MANUAL DE OPERAÇÕES

BALANÇAS DE
MULTIPLOS CABEÇOTES
(GM 10 - GM 14)

manual_multicabecote.indd 1

23/2/2011 11:51:58

2

manual_multicabecote.indd 2

23/2/2011 11:51:58

Nota ao Cliente
Caro cliente,
Você acaba de adquirir sua nova Balança de Multiplos Cabeçotes, 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 Balança.
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. Descrições Básicas
1.1. Modelo “GM10-1.7L-2P-L” ou “GM14-1.7L-2P-L”
GMXX | XXL | XP | X
				
			
		

Características da superfície da balança: C (corrugada) ou L (lisa)

Características de abertura da caçamba: 1P (uma porta) ou 2P (duas portas)

Volume das caçambas (1.3 ou 1.7L)

Quantidade de cabeçotes: 10 ou 14

1.2. Ambiente de Trabalho
■■ Temperatura: -5 ~ 30°C
■■ Umidade: 35-85%.
■■ Alimentação Elétrica: 208Vac ~ 230Vac /60Hz.
■■ Ambiente de instalação: A balança multi-cabeçote deve ser posicionada em uma
superfície plana, rígida e sem vibrações.
■■ Aterramento: Verifique se o terminal de aterramento está ligado ao terra.
■■ A balança multi-cabeçote deve ser limpa periodicamente.
■■ Evite que a máquina trabalhe em ambientes empoeirados e gasosos.

1.3. Outras Considerações
■■ Nunca tocar na tela com ferramentas ou objetos pontiagudos. Ex.: Canetas e chaves.
■■ Não esbarrar ou exercer pressão sobre as caçambas de pesagem.
■■ Antes de executar um programa verifique se há restos de produtos dentro da caçamba
de pesagem. Caso haja, pressione o botão ZERO para esvaziar e tarar as caçambas.
■■ Desligue completamente a balança durante a manutenção ou limpeza.
■■ Nenhuma pessoa não autorizada ou desqualificada deve abrir ou alterar o painel
elétrico da balança.
■■ Sempre se certifique de que a máquina deve estar presa e estável durante a limpeza,
manutenção ou operação.
■■ Jamais debruce ou apoie-se na máquina.
■■ Não toque nas caçambas enquanto a máquina estiver em funcionamento.
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1.3. Especificação
Parâmetro

Modelo da Máquina

Modelo da Balança

GM10-1.3

GM10-1.7

GM14-1.3

GM14-1.7

GM10HS-1.3

Tensão

208-230VCA

208-230VCA

208-230VCA

208-230VCA

208-230VCA

Frequência da Rede

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

Corrente Nominal

10A

10A

15A

15A

10A

Potência

2KW

2KW

2.5KW

2.5KW

2KW

Número de Cabeçotes

10

10

14

14

10

Volume das Caçambas

1300mL

1700mL

1300mL

1700mL

1300mL

Velocidade de Produção

60p/min

60p/min

70p/min

70p/min

60p/min

Número de Programas

99

99

99

99

99

Peso Máx. Programado

9999g

9999g

9999g

9999g

9999g

Peso Mínimo Programado

7g

7g

7g

7g

7g

Peso Máximo por Caçamba

3000g

3000g

3000g

3000g

3000g

Escala de Pesagem

0.1g

0.1g

0.1g

0.1g

0.1g
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2. Princípio de Funcionamento
Os produtos destinados
a serem pesados, serão, em
primeiro lugar entregues (por meio
de um elevador de transporte ou
por uma calha de alimentação) ao
Funil Alimentador da balança Multicabeçote. Então, o produto será
dispersado para o Prato Central
e posteriormente para as Calhas
Lineares.
A espessura do fluxo
de produtos pode ser alterada
através do ajuste da altura do Funil
Alimentador. Após o processo de
vibração, o produto será distribuído
uniformemente às Caçambas
Alimentadoras, que descarregarão
seu volume nas Caçambas de
Pesagem,
que
efetivamente
pesarão o produto.

ELEVADOR

ALIMENTADOR DE BALANÇA

FUNIL

PRATO CENTRAL

CALHA LINEAR

CALHA LINEAR

CAÇAMBA
ALIMENTADORA

CAÇAMBA
ALIMENTADORA

CAÇAMBA
DE PESAGEM

A balança somará os valores
de peso de cada Caçamba de
Pesagem, e calculará as inúmeras
combinações que satisfaçam o
peso-alvo programado. Depois
que o peso já foi combinado a
balança descarregará o produto à
uma Caçamba Coletora (opcional)
ou diretamente a Empacotadora.

CAÇAMBA
DE PESAGEM

CAÇAMBA
COLETORA

A linha de funcionamento da
balança é mostrado na figura 2.

EMPACOTADORA

Fig. 2 - Princípio de funcionamento.
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3. Métodos de Funcionamento
Todas as funções alteradas através da TELA, serão automaticamente atualizadas pela
balança, modificando diretamente o método de funcionamento.
Para cada parâmetro a balança fornecerá uma gama de valores permitidos para cada
função. Estes valores poderão ser visualizados na parte inferior da TELA.

3.1. Ajuste Inicial
Ligue a balança Multi-cabeçote e aguarde a inicialização do software.
Em seguida, podemos ver a tela (menu) principal, como mostrado na Fig.3.1.

Fig. 3.1.

zero

Toque este botão para limpar exclusivamente o produto remanescente nas caçambas de
pesagem e, ao mesmo tempo, tarar a balança. (Esta não é a calibração)
Quando o processo de tara estiver concluído, aparecerá na tela uma linha preta.
(como mostrado na figura 3.1)

STOP

Para parar a função CLEAR.
Quando a balança já estiver totalmente vazia toque este botão.

CLEAR

Toque este botão para limpar o produto presente em toda a estrutura da balança
(Funil alimentador; Prato Central; Calhas Lineares e Caçambas de Alimentação e Pesagem).
Este recurso é utilizado para “esvaziar” a balança.

9
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3.2. Partida (RUN)
Toque este botão por cerca de um segundo. A balança entrará no menu RUN (esta tela é
responsável pela execução dos programas) fig. 3.2.
Certifique-se de ter feito ZERO antes de entrar na tela RUN.

RUN

Fig. 3.2.

Parâmetros Dinâmicos: servem para um ajuste rápido com a balança em funcionamento.
Obs.: Estes parâmetros não serão salvos depois da balança ser desligada.

3.2.1

VEL PESO

Para definir a velocidade de produção da balança primeiro toque o botão, e em seguida
toque
para modificar o seu valor.

3.2.2

ALI LINEAR

Para definir a intensidade de vibração das Calhas Lineares primeiro toque este botão, e
em seguida toque
para modificar o seu valor.
Quanto maior for este valor, maior será a força de vibração das calhas lineares.

3.2.3

ALI
PRINCIPAL

Para definir a intensidade de vibração do Prato Central, primeiro toque este botão, e em
seguida toque
para modificar o seu valor.
Quanto maior for este valor, maior será a força de vibração do Prato Central.
Toque para aumentar ou diminuir o valor dos parâmetros dinâmicos.

3.2.4

3.2.5

RUN

Toque para LIGAR/DESLIGAR o processo produtivo da balança.

3.2.6

VOLTAR

Toque para SAIR deste menu e retornar ao menu PRINCIPAL. Primeiro faça com que a
balança fique no modo PAUSE.

10
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3.3. Operação Manual (Manual)
Toque este botão por cerca de um segundo para entrar no menu OPERAÇÂO MANUAL.
(Este menu é responsável pelo acionamento e verificação manuais de
todas as funções da balança)

RUN

Fig. 3.3.0.

ciclo run

Esta função tem por objetivo acionar os mecanismos de vibração e abertura dos
cabeçotes pelo período de um ciclo.
Primeiro toque o botão “CICLE RUN”, e depois selecione o cabeçote a ser acionado
tocando no número correspondente. Se ‘M’ for tocado, todos os cabeçotes acionarão.

3.3.2

cont run

Esta função tem por objetivo acionar os mecanismos de vibração e abertura dos
cabeçotes por um período ininterrupto.
Primeiro toque o botão “CONT RUN”, e depois selecione o cabeçote a ser acionado
tocando no número correspondente. Se ‘M’ for tocado, todos os cabeçotes acionarão.
Para interromper o funcionamento é necessário tocar o botão “STOP”.

3.3.3

al linear

Esta função tem por objetivo acionar as Calhas Vibratórias Lineares.
Primeiro toque o botão “AL LINEAR”, e em seguida toque o número correspondente da
calha vibratória a ser acionada. Se ‘M’ for tocado todas as calhas vibratórias acionarão.

3.3.4

1º al

Esta função tem por objetivo acionar a vibração do PRATO CENTRAL.
Primeiro toque o botão “1° AL”, e em seguida toque ‘M’.

3.3.5

alim

Esta função tem por objetivo acionar a abertura das CAÇAMBAS ALIMENTADORAS.
Primeiro toque o botão “ALIM”, e em seguida toque o número correspondente da caçamba
alimentadora a ser acionada. Se ‘M’ for tocado todas as caçambas alimentadoras acionarão.

3.3.6

peso

Esta função tem por objetivo acionar a abertura das CAÇAMBAS DE PESAGEM.
Primeiro toque o botão “PESO”, e em seguida toque o número correspondente da caçamba
de pesagem a ser acionada. Se ‘M’ for tocado todas as caçambas de pesagem acionarão.

3.3.1

11
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colecta

Esta função tem por objetivo acionar a abertura da CAÇAMBA COLETORA.
Primeiro toque o botão “COLECTA”, e em seguida toque ‘M’. (A CAÇAMBA
COLETORA é um item opcional, não presente em todas as balanças Multi-cabeçotes)

grs 0

Esta função tem por objetivo a visualização do peso atual nas CAÇAMBAS DE PESAGEM.
Primeiro toque o botão “Grs 0”, e em seguida toque o número correspondente da
CAÇAMBA DE PESAGEM cujo peso será visualizado. Tocando novamente o mesmo
número, a CAÇAMBA DE PESAGEM correspondente será tarada.
Não tare a CAÇAMBA DE PESAGEM quando esta estiver com produto em seu interior.

alim reset

Esta função tem por objetivo a visualização do peso atual no PRATO CENTRAL.
Primeiro toque o botão “ALIM RESET”, e em seguida toque ‘M’.
Tocando novamente ‘M’, o PRATO CENTRAL será tarado.
Não tare o PRATO CENTRAL quando este estiver com produto em sua superfície.

3.3.10

stop cabeça

Esta função tem por objetivo HABILITAR/DESABILITAR o funcionamento dos
cabeçotes. Primeiro toque o botão “STOP CABEÇA”, e em seguida toque o número
correspondente do cabeçote a ser HABILITADO/DESABILITADO. Os cabeçotes
Habilitados serão representados pela cor AZUL. Os cabeçotes DESABILITADOS
serão representados pela cor PRETA. Recomenda-se que os cabeçotes que
apresentarem mau funcionamento sejam DESABILITADOS, pois podem interferir no
funcionamento da balança. Esta função não é aplicável ao PRATO CENTRAL.

3.3.11

stop

Toque para encerrar alguma função em andamento.

3.3.12

voltar

Toque para SAIR deste menu e voltar ao menu PRINCIPAL.

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.4. Programação (PROGRAMAR)
programar

Toque este botão por cerca de um segundo. Digite a senha (senha inicial = 111111) e
pressione ENT para confirmar. Em seguida aparecerá o menu PROGRAMAÇÃO como
mostrado na figura. 3.4.0.

Fig. 3.4.0.

selec prog

A balança Multi-Cabeçote lhe oferecerá a possibilidade de salvar 100 programas diferentes,
que serão suficientes para suprir toda a sua gama de produtos a serem pesados. Estes
programas poderão ser parametrizados, diferentemente uns dos outros para atender as
características especiais de cada produto. Escolha um programa digitando um número de 0
a 99 e pressione ENT para confirmar.

12
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copiar prog

A balança Multi-Cabeçote lhe oferecerá a possibilidade de copiar os programas a fim de
facilitar a parametrização dos mesmos. O número à esquerda se refere ao programa de
origem, enquanto o número à direita se refere ao programa de destino. Utilize-se do teclado
e
alfanumérico para definir o número dos programas. Pressione as setas
, alternando
entre a posição de origem e destino. Pressione a tecla ENT para confirmar.

aj-parametros

Pressione este botão para adentrar a tela de parametrização do programa selecionado.
Fig. 3.4.1.

Fig. 3.4.1. (figura meramente ilustrativa)

3.4.1

nome prod

Toque este botão, e com o auxílio do teclado alfanumérico defina um nome ao
programa selecionado.

3.4.2

foto prod

Definir uma imagem ao produto a ser pesado.

3.4.3

peso prod

Definir o peso que a balança terá por meta pesar.

3.4.4

grs (+)

Definir o limite superior que a balança poderá pesar.
O valor não poderá ser zero.

3.4.5

grs (-)

Definir o limite inferior que a balança poderá pesar
O valor não poderá ser zero.

3.4.6

peso ok

É usado para corrigir a diferença entre o peso real e o peso demonstrado na tela.
Recomenda-se utilizar 0 (zero).
PESO REAL = PESO OK + DISPLAY.

3.4.7

vel

Definir a velocidade de produção da balança.

13
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3.4.8

3.4.9

3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.4.13

al amp

Definir a intensidade de vibração do PRATO CENTRAL.
Quanto maior o valor definido, mais forte o PRATO CENTRAL irá vibrar.
Para modificar este parâmetro primeiro pressione a tecla “BACKSPACE”, e então
digite um novo valor. Pressione ENT para confirmar. (Escala: 0,1-99,9)
Recomenda-se não utilizar um valor maior que 60.

al line

Definir a intensidade de vibração das CALHAS LINEARES.
Quanto maior o valor definido, mais forte as CALHAS LINEARES irão vibrar.
e
Primeiro, através das setas
defina a calha a ter seu valor modificado. Então
pressione BACKSPACE e digite um novo valor. Pressione ENT para confirmar.
Repita este processo para todas as calhas. (Escala: 0,1-99,9)
Recomenda-se não utilizar um valor maior que 60.

test al

Definir o tempo de vibração do PRATO CENTRAL.
Quanto maior o valor definido, mais tempo o PRATO CENTRAL irá vibrar.
Na Prática o valor definido será multiplicado por 10ms (10 milissegundos)
(Escala: 1-500 * 10ms)

test ca

Definir o tempo de vibração das CALHAS LINEARES.
Quanto maior o valor definido, mais tempo as CALHAS LINEARES irão vibrar.
Na Prática o valor definido será multiplicado por 10ms (10 milissegundos)
(Escala: 1-500 * 10ms)

carregar

É um percentual do peso programado. Enquanto o peso de uma CAÇAMBA DE
PESAGEM for inferior a esta porcentagem estabelecida, a balança continuará
a alimentar esta caçamba até que atinja ao percentual definido e esteja apta à
combinação entre as demais caçambas. (Escala: 1-99)

sem selec

Refere-se ao tempo que a balança aguardará uma Caçamba de pesagem atingir o
peso necessário para combinação. Passado este tempo e se alguma caçamba de
pesagem não conseguir atingir o peso ideal para combinação, a máquina forçará a
sua descarga mesmo que não atenda ao peso programado. (Escala: 1-9999)
Definir o modo de funcionamento da função de CONTROLE AUTOMÁTICO DE
VIBRAÇÂO. 0, 1 e 2 podem ser escolhidos.

3.4.13

aut

0: significa que a função AUT está desligada, ou seja, o sistema não modificará
automaticamente a intensidade de vibração das calhas lineares. Tal modificação
será realizada apenas manualmente.
1: Significa que o controle de vibração das calhas lineares agirá de acordo com o
peso programado. Este modelo é chamado de AFCT.
2: Significa que o controle de vibração das calhas lineares agirá de acordo com o
peso unitário em cada caçamba de pesagem. Este modelo é chamado de AFCI.

3.4.15

defal

Quando AFC é definido como 1, o sistema automaticamente modificará a intensidade
de vibração das calhas lineares de acordo com o PESO PROGRAMADO. Para
agilizar o processo de pesagem esta função permite definir o número de caçambas
que a balança utilizará para efetuar a combinação dos pesos. (Escala: 0,1-7,0)
Recomenda-se definir de 3 a 4 caçambas para combinação.

3.4.16

int na ali

Definir o tempo de pesagem. Após este tempo, a intensidade de vibração das
calhas lineares mudará para atingir o peso mínimo para combinação.
(Escala: 1-99) 10 é recomendado.

3.4.17

defal min

Refere-se ao desvio admissível do total de caçambas combinadas.
Este valor é uma porcentagem. (Escala: 0,1-99,9)

3.4.18

al unica

É a proporção de peso esperada em cada caçamba de pesagem após o processo
de vibração. (Recomenda-se entre 1/3 a 1/5 do peso programado)

3.4.19

int al

Definir o tempo de pesagem. Após este tempo, a intensidade de vibração das
calhas lineares mudará para atingir o peso mínimo para combinação.
(Escala: 1-99) 10 é recomendado.

3.4.20

limit grs al

Refere-se ao desvio máximo admissível da proporção de peso em cada caçamba
de pesagem Recomenda-se o valor: (1/6 a 1/10 do peso programado x INT AL).
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Observação: Quando a função AUT esta parametrizada como ‘2’, os ajustes
de AL UNICA, INT AL e LIMIT GRS AL serão feitos automaticamente.

Fig. 3.4.2.

3.4.21

sem intv

Com o objetivo de maximizar a precisão do peso, a balança executará
sequencialmente uma tara em todas as caçambas de pesagem de acordo com o
tempo ajustado nesta função. (Escala: 1-999min.)

3.4.22

temp ali 1

Atraso para acionar o Alimentador depois que a balança detectar falta de
produto no PRATO CENTRAL.

3.4.23

temp ali 2

Número de descargas que a balança executará para atingir o peso programado.
(Escala: 1-99)

ats alim 1

Para definir um tempo de atraso entre o fim da vibração das CALHAS LINEARES
e a abertura das CAÇAMBAS ALIMENTADORAS. Se o atraso for muito curto as
caçambas poderão “beliscar” o produto. Se o atraso for muito longo a velocidade
de produção será afetada. (Escala: 1-9999 * 10ms.)
Recomenda-se entre 20 e 30.

3.4.25

ats alim 2

Para definir um tempo de atraso entre a abertura das CAÇAMBAS
ALIMENTADORAS e a abertura das CAÇAMBAS DE PESAGEM. Se o atraso
for muito curto as caçambas poderão “beliscar” o produto. Se o atraso for muito
longo a velocidade de produção será afetada. (Escala: 1-9999 * 10ms.)
Recomenda-se entre 20 e 30.

3.4.26

vacilação

Para definir um intervalo de tempo entre a descarga das CAÇAMBAS DE
PESAGEM. Este recurso é utilizado apenas para produtos muito volumosos, cuja
descarga simultânea obstruiria o FUNIL DE SAÍDA.

3.4.24

15

manual_multicabecote.indd 15

23/2/2011 11:52:09

3.4.27

at coletor

Para definir um tempo de atraso entre a abertura das CAÇAMBAS DE PESAGEM
e a abertura da CAÇAMBA COLETORA. Se o atraso for muito curto as caçambas
poderão “beliscar” o produto. Se o atraso for muito longo a velocidade de
produção será afetada. (Escala: 1-9999 * 10ms.)

3.4.28

temp coletor

Definir um tempo de atraso para a CAÇAMBA COLETORA descarregar seu
conteúdo à EMPACOTADORA. (Escala: 1-9999 *10mS)
Válido somente se a balança possuir uma CAÇAMBA COLETORA.

3.4.29

atrs decarga

Para definir um tempo de atraso ao sinal de descarga (“Descarregou”) da balança
para a Empacotadora. (Escala:1-9999 *10mS)

3.4.30

descarga ok

Para definir um tempo de duração ao sinal de descarga.
(Escala: 1-9999 *10mS).

3.4.31

al max

Para definir um valor máximo de peso em cima do PRATO CENTRAL.
(Escala: 0.01-30.00 Kg)

3.4.32

al min

Para definir um valor mínimo de peso em cima do PRATO CENTRAL.
(Escala: 0.01-30.00 Kg)

3.4.33

mot al bald

Para definir a velocidade de rotação dos motores de abertura das CAÇAMBAS
ALIMENTADORAS. Há quatro PADRÕES para escolha: De 0 a 3.
Estes padrões deverão ser parametrizados no menu 6 (AJUSTE DO SISTEMA).

3.4.34

mot al gr

Para definir a velocidade de rotação dos motores de abertura das CAÇAMBAS
DE PASSAGEM. Há quatro PADRÕES para escolha: De 0 a 3.
Estes padrões deverão ser parametrizados no menu 6 (AJUSTE DO SISTEMA).

3.4.35

mot cold al

Para definir a velocidade de rotação dos motores de abertura da CAÇAMBA
COLETORA. Há quatro PADRÕES para escolha: De 0 a 3.
Estes padrões deverão ser parametrizados no menu 6 (AJUSTE DO SISTEMA).

3.4.36

peso único

Para definir o peso de uma única unidade do produto a ser pesado, por exemplo
um grão de feijão. Este parâmetro só terá validade se todas as unidades do
produto a ser pesado tiverem o mesmo peso.

3.4.37

FUNC ALI

Se após o processo de vibração alguma CAÇAMBA DE PESAGEM não tiver um
peso suficiente para combinação, a balança reservará esta caçamba e forçará
uma nova adição de produto a ela, para que possa ser usada no próximo ciclo.
“0” para cancelar esta opção.
“1” para habilitar a adição forçada de produto.

16
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3.5. Estatística
STATIST

Toque este botão por cerca de um segundo para entrar no menu ESTATÍSTICA.
(Este menu é responsável pela geração de todos os dados estatísticos referentes ao processo
produtivo da balança).

Fig. 3.5.

3.5.1

PROX GRAV

Mostrar o conteúdo de gravação de um arquivo posterior.

3.5.2

GRAV UP

Mostrar o conteúdo de gravação de um arquivo anterior.

3.5.3

GRAV FALHOU

Mostrar os registros atuais.

3.5.4

DATA A
VERIFICAR

Coloque a data da gravação e aperte ENT para confirmar.

3.5.5

Nº GRAVAÇÃO

Coloque o número da gravação e aperte ENT para confirmar.
*Para se criar um arquivo basta interromper o processo produtivo que a balança
automaticamente gravará os últimos registros.

3.5.6

APAGAR GRAV

Toque esta tecla e pressione ENT para confirmar. Todos os registros serão
excluídos.

17
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3.6. Aferição (Calibração)
CALIBRAÇÃO

Toque este botão por cerca de 1 segundo. Digite a senha (senha inicial = 111111) e pressione
ENT para confirmar. Em seguida aparecerá o menu de CALIBRAÇÃO (aferição) como
mostrado na figura. 3.6.

Fig. 3.6.

INICIAL

3.6.1

Digite o número do cabeçote a ser calibrado e aperte ENT para confirmar. O
botão ZERO ficará em destaque e será exibido na tela o peso atual do cabeçote
selecionado. Pressione ENT novamente para tarar o cabeçote e aguarde o botão
FULL ficar em destaque. Com o botão FULL já em destaque coloque o peso de 1Kg
(fornecido com a balança) na CAÇAMBA DE PESAGEM correspondente e pressione
ENT para confirmar. O peso de 1Kg será exibido na tela. Retire o peso da caçamba e
repita este processo aos demais cabeçotes. Para a calibração exclusiva do PRATO
CENTRAL será necessária a utilização de um peso de 30kg. Para selecionar o
PRATO CENTRAL digite ‘M’ e repita o mesmo processo visto anteriormente.

Atenção: Antes de calibrar verifique se as caçambas estão limpas.
Se a máquina não exibir o peso corretamente, repita o processo
de calibração quantas vezes for necessário. A calibração deve
ser feita em condição isenta de vibração e ventilação.

18
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3.7. Ajuste do Sistema
AJUSTE
SISTEMA

Toque este botão por cerca de 1 segundo. Digite a senha (senha inicial = 222222) e pressione ENT
para confirmar. Em seguida aparecerá o menu AJUSTE DO SISTEMA, como mostrado na figura 3.7.

Fig. 3.7.

3.7.1

PROG DATA

e
Para definir a data do sistema pressione as teclas
para passar de ano, mês e
dia. Para cada item digite o valor correspondente.

3.7.2

PROG TEM

e
Para definir a hora do sistema pressione as teclas
para passar de hora,
minuto e segundo. Para cada item digite o valor correspondente.

3.7.3

T CERTO

Quando a balança não encontrar uma combinação que atenda ao limite superior, o
sistema poderá controlar as caçambas que apresentarem um peso abaixo do limite
estipulado. Quanto maior for este valor, maior será a precisão, porém, menor será a
velocidade de produção. (Escala: 1-99)

3.7.4

OPTIMI

A balança selecionará a melhor opção de combinação entre as caçambas com peso
suficiente. Quanto maior for este valor, maior será a precisão, porém, menor será a
velocidade de produção.

EMPURRE

Esta função determina que as caçambas que sobrarem do processo de combinação
deveram combinar se entre si. Caso não seja possível a balança forçará uma nova
alimentação às Caçambas de Pesagem. Quanto maior for este valor, maior será a
quantidade de descargas que atendam ao peso programado, porém, menor será a
velocidade de produção. (Escala: 6-13)

3.7.5
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Para ativar ou desativar o funcionamento da CAÇAMBA COLETORA.
3.7.6

COLECTA

3.7.7

DETE
FORMA

“0” desativar CAÇAMBA COLETORA.
“1” ativar CAÇAMBA COLETORA.
Forma de controlar o nível de produto no PRATO CENTRAL.
“0” Sensor de nível.
“1” Célula de carga.
Forma de trabalho do PRATO CENTRAL.

3.7.8

FUNC ALI

3.7.9

PASSWORD1

Alterar a senha de acesso aos menus “PROGRAMAÇÃO” e “CALIBRAÇÃO”.
Rescreva a senha utilizando-se de 6 algarismos e pressione ENT para confirmar.
(A senha inicial é 111111)

3.7.10

PASSWORD2

Alterar a senha de acesso do menu “AJUSTE DO SISTEMA”.
Rescreva a senha utilizando-se de 6 algarismos e pressione ENT para confirmar.
(A senha inicial é 222222)

“0” Bobina vibratória
“1” Movimento rotativo

Definir a unidade de medida da balança.
“1” definido como grama (g). Recomendado quando o peso programado for menor
que 2000g (2Kg).
“2” não usar.
“3” definido como quilograma (Kg). Recomendado quando o peso programado for
maior que 2000g (2Kg).

3.7.11

DECIMAL

3.7.12

LAMP

Definir tempo para ativar a PROTEÇÃO DE TELA. A contagem será reiniciada
sempre que a tela for tocada. Para desativar a PROTEÇÃO DE TELA basta tocar a
tela. (Tempo: 1-99 min)

3.7.13

NETWORK
SET

Um computador externo poderá se conectar até a 16 balanças Multi-Cabeçotes ao
mesmo tempo. Use este parâmetro para definir o endereço da balança.
(Escala: 0-15)

3.7.14

TOUCH
SC CAL

Calibração da sensibilidade do toque a tela.
Não é recomendado que uma pessoa não autorizada calibre a tela.
Para definir o sinal PESO PRONTO. Há 3 maneiras 0-3.

3.7.15

ACTIVA
MODO

“0” Se a balança receber um sinal de descarga e não estiver pronta para descarregar,
ela memorizará este sinal, e assim que estiver pronta descarregará o produto.
Este pulso deverá ser uma borda de descida (1 para 0).
“1” Se a balança receber um sinal de descarga e não estiver pronta para descarregar,
ela não memorizará este sinal, e assim que estiver pronta não descarregará o
produto. Neste caso precisará de um novo sinal de descarga.
Este pulso deverá ser uma borda de descida (1 para 0).
“2” Se a balança receber um sinal de descarga e não estiver pronta para descarregar,
ela memorizará este sinal, e assim que estiver pronta descarregará o produto.
Este pulso deverá ser uma borda de subida (0 para 1).
“3” Se a balança receber um sinal de descarga e não estiver pronta para descarregar,
ela não memorizará este sinal, e assim que estiver pronta não descarregará o
produto. Neste caso precisará de um novo sinal de descarga.
Este pulso deverá ser uma borda de subida (0 para 1).
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Para definir a maneira de descarga de acordo com a quantidade de empacotadoras
usadas em conjunto com a balança.
3.7.16

3.7.17

3.7.18

DESCARGA

FILTRO

ALIM MOTOR

“0” quando somente uma Empacotadora estiver trabalhando em conjunto com a balança.
“1” quando somente uma Empacotadora estiver trabalhando em conjunto com a balança.
Porém, o peso que exceda ao programado será descartado pelo conjunto secundário.
“2” quando duas Empacotadoras estiverem trabalhando em conjunto com a balança.
É o tempo de estabilização do peso assim que a CAÇAMBA DE PESAGEM recebe
o produto. Quanto maior for o valor deste parâmetro, maior será a precisão do peso.
Porém, menor será a velocidade de produção.
e
Para mudar este valor pressione
para escolher o cabeçote que terá o
FILTRO modificado. Em seguida pressione BACKSPACE e digite o novo valor. Para
confirmar a operação pressione ENT. Recomenda-se utilizar entre 3-6.
Padrão de rotação do motor de abertura da CAÇAMBA ALIMENTADORA.
Há 3 padrões destintos que poderão ser ajustados para definir a velocidade de
abertura das caçambas alimentadoras de acordo com as 3 colunas que seguem
(mo.0, mo.1, mo.2 e mo.3).
Cada coluna deverá ter o mesmo valor em todas as linhas (FASE1 a FASE16).
Para cada coluna use um número diferente, assim haverá maior possibilidade de associar
a velocidade de abertura das caçambas às características individuais de cada produto.
“STOP TEMP” é o tempo que a caçamba permanecerá aberta para liberar o produto.
“CORRENT” é o sentido de rotação dos motores:
“0” para rotacionar 360° até a posição de origem. (recomendado)
“1” para rotacionar 180° e voltar a posição de origem.

3.7.19

PESO MOTOR

Padrão de rotação do motor de abertura da CAÇAMBA DE PESAGEM.
Há 3 padrões destintos que poderão ser ajustados para definir a velocidade de
abertura das caçambas de pesagem de acordo com as 3 colunas que seguem
(mo.0, mo.1, mo.2 e mo3). Cada coluna deverá ter o mesmo valor em todas as linhas
(FASE1 a FASE16). Para cada coluna use um número diferente, assim haverá maior
possibilidade de associar a velocidade de abertura das caçambas às características
individuais de cada produto.
“STOP TEMP” é o tempo que a caçamba permanecerá aberta para liberar o produto.
“CORRENT” é o sentido de rotação dos motores:
“0” para rotacionar 360° até a posição de origem. (recomendado)
“1” para rotacionar 180° e voltar a posição de origem.

3.7.20

MOTOR
COLECT

Padrão de rotação do motor de abertura da CAÇAMBA COLETORA.
Há 3 padrões destintos que poderão ser ajustados para definir a velocidade de
abertura da caçamba coletora de acordo com as 3 colunas que seguem
(mo.0, mo.1, mo.2 e mo.3). Cada coluna deverá ter o mesmo valor em todas as linhas
(FASE1 a FASE16). Para cada coluna use um número diferente, assim haverá maior
possibilidade de associar a velocidade de abertura das caçambas às características
individuais de cada produto.
“STOP TEMP” é o tempo que a caçamba permanecerá aberta para liberar o produto.
“CORRENT” é o sentido de rotação dos motores:
“0” para rotacionar 360° até a posição de origem.
“1” para rotacionar 180° e voltar a posição de origem. (recomendado)
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Fig. 3.7.1.

22

manual_multicabecote.indd 22

23/2/2011 11:52:24

4. Problemas de Funcionamento Indicados na Tela
Símbolos

Razões do Problema

solução

Amarelo

Uma única Caçamba de Pesagem
excedeu o peso programado.

1. Reduza “AL LINE” se “AUT” = 0.
2. Aumente “DEF AL” se “ AUT” = 1
3. Reduza “AL UNICA” se “ AUT” = 2

Verde Claro

Uma caçamba foi tarada tendo em
seu interior mais de 20% do peso
programado.

1. Limpe as caçambas antes de tara-las.
2. Ajuste “MOT AL GR” para garantir que as caçambas
esvaziem todo o seu conteúdo.
3. Pressione o botão “ZERO” no Menu Principal e reinicie
o processo produtivo.

Roxo

Alguma caçamba de pesagem
apresentou peso negativo.

1. Limpe as caçambas antes de tara-las.
2. Ajuste “MOT AL GR” para garantir que as caçambas
esvaziem todo o seu conteúdo.
3. Pressione o botão “ZERO” no Menu Principal e reinicie
o processo produtivo.

Verde

Auto Tara.

1. O intervalo de Auto Tara pode ser aumentado se o
produto não deixar resíduos nas caçambas.

Cinza Claro

Não há produto suficiente nas
caçambas

1. Aumente “AL LINE” ou “TEST CA”.
2. diminua “CARREGAR”.

Preto

Cabeçote desabilitado

1. Pode ser habilitado no menu MANUAL.
2. Falhas na calibração ou comunicação com a PLACA
PRINCIPAL.

Perda de referência

1. Executar aterramento adequadamente.
2. Refazer calibração.
3. Aumentar o valor do “FILTRO”.

Descarregando peso mais pesado

1. Definir “PESO OK” com valor positivo.

Diferença muito
grande entre o peso
exibido na tela e o
peso real

Descarregando peso mais leve

1. Definir “PESO OK” com valor negativo.

Produto remanescendo na
CAÇAMBA DE PESAGEM

1. Aumente a velocidade de rotação do motor de abertura
da caçamba da pesagem.
2. Aumente o valor de “ATS ALIM 2”.

Velocidade de resposta da célula
de carga muito lenta

1. Reduzir o valor do “FILTRO”.

Dificuldade de encontrar
combinação

1. Reduza o valor de “OPTIMI”.
2. Reduza o valor de “EMPURRE”.
3. Aumente o valor de “Grs (+)” e “Grs (-)”.

Baixa Taxa de Combinação

1. Aumente o valor de “DEF AL”.
2. Aumente o valor de “Grs (+)” e “Grs (-)”.

Processo produtivo
lento

Configuração inadequada para
AUT

1. Em AFCT, deixe o valor de “DEF AL” entre 3 e 5.
2. Em AFCI, deixe o valor de “AL UNICA” com 1/3 ou ¼ do
peso programado.

Barulho alto no
acionamento das
caçambas

Fechamento das caçambas muito
rápido

1. Reduzir velocidade de abertura em “MOT AL BALD”,
“MOT AL GR” e “MOT COLD AL”.

A caçamba abre mais
rapidamente que as
demais ou não fecha

Falha no posicionamento da
caçamba

1. Corrigir o posicionamento da caçamba.
2. Executar o funcionamento da caçamba no modo
MANUAL.

Mal funcionamento
em geral (PANE)

Problema de Software ou
Hardware.

1. Desligue a balança e torne a ligá-la.

Descarga descontinua
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5. Significado das Cores Indicadas na Tela
Nº

Cores

Significados

1

Amarelo

Uma única caçamba apresenta peso superior ao peso programado

2

Vermelho

Caçambas que tiveram o peso combinado

3

Azul

Caçambas com peso suficiente para combinação

3

Azul Claro

Caçambas com peso insuficiente para combinação

5

Roxo

Caçambas com algum problema de funcionamento

6

Verde

Auto Tara

7

Verde Claro

Erro de Tara

8

Preto

Caçamba desabilitada.

9

Branco

Caçamba vazia ou com pouquíssimo produto.

6. Relação dos Cabos de Entrada e Saída de Sinal (I/O)
I/O
Saída
Saída
Saída
Saída
Saída
Saída
Saída
Saída
Entrada
Entrada

DESCRIÇÃO

COR

Ready1A (peso pronto 1)

Marrom

Ready1B

Vermelho

Drop1A (descarregou 1)

Laranja

Drop1B

Amarelo

OverWT1A (sobre peso 1)

Verde

OverWT1B

Azul

Empty1 (vazio)

Roxo

Empty2

Cinza

Ready2A (peso pronto 2)

Marrom

Ready2B

Vermelho

Drop2A (descarregou 2)

Laranja

Drop2B

Amarelo

OverWT2A (sobre peso 1)

Verde

OverWT2B

Azul

Fill1 (alimentador)

Roxo

Fill2

Cinza

Input1A (descarrega 1)

Branco

Input1B

Preto

Input2A (descarrega 2)

Branco

Input2B

Preto
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7. Estrutura da Máquina
7.1. Componentes Principais
Os principais componentes de série da balança Multi-Cabeçote são mostrados na fig. 7.1.0.

Fig. 7.1.0.

1

FUNIL ALIMENTADOR

13

CABO DE ALIMENTAÇÃO

2

SENSOR DE NIVEL (opcional)

15

TELA

3

CALHA LINEAR

16

FUNIL DE SAÍDA

4

POSTIÇO DA CAÇAMBA ALIMENTADORA

17

PÉ DE BORRACHA

5

CAÇAMBA ALIMENTADORA

18

BASE DA BALANÇA

6

CAÇAMBA DE PESAGEM

19

SUPORTE PARA TRANSPORTE

7

CONJUNTO DE BICAS

20

CABEÇOTE

8

PAINEL ELÉTRICO

21

BOBINA LINEAR

9

TAMPA DO PAINEL ELÉTRICO

22

BOBINA PRINCIPAL

10

CABO A

23

PRATO CENTRAL

11

CABO B

24

CHAVE GERAL

12

CABO DE CONEXÃO COM PC

25

DISJUNTOR

13

CABO PARA TELA
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7.2. Dimensões
GM10 e GM14 (1.3L ou 1.7L)

Fig. 7.2.1. GM 10 e GM14.						

Fig. 7.2.2. GM 10 e GM14.

Fig. 7.2.3. GM10							

Fig. 7.2.3. GM14
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7.3. Instalação das Peças Móveis
7.3.1. Instalação da Caçamba de Pesagem
1. Como mostrado nas figuras 7.3.1A e 7.3.1B, coloque a haste traseira da caçamba de
pesagem no encaixe do cabeçote e aplique uma leve força para fixá-la.

Ponto de fixação
da caçamba

Ponto de fixação
do cabeçote

Ponto de fixação
do cabeçote

Fig. 7.3.1A							

Ponto de fixação
da caçamba

Fig. 7.3.1B

2. Pressione a caçamba da posição 1 para a posição 2 para torná-la horizontal, como
mostrado nas figuras 7.3.2 A e 7.3.2 B.

Posição 1

Posição 1
Posição 2

Posição 2

Fig. 7.3.2 A							

Fig. 7.3.2 B
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7.3.2. Instalação da Caçamba Alimentadora
Vide caçamba de pesagem.

7.3.3. Instalação da Calha Linear.
Coloque a alavanca da calha na posição de “afrouxar”. Em seguida encaixe “a” em “b”.
Por fim coloque a alavanca da caçamba na posição de “apertar”, como mostrado na
figura. 7.3.3.

Apertar

Afrouxar

		

Fig. 7.3.3.
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8. Posicionamento do Conjunto Completo (apenas como referência)

Fig. 8.0.
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9. Diagramas Elétricos
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Receita 1
Cliente:

data:

operador cliente:

tel.:

técnico golpack

cel.:

produto

peso

balança
multicabeçote

gm10 ( )

1,7 lts ( )

gm14 ( )

3,0 lts ( )

chapa lisa ( )
chapa corrugada (

)

Ajuste de Parâmetros
velocidade de produção

pcts/mim
( ) acima do mordente

dosagem do produto

( ) abaixo do mordente

nº programa

al line

foto prod.

t. est. al

nome prod.

t. est. ca

peso do produto

g

aut

grs (+)

g

def. al

grs (-)

g

int. na ali

peso ok

g

def. al. mim

vel

al. unica

al amp

int. al
limit grs al

g

g
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Por Parâmetro

CARREGAR

%

SEM SELEC
SEM INTV

ATRS DESCARGA
DESCARGA OK

min

AL MAX

TEMP ALI

AL MIN

TEMP ALI

MOT AL BALD

ATS ALIM

MOT AL GR

ATS ALIM

MOT COLBD

VACILAÇÃO

ALI FORÇADA

AT COLCT

PESO UNIC

TEMP COLECTOR
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Ajuste de Sistema

prog dat

lamp

prog tem

set network

t. certo

cal touch sc

optimi

activa modo

empurre

descarga

colecta

filtro

dete forma

alim. motor

func. ali

peso motor

decimal

motor colect

password 1

******

password 2

******
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Alim. Motor - Modelo Motor (mod. Ali.)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

Peso Motor - Modelo Motor (P motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

Motor Colect - Modelo Motor (Cl motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1
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Receita 2
Cliente:

data:

operador cliente:

tel.:

técnico golpack

cel.:

produto

peso

balança
multicabeçote

gm10 ( )

1,7 lts ( )

gm14 ( )

3,0 lts ( )

chapa lisa ( )
chapa corrugada (

)

Ajuste de Parâmetros
velocidade de produção

pcts/mim
( ) acima do mordente

dosagem do produto

( ) abaixo do mordente

nº programa

al line

foto prod.

t. est. al

nome prod.

t. est. ca

peso do produto

g

aut

grs (+)

g

def. al

grs (-)

g

int. na ali

peso ok

g

def. al. mim

vel

al. unica

al amp

int. al
limit grs al

g

g
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Por Parâmetro

CARREGAR

%

SEM SELEC
SEM INTV

ATRS DESCARGA
DESCARGA OK

min

AL MAX

TEMP ALI

AL MIN

TEMP ALI

MOT AL BALD

ATS ALIM

MOT AL GR

ATS ALIM

MOT COLBD

VACILAÇÃO

ALI FORÇADA

AT COLCT

PESO UNIC

TEMP COLECTOR
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Ajuste de Sistema

prog dat

lamp

prog tem

set network

t. certo

cal touch sc

optimi

activa modo

empurre

descarga

colecta

filtro

dete forma

alim. motor

func. ali

peso motor

decimal

motor colect

password 1

******

password 2

******

40

manual_multicabecote.indd 40

23/2/2011 11:53:06

Alim. Motor - Modelo Motor (mod. Ali.)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

Peso Motor - Modelo Motor (P motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

Motor Colect - Modelo Motor (Cl motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1
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Receita 3
Cliente:

data:

operador cliente:

tel.:

técnico golpack

cel.:

produto

peso

balança
multicabeçote

gm10 ( )

1,7 lts ( )

gm14 ( )

3,0 lts ( )

chapa lisa ( )
chapa corrugada (

)

Ajuste de Parâmetros
velocidade de produção

pcts/mim
( ) acima do mordente

dosagem do produto

( ) abaixo do mordente

nº programa

al line

foto prod.

t. est. al

nome prod.

t. est. ca

peso do produto

g

aut

grs (+)

g

def. al

grs (-)

g

int. na ali

peso ok

g

def. al. mim

vel

al. unica

al amp

int. al
limit grs al

g

g
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Por Parâmetro

CARREGAR

%

SEM SELEC
SEM INTV

ATRS DESCARGA
DESCARGA OK

min

AL MAX

TEMP ALI

AL MIN

TEMP ALI

MOT AL BALD

ATS ALIM

MOT AL GR

ATS ALIM

MOT COLBD

VACILAÇÃO

ALI FORÇADA

AT COLCT

PESO UNIC

TEMP COLECTOR
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Ajuste de Sistema

prog dat

lamp

prog tem

set network

t. certo

cal touch sc

optimi

activa modo

empurre

descarga

colecta

filtro

dete forma

alim. motor

func. ali

peso motor

decimal

motor colect

password 1

******

password 2

******
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Alim. Motor - Modelo Motor (mod. Ali.)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

Peso Motor - Modelo Motor (P motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

Motor Colect - Modelo Motor (Cl motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1
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Receita 4
Cliente:

data:

operador cliente:

tel.:

técnico golpack

cel.:

produto

peso

balança
multicabeçote

gm10 ( )

1,7 lts ( )

gm14 ( )

3,0 lts ( )

chapa lisa ( )
chapa corrugada (

)

Ajuste de Parâmetros
velocidade de produção

pcts/mim
( ) acima do mordente

dosagem do produto

( ) abaixo do mordente

nº programa

al line

foto prod.

t. est. al

nome prod.

t. est. ca

peso do produto

g

aut

grs (+)

g

def. al

grs (-)

g

int. na ali

peso ok

g

def. al. mim

vel

al. unica

al amp

int. al
limit grs al

g

g
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Por Parâmetro

CARREGAR

%

SEM SELEC
SEM INTV

ATRS DESCARGA
DESCARGA OK

min

AL MAX

TEMP ALI

AL MIN

TEMP ALI

MOT AL BALD

ATS ALIM

MOT AL GR

ATS ALIM

MOT COLBD

VACILAÇÃO

ALI FORÇADA

AT COLCT

PESO UNIC

TEMP COLECTOR
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Ajuste de Sistema

prog dat

lamp

prog tem

set network

t. certo

cal touch sc

optimi

activa modo

empurre

descarga

colecta

filtro

dete forma

alim. motor

func. ali

peso motor

decimal

motor colect

password 1

******

password 2

******
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Alim. Motor - Modelo Motor (mod. Ali.)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

Peso Motor - Modelo Motor (P motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

Motor Colect - Modelo Motor (Cl motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1
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Receita 5
Cliente:

data:

operador cliente:

tel.:

técnico golpack

cel.:

produto

peso

balança
multicabeçote

gm10 ( )

1,7 lts ( )

gm14 ( )

3,0 lts ( )

chapa lisa ( )
chapa corrugada (

)

Ajuste de Parâmetros
velocidade de produção

pcts/mim
( ) acima do mordente

dosagem do produto

( ) abaixo do mordente

nº programa

al line

foto prod.

t. est. al

nome prod.

t. est. ca

peso do produto

g

aut

grs (+)

g

def. al

grs (-)

g

int. na ali

peso ok

g

def. al. mim

vel

al. unica

al amp

int. al
limit grs al

g

g

50

manual_multicabecote.indd 50

23/2/2011 11:53:57

Por Parâmetro

CARREGAR

%

SEM SELEC
SEM INTV

ATRS DESCARGA
DESCARGA OK

min

AL MAX

TEMP ALI

AL MIN

TEMP ALI

MOT AL BALD

ATS ALIM

MOT AL GR

ATS ALIM

MOT COLBD

VACILAÇÃO

ALI FORÇADA

AT COLCT

PESO UNIC

TEMP COLECTOR
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Ajuste de Sistema

prog dat

lamp

prog tem

set network

t. certo

cal touch sc

optimi

activa modo

empurre

descarga

colecta

filtro

dete forma

alim. motor

func. ali

peso motor

decimal

motor colect

password 1

******

password 2

******
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Alim. Motor - Modelo Motor (mod. Ali.)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

Peso Motor - Modelo Motor (P motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

Motor Colect - Modelo Motor (Cl motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1
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Receita 6
Cliente:

data:

operador cliente:

tel.:

técnico golpack

cel.:

produto

peso

balança
multicabeçote

gm10 ( )

1,7 lts ( )

gm14 ( )

3,0 lts ( )

chapa lisa ( )
chapa corrugada (

)

Ajuste de Parâmetros
velocidade de produção

pcts/mim
( ) acima do mordente

dosagem do produto

( ) abaixo do mordente

nº programa

al line

foto prod.

t. est. al

nome prod.

t. est. ca

peso do produto

g

aut

grs (+)

g

def. al

grs (-)

g

int. na ali

peso ok

g

def. al. mim

vel

al. unica

al amp

int. al
limit grs al

g

g
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Por Parâmetro

CARREGAR

%

SEM SELEC
SEM INTV

ATRS DESCARGA
DESCARGA OK

min

AL MAX

TEMP ALI

AL MIN

TEMP ALI

MOT AL BALD

ATS ALIM

MOT AL GR

ATS ALIM

MOT COLBD

VACILAÇÃO

ALI FORÇADA

AT COLCT

PESO UNIC

TEMP COLECTOR
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Ajuste de Sistema

prog dat

lamp

prog tem

set network

t. certo

cal touch sc

optimi

activa modo

empurre

descarga

colecta

filtro

dete forma

alim. motor

func. ali

peso motor

decimal

motor colect

password 1

******

password 2

******
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Alim. Motor - Modelo Motor (mod. Ali.)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

mo. 2

mo.3

Peso Motor - Modelo Motor (P motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1

Motor Colect - Modelo Motor (Cl motor)
Fase 1 à 16

mo. 0

mo. 1
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Rua 24 de Fevereiro, 67 - Jardim Olavo Bilac - São Bernardo do Campo - SP
CEP-09725-820 - Tel: 55 (11) 4330-8020 / 55 (11) 2988-3470
WWW.GOLPACK.COM.BR
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