Pełnia możliwości
w technologii
pomiaru sił

primoforce®

primotorque®
primostrain®

Primosensor

Primosensor –
zaczęło się od
technologii scenicznej
Projektujemy, opracowujemy i produkujemy przetworniki

siły dla klientów na całym świecie, niezależnie od tego, czy
są to rozwiązania indywidualne, czy też gotowe produkty z
magazynu. Życzenia naszych klientów zamieniamy w
atrakcyjne produkty końcowe, które uwzględniają
wymagania i specyfikę danego zastosowania.
Czujniki produkowane przez nas zgodnie
z tymi specyfikacjami pasują dokładnie
do środowiska technicznego, zarówno
mechanicznie jak i elektrycznie.

Wszystko zaczęło się od opracowania certyfikowanej elektroniki
bezpieczeństwa, która pozwala nam sprawdzić, czy czujnik

jest „jeszcze żywy” i tym samym nadal spełnia swoją funkcję

bezpieczeństwa. Ta elektronika znalazła swoje zastosowanie
w czujnikach do pomiaru obciążenia w górnych i dolnych

maszynach scenicznych i teatralnych. Do dziś gwarantuje
bezpieczeństwo człowieka oraz maszyn w teatrach,

operach i halach targowych na całym świecie – a nawet
na statkach wycieczkowych.

Sceny, teatry czy statki wycieczkowe –
Primosensor jest tam, gdzie wymagane jest
wysokie bezpieczeństwo.

Technologia pomiaru siły
•
•
•
•

bezpieczna
solidna
niezawodna
zróżnicowana

Zarówno w technologii grubowarstwowej, jak i cienkowarst
wowej, systemach pomiarowych, elektronice analogowej i
cyfrowej, Primosensor znajdzie odpowiednie rozwiązanie.

Mostek Wheatstone’a

Pomysłowe.
Wszechstronne.
Dopasowane.

Jesteśmy ekspertami, którzy wesprą Państwa
swoim doświadczeniem, pomysłowością
i kompetencją w dziedzinie pomiaru sił.
Odpowiedni produkt do

danego zastosowania czeka

już na magazynie lub możemy

go dopasować do Państwa

indywidualnych warunków. Chętnie

stawimy czoła nowym wyzwaniom z

zupełnie nowymi rozwiązaniami.
Niezależnie od technologii
Nasze produkty końcowe są oparte na

tensometrach (ang. strain gauge). W zależności
od zapotrzebowania i wymaganej dokładności,
oferujemy rozwiązanie o najlepszym stosunku
ceny do wydajności. Mogą to być zarówno
przetworniki siły realizowane za pomocą
tensometrów foliowych, jak również tych, które
są zbudowane z czujników grubowarstwowych
lub cienkowarstwowych.

Zawsze szukamy
najlepszego rozwiązania.
Primosensor starannie projektuje swoje systemy
pomiarowe, wdraża je i testuje w odpowiednich
urządzeniach pomiarowych. Dzięki temu
wyposażamy Państwa w optymalne narzędzia do
profesjonalnego i niezawodnego pomiaru sił – a także
momentu obrotowego – w swoich maszynach
i urządzeniach.

To nie
tylko produkt.
Wspieramy Państwa w projektowaniu przetworników siły,
dla których stawiane są wysokie wymagania. Stosując

metodę elementów skończonych (FEM) jesteśmy w stanie
określić pewne właściwości przyszłego produktu już w

fazie projektowania. Nasze przetworniki siły – na życzenie
klienta – możemy wyposażyć w certyfikaty, jeśli będą
potrzebne w praktyce.

TÜV, Germanischer Lloyd, ATEX

Gdy chodzi o bezpieczeństwo instalacji, w grę wchodzą takie
instytucje jak TÜV, Germaniche Lloyd czy dyrektywy ATEX. Dlatego
też opracowaliśmy koncepcję przetwornika siły do stosowania
w technice teatralnej i scenicznej – zatwierdzonego przez TÜV.
Dla klientów z branży morskiej nasza technologia pomiarowa
zostaje zatwierdzana przez Germanischer Lloyd. A w przypadku
pomiarów w strefach potencjalnego zagrożenia wybuchem,
ściśle skoordynowaliśmy nasze rozwiązanie z odpowiednim
organem aprobującym.

Symulacja, konsultacja

Czujniki siły w miejscach ich przeznaczenia są zazwyczaj poddawane
powtarzającym się obciążeniom mechanicznym. Za pomocą metody
FEM obliczamy występujące w czujniku naprężenia i określamy
wytrzymałość elementu. Ale również wpływ sił poprzecznych lub
zakłóceń sygnału wyjściowego czujnika może być symulowany. Na
tej podstawie wspólnie z naszymi klientami omawiamy zalety i wady
różnych koncepcji czujników.
Po wszystkich teoriach i obliczeniach, na życzenie naszych klientów
przeprowadzamy udokumentowane próby obciążenia niszczącego
lub próby wytrzymałości zmęczeniowej.

Badania i zlecenia rozwojowe

KTA 3902 lub wytyczne FKM

Każdy inżynier je zna. Wytyczne FKM
podsumowują aktualny stan wiedzy
na temat projektowania komponentów
maszynowych. Na życzenie dostarczamy
certyfikaty bezpieczeństwa dla naszych
czujników – zarówno dla obciążeń
statycznych jak i dynamicznych.

Nie zawsze musi to być praca doktorancka. W oparciu o nasze bogate
doświadczenie w zakresie produktów i zastosowań, przygotowujemy
ekspertyzy na wszystkie obszary techniki pomiaru siły. Opracowujemy
koncepcje czujników do zastosowań przemysłowych i wagowych oraz
dostosowujemy kompletne systemy pomiaru siły do Państwa maszyny
lub zakładu, uwzględniając przy tym techniczne warunki brzegowe.

Specjaliści w
wielu branżach.
Od 2010 roku zaopatrujemy klientów
z branży techniki scenicznej i teatralnej
w osie pomiarowe oraz czujniki sił
rozciągających i ściskających w różnych
wersjach. Nasza certyfikowana elektronika
bezpieczeństwa pozwala m.in. na przenoszenie
ładunków nad strefą przebywania osób. Wraz
z rozwojem czujników siły do monitorowania
hal eventowych, budynków targowych i
konstrukcji latających rozszerzyliśmy naszą
ofertę produktów. Do tak zwanej aplikacji
riggingowej często używamy
czujników z dwoma niezależnymi
wyjściami sygnałowymi. Obecnie
pracujemy nad bezprzewodowymi
szeklami pomiarowymi, które
pozwalają na szybkie określenie
obciążenia sufitu w halach targowych.
Oprócz zastosowań związanych z
bezpieczeństwem, czujniki siły są również
wykorzystywane w inżynierii mechanicznej
do monitorowania jakości procesów.
Opracowaliśmy indywidualne rozwiązania
dla pras. Między innymi, nasz asortyment
obejmuje czujniki stosowane w prasach do
tabletek – głównie przetworniki sił ściskających
tz. „puszki” i belki tensometryczne, które
pomagają zapewnić jakość tabletek i kapsułek.
W celu zapewnienia i udokumentowania
stałych parametrów procesu lub wczesnego
wykrywania zużycia narzędzi, w nasze czujniki
tensometryczne wyposażone są np. maszyny
do nitowania, wykrawania i tłoczenia. W
maszynach zaciskających Primosensor
jest stosowany do zapewnienia jakości
produktów. Zbyt duże siły podczas zaciskania
mogą uszkodzić rdzeń, a zbyt małe siły
spowodowałyby, że wytworzone połączenie

nie utrzymałoby się trwale. Nasze czujniki
są również wykorzystywane w szczypcach
spawalniczych do monitorowania jakości
punktów zgrzewania. Szczypce typu X i C są
wyposażone albo w wzmacniacz analogowy
albo w wyjście CANopen. Zmodyfikowane
przetworniki stosowane są również w innych
urządzeniach spawalniczych, takich jak
zgrzewarki cierne lub projekcyjne, które łączą
ze sobą części metalowe lub plastikowe.
Dla maszyn leśnych opracowaliśmy ramie
momentu obrotowego dla wciągarek,
które niezawodnie mierzą obciążenie
rozciągające lin stalowych w trudnych
warunkach zewnętrznych, aby chronić je
przed rozerwaniem. Jeśli chcą Państwo
zrezygnować z ramiona momentu
obrotowego w swojej konstrukcji,
pierścienie do pomiaru momentu obrotowego
Primosensor oferują możliwość pomiaru
momentu reakcyjnego bezpośrednio w
układzie napędowym wciągarki. W przypadku
dźwigów i wciągników czujniki
siły są produkowane
w niezliczonych
modyfikacjach w
celu pomiaru spektrum
obciążenia i/lub ochrony
wciągnika przed przeciążeniem w ramach
systemu wykrywania obciążenia. Najnowsze
wyzwanie, które podjęliśmy, to pomiar siły w
maszynie budowlanej, która jest używana pod
ziemią. Ekstremalne warunki, takie jak duże
skoki obciążenia, ciśnienie wody do 10 barów,
wysokie temperatury i bardzo silne wibracje,
wpływają jednocześnie na działanie czujników.
Pierwsze prototypy zostały dostarczone ...

We wszystkich
technologiach
jak w domu.
Zdecydowana większość przetworników siły na
świecie jest produkowana na bazie przyklejanych
tensometrów foliowych. Niemniej jednak Primosensor
zawsze sprawdza, czy w indywidualnych przypadkach
nie można lepiej spełnić wymagań klienta za pomocą
czujników wykonanych w technologii cienkowarstwowej
lub grubowarstwowej.
Tensometry przyklejane
Tensometry są niezwykle wszechstronne w swoim zastosowaniu.
Nie ma prawie żadnych ograniczeń w zakresie kształtu sprężyn
pomiarowych. Zarówno płaskie, jak i sferyczne powierzchnie
mogą być wykorzystywane do wykrywania odkształceń. Czujniki o
obciążeniu nominalnym od kilku gramów do kilkuset ton mogą być
łatwo realizowane. Dzięki optymalnemu wyregulowaniu, osiągane
są dokładności w zakresie ppm.

Technologia cienko- lub grubowarstwowa
Technologia cienkowarstwowa umożliwia wydajniejszą produkcję przy
większych ilościach. Wszczepiamy małe elementy sensoryczne na
powierzchnię lub wewnątrz zespołu obiektu odkształcanego, który
jest wyposażony w Mostek Wheatstone’a. Elementy czujników,
które są produkowane w dużych seriach, są spawane
laserowo do lub na przetworniku siły. Zaawansowany system
monitorowania procesów zapewnia wysoką jakość naszych
produktów.
Technologia grubowarstwowa nie jest rozpowszechniona
w technologii pomiaru sił – niesłusznie! Od kiedy
stal może być używana jako korpus sprężynowy
zamiast ceramiki, technologia ta umożliwiła
produkcję bardzo odpornych i długotrwałych,
stabilnych czujników siły przy niskich
kosztach. Primosensor także tutaj otwiera
nowe możliwości.

Kompetentny
i przyszłościowy.
Primosensor regularnie przeprowadza badania dla klientów i własnego

użytku rozwijając w ten sposób stale nowe techniki i funkcje dla swoich

czujników sił. Na liście tych klientów znajdują się renomowani dostawcy dla
przemysłu motoryzacyjnego, branży medycznej, producentów urządzeń

grzewczych oraz wiodący światowy producent systemów hamulcowych.
Dobrze przygotować
się na przyszłość.

Aby utrzymać swoją pozycję na rynku
przetworników siły, Primosensor
prowadzi badania i opracowuje
• systemy radiowe do
bezprzewodowego przesyłania
mierzonych wartości czujników,
• czujniki z zintegrowanym Wi-Fi
lub 5G, które przekazują dane do
chmury, gdzie w każdej chwili mogą
być wykorzystane,
• czujniki na baterie, które dzięki temu
mogą być szybko montowane i
demontowane.
Ale również w przypadku bardzo
nietypowych tematów, takich jak
pomiar sił rozciągających w
wantach i prętach żaglowców
oraz odpowiedniego
oprogramowania,
Primosensor zawsze
trzyma rękę na pulsie.

Krok w przyszłość.
Aby zmniejszyć nakład pracy związany
z wymianą przetworników siły,
wspólnie z partnerem opracowaliśmy
bezprzewodowy system magistrali
(ang. bus). Za pomocą sprzężenia
indukcyjnego energia i dane mogą
być przekazywane na przemian.

Dzięki temu montaż i demontaż
czujników jest znacznie łatwiejszy. Raz
poprowadzony kabel pozostaje na
swoim miejscu. Urządzenie zastępcze
jest umieszczone przed łącznikiem,
a pomiar może być natychmiast
kontynuowany. Ponadto znacznie
ułatwia to hermetyczne podpięcie
czujników, ponieważ nie są już
potrzebne dławnice kablowe,
a złączki można po prostu
wsunąć w obudowę czujnika.

Więcej miejsca
na wielkie dzieła.

Aby móc podążać za nowymi
trendami, w roku 2019 znacznie
zwiększyliśmy obszar produkcji w
Dieburgu. Ponadto w 2016 roku w
Rzeszowie założono spółkę zajmującą
się seryjną produkcją czujników
siły Primosensor.
Firma Primosensor będzie mogłav w
przyszłości elastycznie reagować na
wymagania klientów. Dzięki temu małe
serie, specjalne urządzenia i prototypy
szybko i łatwo docierają do klienta.
Gdy produkt się ugruntuje, średnie i
duże ilości mogą być produkowane
seryjnie w atrakcyjnych cenach.
Indywidualnie zaprojektowane
procesy produkcyjne zapobiegają
błędom i zapewniają jakość produktu.

Just-In-Time
prosto z magazynu lub
indywidualne zamówienie.
Produkt, design, ilość i termin dostawy zależą oczywiście od
Państwa. Osobiście zadbamy o to, aby nasza technologia dotarła
szybko i niezawodnie. Niektóre z naszych standardowych produktów
można wygodnie zamówić w naszym sklepie internetowym. Jeśli
potrzebują Państwo pomocy w dokonaniu wyboru, nasz dział obsługi
klienta chętnie pomoże i doradzi w zakresie możliwych opcji.
Dostarczamy na całym świecie

Od ponad 10 lat produkujemy przetworniki
siły, które dostarczamy klientom na
całym świecie. Za tym kryje się nie tylko
zdyscyplinowany proces produkcyjny,
ale także starannie opracowany system
dystrybucji. Zaczyna się on w naszym
dobrze zarządzanym magazynie, gdzie
składujemy komponenty i produkty,
które mogą być nagle potrzebne i na
które jest regularne zapotrzebowanie.
Dzięki naszemu oprogramowaniu
zarządzania zawsze mamy na oku nasze
zapasy i „last but not least” naszych
pracowników, na których niezawodności
zawsze można polegać.

Wystarczy zamówić online

Nasi klienci stoją na pierwszym
miejscu. Dzięki naszemu sklepowi
internetowemu jesteśmy dla Państwa
dostępni całą dobę. Tam mogą
Państwo wybrać niektóre z naszych
standardowych produktów i obejrzeć
wszystkie opcje i warianty. Wystarczy
więc kilka kliknięć, aby pilnie potrzebny
produkt szybko do Państwa dotarł.
Nie są Państwo pewni, które urządzenie
lub który model najlepiej pasuje do
Państwa projektu? Prosimy zadzwonić lub
wysłać wiadomość – nasz dział obsługi
klienta skontaktuje się z Państwem w
ciągu 24 godzin w dniach roboczych.

primoforce ® MD
Przetworniki siły ściskającej / Ogniwa obciążeniowe 10 t
Przetwornik sił ściskających o dokładności 0,5% v. E.
Ogniwa obciążeniowe mierzą siły statyczne i dynamiczne. W
dwóch rozmiarach pokrywają one obciążenia nominalne od 500
kg do 20 t. Otwory gwintowane w podstawie ułatwiają montaż. Siła
wprowadzana jest przez zwieńczoną powierzchnię w środku.

500 kg

Pełna gama przetworników
siły, czujników wagowych

20 t

Tłocznik montowany
opcjonalnie

i akcesoriów

Oto mały przegląd naszych produktów.
Więcej informacji można znaleźć na
naszej stronie internetowej oraz w
naszym sklepie internetowym. Aby
poznać wszystkie nasze produkty
zachęcamy do kontaktu oraz wizyty w
naszej firmie.

primoforce ® SST
Przetwornik belkowy sił tnących
Przetworniki sił tnących, zwane w
skrócie „belki tensometryczne”, są
bardzo powszechne w przemysłowej
technice pomiarowej. Są bardzo
łatwe w instalacji. Za pomocą dwóch
śrub mocuje się je z jednej strony. Po
przeciwnej stronie, siła jest przenoszona
przez różne elementy nośne. Belki
tensometryczne są często używane do
ważenia kontenerów lub jako wsporniki
momentu obrotowego na napędach.

primoforce ® MA Sworznie pomiarowe
Osie pomiarowe są przetwornikami siły stosowanymi w
głowicach wideł i łożyskach tocznych.
Tam zastępują istniejące śruby. Oś pomiarowa często
stanowi element łączący górną i dolną część konstrukcji i
dlatego nadaje się do pomiaru obciążenia. Dzięki szerokiemu
zastosowaniu łożysk widlastych w budowie maszyn, oś
pomiarowa jest często stosowanym typem przetwornika siły,
ponieważ nie ma potrzeby dokonywania dalszych zmian
konstrukcyjnych w urządzeniu podczas jego użytkowania.

primoforce ® MSY Mini S-Type
Szczególnie nadaje się do montażu w
pomieszczeniach o ograniczonym dostępie.
Ten przetwornik siły w kształcie litery
S charakteryzuje się wyjątkowo zwartą
konstrukcją i dzięki temu nadaje się do
zastosowania w instalacjach, w których
warunki montażu są ograniczone. S-Typy
używane są do pomiaru sił rozciągających
i/lub ściskających.

IND5R Mierniki panelowe
i wzmacniacze
5-cyfrowy wyświetlacz z wejściami
dla sygnałów standardowych
mA i V oraz niewzmocnionych
przetworników siły mV/V. Urządzenie
posiada dobrze widoczne cyfry
LED o wysokości 14 mm i nadaje
się do montażu na panelu. Wartości
minimalne i maksymalne zostają
zapisywane. Programowanie
odbywa się za pomocą przycisków
z przodu. Mogą być wyświetlane
różne jednostki.

IND3S33 Wyświetlacz
przenośny Check-it

Głowica przegubowa,
kulowa lub widelcowa
primoforce ® ZDA
Przetworniki siły
rozciągającej/ściskającej
Przetworniki sił rozciągających/ściskających
są standardem w branży przemysłowej.
Zazwyczaj siły w przetwornikach
rozciągających/ściskających są wprowadzane
za pośrednictwem głowic przegubowych lub
widełkowych. Jeżeli będą mieli zapewnione
wystarczająco miejsca, przetworniki siły
ustawiają się pod kątem obciążenia i dokonują
bardzo dokładnych pomiarów.

Primosensor posiada
szeroką gamę akcesoriów do
przetworników siły i systemów
pomiaru siły. Obejmują one
dużą liczbę przystawek
mechanicznych, elementów
wprowadzających siłę oraz
zestawów montażowych.

3,5-cyfrowy przenośny
wyświetlacz do testowania
czujników z przemysłowymi
sygnałami wyjściowymi 0/4...20
mA i 0...10 V. Urządzenie działa
na baterie i dzięki temu nadaje się
szczególnie do użytku w terenie,
na przykład podczas serwisowania
i uruchamiania. Funkcję czujnika
można sprawdzić bez problemu.
Ponadto można aktywować
i sprawdzać funkcję testową
czujników siły Primosensor SIL.

Pierścień do pomiaru
momentu obrotowego dla podiów

Aby zrealizować szczególnie płaskie podium eventowe z
wykrywaniem przeciążenia, nasz wieloletni klient Serapid
potrzebował czujnika siły o maksymalnej wysokości 10
mm na łańcuchu pchającym. I nawet na to znaleźliśmy
rozwiązanie! Zaprojektowaliśmy pierścień do
pomiaru momentu obrotowego, zainstalowany
pomiędzy skrzynią biegów a podwoziem, który
mierzy moment reakcyjny.

Profesjonalny ciśnieniomierz krwi

Do profesjonalnego, nieinwazyjnego i
bardzo dokładnego pomiaru ciśnienia
krwi zastosowano czujniki. Urządzenie
umieszczone na nadgarstku, miało mierzyć
ciśnienie krwi w żyłach. Ponieważ ich pozycja różni się w
zależności od osoby, opracowaliśmy strukturę czujników
w kształcie grzebienia, która zapewnia, że w każdym
przypadku generowany jest czytelny sygnał. Czujnik został
zrealizowany w technologii cienkowarstwowej.

ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Czujnik Forsztagu

Czujnik wciskany

Zmierz siły w forsztagu lub na obciążonych szotach i w ten
sposób optymalnie trymuj żagle. Nie tylko raz, ale stale, aby
utrzymać statek optymalnie z wiatrem. Bezprzewodowy czujnik
na baterie znajduje się w forsztagu i przesyła
swoje dane do komputera pokładowego, który
je analizuje i wyświetla sternikowi.

Istnieją zastosowania, w których istniejący element nie
może być po prostu zastąpiony przez element pomiarowy
– tensometr – w celu wykonania niezbędnego pomiaru.
Poprzez wciśniecie czujnika można jednak „przerobić”
istniejące elementy na czujniki.
Stosujemy to w praktyce dzięki
systemowi pomiaru nacisku na oś
wagonów towarowych: istniejące
szyny są przewiercane w pewnych
odległościach i w to miejsce wciskane
zostają przetworniki sił.

Czujnik obręczy napędowej
do elektrycznego wózka inwalidzkiego

Czujnik naciągu nici do krosna

Przetwornik naprężenia

Szekla pomiarowa

Przetworniki naprężenia są przykręcane do istniejących
elementów maszyny w celu zarejestrowania naprężeń
na powierzchni i tym samym obciążenia elementu.
Szczególnie sprawdzają
się w wyposażeniu pras,
wykrawarek i tłoczników oraz
przyrządów spawalniczych.

Osprzęty nośne takie jak oczka pierścieniowe, łańcuchy,
haki, szekle i wiele innych są używane do zabezpieczania
i zapinania świateł, głośników, ekranów i
innych przedmiotów w branży eventowej jak i
przemysłowej. Do pomiaru obciążenia konstrukcji
stropowej, belkowej lub kratownicowej
często wykorzystuje się szekle pomiarowe.

Każdy, kto chce zrobić z wózka inwalidzkiego e-wózek,
oprócz napędu elektrycznego potrzebuje również
czujnika siły do sterowania. Nasze rozwiązanie polega
na zastosowaniu kostek, które można w prosty sposób
zamontować pomiędzy ciągiem
a felgą. W kierunku ruchu obrotu
czujniki są bardzo wrażliwe a
równocześnie wytrzymale na
siły nośne ciężkich osób.

Aby zmierzyć napięcie nici na maszynach tkackich,
poszukiwano taniego czujnika. W naszej innowacyjnej
koncepcji czujników, wszystkie metalowe elementy
czujnika są wycinane laserowo z blachy, a następnie
warstwowo łączone w celu utworzenia struktury
czujnika. Odkształcenie elementu
pod obciążeniem jest oceniane
przez efekt Halla, a następnie
przekształcane na 0...10 V.

Minimalistyczna
technologia z
maksymalnym efektem.
Zamiast tego Primosensor od samego
początku kładzie duży nacisk na wysoką
elastyczność i optymalne, dostosowane
do potrzeb klienta rozwiązania. Od ponad
dziesięciu lat opracowywane, projektowane i
produkowane są czujniki siły, które są idealnie
dopasowane do wymagań projektów klientów.

Ponieważ byli przekonani, że istnieje
znacznie więcej zastosowań dla technologii
pomiaru siły, w 2010 roku założyli własną
firmę: Primosensor. Już wtedy zostało
postanowione, że motto nigdy nie powinno
brzmieć: “Zawsze robiliśmy to w ten sposób”.

W 2016 roku, wspólnie z Nikodemem
Bernackim, otworzyliśmy drugi zakład
produkcyjny w Polsce, dzięki czemu możemy
realizować zlecenia małych, średnich i
dużych ilości. Dobrze wyposażeni, patrzymy
w przyszłość z optymizmem. Wspólnie z
Państwem stworzymy nowe pomysły oraz
nowe produkty.
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Ponad 10 lat temu inż. Joachim Hose-von
Wolfframsdorff i inż. Stephen Birkmann
poznali się u swojego wspólnego
pracodawcy w oddziale techniki pomiaru sił.
W tym momencie oboje mieli już ponad 20
lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie
technologii czujników siły.
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