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MONITORAMENTO DE VELOCIDADE 
dos motores dos transportadores de correia 

 

O GRUPO C+ TECNOLOGIA, distribuidor exclusivo da 

empresa alemã JOHANNES HÜBNER GIESSEN, líder em 

soluções em sensoriamento de posição e velocidade 

para aplicações severas, forneceu todos os encoders 

incrementais e chaves de sobrevelocidade 

instalados no TCLD (Transportador de Correia de 

Longa Distância). 
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Foram fornecidos também encoders 

absolutos, módulos conversores de 

frequência para sinal analógico  

4-20mA e conversores eletro-

ópticos para a transmissão em 

fibra óptica dos sinais, assegurando 

imunidade à interferências. 

 

A SOLUÇÃO 
Soluções para o monitoramento de velocidade dos motores dos transportadores de correia 



A SOLUÇÃO – COMO FUNCIONA 

Os encoders incrementais geram sinais digitais que realimentam os drives que comandam a 

velocidade destes motores, assegurando o  controle preciso e confiável da velocidade. Os 

encoders utilizam rolamentos de esferas cerâmicas dimensionados para esforços radiais e 

axiais acima de 100Nm, disco ótico metálico, sendo abrigados em caixa de alumínio extrudado 

com uma vedação especial no eixo para o ambiente de mineração, assegurando 

confiabilidade, precisão de leitura e durabilidade. 

Encoder incremental G2EH 

Soluções para o monitoramento de velocidade dos motores dos transportadores de correia 
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NA PRÁTICA 
Soluções para o monitoramento de velocidade dos motores dos transportadores de correia 



NA PRÁTICA 

Encoder incremental G2EH instalado no motor ABB 

Soluções para o monitoramento de velocidade dos motores dos transportadores de correia 
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NA PRÁTICA 

Encoder instalado no motor do 
acionamento da correia 

transportadora 

Soluções para o monitoramento de velocidade dos motores dos transportadores de correia 
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VALOR AGREGADO 
Soluções para o monitoramento de velocidade dos motores dos transportadores de correia 

Precisão e confiabilidade no monitoramento da velocidade 

Maior disponibilidade de máquina devido à sua robustez construtiva 

Redução de custos com manutenção 
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CASE PROJETO S11D 

Contatos: 
 

Marcelo C. Villa Moraes – CEO 
Mobil: +55 11 99453 9700 

mmoraes@ctecnologia.com.br 
 

Robert Bernhard – CTO 
Mobil: +55 11 99453 9546 

rbernhard@ctecnologia.com.br 
 

Ricardo Mesquita – Head of Sales 
Mobil: +55 31 99771 6041 

rmesquita@ctecnologia.com.br 
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