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A NEMESIS srl foi criada 
em Módena por um grupo 
motivado de técnicos com 
experiência no setor da 
automação industrial. A 
empresa inicia as suas 
atividades com a conceção 
e realização de sistemas 
complexos de pesagem e 
dosagem, bem como com 
a utilização dos primeiros 
computadores pessoais.

Nos primeiros dez anos da 
sua fundação, a empresa 
desenvolve numerosos 
processadores industriais e 
indicadores para aplicações 
de pesagem estática e 
dinâmica, utilizados por 
instaladores e fabricantes 
de equipamentos para 
aplicações em escala global.

Nascem a segunda geração 
de máquinas automáticas 
com conformidade OIML, 
e mediante a introdução de 
um algoritmo revolucionário 
e sofisticado de pesagem 
em tempo real, para 
desempenhos inigualáveis, 
os equipamentos para a 
pesagem dinâmica HSC350.
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A nossa história

2
Homologações

52
Países

2005 2011 HOJE

A Nemesis propõe-se ao 
mercado internacional 
apresentando a nova gama 
HSC350 para a pesagem e 
etiquetagem industrial de 
produtos em movimento, 
homologada em Classe 
x(1) e em Classe y(a), 
respetivamente.

Em toda a gama de produtos, 
a Nemesis inova e integra a 
certificação do tipo segundo 
OIML R51-2006 e MID- 
2004/22/CE, ampliando a 
oferta de base de máquinas e 
integrando soluções técnicas 
originais.

A NEMESIS srl é certificada segundo EN ISO 9001

Para responder às 
necessidades crescentes 
da indústria manufatora, 
a família HSC350 está em 
contínua evolução técnica e, 
atualmente, é distribuída para 
a automação em mais de 50 
países no mundo.

Mais de 35 anos de amor pela pesagem dinâmica

100
% Made in Italy

 

HSC 350
by Nemesis



RejeitadoR pRogRessivoveRificação de fRascossistema de codificação e inspecção

A “Sèrie S” das controladoras 
de peso HSC350 pode ser 
integrada com: 
- Sistemas de marcação 
DataMatrix unidimensionais 
ou bidimensionais
- Sistema para monitorizar 
a embalagem bem como a 
marcação 
- Múltiplos sistemas de 
rejeição com separação 
individual dos produtos por 
tipo de inconformidade

Simples, rápida, 
precisa

Com a utilização de uma tecnologia de 
medição robusta e consolidada, foi projetada 
a gama de equipamentos de medição 
HSC350 para atender aos crescentes 
requisitos da indústria, com uma atenção 
especial às especifi cidades de cada setor 
produtivo.

A realização de soluções personalizadas 
projetadas com base no tamanho e na forma 
do produto a transportar e medir garante 
a excelência dos resultados, assegurando a 
plena integração até mesmo nas linhas de 
produção mais complexas.



HSC350

Divisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso

touchscReen de 10” veRificação de caRtuchos tRanspoRtadoR paRa pRoduto Redondo

Realizável em numerosas confi gurações de 1 a 
5 tapetes transportadores com largura útil de 
45 a 160 mm, para a movimentação de frascos, 
bisnagas, blisters e cartuchos.

A selecionadora HSC350 para a indústria farmacêutica

Sèrie S

A “Série S” inclui 
controladores de peso 
modulares que vão de 
encontro aos requesitos da 
industria farmacêutica, 
sobretudo os regulamentos 
GMP bem como os padrões 
de referência de controle de 
qualidade rigorosos.

150 g

≥ 10 mg

≥ 50 mg

300 g

≥ 20 mg

≥ 0,1 g

≥ 20 mg

≥ 0,2 g

600 g

/0/00/000



configuRação com dois RejeitadoResRejeição poR queda do tRanspoRtadoRRejeição de pRodutos delicados

A amplitude da oferta standard permite a 
escolha e o dimensionamento correto da 
máquina em função das exigências específicas 
de produção e aplicação, no máximo respeito 
do orçamento para a compra e manutenção do 
equipamento.

Graças ao inovador sistema 
de medição dinâmico “Real 
Weight”, a HSC350 pode 
ser utilizada sem que seja 
necessário qualquer tipo 
de calibração ou mesmo 
procedimento de aferição 
do produto, algo que a 
maioria dos sistemas de 
pesagem no mercado 
requerem.

Compacta, 
simples e 
modular

HSC350 “Sèrie C”: o sistema pode ser 
facilmente higienizado graças à sua estrutura 
especialmente plana e de acesso fácil aos 
componentes.



HSC350

integRação na linhamáquina selecionadoRa de múltiplas linhasdesviadoR oRtogonal

Disponível em numerosas confi gurações de 1 
a 5 tapetes transportadores com largura útil de 
90 a 400 mm, para a movimentação de todos os 
tipos de produtos acondicionados.

Resistente e flexível, pode 
ser facilmente integrada com 
um Detector de Metais e um 
sistema de etiquetagem.

A controladora HSC350 “Sèrie 
C”, é a solução compacta, 
modular e económica que 
integra um sistema de 
controle de qualidade na 
linha quando o espaço não é 
problema

Standard, para todos os tipos de produto

Sèrie C

/01

1.500 g

≥ 50 mg

≥ 0,5 g

/03

3.000 g

≥ 0,1 g

≥ 1 g

/06

6.000 g

≥ 0,2 g

≥ 2 gDivisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso



seleção de sacostRanspoRtadoR paRa pRoduto Redondoseleção de caixas

A necessidade de pesar e 
classificar produtos grandes 
e pesados está se a tornar 
cada vez mais frequente nas 
modernas esferas logísticas.

A movimentação do produto ocupa o 
centro da nossa atenção, juntamente com a 
produtividade requerida para garantir, em 
todas as condições de trabalho, a precisão de 
medição necessária para assegurar o retorno 
do investimento.

Uma gama articulada de dispositivos de 
desvio e ejeção do produto foi desenvolvida 
para minimizar a interferência mecânica 
e garantir um funcionamento regular do 
sistema de pesagem durante as operações 
de rejeição.

As controladoras de peso 
HSC350 da “Sèrie H” dão uma 
resposta a este requisito pois 
são capazes de lidar e pesar 
com cargas de peso até 60 
kg a alta velocidade.



HSC350

RejeitoR de caixascontRolo de massa de pãoconfiguRação com 3 tapetes

Disponível em numerosas confi gurações 
de 1 a 4 tapetes transportadores standard 
ou modulares cm largura útil de 180 a 800 
mm, para a movimentação de sacos, caixas e 
vasilhas.

A escolha certa para produtos pesados e volumosos

Sèrie H

Ergonómica, 
potente y fiable

/15

15.000 g

≥ 0,5 g

≥ 5 g

/30

30.000 g

≥ 1 g

≥ 10 g

/60

60.000 g

≥ 2 g

≥ 20 gDivisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso



tRanspoRtadoR de alimentação

HSC350

desviadoR de 3 posições

≥ 2 g ≥ 5 g ≥ 10 g

≥ 1 g≥ 0,5 g≥ 0,2 g

3.000 g 6.000 g 15.000 g

/15/06/03

A “Sèrie P” HSC350 é constituída por 
transportadores de plástico modulares 
capazes de resistir às mais agressivas 
substancias derivadas das industrias químicas, 
farmacêuticas ou alimentar. 
Disponível em numerosas configurações de 
1 a 4 tapetes transportadores standard e 
modulares com largura útil de 75 a 620 mm.

A “Sèrie P” da controladora 
de peso HSC350 cumpre 
integralmente as normas 
mais rigorosas em matéria 
de higiene e limpeza nos 
ambientes mais húmidos

Produtos extremos em ambientes hostis

Serie P

Potente, 
robusta e 

precisa

Divisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso



configuRação com 2 canais

HSC350 /01

1.500 g

≥ 0,2 g

≥ 2 g

/03

3.000 g

≥ 0,5 g

≥ 5 g

/06

6.000 g

≥ 1 g

≥ 10 g

seleção de pRoduto a gRanel

De dimensões compactas, é configurável como 
linha de seleção múltipla de produto (grading 
line) com largura útil de transporte de 100 a 300 
mm.

A máquina selecionadora 
por peso HSC350 “Série 
Q” é inovadora pelo seu 
design, sua construção e 
extrema simplicidade 
de uso e manutenção: 
os tapetes modulares de 
plástico, removíveis sem a 
necessidade de ferramentas, 
aceleram as operações de 
lavagem e higienização.

Concebida e realizada para o produto a granel

Serie Q

Performática, 
essencial e
flexível

Divisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso



A solução “sob medida” para seu produto

Soluções personalizadas

Oportunidade

Solução 
HSC350

Objetivo

Solução 
HSC350

Problema

Solução 
HSC350

Foi realizada e patenteada 
uma linha que, mediante 
a recirculação do produto 
na máquina selecionadora 
por peso, facilita a correção 
manual do peso e minimiza 
a sobredosagem das 
embalagens, garantindo o 
controlo em 100% do lote de 
produção

Reduzir a sobredosagem 
no acondicionamento de 
cogumelos, morangos e 
frutos silvestres

A aplicação exigiu um 
estudo aprofundado para 
garantir a manutenção das 
funcionalidades do sistema 
de medição ao longo do 
tempo, vistas as condições 
operacionais extremas. 
Uma escolha cuidadosa 
dos materiais e das 
soluções técnicas garante o 
funcionamento da máquina 
24 horas por dia, com 
intervalos de manutenção 
reduzidos.

Verificação do peso em 
embalagens de sal com 
uma produtividade de 
mais de 350 unidades por 
minuto

Uma máquina projetada 
e realizada sob medida é 
a única solução: este caso 
foi resolvido com a retirada 
do produto, verificação do 
mesmo paralelamente ao 
transportador instalado e 
restituição do produto à 
mesa de acumulação, sem 
efetuar nenhuma modificação 
na linha existente.

Espaço limitado, linha 
existente não modificável 
com produto instável





RelatóRio estatístico do loteanalise on-lineaRquivo de clientes e foRnecedoRes

O rastreio dos alimentos 
e as leis criadas para 
a industria alimentar, 
adicionaram um grau de 
complexidade ao processo 
produtivo.
O software de gestão 
criado pela NEMESIS é uma 
excelente solução para estes 
problemas.

O STAT350 adquire 
informações sobre a 
origem dos produtos, bem 
como todos os eventos 
ocorridos durante as fases 
individuais de produção, 
cumprindo assim com as 
recomendações HACCP.

Entre outras, o programa oferece as 
seguintes funções:

- Indicação em tempo real do relatório do lote 
produzido

- Comando de até 32 controladoras HSC350 
utilizando apenas 1 PC

- Gestão do arquivo do produto com a 
definição de todos os parâmetros

- Indicação em tempo real dos dados de 
produção, bem como armazenamento dos 
dados para futuros processos

O software para recolha e gestão de dados

STAT350



veRificação em latasdiagnóstico e alaRmes

HSC350

≥ 5 g ≥ 10 g≥ 2 g≥ 1 g

≥ 0,1 g ≥ 0,2 g ≥ 0,5 g ≥ 1 g

6.000 g 15.000 g3.000 g1.500 g

/06 /15/03/01

desviadoR pRogRessivo de 3 canais

Disponível em numerosas 
configurações de 1 a 4 tapetes 
transportadores de correntes 
com largura útil de 50 a 230 
mm, para a verificação de latas, 
potes e frascos.

A “Sèrie R” da HSC350 
combina uma robustez 
incomparável, uma alta 
precisão e um design criado 
para uso em ambientes 
industriais extremos.

Forte, 
rápida e 
precisa

Máquina selecionadora com correntes para alta velocidade

Sèrie R

Divisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso



HSC350

Portata

Risoluzione (d)

Divisione (e)

Cada unidade pode ser equipada com um 
ou mais sistemas de marcação, com um 
aplicador de 2” a 6” no topo, parte lateral, no 
fundo ou na parte frontal do produto.

Os sistemas de marcação peso/preço 
HSC350, podem ser perfeitamente integrados 
na linha de produção ou funcionar como 
unidade autónoma.

aplicadoR fRente de movimentoaplicadoR faixa em “c”possibilidade de aplicação

As etiquetadoras peso- 
preço automáticas da 
“Série KX” permitem - na 
versão base - realizar 
o primeiro passo para 
a racionalização dos 
processos produtivos, 
garantindo - nas versões 
avançadas - a plena 
satisfação das crescentes 
exigências das modernas 
linhas industriais.

Versátil, 
precisa, 
orientada para 
o desempenho



aplicadoR infeRioRaplicadoR infeRioR e supeRioRaplicadoR lateRal

HSC350

Disponível em várias configurações, de 1 a 5 
transportadores com largura de 160 a 400 mm. ≥ 50 mg

≥ 0,5 g ≥ 1 g ≥ 2 g

≥ 0,2 g≥ 0,1 g

1.500 g 3.000 g 6.000 g

/06/03/01

Uma nova geração de 
sistemas de pesagem e 
etiquetagem capazes de 
fornecer um excelente 
desempenho com 
uma relação de custo 
incomparáve.

A etiquetagem peso-preço fiável para aplicações gerais

Sèrie KX

Divisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso



configuRação simples e Rápidagestão da base de dadospRé-visualização da etiqueta

Com o programa LABEL350 
a gestão das etiquetadoras 
peso-preço HSC350 torna-se 
simples e intuitiva também 
para as aplicações mais 
flexiveis e rápidas. 

A criação e edição dos 
formatos das etiquetas no 
monitor, a gestão da base 
de dados de PLUs com 
possibilidade de comunicação 
de dados e integração na 
rede da fábrica, são algumas 
das funções de base do 
pacote de software.

A gestão de textos no 
formato UniCode facilita 
a respetiva utilização com 
alfabetos não ocidentais.

LABEL350
Plena autonomia operacional incluída no preço

O ambiente de trabalho integrado LABEL350, 
fornecido juntamente com a etiquetadora 
peso-preço HSC350, inclui uma série 
de instrumentos que garantem grande 
simplicidade de uso e plena autonomia na 
gestão dos esquemas gráficos e dos PLUs.

A transferência dos ficheiros para as estações 
de trabalho individuais pode ser efetuada 
facilmente com um pendrive USB, se a 
etiquetadora peso-preço não estiver ligada 
em rede Ethernet.



HSC350

aplicação de etiqueta lateRalaplicação na logísticaaplicação de etiqueta no fundo

Para pesagem e etiquetagem de produtos volumosos

15.000 g

≥ 0,5 mg

≥ 5 g

/30

30.000 g

≥ 1 g

≥ 10 g

/60

60.000 g

≥ 2 g

≥ 20 g

/15

Disponível em várias configurações, de 1 a 5 
transportadores com largura de 300 a 620 mm.

Sèrie KX

Caixas, grades e outras 
embalagens grandes, podem 
ser pesadas e etiquetadas 
com pesos fixos ou variáveis 
graças à “Sèrie KX” de 
maquinas de marcação peso/ 
preço.

Etiquetadora
Peso/Preço para
grandes tamanhos

Divisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso



detetoR de metais em unidade autónomadetetoR de metais paRa pós detetoR de metais veRtical com coRReias

Inspeção em 
linha de 100%

O detetor de metais, perfeitamente integrado 
na lógica de comando e controlo, pode ser 
fornecido na configuração de 1 a 4 tapetes 
transportadores tradicionais ou modulares, 
como unidade autónoma ou em combinação 
com a máquina selecionadora por peso 
HSC350.

Na produção industrial, a segurança e 
fiabilidade representam fatores essenciais 
para garantir aos consumidores finais a plena 
conformidade dos produtos com os padrões 
qualitativos.



MHMX

máquina selecionadoRa e detetoR de metais paRa sacos integRação com etiquetadoRa

Pode-se obter um sistema de 
controlo avançado de fim-de- 
linha atraves da combinação 
de um controlador de peso 
HSC350 e um detector 
de metais mono ou múlti-
frequência.

O sistema de recolha de 
dados estatísticos HSC350 
e a impressora local 
registam as
não conformidades 
encontradas pelo detetor 
de metais.

/01 /03 /15 /30/06

6.000 g3.000 g 15.000 g 30.000 g1.500 g

≥ 0,1 g ≥ 0,5 g ≥ 1 g≥ 0,2 g

≥  2 g≥ 1 g ≥ 5 g ≥ 10 g≥ 0,5 g

≥50 mg

HSC350

Sèrie MX
Sistema integrado com Detector de Metais

Divisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso



A linha de manipulação de 
cestos é uma configuração 
avançada da “Série Z”, 
equipada com um canal
de “recirculação” onde os 
produtos não conformes 
circulam para terem seu peso 
corrigido, com a finalidade 
de minimizar os desperdícios 
e evitar os problemas de 
não conformidade. Após a 
correção, os produtos são 
novamente pesados para 
um controlo em 100% da 
produção. 

“Fornecer 
produto a 
menoTs é 
um delito, 
fornecer 
produto a 
mais é um 
pecado...” 

A configuração standard 
apresenta três tapetes 
transportadores: a unidade 
de entrada é capaz de 
distanciar as embalagens e 
carregar o módulo balança, 
onde são pesadas com 
precisão. Em seguida, o 
produto é transferido para 
o terceiro tapete no canal 
apropriado.



HSC350

≥ 0,5 g ≥ 1 g

≥ 0,1g≥ 50 mg

1.500 g 3.000 g

/03/01
O sistema de desvio “Flipper” permite manipular 
embalagens delicadas - até mesmo abertas - 
sem o risco de danos no produto ou de saída 
dele.

A HSC350 “Série Z” é uma 
máquina selecionadora 
por peso que trabalha 
em alta velocidade para a 
verificação de embalagens 
pequenas (cestinhos, 
tabuleiros, latinhas, potinhos), 
integrada com um sistema 
de classificação capaz de 
repartir o produto em três 
canais: subpeso, conforme e 
sobrepeso.

Classificação por peso em canais múltiplos

Sèrie Z

manipulação de tomates tapete modulaR de plástico manipulação de muRtinhos

Compacta, flexível 
e rápida

Divisão (e)

Resolução (d)

Gama de Peso




