
Principais recursos do Pesonet®

• O Pesonet é um indicador de peso virtual totalmente operado pelo computador;
• Homologado pelo INMETRO para trabalhar com até 10.000 divisões;
• Permite conexão com até 16 células de carga digitais ou digitalizadas (célula analógica + cartão digitalizador);
• Possui sistema de gerenciamento de pesagem de veículos;
• Os dados de calibração ficam armazenados na Sealing Box e são independentes do computador. Desta forma, 

é possível substituir o computador sem a necessidade de uma nova calibração do sistema;
• Fácil configuração e manutenção;
• Permite a visualização dos pesos medidos por cada célula individualmente, facilitando o diagnóstico do sistema;
• Permite a utilização de até duas saídas seriais parametrizáveis do computador;
• Permite a utilização de saída Ethernet do computador para comunicação TCP/IP através da rede cabeada ou 

sem fio (wireless);
• Disponibiliza comandos remotos via serial ou Ethernet para atuação de funções e para leitura de dados do indicador;
• Filtro digital ajustável;
• Função de auto-zero;
• Função de pré-tara;

• Compatibilidade e requisitos mínimos do computador

• Sistema operacional Windows XP, Vista ou 7;
• Processador 1GHz;
• 1GB de memória RAM;
• 300MB em disco rígido;
• 1 porta de comunicação USB.

• O Pesonet® é o poderoso indicador digital 
de pesagem desenvolvido pela Weightech®, 
que funciona diretamente no seu computa-
dor e dispensa totalmente a necessidade de 
um indicador adicional. 

• Facilmente instalado em um PC, o sistema 
aumenta a precisão dos sinais obtidos pelas 
células de carga e minimiza o tempo de ma-
nutenção da plataforma, otimizando custos e 
aproveitando ao máximo o tempo de operação 
da balança.
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