
EQUIPAMENTO 
ROLO DE 
LAMINAÇÃO 

MANUAL DE 
INSTRUÇÕES

MA-5085-P 251113

GLUING SOLUTIONS



Edição:

Meler Gluing Solutions, S.A

P.I. Los Agustinos, calle G, nave D-43
E - 31160 ORCOYEN Navarra (Espanha)
Tel.: + 34 948 351 110 
Fax: + 34 948 351 130
E-mail: info@meler.es

www.meler.eu

Edição Novembro de 2013

© Copyright by Meler

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, difusão ou utilização 
deste documento, por meios informáticos ou outros, em todo ou em parte, 
sem a autorização expressa do seu proprietário.

As especificações e informações contidas neste manual podem ser alteradas 
sem aviso prévio.



MA-5085-P  MANUAL DO ROLO DE LAMINAÇÃOÍNDICE

ÍNDICE

1. NORMAS DE SEGURANÇA 1-1

Generalidades 1-1

Simbologia 1-1

Elementos mecânicos 1-2

Elementos eléctricos 1-2

Elementos hidráulicos 1-2

Elementos térmicos 1-2

Ruído 1-3

Materiais 1-3

2. INTRODUÇÃO 2-1

Descrição 2-2

Utilização prevista 2-2

Utilização interdita 2-2

Modos de funcionamento 2-2

Identificação do equipamento 2-3

Descrição dos componentes do rolo de laminação 2-4

Descrição da estrutura do equipamento 2-4

Localização dos componentes do rolo de laminação 2-5

Descrição dos componentes do rolo de laminação 2-6

Esquema do conjunto de rolos 2-9

Descrição das bandas de entrada e saída 2-9

Componentes instalação pneumática 2-10

Componentes do visor de controlo 2-11

Componentes do painel de controlo 2-11

Equipamento opcional 2-12



MELER GLUING SOLUTIONS ÍNDICE

Baliza de três cores 2-12

Localização dos sistemas de segurança 2-12

Seta de emergência 2-12

Detector mecânico da barreira de segurança 2-12

Sistema de travamento magnético no armário pneumático 2-12

Sistema de bloqueio de porta no armário eléctrico 2-13

Localização dos sensores de trabalho 2-13

Sensor laser no final da banda de entrada 2-13

Detector mecânico no início da banda de saída 2-13

Célula fotoeléctrica no final da banda de saída  2-13

3. INSTALAÇÃO 3-1

Preparação 3-1

Requisitos da instalação 3-1

Espaço livre 3-1

Consumo eléctrico 3-2

Ar comprimido 3-2

Outros factores  3-3

Desembalagem 3-3

Conteúdo 3-3

Fixação do equipamento 3-4

Ajuste da posição de todos os elementos 3-4

Ajuste posição das bandas de entrada e saída 3-5

Ajuste da posição do conjunto de rolos de aplicação 3-5

Ajuste da posição do conjunto do rolo de pressão 3-5

Ligação eléctrica de alimentação 3-6

Ligação pneumática 3-6

Ligação das mangueiras 3-6

Estabelecer parâmetros 3-7

Estabelecer temperaturas de trabalho  3-7

Selecção do valor de sobreaquecimento 3-8



MA-5085-P  MANUAL DO ROLO DE LAMINAÇÃOÍNDICE

Manter a visualização de um elemento 3-8

Ligação de I/O externas 3-8

Nível baixo (opcional) 3-9

Velocidade de referência dos motores 3-9

4. UTILIZAÇÃO 4-1

Informação geral 4-1

Enchimento do depósito 4-1

Colocação do equipamento em funcionamento 4-2

Visualizações no equipamento 4-3

Visualização da temperatura de cada elemento 4-3

Visualização de alarmes 4-4

Visualização do nível de "hot-melt" 4-4

Visualização e ajuste da pressão de trabalho 4-5

Visualização e ajuste da velocidade de trabalho 4-5

Ajuste das temperaturas  4-5

Programação do relógio 4-7

Programação do dia e da hora actuais 4-7

Programação da activação/desactivação do equipamento 4-8

Programação da activação/desactivação da função "standby" do equipamento 4-9

Inibição do programa de função "standby" do equipamento 4-11

Teclas de funções especiais 4-12

Controlo do equipamento. Modos de funcionamento 4-13

Modo de trabalho MANUAL  4-13

Modo de trabalho AUTOMÁTICO e referência INTERNA 4-13

Modo de trabalho AUTOMÁTICO e referência EXTERNA 4-14

Modo de trabalho AJUSTE 4-14

5. MANUTENÇÃO 5-1

Limpeza do equipamento 5-1

Acesso à instalação pneumática 5-2



MELER GLUING SOLUTIONS ÍNDICE

Manutenção dos rolos 5-2

Limpeza do depósito 5-3

Substituição do tipo de adesivo. 5-3

Limpeza do adesivo queimado. 5-4

Esvaziamento do depósito 5-4

Manutenção dos motorredutores e rolamentos 5-5

Limpeza do ventilador do motor 5-5

Verificação do lubrificante 5-5

Lubrificantes recomendados 5-5

Limpeza de correias e correntes 5-6

Manutenção das bandas 5-7

Extracção da base do equipamento 5-7

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 6-1

Gerais 6-1

Dimensões 6-2

7. LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO 9-1

A. CONJUNTO DO DEPÓSITO 9-3

B. CONJUNTO DE ROLOS DE APLICAÇÃO 9-4

C. CONJUNTO DO ROLO DE PRESSÃO E DE ESCOVA 9-5

D. ARMÁRIO PNEUMÁTICO E SECADOR DE AR 9-6

E. ARMÁRIO ELÉCTRICO 9-7

F. CONJUNTO DO PAINEL DE CONTROLO 9-8

ANEXO 1: ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

ANEXO 2: ESQUEMA PNEUMÁTICO

ANEXO 3: PARÂMETROS DE TRABALHO 



MA-5085-P  MANUAL DO ROLO DE LAMINAÇÃOSEGURANÇA

1-1

1. NORMAS DE SEGURANÇA

Generalidades

A informação contida nestas indicações aplica-se não só à utilização habitual 
da máquina, mas também a qualquer intervenção nela realizada, para a 
manutenção preventiva da mesma ou em caso de reparações e substituições 
de componentes de desgaste.

É extremamente importante respeitar sempre os avisos de segurança 
contidos neste manual. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos pessoais e/
ou danos na máquina ou na restante instalação.

Antes de começar a trabalhar com a máquina, leia cuidadosamente este 
manual e, em caso de dúvidas, contacte a nossa Assistência Técnica. Estamos 
à sua disposição para qualquer esclarecimento que necessite.

Conserve os manuais em bom estado e ao alcance do pessoal que utilize e 
realize a manutenção da máquina. 

Além disso, forneça o equipamento de protecção necessário: vestuário, 
calçado, luvas e óculos de protecção adequados.

Em qualquer caso, respeite as normas locais em matéria de prevenção de 
riscos e de regulamentos de segurança.

Simbologia

A simbologia utilizada nos equipamentos de fusão e neste manual representa, 
em cada caso, o tipo de risco ao qual estamos expostos. A falta de atenção a 
um sinal de aviso pode provocar ferimentos pessoais e/ou danos na máquina 
ou na restante instalação. 

Aviso: Risco de choque eléctrico. A falta de atenção pode provocar ferimentos 
ou a morte. 

Aviso: Zona quente de alta temperatura. Risco de queimaduras. Utilizar 
equipamentos de protecção térmica.  

Aviso: Sistema sob pressão. Risco de queimaduras ou de projecção de 
partículas. Utilizar equipamentos de protecção térmica e óculos. 
 
 
Aviso: Informação de interesse para a utilização correcta do sistema. Pode 
constituir um ou vários dos riscos anteriores, pelo que é necessário tê-la em 
conta para evitar danos. 

Aviso: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção pode provocar 
ferimentos. 
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SEGURANÇA

Elementos mecânicos

A instalação de colagem requer partes móveis que podem provocar danos. 
Utilizar correctamente a instalação e não eliminar as protecções de 
segurança com o equipamento em funcionamento previne possíveis riscos de 
entalamento devido a elementos mecânicos em movimento.

Não utilizar a máquina se os dispositivos de segurança não estiverem 
colocados ou apresentem defeitos na instalação.

Para intervenções de manutenção ou reparação, parar, através do interruptor 
de corte geral, o movimento das partes móveis.

Elementos eléctricos

O sistema funciona com corrente monofásica (1x230 V + N / 50 Hz) de uma 
determinada potência. Nunca manusear o equipamento com a alimentação 
ligada, uma vez que pode provocar descargas eléctricas de elevada 
intensidade.

A instalação deve estar ligada à terra correctamente.

Os fios dos cabos de alimentação da instalação devem corresponder à 
corrente e à tensão eléctricas exigidas.

Inspeccionar periodicamente os cabos para verificar a existência de 
esmagamentos, desgastes ou rupturas, bem como evitar, aquando da sua 
colocação, tropeços ou quedas.

Ainda que o sistema cumpra os requisitos EMC, está desaconselhada a 
utilização, perto da instalação, de elementos com um elevado nível de 
radiação transmitida, p. ex.: telemóveis ou equipamentos de soldadura.

Elementos hidráulicos

Por tratar-se de um sistema sob pressão, devem respeitar-se as precauções 
inerentes a um equipamento desta natureza.

Em qualquer caso, e antes de qualquer manuseamento, assegurar que 
o circuito de adesivo perdeu completamente a pressão. Risco elevado 
de projecção de partículas quentes e, consequentemente, perigo de 
queimaduras.

Redobrar o cuidado com a pressão residual que possa ter ficado no interior 
das mangueiras durante o arrefecimento do adesivo. Ao voltar a aquecer 
e se os orifícios de saída estiverem abertos, existe o risco de projecção de 
partículas quentes. 

Elementos térmicos

Todo o sistema trabalha a uma temperatura de até 200 °C (392 °F). Deve 
trabalhar-se com equipamento de protecção adequado (vestuário, calçado, 
luvas e óculos de protecção) que cubra totalmente as partes expostas do 
corpo.



MA-5085-P  MANUAL DO ROLO DE LAMINAÇÃOSEGURANÇA

1-3

Deve ter-se em conta que o calor, devido às altas temperaturas atingidas, 
não se dissipa imediatamente ao desligar a fonte (eléctrica, neste caso) que o 
provoca. Neste caso, redobrar o cuidado, mesmo com o próprio adesivo. Este 
pode continuar muito quente, mesmo no estado sólido.

Em caso de queimaduras, arrefecer imediatamente a zona afectada com água 
fria e limpa. Além disso, deslocar-se logo que possível ao posto médico da 
empresa ou ao hospital mais próximo. Não tentar retirar o material adesivo da 
pele.

Ruído

Os níveis de ruído do sistema estão muito abaixo dos níveis permitidos, pelo 
que não constituem um risco específico que deva ser tido em consideração.

Materiais

Os sistemas Meler destinam-se à utilização com adesivos termofusíveis. 
Não devem ser utilizados com outros tipos de materiais, muito menos com 
solventes, que possam apresentar riscos pessoais ou provocar danos em 
órgãos internos do sistema.

Utilizar sempre componentes ou peças de substituição originais Meler, para 
garantir o correcto funcionamento e desempenho do sistema.

Na utilização do adesivo, serão apresentadas as normas contidas nas Fichas 
Técnicas e de Segurança disponibilizadas pelo fabricante. Prestar especial 
atenção às temperaturas de trabalho recomendadas, para evitar a degradação 
e carbonização do adesivo.

Ventilar suficientemente a área de trabalho para eliminar os vapores 
produzidos. Evitar a inalação prolongada destes vapores.
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SEGURANÇA

Esta página não contém texto.
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2. INTRODUÇÃO

Neste manual, é possível encontrar informações sobre a instalação, utilização 
e manutenção do rolo de laminação.

Os desenhos e as fotografias contidos neste manual referem-se ao conjunto 
do rolo de laminação de 600 mm de superfície de laminação, versão esquerda, 
o que significa que os formatos têxteis a colar são apresentados da esquerda 
para a direita. Este equipamento foi concebido para a aplicação de adesivos 
termofusíveis tipo PUR em formatos têxteis. 

O equipamento é composto por: uma plataforma sólida onde assenta todo o 
conjunto, o bastidor onde se coloca o rolo de pressão, o rolo de laminação, o 
depósito acumulador de adesivo, o armário eléctrico, o painel de controlo, o 
armário pneumático e as duas bandas, cuja descrição pode ser encontrada 
mais adiante. 

O conjunto da aplicação também engloba o equipamento de fusão de adesivo, 
que possui o seu próprio manual de instruções.
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Descrição

Utilização prevista

O rolo de laminação foi concebido para ser utilizado nas seguintes condições:

• Aplicação de adesivos termofusíveis a uma temperatura de até 180 
°C. Para utilizar temperaturas de trabalho superiores, consultar a 
assistência técnica da Meler.

•  Utilização do equipamento com acessórios Meler

•  Instalação do equipamento conforme as normas de segurança vigentes 
e as indicações contidas neste manual (fixações, ligação eléctrica, 
ligação hidráulica, etc.)

•  Utilização do equipamento em ambientes não explosivos ou 
quimicamente agressivos

•  Utilização do equipamento segundo as normas de segurança contidas 
neste manual, bem como nas etiquetas dos equipamentos, utilizando 
meios de protecção adequados em cada modo de funcionamento.

Utilização interdita

O rolo de laminação deve utilizar-se para os fins previstos e nunca para as 
seguintes aplicações:

• Utilização com adesivos à base de poliuretano reactivo ou poliamida, 
ou com qualquer outro material que possa apresentar riscos para a 
segurança e a saúde quando aquecido.

• Utilização dos equipamentos de fusão em ambientes onde seja 
realizada a limpeza com jactos de água.

• Utilização dos equipamentos de fusão para aquecer ou fundir produtos 
alimentares.

• Utilização ou manuseamento destes equipamentos sem as protecções 
de segurança adequadas.

Modos de funcionamento

O rolo de laminação pode utilizar-se nos seguintes modos:

Modo manual_Colocação em funcionamento da banda de entrada, 
levando o elemento a colar ao rolo de aplicação. A banda de entrada 
inicia o seu movimento quando o botão "início" é premido e o elemento 
colado é retirado da banda de saída. 
 
Modo automático_ 

Referência interna_ aquando da primeira utilização deste modo de 
funcionamento, deverá premir-se o botão "início" e, quando o formato 
colado é retirado da banda de saída, as bandas começam a funcionar 
automaticamente.  
Tanto no modo manual, como no semiautomático, as velocidades dos cinco 
motores (três dos rolos e dois das bandas) podem ser reguladas mediante 
os respectivos potenciómetros.
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Referência externa_O funcionamento do equipamento é controlado a 
partir da máquina principal mediante um sinal de 0-10 V. Neste caso, 
os potenciómetros funcionam como fundos de escala, sendo possível 
aumentar ou diminuir as velocidades enviadas a partir da máquina 
principal.

Modo "standby"_O equipamento permanece no estado de espera com 
as temperaturas dos elementos com um valor (programável) por baixo 
do pré-seleccionado. 
 
Modo de ajuste_Neste modo, é possível regular as posições das 
bandas e dos rolos mediante os respectivos sistemas de nivelamento. 
Enquanto este modo estiver activado, o equipamento não funcionará no 
modo manual ou contínuo. 
 
Modo de limpeza_Mantendo o botão "início" premido, o raspador 
1 abre-se e o raspador 2 mantém-se fechado, limpando o rolo 
de aplicação enquanto gira. É necessário utilizar um recipiente 
para recolher o adesivo. Enquanto este modo estiver activado, o 
equipamento não funcionará no modo manual ou contínuo.

Identificação do equipamento

Quando realizar pedidos de material de substituição ou solicitar o apoio da 
nossa assistência técnica, deverá indicar o modelo e a referência do seu equi-
pamento. 

Estes dados e outras informações de carácter técnico podem ser consultados 
na placa de identificação, situada en el lateral del armario eléctrico.
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Descrição dos componentes do rolo de laminação

Descrição da estrutura do equipamento

Todo o conjunto composto pelo rolo de laminação, pela banda de entrada 
e banda de saída está posicionado sobre uma plataforma robusta, sólida 
e regulável em altura. A altura de trabalho é de 900 mm +/- 75 mm. Mais 
especificamente, o depósito e o conjunto do rolo de laminação e rolo de 
pressão situam-se sobre o bastidor assinalado. As duas plataformas unem-se 
da forma indicada. 

Aviso: Antes da montagem da instalação, assegurar que não se correm riscos 
desnecessários. Uma utilização incorrecta pode causar danos no próprio 
equipamento ou ferimentos na pessoa que o utilize, podendo até provocar a 
morte. 
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Localização dos componentes do rolo de laminação

1. Painel de controlo 
 
2. Depósito acumulador de adesivo

3. Ligação da mangueira ao depósito 
 
4. Sensor de nível 
 
5. Sistema de lubrificação centralizado 
 
6. Sistema de rolos 
 
7. Sistema de secagem de ar 
 
8. Bandeja protectora de adesivo 

9. Instalação de ar comprimido (6 bar, máx.)

10. Interruptor principal e instalação eléctrica

11. Armário pneumático

12. Armário eléctrico

13. Conjunto baliza 
 
14. Conjunto de reguladores e manómetros 
 
15. Cilindros de efeito simples para rolos raspadores

16. Cilindro de efeito duplo para rolo de pressão 
 

9

12
10

13

8

14

11

7

15

2 341 5

6
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1. Depósito acumulador de adesivo

2. Tampa fixa

3. Ligação da mangueira

4. Sensor de nível

5. Tampa móvel

6. Pegas de abertura e fecho

7. Sonda de adesivo

8. Ligação da entrada de ar seco 

9. Estruturas de suporte do conjunto 

10. Ligação rápida para bandeja protectora

Descrição dos componentes do rolo de laminação

O rolo de laminação é composto por vários conjuntos de elementos: 

1. Depósito acumulador de adesivo

Tem uma capacidade máxima de 12 litros e a sua função é acumular o adesivo 
fundido, bombeado pelo equipamento de fusão. Possui revestimento de teflon 
e oito resistências de 400 W, quatro de cada lado, para manter o adesivo à 
temperatura adequada para ser aplicado. Esta temperatura é controlada por 
duas sondas, uma de cada lado do depósito, e um termóstato de segurança 
a 240 ºC. Além disso, dispõe de outra sonda para controlar a temperatura do 
adesivo e o conjunto está isolado com coberturas térmicas.

O depósito possui duas tampas independentes, uma móvel com uma pega 
incorporada para facilitar a abertura e outra fixa, à qual se liga a mangueira 
proveniente do equipamento de fusão e o sensor de nível. Ambas as tampas 
estão fechadas de forma estanque para evitar a reticulação do adesivo com 
o ar exterior; por este motivo e para assegurar o bom estado do adesivo, o 
depósito é continuamente alimentado com ar seco a partir de duas entradas 
diferentes.

O sinal do sensor de nível está ligado ao equipamento de fusão, de forma a 
que, quando este detecta um nível baixo, o equipamento de fusão bombeia 
adesivo. Os níveis vêm regulados de fábrica, mas podem ser modificados 
consoante as necessidades de aplicação.

2. Conjunto do rolo de aplicação de adesivo

1 6 7

9810

5 2 3 4



MA-5085-P  MANUAL DO ROLO DE LAMINAÇÃOINTRODUÇÃO

2-7

Este conjunto é composto pelo rolo de aplicação, o raspador de saída do 
adesivo e o raspador de retorno (ver figura). Este sistema está situado junto 
do depósito, pelo que a sua posição é regulada em simultâneo.

O rolo de aplicação tem 76 mm de diâmetro, 600 mm de comprimento e a sua 
função é a aplicação do adesivo sobre o formato têxtil. É aquecido por uma 
resistência de 800 W e possui uma sonda para controlar a temperatura. Estes 
dois sinais são transmitidos mediante a junta rotativa acoplada numa das 
extremidades. Esta junta está protegida com vários vedantes mecânicos que 
asseguram a sua estanqueidade, para que não entre adesivo.

Em qualquer um dos modos de funcionamento, a função do raspador de 
aplicação de adesivo aberto é regular a quantidade de adesivo necessária 
e o raspador de retorno aberto permite que o adesivo restante regresse ao 
depósito. No entanto, no modo de limpeza, o primeiro está aberto e o segundo 
fechado. A abertura máxima dos dois raspadores é de 10º. 
 
No depósito, encontram-se 6 parafusos (3 de cada lado) para ajustar a posição 
de paralelismo dos raspadores relativamente ao rolo de aplicação.

Este conjunto é alimentado por um motorredutor de 375 W com variador 

independente, cuja velocidade é regulável de 0 a 10 m/min.

1. Rolo de aplicação de adesivo

2. Raspador de saída de adesivo

3. Raspador de retorno

4. Barreira de segurança

5. Parafusos de ajuste para rolos raspadores

6. Laser de detecção de entrada de formato têxtil 

7. Junta rotativa

4
6

17 3

5

2
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3. Conjunto do rolo de pressão. 
 
Este conjunto é composto pelo rolo de pressão e o rolo de escova que se 
movem desde a barra de rotação (ver figura). A altura de regulação entre o 
rolo de aplicação e o de pressão é de 0-50 mm, ajustável mediante um volante 
e um conta-rotações. Cada rotação equivale a 1 mm. 
 
O sistema completo é activado pneumaticamente através de um cilindro de 
efeito duplo e pode ser regulado em três dimensões, para ajustá-lo à posição 
do rolo de aplicação. 
 
O rolo de pressão está coberto por silicone e é alimentado por um 
motorredutor de 375 W com variador independente, cuja velocidade é 
regulável de 0 a 10 m/min. A sua função é pressionar o formato contra o rolo 
de aplicação para que seja colado. O movimento é transmitido ao rolo de 
pressão através de uma corrente e engrenagem situadas no depósito. 
 
O rolo de escova é alimentado por um motorredutor de 250 W com variador 
independente, cuja velocidade é regulável de 0 a 10 m/min. A sua função 
é ajudar o formato têxtil a sair para a banda de saída. O movimento é 
transmitido directamente ao rolo de escova mediante uma correia dentada. O 
sistema dispõe de um rolo de contrapeso para tensionar a correia.

1. Rolo de pressão

2. Rolo de escova

3. Barra de rotação

4. Cilindro de efeito duplo

5. Sistema regulador da posição do conjunto de rolos 
de pressão

4 5

2
1

3
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Esquema do conjunto de rolos

De seguida, descreve-se esquematicamente a área de aplicação de adesivo, 
bem como os sentidos de rotação dos rolos.

Descrição das bandas de entrada e saída

Os formatos têxteis são transportados até ao rolo de laminação mediante uma 
banda de entrada e saem, depois de serem colados, pela banda de saída. 

Ambos os transportadores dispõem de uma estrutura sólida, regulável 
em altura e na posição horizontal em relação ao rolo de laminação, e de 
uma banda de transporte de silicone, accionada por um motorredutor de 
velocidade ajustável entre 0 e 10 m/min.

Direcção da colagem

Banda de entrada Banda de saída

Rolo de escovaRolo de pressão

Raspador de saída
Detector de entrada do formato têxtil

Detector de saída 
do formato têxtilRaspador de retorno

Sonda de temperatura

Sensor de nível

Tampa do depósito

Equipamento de fusão
Rolo aplicador
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  1. Regulador de pressão/manómetro de ar de rede e 
cilindros de efeito simples

  2. Regulador de pressão/manómetro e cilindro de efeito 
duplo

  3. Regulador de pressão/manómetro e sistema de ar seco

  4. Filtro de ar

  5. Entrada de ar seco no depósito

  6. Ligação rápida para a entrada de ar seco na bandeja 
protectora de adesivo.

Componentes da instalação pneumática

O armário pneumático integra exteriormente os reguladores e manómetros 
de controlo para a pressão geral do ar, os cilindros de efeito simples dos rolos 
raspadores, o cilindro de efeito duplo do rolo de pressão e o sistema secador 
de ar.  
 
Os cilindros de efeito simples regulam a abertura dos raspadores. Apesar 
de ser de efeito simples, os cilindros trabalham como os de efeito duplo e 
a função de efeito simples é utilizada como uma segurança adicional; isto 
significa que, quando os cilindros estão na sua posição natural, com as hastes 
distendidas, os raspadores estão fechados. Desta forma, assegura-se que, 
em caso de corte de alimentação eléctrica ou pneumática, os raspadores 
permanecem fechados para que o adesivo não caia. 
 
Existe outro cilindro pneumático junto ao cilindro de efeito simples esquerdo 
que se encarrega de retirar o limite máximo no modo de limpeza. 
 
No seu interior, o armário contém todos os elementos necessários para o 
funcionamento pneumático da instalação. 

1
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Componentes do visor de controlo

1. LED indicador de temperatura do rolo de aplicação

2. LED indicador de temperatura do depósito esquerdo

3. LED indicador de temperatura do depósito direito

4. LED indicador de temperatura do raspador de aplicação 

5. LED indicador de temperatura do raspador de retorno 

6. Temperatura de referência

7. Temperatura real

8 Alimentação ON/OFF

9. Função "standby"

10. LED temperaturas ok

11. Teclas para cima/baixo de selecção de canal

12. Programação das horas

13. Teclas para cima/baixo de modificação das temperatu-
ras

 1. Controlo da velocidade da banda de entrada

 2. Controlo da velocidade da banda de saída

 3. Controlo da velocidade do rolo de escova

 4. Controlo da velocidade do rolo de pressão

 5. Controlo da velocidade do rolo de aplicação

 6. Selector de modo MANUAL/AUTOMÁTICO

 7. Botão de início

8. Selector de referência INTERNA/EXTERNA

9. Botão de paragem

10. Selector de modo AJUSTE/0/LIMPEZA

11. Botão de reinicialização

12. Paragem de emergência

13. Visor de controlo 

Componentes do painel de controlo

1
3 5 6 7
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Aviso: Antes de ligar o equipamento, assegurar que a posição de todos 
os elementos está correcta e as ligações pneumática e eléctrica são as 
adequadas. Permitir a realização do manuseamento, da instalação ou da 
reparação destes equipamentos apenas por pessoal adequado, com a devida 

formação e experiência.

Equipamento opcional

Para aumentar a funcionalidade do rolo de laminação, é integrado o seguinte 
elemento opcional:

Sistema secador de ar para utilização com adesivos PUR. Este sistema 
alimenta o ar seco que se introduz no depósito e na bandeja de protecção de 
adesivo.

Baliza de três cores

VERMELHO: acende-se quando alguma emergência é activada; ao premir 
uma das setas de emergência, activa-se o sensor da barreira de segurança ou 
abre-se a porta do armário pneumático. 
 
BRANCO INTERMITENTE: o equipamento não está à temperatura correcta ou 
é necessário reinicializar o equipamento (botão azul)

BRANCO FIXO: a temperatura está correcta e pode ser colocado em 
funcionamento (botão verde).

VERDE: equipamento em funcionamento (temperatura correcta).

Localização dos sistemas de segurança

Seta de emergência

Existem três setas de emergência e estão situadas no início da banda de 
entrada, no final da banda de saída e no painel de controlo. Ao premir 
qualquer uma das setas, o equipamento pára e a luz vermelha da baliza 
acende-se. Para voltar a colocar o equipamento em funcionamento, em 
primeiro lugar, é necessário reinicializá-lo (botão azul).

Detector mecânico da barreira de segurança

Quando se levanta a barreira, o sensor de segurança interior é activado 
e a baliza vermelha acende-se. Para voltar a colocar o equipamento em 
funcionamento, em primeiro lugar, é necessário reinicializá-lo (botão azul).

Sistema de travamento magnético no armário pneumático

Uma vez aberta a porta do armário pneumático, o equipamento pára de 
funcionar e a baliza vermelha acende-se. Para voltar a colocar o equipamento 
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em funcionamento, em primeiro lugar, é necessário reinicializá-lo (botão 
azul). 

Em qualquer um destes três casos, o equipamento pára e entra no modo 
"standby" permitindo poupar energia até que seja reinicializado e colocado 
novamente em funcionamento pelo operador.

Sistema de bloqueio de porta no armário eléctrico

O interruptor on/off do equipamento, situado na porta do armário eléctrico, 
possui um sistema de bloqueio mediante uma vareta, cuja função é impedir a 
abertura do armário eléctrico sem desligar a tensão do equipamento.

Para voltar a colocá-lo em funcionamento, é necessário fechar a porta do 
armário eléctrico e reinicializar o equipamento (botão azul).

Localização dos sensores de trabalho

Sensor laser no final da banda de entrada

No final da banda de entrada, existe um sensor que detecta o formato têxtil. 
Uma vez no sensor, o rolo de pressão sobe e o formato passa entre o rolo de 
aplicação e de pressão, colando-se.

Detector mecânico no início da banda de saída

Junto ao cilindro do raspador de saída, encontra-se um detector de posição 
mecânico que deve estar pressionado pelo raspador de retorno, para que o 
raspador de aplicação se abra.

Célula fotoeléctrica no final da banda de saída 

No final da banda de saída, existe uma célula fotoeléctrica que detecta a 
chegada do formato têxtil e, de seguida, a banda de saída pára. Até que o 
formato seja retirado, não é possível colar o seguinte.

Nota: no modo de funcionamento "AUTOMÁTICO" e no modo "EXTERNO", 
pode dar-se o caso de o formato permanecer 20 segundos nessa posição. A 
máquina pára e será necessário retirar o formato para continuar a trabalhar.
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3. INSTALAÇÃO
Aviso: O rolo de laminação é um equipamento dotado de tecnologias actuais e 
com certos riscos previsíveis. Por esta razão, o manuseamento, a instalação 
ou a reparação destes equipamentos só é permitida a pessoal adequado, com 
a devida formação e experiência.

Preparação

O rolo de laminação é fornecido com os elementos necessários para a sua 
instalação. No entanto, alguns componentes devem ser fornecidos pelo 
próprio utilizador em função da localização e das ligações de cada instalação 
específica: 

•	 Parafusos	de	ancoragem	do	equipamento	de	fusão

•	 Cabo	de	corrente	para	alimentação	eléctrica

•	 Conduta	pneumática	e	ligação	à	rede	de	ar	comprimido

•	 Cabo	multifilar	para	funções	eléctricas	de	controlo	externo

•	 Opcionalmente,	sistema	de	ventilação	de	gases

Requisitos da instalação

Antes de instalar este equipamento, assegurar que o espaço que lhe está 
destinado permite a localização, ligação e utilização de todo o sistema. 
Além disso, verificar se os materiais eléctricos e pneumáticos cumprem os 
requisitos exigidos pelo equipamento a instalar.

Espaço livre

1265 887

2364

15
70

90
0

75

1440
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Consumo Eléctrico

Para instalar o rolo de laminação, é necessário ter em conta o consumo total 
da instalação, incluindo o consumo das diferentes resistências, tanto no 
depósito como no rolo, e de todos os motorredutores.

Antes	da	ligação,	verificar	se	a	tensão	à	qual	será	ligado	o	equipamento 
corresponde	à	indicada	na	placa	de	características	do	equipamento.

Ligar	e	verificar	se	a	instalação	dispõe	de	uma	boa	tomada	de	ligação	à	terra. 

Aviso: Risco de electrocussão. Mesmo com o equipamento desligado, 
existe tensão nos terminais de entrada, o que pode ser perigoso durante as 
manipulações internas do equipamento.  

O rolo de laminação deve ser instalado com um interruptor de desconexão 
de	tensão	bloqueável,	que	isole	o	equipamento	da	respectiva	fonte	de	
alimentação.	É	necessário	proteger-se	contra	sobrecargas	e	curto-circuitos	
mediante um interruptor magnetotérmico adequado e uma protecção pessoal 
contra	derivações	à	massa	mediante	um	interruptor	diferencial.

As	potências	associadas	a	estas	protecções	estão	indicadas	na	tabela	da	
secção "Ligação eléctrica de alimentação" deste capítulo.

Ar comprimido

Para instalar o rolo de laminação, é necessário dispor de uma rede de ar 
comprimido	seco	e	não	lubrificado,	com	uma	pressão	máxima	de	6	bar. 
 
Existem três conjuntos de reguladores, cuja função é:

1.  Regular a pressão de ar da rede e a pressão dos cilindros de efeito 
simples	dos	rolos	raspadores	a	6	bar.

2.  Regular a pressão de ar do cilindro do rolo de pressão que controla o 
movimento	do	conjunto	de	rolos	de	pressão	a	4	bar.

3.		 Regular	a	pressão	do	sistema	secador	de	ar	a	0,5	bar.	Este	sistema	
possui	uma	válvula	de	bloqueio	à	entrada	do	secador.	Em	caso	de	
funcionamento	com	adesivo	PUR,	a	válvula	deverá	estar	aberta	
para permitir a passagem de ar para o depósito e, em caso de 
funcionamento com adesivos que não requeiram a injecção de ar seco, 
a válvula deverá estar fechada.

Referência Descrição Dimensões 

A COMPRIMENTO	DO	EQUIPAMENTO 2364	mm

B LARGURA	DO	EQUIPAMENTO 1440 mm

C LARGURA	DO	EQUIPAMENTO	COM	PORTA	DO	ARMÁRIO	ELÉC-
TRICO	ABERTA

2300 mm

D ALTURA	DO	EQUIPAMENTO 1570 mm

E ALTURA	DE	TRABALHO 900 +/- 75 mm

 
*	Ter	em	conta	que,	para	colocar	a	bandeja	protectora	do	rolo	aplicador,	é	necessário	ter	mais	600	mm	de	largura,	
aproximadamente. 

1
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Além da regulação pneumática do ar para os diferentes cilindros, cada cilindro 
dispõe do seu próprio regulador de caudal. 
 
O consumo de ar varia consoante os cursos realizados pelos cilindros e estes 
consoante a aplicação de adesivo. Por esta razão, será necessário, em cada 
caso, estimar este consumo. 

Outros factores 

Durante	a	instalação	do	rolo	de	laminação,	deve	ter-se	em	conta	outras	
considerações de natureza prática:

•	 Manter	a	abertura	do	tanque	acessível	para	facilitar	a	sua	manutenção.

•	 Posicionar	o	painel	de	controlo	de	forma	a	que	se	possa	visualizar	
facilmente o visor de controlo, onde são apresentadas as temperaturas 
e	os	possíveis	sinais	de	alarme	e	os	ecrãs	correspondentes	às	
velocidades dos diferentes motorredutores.

•	 Tentar	evitar,	na	medida	do	possível,	comprimentos	de	mangueira	
desnecessários que provoquem consumos elevados de energia 
eléctrica e grandes perdas de carga.

•	 Não	instalar	o	equipamento	junto	de	fontes	de	calor	ou	frio	potentes	
que possam afectar o seu respectivo funcionamento.

•	 Evitar	vibrações	no	equipamento.

•	 Facilitar	o	acesso	a	zonas	de	manutenção	do	equipamento	(rolos,	
cilindros, interior do depósito, etc.)

Desembalagem

Antes	de	proceder	à	instalação	do	equipamento,	este	deve	ser	retirado	de	
cima da palete e examinado para detectar possíveis danos ou rupturas. 
Comunicar	qualquer	defeito,	inclusivamente	da	embalagem	exterior,	ao	seu	
Representante Meler	ou	à	Sede	da	Empresa.

Conteúdo

A	embalagem	de	expedição	do	equipamento	pode	conter	acessórios	
encomendados	no	mesmo	pedido.	Se	tal	não	for	o	caso,	os	elementos	
standard que acompanham o equipamento de fusão são os seguintes:

•	 Manual	de	instruções

•	 Cartão	de	garantia

•	 Adaptador	para	ligação	de	mangueira

•	 Isolador	de	passagem	Pg	de	ligação	eléctrica

•	 Conector	para	I/O	externas	(incluídos	na	placa)
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Fixação do equipamento

O	rolo	de	laminação	inclui	um	bastidor	com	uma	plataforma	de	acesso,	onde	
se fixa facilmente o equipamento juntamente com os respectivos armários 
eléctrico e pneumático. Para facilitar o transporte e a manutenção deste 
conjunto para o respectivo local de instalação, sem danificar a estrutura, o 
equipamento	possui	vários	perfis	adicionados	ao	bastidor.

 
Aviso:	Assegure-se	de	que	o	solo	onde	será	fixada	a	base	do	equipamento	
está	nivelado,	não	apresenta	vibrações	e	é	capaz	de	suportar	o	peso	do	
equipamento e a carga completa do depósito.  

Ainda que o equipamento seja enviado totalmente montado, na primeira vez 
deve ter-se em conta os seguintes passos para a sua correcta colocação.

1.		 Colocar	o	equipamento	no	local	correspondente,	totalmente	nivelado.	
Para corrigir pequenas irregularidades do solo, a plataforma dispõe 
de pés reguláveis até 75 mm. Ao rodar os pés no sentido dos ponteiros 
do	relógio,	a	plataforma	subirá	e	ao	rodá-la	no	sentido	contrário,	a	
plataforma descerá.

2.		 Ajustar	a	posição	da	banda	de	entrada	e	da	banda	de	saída	sobre	
as guias da plataforma e as respectivas alturas. O conjunto total do 
equipamento	foi	concebido	para	uma	altura	de	trabalho	de	900	mm	+/-	
75	mm	(incluindo	a	plataforma).	

3.  Ajustar a posição do rolo de pressão relativamente ao rolo de 
laminação	e	a	abertura	do	raspador	de	aplicação.

 
Nota: para o ajuste das posições de cada elemento, consultar a secção "Ajuste 
da posição de todos os elementos" deste manual. 

4.  Ajustar as velocidades dos cinco motorredutores. 

5.  Ajustar as temperaturas. 

Ajuste da posição de todos os elementos

O	rolo	de	laminação	sai	da	fábrica	com	valores	predefinidos;	para	alterá-
los,	é	necessário	fazê-lo	sempre	no	modo	"AJUSTE".	Para	isso,	colocar	os	
selectores	no	modo	"MANUAL"	e	no	modo	"AJUSTE".	 

 
Aviso: por motivos de segurança, e em nenhuma circunstância, poderão 
realizar-se	ajustes	enquanto	o	equipamento	estiver	a	trabalhar	num	dos	
modos	de	funcionamento	(manual	e	automático).
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Ajuste posição das bandas de entrada e saída

A	banda	de	entrada	e	a	banda	de	saída	podem	ser	reguladas	em	altura	e	
posicionamento horizontal da seguinte forma:

1.	 Regular	a	altura	das	bandas	relativamente	ao	rolo	de	laminação.	Para	
isso, desapertar o manípulo e utilizar os volantes conta-rotações com 
ecrã	que	se	encontram	mesmo	por	baixo	das	bandas.	Cada	volta	do	
volante corresponde a 1 mm de deslocamento. Uma vez terminado o 
ajuste, apertar o manípulo. 

2.	 A	posição	horizontal	das	bandas	é	regulada	soltando	a	alavanca	e	
deslizando-as	sobre	as	guias	assinaladas.	Para	fixá-las,	apertar	a	
alavanca.

Ajuste da posição do conjunto de rolos de aplicação

Devido	ao	conjunto	de	rolos	de	aplicação	estar	colocado	junto	ao	depósito,	a	
sua posição será ajustada mediante os orifícios de montagem do depósito nas 
quatro	garras	de	fixação	(ver	figura).	

Para	ajustar	a	distância	de	abertura	e	o	paralelismo	dos	rolos	raspadores	
relativamente ao rolo de aplicação, utilizar os parafusos laterais, 
nomeadamente, três em cada raspador. Estes parafusos deverão ser fixados 
ao	depósito.	Os	rolos	raspadores	abrem	a	um	ângulo	máximo	de	15º.

Ajuste da posição do conjunto de rolos de pressão

O conjunto do rolo de pressão pode ser nivelado nas três dimensões. Para 
isso:

1. Verificar o paralelismo entre o rolo de aplicação e o rolo de pressão e 
utilizar, se necessário, o perno roscado para ajustar a posição. 

2.	 Posicionar	o	rolo	de	pressão	centrado	com	o	rolo	de	aplicação;	para	
isso, o rolo de pressão tem uma margem de 4 mm de lado. Utilizar os 
pernos	roscados	e	parafusos	de	fixação	situados	na	barra	de	rotação	
do conjunto.  

3. Regular a altura do rolo de pressão relativamente ao rolo de 
laminação, mediante o volante conta-rotações com ecrã situado logo 
abaixo.	Cada	volta	do	volante	corresponde	a	1	mm	de	deslocamento.	
Para fixar a posição, utilizar a alavanca. 

 
Aviso: realizar o ajuste do passo 3 com o rolo de pressão na sua posição "em 
baixo".	 
 
 
Por último, para verificar se os ajustes estão correctos, realizar um teste 
passando	um	formato	têxtil.	Se	necessário,	reajustar	seguindo	o	mesmo	
procedimento
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Ligação eléctrica de alimentação

O	rolo	de	laminação	é	fornecido	para	ser	ligado	à	rede	eléctrica	de	
alimentação, consoante a respectiva potência de consumo:

•	 3	fases	380	VAC	com	neutro

Além	disso,	é	imprescindível	ter	uma	boa	ligação	à	terra.

 
Aviso: Risco de choque eléctrico. A falta de atenção pode provocar ferimentos 
ou a morte. 

Colocar	o	isolador	de	passagem	Pg13	de	ligação	eléctrica	no	equipamento	
de fusão, na área que lhe está destinada, fixando-o na chapa com a porca 
correspondente.

Abrir	a	porta	do	armário	eléctrico	até	à	sua	posição	máxima.	Passar	o	cabo	de	
potência	(Ø	6-12	mm)	pelo isolador de passagem Pg13 e fixá-lo como indicado 
na	figura,	assegurando	que	o	cabo	fica	correctamente	fixado	e	permite	fechar	
a	porta	sem	obstáculos.

Ligar	cada	fio	do	cabo	de	potência	na	respectiva	posição	no	conector	de	
entrada de alimentação da placa de potência.

Ligação pneumática

Antes de ligar a alimentação pneumática ao equipamento, assegurar que os 
reguladores de pressão se encontram completamente fechados. Para isso, ro-
dar o manípulo dos reguladores no sentido contrário dos ponteiros do relógio, 
situado na parte lateral do armário pneumático, até ao seu limite máximo.

Ligar	a	rede	de	ar	da	instalação	(6	bar,	máx.)	à	entrada	do	equipamento	de	fu-
são	mediante	um	tubo	flexível	com	8	mm	de	diâmetro	exterior.	O	equipamento	
dispõe de um adaptador rápido para este efeito. 
 
Permitir a passagem do ar de rede e rodar os reguladores de pressão no sen-
tido	dos	ponteiros	do	relógio.	A	velocidade	de	abertura	e	fecho	dos	raspadores	
e	a	velocidade	de	subida	do	rolo	de	pressão	pode	ser	aumentada	ou	diminuída	
mediante os respectivos reguladores de caudal.

Ligação das mangueiras

Estes	equipamentos	utilizam	componentes	Meler	standard.	Toda	a	gama	de	
mangueiras,	bem	como	diferentes	acessórios	Meler,	podem	ser	ligados	a	
estes equipamentos. 

Aviso: Aquando da ligação do equipamento, assegurar que a potência ligada 
não ultrapassa a potência máxima permitida. 

O rolo de laminação dispõe de uma mangueira ligada ao depósito de 
acumulação de adesivo. Esta mangueira provém do equipamento de fusão 
PS20,	que	recebe	um	sinal	para	bombear	adesivo	por	parte	do	sensor	de	nível	
baixo,	colocado	no	depósito.	

1
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Precauções:

•	 Para	a	identificação	de	cada	mangueira,	ligar	electricamente	ao	
conector com a mesma numeração que a saída utilizada.

•	 Utilizar preferencialmente adaptadores a 90° para minimizar o espaço 
ocupado pelas mangueiras. Os adaptadores rectos tendem a criar 
curvaturas com raios muito reduzidos que podem causar a ruptura 
interior da mangueira.

•	 Realizar	a	ligação	eléctrica	da	mangueira	com	o	equipamento	
desligado.	Caso	contrário,	poderão	ocorrer	falhas	eléctricas	na	ligação	
e surgir mensagens de alarme no ecrã do equipamento de fusão.  

Para	mais	informações	sobre	o	equipamento	de	fusão,	consultar	o	respectivo	
manual de instruções.

Estabelecer parâmetros

Uma vez instalado o equipamento e os respectivos componentes, é necessário 
estabelecer	os	parâmetros	de	trabalho	adequados	para	a	aplicação	específica	
necessária.

O rolo de laminação simplifica ao máximo esta tarefa, permitindo ao operador 
modificar apenas os parâmetros que são necessariamente variáveis em cada 
aplicação. 

Entre	os	diversos	parâmetros,	é	imprescindível	estabelecer	os	valores	das	
temperaturas	de	referência	para	cada	elemento	ligado.	Ficam	por	estabelecer	
outros	parâmetros	(programações	semanais	de	activação	e	desactivação	
ou	a	temperatura	de	standby)	em	sistemas	avançados,	sendo	os	valores	
predefinidos	de	fábrica	perfeitamente	válidos	para	o	funcionamento	do	
equipamento.

Estabelecer temperaturas de trabalho 

O	equipamento	sai	da	fábrica	com	os	seguintes	valores	de	temperatura	de	
referência:

•	 185	°C	(320	°F)	para	o	rolo	de	aplicação.
•	 180	°C	(320	°F)	para	o	depósito.
•	 140	°C	(320	°F)	para	a	temperatura	do	adesivo	(saída	para	um	

controlador)

De	seguida,	descreve-se	o	procedimento	geral	para	modificar	a	temperatura	
de referência de um elemento.

1.	 Com	as	setas,	seleccionar	o	elemento	para	o	qual	se	pretende	alterar	o	
valor. 

O	LED	correspondente	acende-se	e	pisca	rapidamente. 

2.	 Com	as	setas	para	cima/	baixo,	situadas	sob	o	ecrã,	seleccionar	o	valor	
desejado para a temperatura de referência. 
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3.	 Decorridos	dez	segundos,	o	LED	pára	de	piscar	e	a	visualização	
passa,	por	predefinição,	para	o	valor	da	temperatura	de	referência	do	
depósito,	memorizando	o	dado	modificado.

Repetir este procedimento simples para cada um dos elementos instalados no 
equipamento, ou seja, no rolo de aplicação, depósito e adesivo.

Selecção do valor de sobreaquecimento

1.	 Premir	simultaneamente	as	teclas	com	o	símbolo	do	relógio	e	a	seta	
para	baixo,	situada	sob	o	ecrã,	para	aceder	ao	menu	especial.	No	ecrã,	
aparecerá	a	selecção	da	unidade	de	visualização	das	temperaturas	(°C	
ou	°F). 

2.	 Com	a	seta	para	cima,	do	lado	direito	da	placa	frontal	(selecção	de	
elementos),	avançar	para	o	ecrã	seguinte	onde	aparece	o	símbolo	de	
sobreaquecimento. 

3.	 Com	a	seta	para	cima/baixo,	seleccionar	o	valor	desejado. 

O valor visualizado corresponde ao aumento da temperatura real em 
relação	à	temperatura	de	referência	permitida,	sem	que	a	mensagem	
de alarme seja activada. 

4.	 Com	a	seta	para	cima,	do	lado	direito	da	placa	frontal	(selecção	de	
elementos), avançar para o ecrã seguinte. 

5.			Com	a	seta	para	baixo,	é	possível	sair	do	menu	especial	e	visualizar	
novamente as temperaturas do depósito. 

Todos	os	valores	do	menu	especial	são	memorizados.

Manter a visualização de um elemento

Por	predefinição,	a	visualização	principal	corresponde	à	temperatura	do	
depósito. No entanto, é possível manter indefinidamente a visualização das 
temperaturas de qualquer elemento para a respectiva análise ou controlo.

1.	 Com	as	setas	para	cima/baixo,	seleccionar	o	elemento	que	se	pretende	
visualizar de forma permanente. 

	 O	LED	correspondente	acende-se	e	pisca	rapidamente. 

2. Manter a seta premida durante dois segundos no elemento desejado. 

3. Agora, a visualização permanece inalterada no elemento seleccionado. 
 

4.		 Basta	premir	novamente	as	setas	para	cima/baixo	para	restaurar	a	
visualização	predefinida	(depósito).

1 6 0 2 4

1 6 0 1 6 0

   1 0- - -
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Ligação de I/O externas

Os	sinais	de	entrada	e	saída	do	equipamento	(I/O)	permitem	que	este	
comunique com a máquina principal de forma simples e directa.

São	quatro	os	sinais	que	podem	ser	utilizados	para	comunicar	com	a	máquina	
principal:

•	 Nível baixo_saída de contacto, sem tensão, que indica, mediante uma 
baliza,	que	o	nível	de	adesivo	fluido	no	depósito	atingiu	o	limite	mínimo	
estabelecido	(opcional).

•	 Referência externa velocidade do motor_entrada analógica entre 0 
e	10	V	que	comunica	à	unidade	a	velocidade	exigida	de	rotação	dos	
motores	das	bandas	e	dos	rolos. 

Aviso: Risco de choque eléctrico. A falta de atenção pode provocar ferimentos 
ou a morte.

Nível baixo (opcional)

Este sinal está ligado directamente ao equipamento de fusão de modo a que, 
quando o sensor detecta que não existe adesivo suficiente, o contacto fecha-
se	e	envia	um	sinal	ao	equipamento	de	fusão	para	que	este	bombeie	adesivo.	
Caso	se	pretenda	ligar	este	sinal	exteriormente,	utilizar	os	terminais	XEV5	e	
XEV6.

Assegurar	que	o	cabo	ficou	correctamente	ligado	e	a	sua	passagem	pelo	
armário eléctrico não apresenta risco de esmagamento, corte ou qualquer 
deterioração acidental.

Velocidade de referência dos motores

O equipamento dispõe de três motorredutores que controlam o rolo de 
aplicação, o rolo de pressão e o rolo de escova e dois para o controlo da 
velocidade	das	bandas;	para	regular	as	suas	velocidades	de	rotação	e	de	
transporte, respectivamente, utilizar os potenciómetros situados no painel de 
controlo.

No	modo	de	funcionamento	"AUTOMÁTICO"	com	"REF.	EXTERNA",	as	
velocidades de rotação dos motores são seleccionadas mediante o sinal 
externo de controlo de 0-10 V. Este sinal de 0-10 V deverá aplicar-se entre os 
terminais	XEA11	e	XEA12,	com	o	pólo	negativo	do	sinal	aplicado	no	XEA12.

A gama de velocidades recomendada pela Meler é de 0 a 10 m/min. 

Aviso: Ligar o sinal de 0 a 10 V ao equipamento. Assegurar que o sinal não é 
ligado	invertidamente,	nem	que	seja	aplicado	um	sinal	excessivo	(superior	
a 10 V). Ligar a uma tensão inadequada, ou realizar uma ligação incorrecta, 
pode provocar um funcionamento imprevisível ou mesmo danos irreparáveis 
no	equipamento,	que	impossibilitarão	a	aplicação	da	respectiva	garantia. 
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4. UTILIZAÇÃO
 
Nesta secção, é descrita a forma de utilização do rolo de laminação. Ainda que 
o seu funcionamento seja muito simples, não deve ser utilizado por pessoal 
não qualificado.  

Aviso: Uma utilização incorrecta pode causar danos no próprio equipamento 
ou ferimentos na pessoa que o utilize, podendo até provocar a morte.

Informação geral

Numa instalação de "hot-melt", existem três grandes grupos de elementos 
com controlo térmico: a unidade de fusão, as mangueiras de transporte e o 
sistema de aplicação. Neste caso, a unidade de fusão possui o seu próprio 
painel de controlo, com o qual controla a temperatura da mangueira que 
transporta o adesivo, e o rolo de laminação também tem o seu próprio painel 
de controlo para controlar as restantes funções do equipamento.

Enchimento do depósito

O depósito está equipado com um sensor de nível baixo tipo flutuador, que avi-
sa o equipamento de fusão quando o nível de "hot-melt" fundido desce até um 
terço da sua capacidade. Nesse momento, o equipamento de fusão começa a 
trabalhar para bombear adesivo para o depósito

A unidade marcará o aviso mediante o sinal externo que, em caso de estar 
ligado, activará o dispositivo correspondente para que o equipamento de fusão 
bombeie o adesivo necessário.

 
Aviso: Antes de recarregar o depósito, assegurar que o adesivo é do mesmo 
tipo que o existente. As misturas de adesivos de tipos diferentes podem provo-
car danos nos equipamentos de fusão. 

Para encher o depósito:

1. Ligar a mangueira desde o distribuidor do equipamento de fusão até à 
parte superior do depósito de acumulação.

2.  Aguardar até que todos os elementos atinjam a temperatura de trabalho e 
o adesivo se funda e possa ser bombeado.

3. O sensor de nível vem regulado de fábrica; contudo, os valores podem ser 
ajustados, se necessário. 

Aviso: Risco de queimaduras. Manusear a mangueira e as tampas do depósito 
com luvas. 

A capacidade total máxima do depósito é de 12 l (12 kg para uma densidade de 
1 g/cc).
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Colocação do equipamento em funcionamento

Antes de colocar o equipamento em funcionamento, é necessário verificar 
se a unidade está instalada correctamente e se todas as suas ligações de 
entrada/saída e de acessórios foram realizadas.

Além disso, verificar se o rolo de laminação está preparado com o adesivo a 
utilizar e se foram programados os parâmetros de trabalho.

Para iniciar:

1. Ligar o interruptor ON/OFF do equipamento.

Se o visor de controlo estava desligado da última vez que o equipamento foi 
desactivado, ao arrancar novamente, este continuará desligado (visualização 
da hora).

Se o visor de controlo estava ligado da última vez que o equipamento foi 
desactivado, ao arrancar novamente, este ligar-se-á.

2. Premir o botão ON/OFF do visor de controlo para ligá-lo, se ainda não 
estiver activado.

Por predefinição, os valores do "set point" e da temperatura efectiva 
visualizados são os do rolo de aplicação.

O LED (branco intermitente) de controlo do aquecimento do rolo de aplicação 
e do depósito acende-se quando este começa a aquecer.

Uma vez atingido o valor de referência da temperatura do rolo de aplicação 
-3 °C, activa-se um atraso temporizado programável até que seja dada 
autorização de funcionamento e de ligação à máquina principal, sempre 
que os restantes elementos tenham atingido também a sua temperatura de 
referência -3 °C.

Enquanto o sistema conta o tempo de atraso, o LED de ligação à máquina 
principal permanecerá intermitente; uma vez atingido o tempo seleccionado, o 
LED passa a estar permanentemente aceso. Se, decorrido este tempo, algum 
elemento não tiver atingido o valor de referência -3 °C, o LED apagar-se-á.

3.  A sonda de temperatura do adesivo não é controlada a partir do visor, 
mas sim a partir de um controlador situado na parte lateral do armário 
eléctrico. Introduzir o valor de referência e ter em conta que até que 
esta atinja a temperatura de referência, as temperaturas não estarão 
correctas

 
Aviso: Ter em conta que, para poder operar o equipamento após definir 
os diferentes valores de referência, é necessário premir o botão "reset" 
(reinicializar). 

Se o sistema for desligado, por pressão do botão de desactivação ou do botão 
"standby", por programação de activação ou desactivação do "standby", por 
desactivação da tensão de alimentação, ou por activação externa do "standby", 
ao voltar a reiniciar o sistema, o atraso só será activado se a temperatura do 
rolo tiver descido mais de 20 °C abaixo da temperatura de referência.

4.  No manómetro do equipamento, verificar se a pressão produzida está 
correcta. Os valores inferiores a 0,5 bar podem provocar movimentos 
erráticos. 

Para a colocação do equipamento em funcionamento, consultar o capítulo 4 
do respectivo manual de instruções.

0 7   5 7
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Visualizações no equipamento

No seu painel de controlo, o rolo de laminação dispõe de dois ecrãs com três 
elementos de 7 segmentos cada um, para visualizar os valores das tempera-
turas ("set point" e temperatura efectiva), os parâmetros programáveis e os 
alarmes.

Dispõem de indicadores LED para a visualização do aquecimento de cada 
elemento:

Incluem LED de indicação de programação de activação/desactivação do 
equipamento e activação/desactivação da função "standby":

 
 
Visualização da temperatura de cada elemento

É possível visualizar a temperatura de cada elemento (rolo aplicador e depósi-
to), seleccionando o elemento com os cursores.

Premir as setas para cima/ baixo até visualizar o elemento desejado.

Após 10 s, a visualização regressa ao elemento predefinido (rolo de aplicação).

Se desejar manter a visualização de forma permanente, é necessário manter 
a seta para cima/ baixo premida durante 2 s sobre o elemento escolhido.

 
 

Visualização do LED Aquecimento do elemento Estado do elemento

aceso permanentemente constante temperatura baixa

aceso e a piscar lentamente eventual (segundo parâmetros PID) temperatura próxima do "set point"

aceso e a piscar rapidamente programação ou visualização troca de valores de "set point"

apagado não aquece temperatura atingida

Visualização do LED On/off Standby

aceso permanentemente equipamento apagado função activada

aceso e a piscar lentamente programação de desactivação existente 
para o dia actual

programação de activação existente para o 
dia actual

aceso e a piscar rapidamente modo de programação de activação/
desactivação

modo de programação de activação/
desactivação

apagado equipamento a funcionar função desactivada

intermitência simultânea de ambos 
os LED temporização em curso após o depósito ter atingido a temperatura de referência
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A sequência de visualização é a seguinte:

depósito<—rolo aplicador

depósito—>rolo aplicador

Para sair da visualização permanente de um elemento, basta premir qualquer 
uma das setas para cima/baixo.

Visualização de alarmes

O rolo de laminação alerta o utilizador de que a unidade apresenta uma falha, 
através de mensagens que podem ser visualizadas no ecrã do painel de 
controlo e activando a função "standby".

Quando surge um alarme, o controlo deve implementar um conjunto de 
acções para proteger a unidade. Basta corrigir a falha, para que o controlo 
volte a reactivar as funções do equipamento.

A activação da função "standby" não produz qualquer tipo de alarme.

Em caso de ruptura da sonda, o sistema mantém todos os elementos quentes, 
excepto, obviamente, aquele em que a falha ocorreu.

Em caso de sobreaquecimento, o aquecimento do elemento avariado 
é imediatamente desligado. Se, após três minutos, a falha persistir, o 
aquecimento de todos os elementos é desligado, assim como os relés de 
potência. O visor continuará a mostrar o alarme até que o erro tenha sido 
corrigido. Nesse momento, os relés de potência serão rearmados e o sistema 
voltará a aquecer normalmente.

Visualização do nível de "hot-melt"

Quando o nível de "hot-melt" desce abaixo de 1/3 da capacidade do depósito, o 
sensor de nível (opcional) envia um sinal ao controlo do equipamento de fusão 
e este realiza as seguintes acções:

1. Visualização no ecrã (se a função estiver activada) 

2. Fecho de um contacto de saída sem tensão. O utilizador instala o 
dispositivo que desejar (buzina, lâmpada ou entrada de PLC).  

Basta bombear adesivo para o depósito e aguardar até que o nível de adesivo 
suba o suficiente para o sensor voltar a indicar o nível correcto. 

Código Causa                                                              Acções

Aquecimento Sinal máq. principal

Err     0 ruptura da sonda de temperatura do rolo apli-
cador off apenas no rolo aplicador off

Err     1 ruptura da sonda do depósito 1 off apenas no depósito 1 off
Err     2 ruptura da sonda do depósito 2 off apenas no depósito 2 off
Err 100 sobreaquecimento do rolo aplicador off todos os elementos off
Err 101 sobreaquecimento do depósito 1 off todos os elementos off
Err 102 sobreaquecimento do depósito 2 off todos os elementos off
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Visualização e ajuste da pressão de trabalho

A pressão de ar a que os diferentes cilindros funcionam reflecte-se nos 
manómetros situados na parte lateral do armário pneumático. A pressão deve 
ser ajustada às necessidades da aplicação e nunca deve ser superior a 6 bar 
de pressão.

Regular a pressão mediante o regulador correspondente, rodando-o no 
sentido dos ponteiros do relógio (+) ou no sentido contrário (-), conforme 
necessário.

Visualização e ajuste da velocidade de trabalho

A velocidade de trabalho pode ser visualizada no ecrã correspondente a cada 
motor. Estas velocidades podem ser ajustadas mediante o potenciómetro 
adequado. Rodar no sentido dos ponteiros do relógio aumenta as rotações e 
no sentido contrário diminui as rotações. A velocidade de trabalho deve ser 
ajustada às necessidades da aplicação.

A gama de velocidades de rotação é de 0 a 10 m/min, pelo que não se 
recomenda trabalhar a velocidades inferiores ou superiores às indicadas.

Em caso de modo automático com referência externa, os potenciómetros 
funcionam como fundos de escala (do ajuste da velocidade) em percentagem; 
sendo que a rotação no sentido dos ponteiros do relógio aumenta as rotações 
e no sentido contrário diminui as rotações. O valor máximo do ajuste da 
velocidade corresponderá a 30 % da velocidade máxima, ou seja, 30 % de 10 
m/min. Esta regulação afecta tanto o ajuste manual da velocidade, como a 
referência externa para o ajuste automático.

Aviso: Se os valores da velocidade em referência externa forem 0 m/min, 
apenas se poderá regular a velocidade para valores superiores; se os valores 
forem iguais à velocidade máxima de 10 m/min, apenas se poderá regular a 
velocidade para valores inferiores.

Ajuste das temperaturas 

Os equipamentos saem da fábrica com os seguintes valores de parâmetros:

•	 temperatura	de	referência	do	rolo	de	laminação:	185	°C

•	 temperatura	de	referência	do	depósito:	180	°C

•	 Visualização	em	°C

•	 Valor	de	sobreaquecimento:	20	°C

•	 Valor	de	standby:	40	%

•	 Tempo	de	atraso:	20	min

•	 Programações	de	hora:	ON 

Para ajustar as temperaturas de cada um dos elementos, segue-se uma 
descrição do processo geral que deve ser executado.

1. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o elemento para o qual se 
pretende alterar o valor. O depósito e os raspadores possuem o mesmo 
valor de "set point".
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O LED correspondente acende-se e pisca rapidamente. 

2. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado para a 
temperatura de referência. Abaixo de 40 °C, o valor da temperatura passa a 
"OFF", anulando o aquecimento desse elemento. 

 3. Decorridos dez segundos, o LED pára de piscar intermitentemente e 
a visualização passa, por predefinição, para o valor da temperatura de 
referência do depósito, memorizando o dado modificado.

Este procedimento simples deve ser repetido com cada um dos elementos 
para os quais é necessário modificar o valor da temperatura de referência. 

 

Estabelecer os parâmetros do equipamento

1. Premir simultaneamente as teclas com o símbolo do relógio e a seta para 
baixo para entrar no menu especial

 No ecrã, aparece a selecção da unidade de visualização das temperaturas 
(°C ou °F)

2. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado.

3. Com a seta para a direita, avança-se para o ecrã seguinte onde aparece o 
símbolo de sobreaquecimento.

 4. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado (entre 10 e 25).

 O valor visualizado corresponde ao aumento da temperatura real em 
relação à temperatura de referência permitida, sem que se active a 
mensagem de alarme.

5. Com a seta para baixo, avança-se para o ecrã seguinte onde aparece o 
símbolo da função "standby".

6. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado (entre 25 e 55). 
 
O valor visualizado corresponde à percentagem de redução da 
temperatura real em relação à temperatura de referência, que se activará 
com a função.

7. Com a seta para baixo, avança-se para o ecrã seguinte onde aparece o 
valor do tempo de atraso. 

  1 0- - -

  5 5- - -

° C

O F F
4 0 ° C

  1 0t
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8.	 Com	a	seta	para	cima/	baixo,	seleccionar	o	valor	desejado	(entre	0	e	60	
min). 

10. Em qualquer parâmetro, com a seta para cima, é possível sair do menu 
especial e visualizar novamente as temperaturas do depósito.

 Para memorizar qualquer parâmetro, é sempre necessário passar para o 
parâmetro seguinte com a seta para baixo.

Programação do relógio

O rolo de laminação dispõe de um sistema programável semanal para a 
activação e desactivação do equipamento e da função "standby".

Antes de programar estas funções, é necessário introduzir no controlo os 
dados do dia e da hora com que trabalhará para executar estes programas.

Programação do dia e da hora actuais

1. Premir a tecla com o símbolo do relógio

 No ecrã, aparece um "0" correspondente à programação dos dados do dia 
e da hora actuais. 

2. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio. 

 No ecrã da esquerda, aparece a hora com um ponto, indicando que este é 
o valor que se pode modificar, enquanto que no segundo ecrã aparecem os 
minutos.

3. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado. 

4. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio. 

 Agora, o ponto aparece no ecrã da direita.

 5. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado. 

6. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio. 

 É apresentado um número que indica o dia da semana (1- segunda / 7- 
domingo).

1 9 . 30 7 . 2

1 9 . 30 7 . 2

1 6 0  1 6 0

2

 0
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7. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado. 

8.	 Premir	novamente	a	tecla	com	o	símbolo	do	relógio.	

 Aparece novamente o programa "0"

9. Premir qualquer uma das teclas para cima ou para baixo, para sair da 
programação e voltar à visualização da temperatura do depósito. 

Programação da activação/desactivação do equipamento

Para cada dia da semana, de segunda (1) a domingo (7), é possível programar 
uma hora de activação e outra de desactivação.

As horas são expressas em valores de 15 em 15 minutos, ou seja, passa das 
10.0 (10 horas e 0 minutos) para as 10.1 (10 horas e 15 minutos), 10.2 (10 
horas e 30) e 10.3 (10 horas e 45 minutos). 

1. Premir a tecla com o símbolo do relógio

No ecrã, aparece um "0" correspondente à programação dos dados do dia e 
da hora actuais.  

2. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o dia da semana desejado, de 
segunda (1) a domingo (7). 

3. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio. 

 
Aparecem duas horas, uma em cada ecrã. O ecrã da esquerda indica a hora 
de início, enquanto que o ecrã da direita indica a hora de fim.

 

4. O ponto intermitente na hora de início indica que este é o valor que se pode 
modificar. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado. 

5. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio. 

O ponto passa para a hora de fim.

6. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado.  

7. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio.

 

 0

 0

1 6 0  1 6 0

2

1 9 . 30 7 . 2

1 9 . 30 7 . 2
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Aparece novamente o programa seleccionado. Com a seta para cima/ baixo 
podem seleccionar-se outros programas.

8.	 Premir	qualquer	uma	das	teclas	para	cima	ou	para	baixo,	para	sair	da	
programação e voltar à visualização da temperatura do depósito.

Sempre que exista uma hora de desactivação do equipamento programada 
para o dia actual, o LED verde do botão "ON/OFF" permanecerá intermitente. 

Inibição do programa de activação/desactivação do equipamento

É possível inibir a programação de activação/desactivação do equipamento, 
sem que seja necessário anular a programação de cada dia da semana. Desta 
forma, guardam-se os dados programados, mas a programação não tem 
efeito no equipamento.

1. Premir a tecla com o símbolo do relógio.

 No ecrã, aparece um "0" correspondente à programação dos dados do dia e 
da hora actuais.

2. Com a seta para cima/ baixo ultrapassa-se a selecção do último dia da 
semana (7).

No ecrã, aparece a indicação "ON/OFF" consoante o estado em que se 
encontre. 

3. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio.

 O estado mudará alternadamente a cada pressão.

4.  Premir qualquer uma das teclas para cima ou para baixo, para sair da 
programação e voltar à visualização da temperatura do depósito.

Programação da activação/desactivação da função "standby" do 
equipamento

Para cada dia da semana, de segunda (1) a domingo (7), é possível programar 
uma hora de activação e outra de desactivação.

As horas são expressas em valores de 15 em 15 minutos, ou seja, passa das 
10.0 (10 horas e 0 minutos) para as 10.1 (10 horas e 15 minutos), 10.2 (10 
horas e 30) e 10.3 (10 horas e 45 minutos). 
 

 0

O F F

O N

1 6 0  1 6 0

1 6 0  1 6 0

2
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1.  Premir a tecla com o símbolo do relógio.

 No ecrã, aparece um "0" correspondente à programação dos dados do dia e 
da hora actuais.

 

2.  Premir a tecla da função "standby".

Na programação da função "standby", aparece um "1" correspondente ao 
primeiro dia.

[Dado que a hora e a data actuais são comuns a ambas as programações, neste 
menu não aparece o valor "0"].

3.  Com a seta para cima/baixo, seleccionar o dia da semana desejado, de 
segunda (1) a domingo (7).

4. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio.

Aparecem duas horas, uma em cada ecrã. O ecrã da esquerda indica a hora 
de início, enquanto que o ecrã da direita indica a hora de fim.

5. O ponto intermitente na hora de início indica que este é a hora que se pode 
modificar. 

Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado. 
 

6. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio.

O ponto passa para a hora de fim.

7.  Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado.

8.		Premir	novamente	a	tecla	com	o	símbolo	do	relógio.

Aparece novamente o programa seleccionado. Com a seta para cima/ baixo 
podem seleccionar-se outros programas.

9. Premir qualquer uma das teclas para cima/baixo, para sair da 

 0

1

2

1 9 . 30 7 . 2

1 9 . 30 7 . 2

1 6 0  1 6 0
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programação e voltar à visualização da temperatura do depósito.

Sempre que exista uma hora de activação da função "standby" do 
equipamento programada, para o dia actual, o LED verde do botão "baixa 
manutenção" permanecerá intermitente.

Inibição do programa de função "standby" do equipamento

É possível inibir a programação da função "standby" do equipamento, sem que 
seja necessário anular a programação de cada dia da semana. Desta forma, 
guardam-se os dados programados, mas a programação não tem efeito no 
equipamento.

1. Premir a tecla com o símbolo do relógio.

No ecrã, aparece um "0" correspondente à programação dos dados do dia e 
da hora actuais.

2. Premir a tecla da função de standby.

Na programação da função "standby", aparece um "1" correspondente ao 
primeiro dia.

3. Com a seta para cima/ baixo ultrapassa-se a selecção do último dia da 
semana (7).

No ecrã, aparece a indicação "ON/OFF" consoante o estado em que se 
encontre.

4. Premir novamente a tecla com o símbolo do relógio.

O estado "ON/OFF" mudará alternadamente a cada pressão.

5. Premir qualquer uma das teclas para cima/baixo, para sair da 
programação e voltar à visualização da temperatura do depósito. 

1 6 0  1 6 0

 0

1

O F F

O N



MELER GLUING SOLUTIONS

4-12

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Teclas de funções especiais

A simplicidade de programação destes equipamentos reduz a utilização de 
teclas de funções especiais para apenas a função "standby".

Esta função manual permite alternar entre o modo de trabalho e o modo 
"standby". Ao utilizar a função "standby" durante os períodos de inactividade 
do equipamento de fusão ajudará a poupar energia e permitirá aos elementos 
aquecidos voltar a atingir rapidamente a sua temperatura de referência, ao 
regressar ao modo de trabalho.

Quando se activa a função "standby", a temperatura de referência de todos 
os elementos aquecidos é reduzida para um valor consoante o parâmetro 
estabelecido (ver "Estabelecer os parâmetros do equipamento"). Por exemplo, 
se a temperatura de referência do depósito for de 160 °C e o parâmetro 
de "standby" estiver definido para 30 (30 %), ao premir a tecla de função 
"standby", a temperatura de referência do depósito passará a ser 112 °C (70 % 
de 160 °C).

Os três sistemas da função "standby" existentes nos equipamentos de fusão 
possuem o seguinte protocolo de prioridades:

1.° tecla da função "standby" manual 

2.° sinal externo da função "standby" 

3.° programação de activação/desactivação da função "standby" 

Assim, se a função estiver activada por qualquer um dos três sistemas, pode 
ser sempre desactivada com a tecla manual. Pelo contrário, se a activação 
tiver sido realizada com a tecla manual, não pode ser desactivada por nenhum 
dos outros dos sistemas. A programação semanal não pode desactivar a 
função que foi activada por qualquer um dos outros dois sistemas. 

Em qualquer caso, é conveniente utilizar a bandeja protectora do rolo de 
aplicação para que o adesivo não se reticule ao entrar em contacto com o ar. 
Para instalar, apoiá-la nos suportes indicados junto ao armário pneumático e 
no isolador na extremidade contrária (ver desenho).

Além disso, para assegurar que o adesivo não se degrade, esta bandeja tem a 
possibilidade de ser alimentada com ar seco nos dois pontos (ver figura); para 
isso, basta ligar o tubo pneumático integrado à ligação rápida colocada no 
depósito para este fim. 

Para a utilização da função "standby", recomendam-se os seguintes critérios: 

- se o tempo de inactividade for inferior a 2 horas, deixar o equipamento 
a aquecer normalmente; 

- se o tempo de inactividade for superior a 2 horas e inferior a 4 horas, 
aplicar a função "standby"; 

- se o tempo de inactividade for superior a 4 horas, adoptar uma de 
duas opções: desligar o equipamento caso não se preveja a utilização 
durante o resto do dia, ou manter a função "standby" caso se preveja a 
utilização do equipamento durante esse mesmo dia.

1 1 2 1 6 0
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Controlo do equipamento. Modos de funcionamento

 
Aviso: antes de colocar o equipamento em funcionamento, assegurar que 
tanto o rolo de aplicação, como o rolo de pressão estão totalmente limpos 
e livres de resíduos de adesivo. Para isso, seguir as instruções do capítulo 
"Manutenção".

Modo de trabalho MANUAL 

O modo de trabalho "MANUAL" oferece o controlo total do utilizador sobre 
o início/paragem e o ajuste das velocidades dos motorredutores dos rolos e 
das bandas. Uma vez que o formato têxtil se encontre na banda de entrada, 
é necessário premir o botão "início" para que a banda de entrada entre em 
funcionamento. Do mesmo modo, é necessário premir o botão "paragem" se 
quiser parar o equipamento.

Para operar segundo este modo de funcionamento, devem realizar-se os 
seguintes passos:

1.   Colocar o selector no modo "MANUAL".

2.   Colocar o formato têxtil na banda de entrada.

3.   Rodar cada comando "R.P.M." no sentido dos ponteiros do relógio e o 
motorredutor correspondente começará a girar às rotações indicadas 
no ecrã. 

4.   Ajustar a velocidade de rotação ao valor necessário para a aplicação.

5.  Premir o botão "início" e, assim que o formato seja colado, retirá-lo da 
banda de entrada. 

Neste modo de funcionamento, não existe fundo de escala (RÁCIO) para 
ajustar as velocidades. A gama de velocidades segundo a qual é possível 
regular os rolos e as bandas é de 0 a 10 m/min.

Modo de trabalho AUTOMÁTICO e de referência INTERNA

O modo de trabalho "AUTOMÁTICO" e "REF. INTERNA" permite a colocação 
em funcionamento da banda de entrada premindo o botão "início", da primeira 
vez que é utilizada. Após a colagem do formato, as bandas iniciam o seu 
funcionamento quando o formato for retirado da célula fotoeléctrica da banda 
de saída, pelo que, para os seguintes processos, só será necessário retirar 
o formato colado da banda de saída e colocar o novo na banda de entrada. 
O processo repetir-se-á sem necessidade de premir novamente o botão de 
início. 

Para operar segundo este modo de funcionamento, devem realizar-se os 
seguintes passos:

1.   Colocar o selector no modo "AUTOMÁTICO".

2.   Colocar o selector de referência na posição "REF. INTERNA".

3. Regular todos os potenciómetros às velocidades desejadas para a 
aplicação.

4.  Premir o botão "início" da primeira vez que se trabalha neste modo.
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Neste modo de funcionamento, não existe fundo de escala (RÁCIO) para 
ajustar as velocidades. A gama de velocidades segundo a qual é possível 
regular os rolos e as bandas é de 0 a 10 m/min.

Modo de trabalho AUTOMÁTICO e de referência EXTERNA

O modo de trabalho "AUTOMÁTICO" e "REF. EXTERNA" permite o início/
paragem do equipamento (contacto sem tensão) a partir da máquina principal 
e o ajuste manual do fundo de escala a partir do equipamento. A banda de 
entrada entrará em funcionamento quando receber da máquina principal o 
sinal de colocação em funcionamento e não será necessário premir qualquer 
dos botões de início/paragem. 

Neste modo de trabalho, o laser da banda de entrada e a célula fotoeléctrica 
na banda de saída permanecem desactivados.

Para operar segundo este modo de funcionamento, devem realizar-se os 
seguintes passos:

1. Colocar o selector no modo "AUTOMÁTICO".

2. Colocar todos os potenciómetros no ponto "C".

3. Colocar o selector de referência na posição "REF. EXTERNA".  

O sistema recebe o sinal de colocação em funcionamento a partir da máquina 
principal. Quando este é emitido, os valores de velocidade enviados pela 
máquina principal aparecem nos ecrãs e os motorredutores começam a girar 
à velocidade indicada. 

4. Se for necessário ajustar estas velocidades, rodar cada comando 
"R.P.M." no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário. 

Como medida de segurança, neste modo de funcionamento, se o formato 
têxtil permanecer mais de 20 segundos na célula fotoeléctrica na banda de 
saída, o equipamento pára e, assim que o formato é retirado, o equipamento 
volta a ser colocado em funcionamento. Este procedimento deve ser realizado 
para evitar uma obstrução na linha de trabalho. 

NOTA: Só neste modo de trabalho é que os potenciómetros funcionam como 
fundo de escala (RÁCIO) para regular os sinais de velocidade enviados a partir 
da máquina principal. Rodar no sentido dos ponteiros do relógio aumenta a 
velocidade, e no sentido contrário, diminui a velocidade.

Modo de trabalho "AJUSTE"

O modo de trabalho "AJUSTE" oferece o controlo total do equipamento 
sobre outras funções. Isto significa que, enquanto o modo de ajuste estiver 
seleccionado, não se poderão utilizar os modos "MANUAL" e "AUTOMÁTICO". 

Para operar segundo este modo de funcionamento, devem realizar-se os 
seguintes passos:

1.   Colocar o selector no modo "MANUAL". 

2.   Colocar o selector no modo "AJUSTE". 
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3.  Premir o botão "início", quer seja no painel de controlo, quer seja na 
banda de entrada. Ao premir este botão, o conjunto de rolos de pressão 
subirá e ao premir o botão "stop", o conjunto descerá.

3.  Realizar os ajustes necessários de todos os componentes sempre 
com o rolo na posição "em baixo". Para isso, ver as secções 
correspondentes no capítulo "Instalação". 

Para verificar estes ajustes sem colar, premir "início" para que o conjunto 
suba. 

Aviso: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção pode provocar 
ferimentos. 

4. Uma vez terminado o ajuste, verificar se as alterações estão correctas 
realizando um teste de colagem num formato; colocar o selector 
"AJUSTE/0/LIMPEZA" na posição "0" e seleccionar o modo de trabalho. 

5.   Se o ajuste estiver correcto, trabalhar normalmente; caso contrário, 
reajustar os valores seguindo o procedimento anterior.

Modo de trabalho "LIMPEZA"

O modo de trabalho "LIMPEZA" oferece o controlo total do equipamento sobre 
outras funções. Isto significa que, se este modo estiver seleccionado, não se 
poderão utilizar os modos "MANUAL" e "AUTOMÁTICO". 

Para operar segundo este modo de funcionamento, devem realizar-se os 
seguintes passos:

1.   Colocar o selector no modo "MANUAL". 

2.   Colocar o selector no modo "LIMPEZA".

3.   Libertar o travão da banda de entrada, deslizá-la pelas guias para 
separá-la do conjunto do rolo aplicador e colocar o travão para fixá-la.

4.   Colocar a bandeja fornecida com o equipamento debaixo do rolo de 
aplicação, para recolher os resíduos de adesivo do depósito. 

Aviso: premir o botão "início" continuamente, quer seja no painel de controlo, 
quer seja na banda de entrada.  

5. O raspador de aplicação abre-se e o raspador de retorno permanece 
fechado. O adesivo cai na bandeja de recolha.

 No momento em que se deixa de premir o botão "início", o raspador de 
aplicação fecha-se.

6.   Uma vez terminado o esvaziamento do adesivo, colocar o selector 
"AJUSTE/0/LIMPEZA" na posição "0" e seleccionar o modo de trabalho.
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Desligar o equipamento de fusão

Desligar o equipamento, caso seja necessário : 

1. Premir o botão "paragem".

2.   Colocar as temperaturas em OFF. 

3.   Desligar o interruptor magnetotérmico do equipamento, situado à 
frente do armário eléctrico.

4.  Desligar a alimentação pneumática.
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5. MANUTENÇÃO

Aviso: O rolo de laminação é um equipamento dotado de tecnologias actuais e 
com certos riscos previsíveis. Por esta razão, o manuseamento, a instalação 
ou a reparação destes equipamentos só é permitida a pessoal adequado, com 
a devida formação e experiência.

 
Para levar a cabo qualquer trabalho de manutenção, reparação ou limpeza, 
recomenda-se fazê-lo com a máquina parada e, para facilitar estes trabalhos, 
com os elementos quentes. Por este motivo, recomenda-se a utilização das 
medidas de protecção necessárias para evitar queimaduras.

A tabela seguinte resume brevemente as instruções para uma correcta 
manutenção do equipamento. Ler com atenção, em cada caso, o capítulo 
correspondente.

Limpeza do equipamento

Para manter o desempenho do equipamento e a perfeita mobilidade de 
todos os seus componentes, é necessário manter todas as partes limpas, 
especialmente o rolo de laminação. 

Aviso: Realizar sempre a limpeza do equipamento através do modo 
"LIMPEZA", habilitado para esse efeito. A falta de atenção pode provocar 

Operação Frequência Consulta

Limpeza externa - Diariamente Limpeza do equipamento

Despressurização do sistema
- Antes de realizar trabalhos de 
manutenção e de reparação do sistema 
hidráulico

Despressurização do sistema

Limpeza dos rolos raspadores, do rolo 
de laminação e de pressão

- Conforme necessário (1 vez/dia, 
mínimo)

- Em cada substituição de adesivo

Manutenção dos rolos

Esvaziar e limpar do depósito - Em cada substituição de adesivo Limpeza do depósito

Verificação do lubrificante (motor e 
redutor) e dos rolamentos

- Consoante a temperatura e as 
condições de utilização (máx. 8000 h) 
ou 1 vez por ano

Manutenção dos motorredutores 
e rolamentos

Verificação do estado das correias e 
correntes

- Consoante as condições de utilização, 
pelo menos, 2 vezes por ano

Manutenção das correias e 
correntes

Limpeza do filtro do secador de ar

- Purgar a água de condensação 
(semanalmente)
- Limpar o filtro (pelo menos, duas vezes 
por ano)

Manutenção do filtro do secador 
de ar

Verificação do estado dos elementos 
mecânicos e tensionamento das bandas - Uma vez por mês Manutenção das bandas

Substituição de equipamento - Substituição de equipamento ou 
reparação

Extracção da base do 
equipamento
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ferimentos. Limpar o exterior com um pano humedecido com água. Não 
utilizar líquidos inflamáveis ou solventes.

 
Para realizar uma limpeza externa, utilizar produtos de limpeza compatíveis 
com materiais de poliamida.

•  Aplicar o produto com um pano suave.

•  Não utilizar ferramentas perfurantes, nem raspadores com pontas 
aguçadas.

Acesso à instalação pneumática

Para aceder à instalação pneumática e realizar uma manutenção mais 
exaustiva do equipamento, será necessário abrir a porta do armário 
pneumático. 

Aviso: abrir a porta do armário pneumático quando o equipamento estiver 
parado; caso contrario, o equipamento pára e, para voltar a colocá-lo em 
funcionamento, terá de se fechar porta e reinicializar o equipamento. 

Uma vez realizados os trabalhos necessários na instalação pneumática e 
para colocar novamente o equipamento em funcionamento, será necessário 
rearmá-lo utilizando o botão de reinicialização. Por predefinição, o 
equipamento voltará aos valores iniciais.

Manutenção dos rolos

O conjunto do rolo de laminação inclui dois rolos raspadores de ambos os 
lados e um rolo de pressão na parte inferior, que terão de ser limpos cada vez 
que o adesivo seja substituído ou, no mínimo, uma vez por dia no final do dia 
trabalho.

Não existe uma norma para determinar quando estes rolos devem ser 
substituídos. Diversos factores influenciam esta decisão:

• o tipo e a pureza dos adesivos utilizados;

• as temperaturas de trabalho do adesivo;

•  o consumo de adesivo associado ao tempo de permanência no 
depósito;

•  mudança do tipo de adesivo utilizado

Em qualquer caso, recomendamos uma revisão e limpeza dos raspadores 
após um tempo não superior a 1000 horas de trabalho (equipamento ligado).

 
Aviso: Utilizar sempre luvas e óculos de protecção. Risco de queimaduras

Aviso: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção pode provocar 
ferimentos graves.

 
Para substituir ou limpar qualquer um dos dois rolos raspadores:

1.  Esvaziar o adesivo do depósito
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2.  Despressurizar o sistema. 

3.  Em função da sujidade existente e do estado dos rolos, limpá-los a 
fundo com a ajuda de uma espátula e de um pano suave, ou eliminá-
los directamente e colocar rolos novos.  

Para um correcto funcionamento do equipamento, assegurar que não 
permanecem resíduos de adesivo nos rolos, em todo o seu comprimento e 
nas extremidades, especialmente no rolo de pressão. Caso contrário, não se 
garantimos o correcto funcionamento do equipamento. 

4.  Se for necessário substituir algum rolo, retirar o conjunto do rolo 
de laminação juntamente com os dois raspadores, desapertando os 
parafusos na parte dianteira e na parte traseira, através do armário 
pneumático.

5.  Substituir o conjunto danificado e colocar novamente realizando os 
ajustes descritos anteriormente.

6. Continuar o trabalho normalmente.

Limpeza do depósito

Em certas ocasiões, o depósito de "hot-melt" deve ser limpo para manter 
o seu desempenho de conservação do calor e de anti-aderência. O depósito 
possui um revestimento interior de PTFE e está totalmente paralelo ao rolo de 
aplicação, para uma aplicação perfeita e homogénea do adesivo.

Além disso, quando se misturam adesivos, podem ocorrer reacções entre 
eles, provocando uma degeneração e, consequentemente, uma má qualidade 
do adesivo aplicado ao elemento colado. 

Assim, recomenda-se a limpeza do depósito sempre que:

• Se mude para um tipo de "hot-melt" termofusível diferente.

• Se acumule demasiada fuligem no seu interior.

Substituição do tipo de adesivo.

1.  Utilizar o adesivo até se esgotar.

2.  Colocar o selector no modo "LIMPEZA".  

3. Para maior comodidade ao realizar este trabalho, retirar as bandas de 
entrada e de saída.

4.  Colocar um recipiente adequado debaixo do rolo aplicador, para 
recolher o adesivo eliminado. 

5. Premir continuamente o botão "início" para que o adesivo restante caia 
sobre o recipiente. 

Aviso: Manter o botão "início" permanentemente premido. No momento que 
se deixa de premir este botão, o conjunto volta à sua posição de repouso e o 
rolo pára. 
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6.  Abrir a tampa indicada e limpar os resíduos de adesivo termofusível do 
interior do depósito. 

7. Para uma melhor limpeza do depósito, bombear produto de limpeza 
de adesivo a partir do equipamento de fusão. Para isso, colocar 
previamente um recipiente debaixo do rolo aplicador. 

Aviso: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção pode provocar 
ferimentos graves.

 
Aviso: Utilizar equipamento de protecção adequado para altas temperaturas. 

8.  Uma vez terminado este passo, bombear novamente adesivo para 
o depósito, aguardar até que o nível de adesivo seja o adequado e 
continuar o trabalho normalmente.

Limpeza do adesivo queimado.

1. Colocar o selector no modo "LIMPEZA". 

2. Esvaziar o depósito directamente para um recipiente (ver o capítulo 
"Esvaziar o depósito").

3. Limpar os resíduos de adesivo e a fuligem do interior do depósito. 
Não utilizar objectos perfurantes que possam danificar o revestimento 
interior.  

Aviso: Utilizar equipamento de protecção adequado para altas temperaturas. 

4. Bombear novamente adesivo para o depósito, aguardar até que o nível 
de adesivo seja o adequado e continuar o trabalho normalmente.

 
Aviso: Sempre que se manuseie qualquer elemento sob pressão, deve 
realizar-se previamente uma despressurização do sistema (ver capítulo 
correspondente).

Esvaziar o depósito

Em caso de trabalhos de manutenção e em determinadas situações, é 
necessário esvaziar o depósito directamente.

Para isso, devem seguir-se as seguintes instruções: 

1. Colocar o selector no modo "LIMPEZA".

2.  Manter o depósito à temperatura de trabalho.

3.  Para maior comodidade e ter mais espaço livre, retirar as bandas da 
área de aplicação.

4. Colocar um recipiente para recolher o adesivo eliminado.

5. Premir continuamente o botão "início" para que o adesivo restante caia 
sobre o recipiente.
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6. Uma vez esvaziado por completo, limpar o rolo de aplicação e os rolos 
raspadores. 

7.  Uma vez terminado este passo, bombear novamente adesivo para 
o depósito, aguardar até que o nível de adesivo seja o adequado e 
continuar o trabalho normalmente.

Aviso: Utilizar equipamento de protecção adequado para altas temperaturas.

Manutenção dos motorredutores e rolamentos

Limpeza do ventilador do motor

Verificar periodicamente o estado do ventilador do motor e da sua grelha de 
ventilação.

Se existir acumulação de pó, soprar ligeiramente com ar para limpar (retirar a 
tampa protectora, se necessário).

Verificação do lubrificante

Os redutores são entregues cheios com massa de lubrificação sintética que, 
na ausência de contaminação exterior, é "infinita". Temperatura ambiente 0 ÷ 
40 °C, com valores máximo entre -20 °C e +50 °C. 

Utilizar apenas lubrificantes recomendados pelo fabricante. A utilização de 
outros tipos de lubrificantes pode provocar desgastes prematuros ou danificar 
o redutor. 
 
No modelo de redutor utilizado, cabe aproximadamente 0,1 kg de massa 
lubrificante.

Lubrificantes recomendados 
 

MARCA TIPO DE ÓLEO
IP Telesia Compound A

SHELL Tivela Compound A

MOBIL Glygoyle Grease 00

Manutenção dos rolamentos 

Recomenda-se a lubrificação de todos os rolamentos, pelo menos, uma vez 
por mês. 

Para os rolamentos do rolo de aplicação, recomenda-se a utilização de massa 
lubrificante para altas temperaturas Castrol Thermogrease 2 e não misturar 
esta massa com outras. A aplicação desta massa lubrificante é realizada com 
um distribuidor de lubrificante centralizado, que será utilizado caso se detecte 
falta de lubrificação em algum rolamento. A injecção de massa lubrificante é 
realizada em dois pontos em simultâneo.

Ao ser transparente, é fácil de detectar se o distribuidor necessita de ser 
reabastecido. 
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Limpeza de correias e correntes

Verificar periodicamente o estado das correias e correntes através das quais 
se transmite o movimento dos diferentes motorredutores. Para isso: 

1. Desligar o equipamento. 

2. Retirar a estrutura protectora das correntes e dos rolamentos. 

3. Abrir a porta do armário pneumático. 

4. Tensionar e lubrificar as correntes/correias a cada 200 horas de 
trabalho. 

Aviso: Utilizar luvas. Risco de queimaduras. 
 
 

Manutenção do filtro do secador de ar

Os elementos filtrantes, posicionados antes do dispositivo secador de ar 
nestes equipamentos, têm integrado um indicador de saturação do filtro que 
indica o momento ideal para substituir o cartucho filtrante:

- cor verde: baixa contaminação do cartucho.
- cor vermelha: cartucho contaminado. Substituir o cartucho de imediato; 

não se garante o desempenho do equipamento.

Recomenda-se a instalação de cartuchos novos uma vez por ano, 
independentemente da leitura do indicador (pressão diferencial).

 Para substituir o cartucho, seguir as seguintes instruções:

- fechar a passagem de ar;
- desligar a mangueira de drenagem do reservatório, se estiver ligada;
- rodar lentamente o parafuso de cabeça estriada no sentido dos ponteiros 

do relógio. Este procedimento purgará o ar armazenado no filtro.
- empurrar o reservatório até à cabeça do filtro;
- rodar lentamente o reservatório no sentido dos ponteiros do relógio até 

ao limite máximo (1/8 de volta) e extraí-lo, puxando-o para baixo;
- extrair o cartucho e substituí-lo por um novo (não tocar na rede do filtro 

com as mãos);
- montar o reservatório seguindo as instruções no sentido inverso;
- colocar o filtro sob pressão, abrindo lentamente a válvula de bloqueio.

Aviso: É necessário manter a alimentação à unidade para manter o sistema 
de secagem de ar em funcionamento. O sistema deve funcionar mesmo com o 
adesivo frio, para manter a atmosfera interna livre de humidade.

Aviso: Permitir a realização do manuseamento, da instalação ou da reparação 
destes equipamentos apenas por pessoal adequado, com a devida formação e 
experiência.

0,01 µm
5 µm

drenagem automática
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Manutenção das bandas

As bandas não necessitam de manutenção especial, por isso, e consoante 
as horas de trabalho realizadas, recomenda-se a realização do seguinte 
procedimento de manutenção, pelo menos, uma vez por mês: 

1.  Desligar a alimentação do equipamento no respectivo interruptor 
principal.

2.  Limpar as bandas e alinhar a banda sobre o transportador, se 
necessário.

3.  Verificar o aperto dos parafusos, o estado dos rolamentos e das polias. 

4.  Lubrificar as guias de deslizamento, se necessário. 

5.  Alinhar as rodas dentadas e verificar o estado das porcas dos 
parafusos. 

6.  Por último, verificar se o consumo energético do motorredutor 
corresponde ao indicado na placa do motor. 

Aviso: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção pode provocar 
ferimentos graves.

Extracção da base do equipamento

Recomenda-se não desmontar as diferentes partes do equipamento, contudo, 
caso seja absolutamente necessário para trabalhos de manutenção mais 
exaustivos, seguir o seguinte procedimento: 

1.  Desligar a alimentação do equipamento no respectivo interruptor 
principal.

2.  Despressurizar o sistema.

3.  Desligar eléctrica e hidraulicamente a mangueira ligada ao depósito.

4. Retirar o armário pneumático desapertando os parafusos que o fixam 
à estrutura do equipamento e ao depósito.

5.  Para desmontar o depósito, retirar primeiro o conjunto do rolo 
aplicador, ver a secção "Manutenção dos rolos" deste mesmo capítulo.

6.  Uma vez retirado o conjunto do rolo aplicador, retirar as protecções e a 
cobertura térmica do depósito. 

7.  Levantar o depósito, desapertando os parafusos de fixação da parte 
superior. O depósito dispõe de quatro orifícios para a colocação de 
olhais, de modo a facilitar esta operação.

8.  Uma vez realizados todos os trabalhos de manutenção necessários, 
colocar as diferentes partes do equipamento pela ordem inversa à 
descrita.
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Esta página não contém texto.
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6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gerais

Volume do depósito

Superfície de aplicação

Altura de trabalho

Número de mangueiras

Gama de temperaturas

Controlo da temperatura

Pressão máxima de trabalho (até 6 bar)

Potência máxima de instalação (até 230 V)

Funções externas

Requisitos eléctricos

Temperatura ambiente

Dimensões (CxLxA)

Peso 
 

 
(*) Em condições normais

12 litros

600 mm máx. 

900 mm +/- 75 mm

1 (M3/4 UNF)

40 a 200 °C (100 a 392 °F)

RTD ±0,5 °C (±1 °F)

Pt-100

80 bar (1160 psi)

800 W (rolo aplicador)

3200 W (depósito)

1500 W (motorredutores)

saída de nível baixo (opcional)

380 V 3~ 50/60 Hz + N + PE

0 a 40 °C

2364 x 1500 x 1570 mm

700 kg (aprox.)
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Dimensões
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7. LISTA DE PEÇAS DE 
SUBSTITUIÇÃO
A lista das peças de substituição mais comuns nos rolos de laminação é 
apresentada neste capítulo, oferecendo um guia rápido e seguro para a 
selecção destas peças.

As peças de substituição estão agrupadas de forma natural, tal como se 
encontram no próprio equipamento.

Como ajuda visual, incluem-se desenhos gerais das peças, numeradas para 
facilitar a sua identificação na lista.

As listas indicam a referência e a designação da peça de substituição.
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Esta página não contém texto.
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N.º Ref. Designação

1 150114730 Cobertura do depósito do rolo de laminação

2 150114170 Engrenagem dupla 3/8” x 7/32” Z=17 z.a.

3 150114160 Rolamento 6206 HT200 com duas juntas

4 150114150 Resistência de cartucho 400 W 16x300 230 V

5 150025800 Sensor de nível capacitivo

150114620 Termóstato de segurança 240 ºC

150022640 Sonda Pt-100 do depósito

A. CONJUNTO DO DEPÓSITO

2

1

4

5

3
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N.º Ref. Designação

1 150114180 Engrenagem dupla 3/8” x 7/32” Z=17

2 150114190 Rolamento 16004 DIN 625 de alta temperatura

3 150114200 Anel retenção com junta

4 150114220 Cilindro CD85N25-40T-B

5 150114230 Cilindro SMC CQ2B12-20DCM(0) 

6 150114240 Sensor telemecanique XCKM102

7 150114250 Interruptor de segurança telemecanique

8 150114260 Motorredutor 0,375 kW 4 pólos

9 150114270 Engrenagem Z=17 3/8”

10 150114280 Corrente 06B1 (3/8”) 93 passos, união incluída

150114210 Resistência de cartucho 800 W 6,5X600 230 V

B. CONJUNTO DO ROLO DE APLICAÇÃO

5

4

6

2 3 7101

89
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C. CONJUNTO DO ROLO DE PRESSÃO E DE ESCOVA

N.º Ref. Designação

1 150114290 Rolamento NA 4905

2 150114310 Motorredutor 0,375 kW 6 pólos

3 150114320 Engrenagem Z26 3/8” ZN

4 150114330 Cilindro pneumático SMC C96SD63-80

5 150114340 Corrente 06B1 (3/8”) 112 passos, união incluída

6 150114300 Suporte de apoio de rolamento RSHEY17

7 150114350 Motorredutor 0,25 kW 4 pólos

8 150114360 Correia dentada HTD 1050-5M 15

1 6

3

4

5

8
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D. ARMÁRIO PNEUMÁTICO E SECADOR DE AR

N.º Ref. Designação

1 10110031 Regulador de pressão

2 150114040 Manómetro D.40 R.1/8

3 150028420 Electroválvula 3/2 1/8 24 VDC 5,4 W

4 150110410 Secador de ar NORGREN EXCELON PRO 92 SERIES

5 150110390 Filtro coalescente F92C-NND-AT0

6 150110400 Filtro F92G-NNN-AT1

7 150110060 Secador de membrana W07M

1 2

7

5

6

4

3
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E. ARMÁRIO ELÉCTRICO

N.º Ref. Designação

1 150090500 Variador OMRON

2 150090430 Relé OMRON

3 150112620 Base OMRON

4 150114570 Controlador de temperatura e5cn-q2mt-500

1

4

23
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F. CONJUNTO DO PAINEL DE CONTROLO

N.º Ref. Designação

1 10000204 Visor de controlo

2 150090470 Comando do potenciómetro

3 150114370 Selector de 2 posições

4 150114380 Selector de 3 posições

5 150022470 Botão vermelho

6 150022500 Botão azul

7 150023980 Botão verde

8 150022440 Seta de emergência

4

7 5 6 8

1 2

3


