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Medidor de Tensão em Cabos (Tensiômetro) Líder Balanças, série TCF 

 

A Líder Balanças apresenta os tensiômetros digitais da linha TCF, um produto de alta tecnologia, excelente qualidade e 

confiabilidade que possui grande versatilidade e precisão. Um produto criado para medir com rapidez e precisão a 

tensão em cabos fixos ou estacionários em estruturas estaiadas, cabos de transmissão de energia elétrica, cabos em 

estruturas metálicas, na construção civil e diversas outras aplicações. Um produto criado obedecendo as mais rigorosas 

normas técnicas e que aliado a uma experiência no mercado de mais de seis décadas, dedicadas exclusivamente à 

medição de massa e aplicadas à satisfação das necessidades de nossos clientes, o que torna o tensiômetro Líder 

Balanças, o que há de mais moderno no mercado. 

 

A linha TCF foi desenvolvida pra ser utilizada em aplicações onde é necessário medir cabos de sustentação 

tensionados. O tensiômetro deve ser aplicado diretamente no cabo e, o valor da tensão mecânica que se deseja 

verificar é apresentado diretamente no display de LED do produto, o qual possui fácil leitura, e pode ser apresentado 

nas unidades de kgf ou kN (Quilogramas Força ou Quilo Newton). As medições podem ser feitas em cabos com 

diâmetros diferentes ou com as mais diversas características (cordoalhas, cabos de aço, metal ou de material plástico). 

As medições podem ser realizadas em até 10 tipos de cabos diferentes, sem a necessidade de se utilizar tabelas de 

conversão. Com uma lista de cabos anexada ao instrumento, você pode selecionar o tipo de cabo correto através de 

sua calibração. 

 

Com até 5.000 divisões configuráveis, possui ainda a vantagem de ter um baixo custo e um sistema de medição 

dedicado. O princípio de funcionamento da linha TCF é baseado na força aplicada a uma célula de carga existente em 

seu interior. Esta tensão mecânica, “deforma” a célula de carga e o resultado é o valor que é medido, o qual 

corresponde a informação da tensão mecânica sofrida pelo cabo e que segue para o display de forma numérica, 

dispensando assim medidores analógicos, com muita precisão e uma qualidade inigualável. 

 

Principais benefícios 

� Facilidade de instalação e operação; 

� Equipamento tido como leve, portátil, com estojo e com alça de apoio; 

� Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção; 

� Facilmente ajustável e configurável; 

� Melhor custo x benefício da categoria; 

� Assistência técnica em todo o Brasil; 

 

 

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, sendo projetado para medir com rapidez a 

tensão mecânica no ponto fixo dos cabos de esteio, de mastros, torres ou outras construções estaiadas, sendo 

ainda utilizado para determinar a tensão de sobrecarga de cabos catenários (de suspensão de cabos elétricos em 

ferrovias, outros equipamentos), tensões em cabos de elevadores, cabos de andaimes, cabos de guinchos, cabos 

de guindastes, cabos de bondes, cabos de pontes, cabos de tirolesas, cabos de torres de antenas, cabos de talhas, 

cabos de sustentação de obras civis e os mais diversos tipos de cabos. 
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Para se utilizar um cabo, deve-se antes definir o número do cabo (capacidade do cabo em kg). 

Podem ser utilizados cabos para as seguintes capacidades de bitola, dentro das cargas máximas: 

 

 
 
Especificações Gerais 

Display Display de LED verde, com dígito de 14,0mm, de alta intensidade, 5 caracteres; 

Teclado Membrana com 5 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.000.000 toques por 
tecla. 

Acabamento Em alumínio e aço inox 304; 

Grau de Proteção do indicador IP50 ou IP65* (NBR6146); 

Capacidades 2t, 5t, 10t e 20t; 

Alimentação Bateria de Lítio-íon de 3,6V @ 2.200mAh 

Autonomia 50h de uso contínuo. 

Condições ambientais Temperatura de operação:           -10° ~ 60°C 

Humidade relativa do ar:         10% ~ 95% sem condensação 

Indicações Zero e Bateria. Possibilita a indicação de peso em: 
       kN – Quilo Newton; 
       kgf – Quilogramas Força (módulo padrão); 

Peso* 3,5kg para produtos com capacidade de até 2.000kg (sem o estojo de transporte); 
Veja a tabela detalhada do peso do produto no desenho mecânico detalhado no final 
deste folder; 

Cabos aceitáveis Cabos de metal, de aço ou de materiais plásticos; 

Case de transporte Externamente em alumínio com parte interna superior em espuma tipo acoustic wave e 
parte inferior compondo um bloco moldado de Ethafoan®. 

Bitolas dos cabos De 6 até 38mm de diâmetro; 

Erro máximo ± 3% da capacidade de calibração ± 2% da capacidade máxima (de F.E.); 

Dimensões A 40 x L 600 x P 300 (Versão para até 2.000kg, veja demais no final deste folder); 
A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. 
Consulte sempre as dimensões máximas para cada aplicação antes de sua aquisição, 
veja as tabelas de capacidade no final deste documento, com os respectivos desenhos 
detalhados. Outras capacidades e tamanhos, sob consulta. 

  
  
  
  
Características de Software e Funções 

Zero Função de reajuste de zero e de salvamento do valor de zero. 

Filtros Filtro digital ajustável, permitindo uma indicação estável da tensão. 

Configurável Totalmente configurável via teclado. 

Bateria fraca Indicação de bateria fraca, com a necessidade de recarga. 

Sobretensão e subtensão Indicação de sobretensão, quando a tensão sofrida pelo cabo estiver acima da 
capacidade máxima calibrada mais nove divisões. A subtensão pode ser indicada para 
um valor de até 20% da capacidade de F.E. do produto, desde que este seja montado 
no cabo e posteriormente zerado. A consequente remoção de carga e sua respectiva 
variação, neste caso, será apresentada no display como valor de subtensão medido. 

Tempo para auto-desligar O produto possui a função de auto-desligar, visando aumentar a vida útil da bateria. 

 * Itens opcionais e fornecidos conforme as necessidades do cliente. 
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Sistema de entrada e medição 

Indicação O display do tensionador pode apresentar qualquer valor, conforme a capacidade do 
produto utilizado até o seu limite de capacidade, com ponto decimal configurável. 

Células Material ........................................................................................... Alumínio 
Sistema de trabalho ....................................................................... Tração 
Grau de proteção ........................................................................... IP66 
Erro máximo ................................................................................... 0,03% 
Sobrecarga sem danos/capacidade nominal ................................. 150% 
Sobrecarga de ruptura .................................................................... 300% 
Nota: A célula de medição do TCF é fixada ao corpo do instrumento, através de seu 
próprio gabinete e a mesma possui dimensões compatíveis com a necessidade de 
carga a ser medida pelo instrumento, assim, as dimensões do produto bem como da 
célula, podem variar, conforme a especificação de carga aplicável à célula. Consulte 
sempre as dimensões máximas para cada aplicação antes de sua aquisição. 

Tipo Resistiva, 2mV/V +/- 0,1%. 

  
  
  
Itens Fornecidos 

Tensiômetro TCF Na capacidade solicitada e com calibrações conforme solicitação do cliente; 

Case de transporte do equipamento Case de transporte em alumínio e com proteção interna contra impactos; 

Manual Manual de operação de funcionamento do equipamento; 

Carregador de baterias Carregador com entrada universal para baterias de 3,6Vcc; 

Bateria de alimentação Bateria de íons de lítio de 3,6Vcc @ 2200mAh ou capacidade superior; 

Bateria extra Uma bateria extra de íons de lítio de 3,6Vcc @ 2200mAh ou capacidade superior; 

  
  
  
Itens Opcionais 

Grau de Proteção IP65 (NBR6146) 

Capacidade A capacidade pode ser diferenciada em caso de necessidade, consulte a nossa equipe 
técnica para detalhes. 

  
  
  
Princípio de funcionamento 

 

 
 

 
Através do dispositivo de aperto do centro 
de apoio, a corda é forçada a se deformar, 
conforme apresentado na imagem ao lado. 
 
Observe que uma vez apertado, o ângulo 
no qual a corda ficará disposta será 
sempre o mesmo, indiferentemente do tipo 
de corda ou do diâmetro da mesma. 
 
Desta forma, a única variável mutável 
passa a ser a força aplicada no próprio 
cabo. 

 
A força resultante afetará a barra de tração, a qual estará firmemente conectada com o suporte central do plano, a qual por sua vez 
afeta a célula de carga, que fornecerá ao indicador digital um sinal elétrico proporcional a força aplicada e este apresentará o resultado 
da força aplicada no display do produto. 
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Principais aplicações, carga da bateria e observações de uso 

Pesagem Os tensiômetros (Medidores de Tensão em Cabos) digitais são utilizados em medição 
de tração de cabos, utilizados nas mais diversas áreas, por exemplo: 
- cabos para sustentação de telhados; 
- cabos de talhas elétricas/pneumáticas; 
- cabos para sustentação de torres de antenas ou transmissão de sinais; 

- cabos catenários (de suspensão de cabos elétricos em ferrovias); 

- cabos de guindastes ou guinchos; 
- cabos de tirolesa; 
- cabos de bondes; 
- cabos de elevadores; 
- cabos de andaimes; 
E muitas outras aplicações com tensão de cabos; 

Carga da bateria Os tensiômetros da série TCF necessitam que suas baterias passem por um tempo de 
carga de 6:00h. Após este período, o produto poderá funcionar normalmente, atingindo 
suas especificações de autonomia. Caso o tempo de carga seja inferior, isto irá 
comprometer a autonomia do equipamento. 

Como utilizar o equipamento Para sua correta utilização, deve-se ligar o equipamento e verificar se o mesmo se 
encontra zerado e sem carga. Deve-se então posicionar o equipamento no cabo do 
qual se deseja medir a tensão, posicionando-o entre as guias externas (suporte exterior 
de contato do cabo) e o suporte central (para que isto seja realizado, a manopla de 
aperto deve estar totalmente solta). Após o cabo estar adequadamente posicionado, a 
manopla de aperto deve ser acionada até pressionar totalmente o cabo contra a parede 
do ponto de aperto (o cabo não deve, nem pode ser deformado). Neste instante, pode-
se realizar a leitura relativa a tração, ou seja, será possível medir a força aplicada ao 
cabo, o valor desta força estará sendo indicado no display no corpo do produto. Para 
outros detalhes, leia atentamente o manual do usuário. 

Observações de uso Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas 
informações técnicas e no seu manual de uso. Não deve haver nada de diferente 
tensionando o cabo. Recomendamos também nunca utilizar abrasivos, produtos 
corrosivos ou qualquer tipo de solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto 
poderá danificar o seu produto. Procure sempre manter o parafuso de aperto limpo, 
livre de impurezas, onde se necessário, pode ser utilizada graxa de bissulfeto de 
molibdênio ou pó do mesmo material, visando manter a fácil mobilidade do parafuso 
em seu ponto de aperto. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica 
para auxiliá-lo. 

O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado 
em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. O 
teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas, 
sendo que sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite 
o mau uso de seu equipamento. 

 
 
 
Identificando o produto (partes principais) 

 

 

 
1 – Circuito eletrônico de medição e 
indicador do produto; 
2 – Suporte exterior de contato do cabo; 
3 – Parafuso de aperto; 
4 – Manopla de aperto; 
5 – Suporte central de contato do cabo; 
6 – Suporte de fixação da bateria do 
produto; 
7 – Alça de transporte do produto; 
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Capacidades e dimensões detalhadas 

 

 
 

 
 

Outras capacidades e dimensões sob consulta 
 
 

Exemplo de utilização do produto (imagens meramente ilustrativas) 
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Apresentação do produto em seu estojo (imagem meramente ilustrativa) 

 

 
 

 
 
Garantia 

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial. 

 
 Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: http://www.liderbalancas.com.br, ou 

através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br. 
 


