE HABILITADO. 

Quando habilitado, e já em operação de pesagem, faz com que o WT420 absorva de 

forma automática as variações de até meia divisão de pesagem ao longo de 1 

segundo em torno do peso ZERO, desde que ainda não tenha sido excedida a faixa 

percentual de 2% da CAPACIDADE MÁXIMA. 

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

  

Salvar configuração 
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4.5 PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO (PESOS PADRÃO). 

A sequencia de telas a seguir, são um exemplo de como deve-se proceder, para 

realizar a calibração, mediante os parâmetros de pesagem indicados. 

4.5.1 CALIBRAÇÃO DE ZERO. 

1. Uma vez determinado e salvo os parâmetros de pesagem (veja capítulo 4.4), 

averique se a plataforma esta sem peso aplicado, livre de interferencias 

(agarramentos e outros) e tecle o botão Calibrar Zero: 
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2. Aguarde a finalização. 

 

3. Feche a caixa de confirmação “calibração OK”, teclando no botão OK da caixa: 
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4. Siga as instruções na tela, aplicando o peso de calibração na plataforma e 

teclando o botão Calibrar Peso. 
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5. Aguarde a finalização. 

 

6. Feche a caixa de confirmação “calibração OK”, teclando no botão OK da caixa. 
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7. Continue seguindo as instruções, pressionando o botão salvar calibração. 

 

8. Aguarde a finalização. 
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9. Feche a caixa de confirmação “calibração OK”, teclando no botão OK da caixa 

 

10. Ao final, o peso aplicado já é mensurado corretamente. 
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4.6 MENSAGENS DE ERRO. 

Caso ocorra quaisquer problemas durante a calibração, o software descreverá o 

problema com as mensagens abaixo:. 

Mensagens. 

Peso instável durante a calibração 

Oscilações na leitura dos sinais 
provenientes das células de carga, 
ocorreram durante o processo de 
calibração. 

Peso de calibração maior que a 
capacidade máxima 

O valor inserido no campo “peso de 
calibração” é maior, que o valor inserido 
no campo “Capacidade”. 

Balança vazia maior que o peso de 
calibração 

O valor de peso lido ao acionar o botão 
“Calibrar Zero” é maior que o valor de 
peso lido ao acionar o botão “Calibrar 
Peso”. Verifique se o sinal da célula não 
esta invertido, ou se a célula não foi 
instalada incorretamente (Ex: célula 
deformando p/ o lado errado).  

Span insuficiente 

O peso usado durante o processo de 
“Calibrar Peso”, é insuficiente. Verifique 
se a célula não esta avariada, ou se a 
mesma não esta deformando livremente 
(atuação de dispositivos mecânicos de fim 
de curso, espaçadores posicionados 
incorretamente, ou quaisquer outras 
interferências mecânicas que impeçam a 
deformação da célula de carga).  
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5 PARÂMETROS DA SAÍDA ANALÓGICA. 

As informações deste capítulo têm como objetivo, mostrar os procedimentos básicos 

de seleção da saída analógica em 4 a 20 ou 0 a 20mA e também, o vinculo dos 

valores de peso, com os extremos do sinal analógico (0 ou 4 mA e 20mA). 

Abaixo em destaque, a localização dos parâmetros da saída analógica, na tela do 

programa: 

Para efetuar os procedimentos aqui descritos, os seguintes passos devem ter sido 
executados: 

 O software wt420 config. tem que estar instalado corretamente em um computador, 

 O computador tem que ter uma serial no padrão para troca de dados RS232, 

 O cabo serial tem que ter sido confeccionado corretamente (veja capítulo 3.1), 

 O cabo serial deve estar conectado ao único DB9 fêmea disponível no produto, 

  O dispositivo tem que estar interligado e alimentado corretamente (veja capítulos 
3.2 e 3.3). 
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5.1 EXEMPLO DE USO DA SAÍDA ANALÓGICA EM 4 A 20 MA. 

Neste exemplo, o valor de peso em 0 corresponderá a 4mA na saída analógica e o 

valor de peso na capacidade máxima (100 kg), corresponderá a 20mA na saída 

analógica. 

 

5.1.1 SELEÇÃO DA SAÍDA ANALÓGICA, PARA 4 A 20MA. 

Selecione a opção 1: 4 a 20mA, na caixa de seleção Faixa: 

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

 

  

Salvar configuração 

da saída analógica 
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5.1.2  DETERMINANDO O PESO QUE CORRESPONDERÁ A 

APLICAÇÃO DE 4MA, NA SAÍDA DO  SINAL ANALÓGICO 4 A 

20MA.  

Insira o valor do peso que corresponderá a aplicação de 4 mA na saída analógica, no 

campo 4mA (no exemplo aqui adotado, o valor é 0.00 kg). 

  

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

  

Salvar configuração 

da saída analógica 
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5.1.3 DETERMINANDO O PESO QUE CORRESPONDERÁ A 

APLICAÇÃO DE 20MA, NA SAÍDA DO  SINAL ANALÓGICO 4 A 

20MA. 

Insira o valor do peso que corresponderá a aplicação de 20 mA na saída analógica, no 

campo 20mA (no exemplo aqui adotado, o valor é 100.00 kg). 

 

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

  

Salvar configuração 

da saída analógica 
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5.1.4 SALVANDO OS PARÂMETROS DA SAÍDA ANALÓGICA. 

Terminada a parametrização, tecle no botão “Salvar configuração da saída analógica”, 

para que a nova parametrização seja validada. 

. 
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5.2 EXEMPLO DE USO DA SAÍDA ANALÓGICA EM 0 A 20 MA. 

Neste exemplo, o valor de peso em 0 corresponderá a 0mA na saída analógica e o 

valor de peso na capacidade máxima (100 kg), corresponderá a 20mA na saída 

analógica. 

5.2.1 SELEÇÃO DA SAÍDA ANALÓGICA, PARA 0 A 20MA. 

Selecione a opção 0: 0 a 20mA, na caixa de seleção Faixa: 

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

 

  

Salvar configuração 

da saída analógica 
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5.2.2  DETERMINANDO O PESO QUE CORRESPONDERÁ A 

APLICAÇÃO DE 0MA, NA SAÍDA DO  SINAL ANALÓGICO 0 A 

20MA.  

Insira o valor do peso que corresponderá a aplicação de 0 mA na saída analógica, no 

campo 0mA (no exemplo aqui adotado, o valor é 0.00 kg). 

  

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

  

Salvar configuração 

da saída analógica 
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5.2.3 DETERMINANDO O PESO QUE CORRESPONDERÁ A 

APLICAÇÃO DE 20MA, NA SAÍDA DO  SINAL ANALÓGICO 0 A 

20MA. 

Insira o valor do peso que corresponderá a aplicação de 20 mA na saída analógica, no 

campo 20mA (no exemplo aqui adotado, o valor é 100.00 kg). 

 

Atenção: 

Tecle o botão                                       , , para salvar os parâmetros editados.  

  

Salvar configuração 

da saída analógica 
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5.2.4 SALVANDO OS PARÂMETROS DA SAÍDA ANALÓGICA. 

 

Terminada a parametrização, tecle no botão “Salvar configuração da saída analógica”, 

para que a nova parametrização seja validada. 

. 
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6 ENDEREÇOS WEIGHTECH 

 

FLORIANÓPOLIS (SC) 

Rod. Virgílio Várzea, 3110 - Costa Norte Center - Sala 01 

CEP 88032-001 – Florianópolis – SC 

E-mail: weightech@weightech.com.br 

Tel: 55 48 3331 3200 

Fax: 55 48 3331 3201 

 

SÃO PAULO (SP) 

Av. General Mac Arthur, 96 

CEP 05338-000 – São Paulo – SP 

E-mail: vendas@weightech.com.br 

Tel/Fax: 55 11 3763 5013 

 

MIAMI (FL) 

8548 NW 93rd Street 

Medley, FL 33166 

E-mail: sales@weightechusa.com 

Tel/Fax: +1 954-666-0877 
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