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Nota ao Cliente 

Caro cliente, 

Você acaba de adquirir sua nova Empacotadora GOLPACK, um exemplo de 
desenvolvimento tecnológico. 

A equipe GOLPACK sempre se empenha para tornar seus produtos cada vez mais 
eficientes para sua empresa estar cada vez mais desenvolvida. 

Fizemos este manual para que você possa tirar o máximo de proveito de sua 
empacotadora. 

Leia-o atentamente para conhecer os recursos que esse produto oferece e consulte-o 
sempre que precisar de suporte para programar a Balança. 

Nós queremos, cada vez mais, conquistar a sua confiança. 

Estamos à sua inteira disposição para tirar quaisquer dúvidas e ouvir sua crítica ou 
sugestão. 

Para esclarecimentos, agendamentos de serviços, registro de sugestões ou reclamações, 
ligue para: 

55 (11) 4330-8020 ou 55 (11) 2988-3470 

Ou acesse nosso site: WWW.GOLPACK.COM.BR
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 1. PREFÁCIO. 

 2. DESCRICÕES BÁSICAS. 

  2.1. ESPECIFICAÇÃO: 

 VF160 VF250 VF350 
TENSÃO 210-240 Vca    ( 3~) 210-240 Vca    ( 3~) 210-240 Vca     (3~) 
FREQUÊNCIA 60 Hz 60 Hz 60 Hz 
CORRENTE 10A 10A 10A 
POTÊNCIA 2.2KW / 2.5KW* 2.2KW / 2.5KW* 2.2KW / 2.5KW* 
CONSUMO DE AR A 
60 ciclos/min. 

300 L/min 400 L/min 580 L/min 

DIMENSÃO DA 
EMBALAGEM 
(largura x compr. máx) 

60-160mm x 260mm 60-250mm x 410mm 160-350mm x 500mm

    
(* com Eurolock) 

 2.2. AMBIENTE DE TRABALHO. 

�Temperatura: 10 ~ 50°C 
�Umidade: 35-85% 
�Instalação: A Empacotadeira deve ser instalada em uma superfície plana, rígida e livre de 
vibração. 
�Aterramento: Verifique se o barramento do Terra esta ligado adequadamente. 
�Evite que a máquina trabalhe em ambientes empoeirados, gasosos e excessivamente úmidos. 

 2.3. OUTRAS CONSIDERAÇÕES. 

�Nunca tocar a tela com ferramentas ou objetos pontiagudos. Ex.: canetas e chaves. 
�Trabalhar com as portas da Empacotadora sempre fechadas. 
�Não tocar os mordentes. 
�Não utilizar peças de reposição não originais. 
�Nenhuma pessoa não autorizada ou desqualificada deve abrir ou alterar o painel elétrico. 
�Desligue completamente a Empacotadora durante a limpeza ou manutenção. 
�Verifique sempre o fornecimento correto de ar. 
�Na eminência de qualquer acidente não exite em acionar o botão de emergência 
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3.        INSTALAÇÃO ELÉTRICA. 

� REDE DE ENTRADA   220VCA   60Hz   3~ (TRIFÁSICO)

 Esta é a melhor configuração de entrada de alimentação para a Empacotadora 
VF160/250/350. Deste modo a máquina funcionará sem restrições. 
 Junto à Empacotadora poderão ser ligados esteira de saída e Balança dosadora em pontos 
disponibilizados exclusivamente para isto. 

 Para a ligação exclusiva da Empacotadora recomenda-se utilizar condutores de secção 
nominal de 2,5mm². Proteja o circuito com disjuntor que atenda ao consumo da máquina. (vide 
tabela de especificação). 
 Se a Empacotadora for usada como centro de distribuição para alimentação de esteiras, 
elevadores, balança, calhas e silos vibratórios e etc, recomenda-se utilizar condutores de secção 
nominal de 4,0mm². Proteja o circuito com disjuntor que atenda o total de carga instalada. 

� REDE DE ENTRADA   220VCA   60Hz   2~  (MONOFÁSICO)

 Nesta configuração de entrada de alimentação a Empacotadora VF160/250/350 funcionará 
com restrições. 
 Dependendo das características elétricas de balança, elevadores e esteiras, estes não 
poderão ser ligados ao painel da Empacotadora.  
 A tomada para alimentação da esteira de saída estará indisponível para uso. 

 Para este uso recomenda-se a utilização de condutores de secção nominal de 2,5mm². 
Proteja o circuito com disjuntor que ateda ao consumo da máquina. (vide tabela de 

especificação). 

� REDE ELÉTRICA   380VCA   60Hz   3~  (TRIFÁSICO)

Esta não é uma configuração de entrada recomendada: Faz-se-a o uso de 1F + N. 
 Dependendo das características elétricas de balança, elevadores e esteiras, estes não 
poderão ser ligados  ao painel da Empacotadora. 
 A tomada para alimentação da esteira de saída estará indisponível para o uso. 

 Para este uso recomenda-se  a utilização de condutores de secção nominal de 2,5mm². 
Proteja o circuito com disjuntor que atenda ao consumo da máquina. (vide tabela de 

especificação). 

� Obs.: Para qualquer configuração da rede elétrica local, certifique-se de fornecer um 
aterramento adequado à Empacotadora. Utilize-se de condutores com secção compatível a carga 
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da máquina. 
Recomenda-se o uso de um ponto de terra exclisivo à Empacotadora. 

  

  
  

 4. MÉTODOS DE FUNCIONAMENTO. 

 4.1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO. 

                                                                
             Gráfico baseado em uma produção de 60 pacotes / minuto. 

 O funcionamento caracteriza-se por uma sequência de acionamentos mecânicos e 
pneumáticos que serão realizados de acordo com o programa que a Empacotadora executará. 
 Neste programa deverão ser determinados tempo de acionamento e desacionamento dos 
itens da Empacotadora, tais como mordentes, faca, correias e etc. 
 De acordo com a produção estipulada a Empacotadora automaticamente criará um ciclo 
horário onde todos os tempos determinados serão encaixados e sincronizados. 
 O gráfico acima ilustra o funcionamento baseando-se em uma produção de 60 
pacotes/minuto onde o ciclo horário é de 1 segundo (1000ms). 

60 pacotes / 60 segundos (1min) = ciclo de 1 segundo (1000ms). 
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 4.2. AJUSTES INICIAIS. 

 É fundamental que o filme percorra corretamente todo o trajeto indicado na figura. Obedeça 
a sequência e o sentido dos roletes. 
 Quando posicionar a bobina do filme (embalagem) no desbobinador da Empacotadora, 
respeite a direção de puxamento. 
 Faça com que a embalagem passe corretamente pelo datador e pela fotocélula. 
 O datador poderá ser deslocado a fim de se posicionar a data no local adequado de cada 
embalagem. Para mover a posição de impressão da data utilize-se tanto do manípulo localizado na 
parte inferior do corpo do datador, quanto do manípulo localizado na lateral do carrinho do filme. 
Oriente-se pela graduação ao lado do manípulo lateral. 
  

  

Posicione a fotocélula de modo que seu foco luminoso detecte a tarja presente na lateral da 
embalagem. Utilize-se do manípulo localizado na lateral da fotocélula. 
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 A pressão de ar do circuito pneumático da Empacotadora deve ser ajustada de acordo com a 
especificação presente tanto no corpo da máquina quanto neste manual. 
 O regulador geral presente na parte traseira da Empacotadora deve ser ajustado entre 6 e 7 
BAR. Níveis de pressão diferentes do especificado causarão disturbios no funcionamento da 
Empacotadora. 
                                                        

                                                                                                                       
 As correias e o datador especialmente devem ser regulados entre 1,5 e 2 BAR. 
 Estes circuitos possuem reguladores individuais presentes no interior da Empacotadora.  

Controlador Digital de Temperatura           Controlador Analógico de Temperatura 

 Cada mordente da Empacotadora possui um controlador digital individual. Esta prática 
permite um controle preciso de temperatura, requesito indispensável nos processos de selagem. 
 Os controladores estão presentes na parte frontal do painel, e estão identificados como 
MORDENTE DIANTEIRO, MORDENTE TRASEIRO, MORDENTE VERTICAL e 
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EUROLOCK (opcional). 
 Seu manuseio é simples: basta pressionar o botão P e aguadar a mensagem SP1 aparecer no 
visor. Em seguida através dos botões � e � determine a temperatura de selagem de cada mordente. 
Por fim aperte P mais uma vez para cofirmar o ajuste. 
 O datador possui um controlador analógico de temperatura para facilitar sua operação. Gire 
o disco presente na face do controlador para determinar sua temperatura. 
 O datador também possui um temporizador analógico para controlar o consumo da fita. Do 
mesmo modo gire o disco presente em sua face para controlar o consumo da fita. 

 4.3. TELA PRINCIPAL. 

 Ligue a empacotadora e aguarde a inicialização do software. 
 Em seguida veremos a TELA PRINCIPAL. Como visto na imagem abaixo: 

 Através da TELA PRINCIPAL temos acesso tanto as visualizações do processo produtivo 
quanto aos principais botões de operação. 

Visualização da receita selecionada. 

Visualização da produção programada e produção realizada (Ciclos/Minuto). 
Toque o botão para ter acesso a parametrização da produção programada. 

Determina o tempo em que a Empacotadora realizará o fechamento da embalagem. 
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Visualização dos pacotes produzidos. 
Toque o botão ZERAR para reiniciar a contagem. 

Botão LIGA/DESLIGA. 
Utilizado para ligar/desligar o processo produtivo da Empacotadora. 

Botão de movimentação do CARRINHO DO FILME. 
Primeiro toque este botão. Em seguida aparecerá a tela que segue abaixo: 

Utilize-se dos botões “MOVE P/ ESQUERDA” e “MOVE P/ DIREITA” para movimentar o 
carrinho na direção desejada. 
Este recurso tem por objetivo centralizar o filme no “colarinho” da Empacotadora. 

Botão de acesso aos parâmetros principais da Empacotadora. 

Botão de acesso à configuração do relógio e calendário do sistema. 
Primeiro toque este botão. Em seguida aparecerá a tela que segue abaixo: 
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Toque o campo a ser alterado (dd/mm/aaaa) ou (hh:mm:ss). 
Em seguida utilize-se do teclado alfanumérico para efetuar a alteração. 
Para confirmar o processo toque o botão “ENTER”. 

Botão de acesso a RECEITA. 
Receita é todo o conjunto de parâmetros que será associado a algum pacote ou embalagem 
específicos. 

Botões de avanço ou retorno de menus. 

 4.4. AJUSTE DOS PARÂMETROS. 

 Depois de tocar o botão de acesso aos parâmetros principais, aparecerá uma tela 
(figura abaixo) que lhe permitirá ajustar os seis primeiros itens da Empacotadora. 
    
         (Primeira tela de parametrização) 

*obs.: Para o funcionamento  dos itens abaixo será necessário deixar a opção “MODO” em 
“CICLO”. 
Para inibir o funcionamento dos mesmos deixe a opção “MODO” em “MANUAL” 
(consultar  tópico  4.5. OPERAÇÃO MANUAL). 
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O mordente horizontal como o próprio nome sugere é responsável pela solda horizontal da 
embalagem. 
É necessário estabelecer um tempo para que esta solda inicie e termine. Para isso, utilize-se dos 
campos demonstrados na figura que segue: 

Defina os valores de “INICIO” e “TEMPO” da solda horizontal e aperte “ENTER” para confirmar. 

O mordente vertical como o próprio nome sugere é responsável pela solda vertical da embalagem. 
É necessário estabelecer um tempo para que esta solda inicie e termine. Para isso, utilize-se dos 
campos demonstrados na figura que segue: 

Defina os valores de “INICIO” e “TEMPO” da solda vertical e aperte “ENTER” para confirmar. 
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As correias são responsáveis pelo puxamento da embalagem por todo o trajeto do conjunto do 
carrinho até a saída do tubo formador. 
É necessário estabelecer um tempo para que o puxamento inicie e termine. Para isso, utilize-se dos 
campos demonstrados na figura que segue: 

Depois de definir cada valor pressione “ENTER” para confirmar. 

Determine um valor para iniciar o puxamento. 

Determine um valor para o tempo de duração do puxamento.  
(Este valor determinará o comprimento da embalagem). 

Determine um valor para a aceleração.  
(A aceleração é o tempo que as correias demoram para atingir a velocidade máxima de 
puxamento). 
Este valor muda de acordo com as características de deslizamento de cada embalagem. 

Determine um valor para a desaceleração. 
( A desaceleração é o tempo que as correias demoram para pararem de puxar a embalagem) 
Este valor muda de acordo com as características de deslizamento de cada embalagem. 

Determine um valor para a frequência do Puxador. 
Este valor estabelece a velocidade com que as correias puxarão a embalagem. 
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A faca é responsável pelo corte da embalagem, tornando possível a individualização dos pacotes. 
É necessário estabelecer um inicio e um fim ao corte. Para isso, utilize-se dos campos 
demonstrados na figura que segue: 

Defina os valores para “INICIO” e “TEMPO” da faca. Pressione “ENTER” para confirmar. 

O datador é responsável pela impressão ou estampa de “data de fabricação”, “data de validade” e 
“lote” na embalagem. 
É necessário estabelecer um início e um fim para a impressão/estampa da data. Para isso, utilize-se 
dos campos demonstrados na figura que segue: 

Defina os valores para “INICIO” e “TEMPO” do datador. Pressione “ENTER” para confirmar. 
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O dosador é responsável pelo sincronismo entre a queda do produto (proveniente de 
balança/rosca/caneca/outros) e a selagem horizontal da embalagem. 
A otimização deste recurso resulta numa maior velocidade de produção. 
É necessário estabelecer um inicio e um tempo de duração à dosagem. Para isso, utilize-se dos 
campos demonstrados na figura que segue: 

Defina um valor para “INICIO” e “TEMPO” do dosador. Pressione “ENTER” para confirmar. 

*obs.:Depois de ajustar o último item desta primeira tela de parametrização, toque o botão à 
direita na parte inferior da tela para ter acesso aos seis próximos itens da Empacotadora. 

    

        (Segunda tela de parametrização) 
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O resfriamento vertical é responsável por uma injeção de ar comprimido na solda vertical logo 
após o término do tempo de duração do mordente vertical. 
Este recurso é utilizado em algumas embalagens que necessitam de tal para concluir a solda. 
É necessário estabelecer o início e o término do resfriamento vertical. Para isso utilize-se dos 
campos demonstrados na figura que segue: 

Defina um valor para “INICIO” e “TEMPO” do resfriamento vertical. Pressione “ENTER” para 
confirmar. 

O resfriamento horizontal é responsável por uma injeção de ar comprimido na solda horizontal 
logo após o término do tempo de duração do mordente horizontal. 
Este recurso é utilizado em algumas embalagens que necessitam de tal para concluir a solda. 
É necessário estabelecer o início e o término do resfriamento horizontal. Para isso utilize-se dos 
campos demonstrados na figura que segue: 
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Defina um valor  para “INICIO” e “TEMPO” do resfriamento horizontal. Pressione “ENTER” para 
confirmar. 

A fotocélula é utilizada para a detecção de uma tarja presente na embalagem, que indica o término 
do pacote.  
É necessário determinar apenas o atraso a partir da detecção para que a Empacotadora finalize o 
pacote. Para isso utilize-se do campo demonstrado na figura que segue: 

Defina um valor para “ATRASO” e pressione “ENTER” para confirmar. 

O fundo chato é responsável por dar ao pacote um aspecto quadrado. 
É necessário estabelecer o início e o término do fundo chato. Para isso utilize-se dos campos 
demonstrados na figura que segue: 
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Defina um valor para “INICIO” e “TEMPO” do fundo chato. Pressione “ENTER” para confirmar. 

O picote é responsável por formar uma tira com os pacotes, em uma quantidade determinada. 
É necessário estabelecer a quantidade de pacotes por tira. Para isso utilize-se do campo 
demonstrado na figura que segue: 

Defina um valor para “CONTAGEM”. Pressione “ENTER” para confirmar. 

No caso específico de utilizar tiras muito compridas necessitar-se-a de controlar a velocidade da 
esteira de saída (item opcional) para evitar a deformação dos pacotes. Determine a velocidade da 
esteira no campo “FREQUENCIA ESTEIRA”. 
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O flap é utilizado para apoiar, e expulsar o pacote recém formado para a esteira de saída ou a um 
outro sistema de transporte. 

Defina um valor para “INICIO” e “TEMPO” do flap expulsador. Pressione “ENTER” para 
confirmar. 

O aparador  é utilizado para conter a queda do produto e diminuir o impacto sobre os mordentes 
horizontais. Este recurso impede a ruptura da selagem dos pacotes recém formados. 

Defina um valor para “INICIO” e “TEMPO” do aparador de produto. Pressione “ENTER” para 
confirmar. 
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Este item é utilizado para a insersão de um gás específico dentro da embalagem. 
(Alguns gazes são utilizados para conservar os alimentos.) 

Defina um valor para “INICIO” e “TEMPO” do gás inerte. Pressione “ENTER” para confirmar. 

4.5.OPERAÇÃO MANUAL 

 A operação manual permite acionar individualmente os iten da Empacotadora a fim de  
facilitar a prática de testes ou manutenção. Esta operação será realizada nas mesmas telas de 
parametrização dos itens vistos anteriormente.  

 Quando a Empacotadora estiver em funcionamento e for necessário inibir o funcionamento 
de algum item basta mudar o modo de funcionamento de “CICLO” para “MANUAL”. 
  
 Para habilitar a operação manual basta deixar a opção “MODO” na condição “MANUAL”, 
como visto na figura que segue:  

A operação manual do mordente horizontal permite a abertura e fechamento do mesmo. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 
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A operação manual do merdente vertical permite o avanço e recuo do mesmo. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual das correias permite tanto a abertura e fechamento das mesmas quanto o 
puxamento do filme. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual da faca permite o avanço e recuo da mesma. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual do datador permite tanto o acionamento do mecanismo de impressão/estampa 
quanto o acionamento do motor que puxa a fita. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual do dosador permite a habilitação ou desabilitação do equipamento responsável 
pela dosagem de produto à Empacotadora. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 



22 

A operação manual do resfriamento horizontal permite a injeção de ar comprimido pelo seu 
mecanismo. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual do resfriamento vertical permite a injeção de ar comprimido pelo  seu 
mecanismo. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual do fundo chato permite o avanço e recuo do seu mecanismo de molde.  
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual do picote permite o acionamento de seu mecanismo. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual do flap expulsador permite o acionamento de seu macanismo. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 
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A operação manual do aparador de produto permite o acionamento de seu mecanismo. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

A operação manual do gás inerte permite a insersão de gás através de seu mecanismo. 
Utilize-se dos botões de LIGA/DESL ou PULSO. 

  4.6. CRIAÇÃO E SELEÇÃO DE RECEITAS. 
  
 A Empacotadora VFXXX lhe oferecerá a possibilidade de criar várias receitas diferentes, 
que serão suficientes para suprir toda a sua gama de pacotes. Estas receitas poderão ser 
parametrizadas diferentemente para atender as condições especiais de cada pacote ou 
filme/embalagem. 
 Na tela principal toque o botão de acesso á receita. Será solicitado o fornecimento de uma 
senha. 
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 No meio da figura do cadeado há uma tela secreta onde a senha será cadastrada. 

 Logo após o cadastro da senha e o seu fornecimento na tela solicitada, será apresentada a 
tela de criação e seleção de receitas e suas principais funções. 

Campo para a edição do nome das receitas. 

Botão para gravar as receitas. 

Botão para selecionar uma receita. 



25 

Lista das receitas criadas. 

Botões para navegação na lista de receitas. 

� PROCEDIMENTO PARA CRIAÇÃO DE RECEITAS. 
  
Através dos botões de navegação da lista de receitas selecione um campo vazio e aperte o botão 
“SELECIONA”. Em seguida aperte o botão “RECEITA” e adote um nome a receita. Por fim aperte 
“GRAVAR” para confirmar a criação da receita. 
Volte à TELA PRINCIPAL e acesse as telas de parametrização  da Empacotadora. Ajuste todos os 
itens e retorne à tela de criação e seleção de receitas. Aperte “GRAVAR” para confirmar os ajustes. 

� PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO DE RECEITAS. 

Toda vez que iniciar o processo produtivo da Empacotadora, será necessário selecionar uma receita 
já gravada. Para isso acesse a tela de criação e seleção de receitas e, através dos botões de 
navegação da lista de receitas, selecione a receita desejada. Aperte o botão “SELECIONA” para 
confirmar o procedimento. 
Retorne à TELA PRICIPAL e inicie a produção. 

 5. SIGNIFICADO DOS ALARMES. 
  
 No decorrer do funcionamento da Empacotadora poderá surgir na TELA algumas 
mensagens, as quais chamaremos de alarmes. 
 A função dos alarmes é representar algum perigo de operação ou uma falha de 
funcionamento. 
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PLC NÃO RESPONDE. 
Este alarme indica a falha de comunicação entre a TELA e o CLP (responsável pelo acionamento e 
controle de toda a máquina). 
Certifique-se de que o cabo de comunicação (dentro do painel elétrico) está fixado adequadamente. 

BOTÃO DE EMERGÊNCIA  ACIONADO. 

No caso de acionamento acidental apenas desacione  o botão. 
Caso o botão tenha sido acionado intensionamente certifique-se da causa antes de  desacioná-lo. 

MORDENTE HORIZONTAL OBSTRUÍDO. 

Indica que algo impossibilitou o fechamento completo do mordente horizontal. 
Toque a tela para desativar o alarme. 
Verificar: *a pressão do ar     *o sensor abaixo do mordente    *sujeira no mordente 

ALARME FALTA DE FILME. 

Indica que o filme chegou ao final. 
Substitua a bobina do filme. 
Se a embalagem estiver enrugada poderá disparar este alarme. Certifique-se da embalagem estar 
bem esticada e posicionada adequadamente.  
Verificar o sensor de fim de filme. 
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ALARME FIM DE FITA DO DATADOR 

Indica o fim da fita de impressão do datador. 
Substitua a fita de impressão. 

ALARME PORTA ABERTA 

Indica que a porta frontal da Empacotadora está aberta ou mal fechada. 
Feche a adequadamente para desativar o alarme. 

 6. PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO. 

� Embalagem não sela: 
Mordentes com baixa temperatura/Aumentar temperatura dos mordentes 
Tempo de selagem insuficiente/Aumentar  tempo de selagem 
Mordente com baixa pressão de ar/Verificar pressão de ar 
Mordente desalinhado/Verificar alinhamento dos mordentes 
 Mordente com sujeira/Limpar mordente 

� Solda queima embalagem 
Mordente com temperatura excessiva/Diminuir temperatura dos mordentes 
Tempo de selagem muito alto/Diminuir tempo de selagem 

� Correia não puxa filme 
Filme patina/Limpar  correias 
Filme não desliza nos roletes/Verificar se há algum rolete travado 

� Faca não corta 
Faca com sujeira/Limpar faca 
Faca desgastada/Substituir faca  
Tempo da faca desajustado/Ajustar parâmetros da faca 
Faca com baixa pressão/Verificar pressão do ar 
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� Falha na data 
Datador com baixa temperatura/Aumentar temperatura do datador 
Datador puxa pouca fita/Aumentar tempo de puxamento da fita 
Datador com baixa pressão/Verificar pressão do ar 
Datador com pouco tempo de acionamento/Aumentar tempo de acionamento 

Fita inadequada para tipo de embalagem/Substituir fita 

� Mordente prensa produto 
Ponto de dosagem inadequado/Auterar inicio ou tempo de dosagem 
Mordente com baixa pressão/Verificar pressão do ar 
Mordente com tempo desajustado/Ajustar parâmetros do mordente 

� Alternancia do tamanho do pacote 
Fotocélula deslocada/Posicionar fotocélula corretamente 
Fotocélula desprogramada/Programar fotocélula 
Tempo de puxamento insuficiente/Aumentar tempo de puxamento 

� Maquina desliga sozinha 
Acionamento de algum alarme/Verificar causa de acionamento de alarmes 
Problema com tensão de alimentação/Adequar o fornecimento correto de tensão 
Monitor de tensão desarma/Verificar pico ou queda de tensão  
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