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1. NORMAS DE SEGURANÇA

Generalidades

A informação contida nestas indicações deve ser aplicada tanto para o uso 
habitual da máquina, como para qualquer intervenção que se realize sobre 
ela, quer seja com motivo da manutenção preventiva da mesma ou em caso de 
reparações e mudanças de componentes de desgaste.

É muito importante respeitar em todos os casos os avisos de segurança 
contidos neste manual. Em caso contrário, podem produzir-se lesões 
pessoais e/ou danos na máquina ou no  resto da instalação.

Antes de começar a trabalhar com a máquina, leia cuidadosamente este 
manual e, em caso de dúvida, consulte o nosso Serviço Técnico. Não hesite em 
contactar-nos sempre que tiver alguma questão ou dúvida.

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

Facilite, assim mesmo, o material necessário para a segurança: roupa 
adequada, calçado, luvas e óculos de protecção. 

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

Simbologia

A simbologia utilizada quer nos equipamentos fusores quer neste manual 
representa, em cada caso, o tipo de risco ao qual estamos expostos. A falta de 
atenção a um sinal de advertência pode produzir lesões pessoais e/ou danos 
na máquina ou no resto da instalação. 

AVISO: Risco de receber sacudidas eléctricas. A falta de atenção pode 
provocar lesões ou morte. 

AVISO: Zona quente de altas temperaturas. Risco de queimaduras. Utilizar 
elementos de protecção térmica. 

AVISO: Sistema baixa pressão. Risco de queimaduras ou projecção de 
partículas. Utilizar elementos de protecção térmica e óculos. 

AVISO: Informação de interesse para a utilização correcta do sistema. Pode 
provocar um ou vários dos riscos anteriores,pelo que é preciso ter em conta 
estas normas para evitar danos. 

AVISO: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção poderá levar à 
ocorrência de lesões.
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Elementos mecânicos

A instalação de colado requer de partes móbiles que podem causar danos. 
Utilizar a instalação devidamente e não eliminar as guardas de segurança 
com o equipamento em funcionamento; impedem possíveis riscos de ser 
apanhado devido a elementos mecânicos em movimento.

Não utilizar a máquina no caso dos dispositivos de segurança não estarem 
colocados ou apresentem deficiências na sua instalação.

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

Elementos eléctricos

O sistema funciona com corrente monofásica ou trifásica de certa potência. 
Não manipular nunca o equipamento com a alimentação conectada, pode 
ocasionar choques eléctricos de grande intensidade.

A instalação tem de estar correctamente conectada a terra.

Os condutores dos cabos de alimentação da instalação devem corresponder à 
corrente e voltagem eléctricas requeridas.

Vigiar periodicamente os cabos para evitar esmagamentos, desgastes ou 
rasgaduras, assim como evitar, na sua colocação, tropeços ou quedas.

Mesmo que o sistema cumpra com os requisitos EMC, está desaconselhada 
a utilização, perto da instalação, de elementos com alto nível de radiação 
transmitida, p. ex. móveis ou equipamentos de soldadura.

Elementos hidráulicos

Pelo facto de ser um sistema pressurizado, devem observar-se as precauções 
inerentes a um equipamento desta índole.

Os equipamentos fusores incorporam um sistema automático com válvula de 
despressurização. Em qualquer caso e, antes de qualquer manipulação, deve 
assegurar-se que o circuito de adesivo perdeu completamente a pressão. 
Alto risco de projecção de partículas quentes, com o consequente perigo de 
queimaduras. 

Tome todas as precauções necessárias relativamente à pressão residual 
que possa existir nas mangueiras ou noutras partes da instalação durante o 
processo de arrefecimento do adesivo. Ao aquecer novamente, se os orifícios de 
saída se encontram abertos, existe o risco de projecção de partículas quentes.

Elementos pneumáticos

Alguns equipamentos utilizam ar comprimido com 6 bar de pressão. Antes 
de manusear o equipamento, certifique-se de que o circuito já não dispõe de 
qualquer pressão. Existe o risco de projeção de partículas a alta velocidade 
que podem causar lesões de alguma gravidade.

Tome todas as precauções necessárias relativamente à pressão residual 
que possa existir no circuito antes de desligar qualquer tubo de alimentação 
pneumática.
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Elementos térmicos

Todo o sistema trabalha a altas temperaturas que podem exceder 200 °C 
(392 °F). Deve trabalhar-se com protecções adequadas (roupa, calçado, 
luvas e óculos de protecção) que cubram bem as partes expostas do corpo.

É preciso ter em conta que o calor, devido às altas temperaturas alcançadas, 
não desaparece de forma imediata mesmo que se desligue a fonte, eléctrica 
neste caso, que o provoca. Extremar neste sentido as precauções, inclusive 
com o próprio adesivo. Este pode continuar muito quente mesmo em estado 
sólido.

Em caso de queimaduras:

1. Se a queimadura for provocada pelo contacto com o adesivo derretido, 
não tente remover o material adesivo da pele. Também não deverá 
tentar remover o adesivo mesmo depois de solidificado.

2. Arrefeça imediatamente a zona afetada com bastante água fria e limpa. 

3. Dirija-se o mais rapidamente possível ao serviço de assistência médica 
da empresa ou ao hospital mais próximo. Forneça a Ficha de Dados de 
Segurança do adesivo ao pessoal médico.

Materiais

Os sistemas Meler devem ser utilizados com adesivos  termofusíveis. Não se 
utilizarão com outro tipo de materiais, e muito menos com dissolventes, que 
possam ocasionar riscos pessoais ou danos nos órgãos internos do sistema.

Alguns equipamentos destinam-se especificamente à utilização de adesivos 
de fusão a quente reagentes ao poliuretano (PUR). A utilização de poliuretano 
(PUR) num equipamento que não esteja preparado para o efeito poderá 
resultar em danos severos para o mesmo. 

Na utilização do adesivo serão respeitadas as normas que figuram nas 
Folhas Técnicas e de Segurança facilitadas pelo fabricante. Tendo especial 
atenção às temperaturas aconselhadas de trabalho, para evitar degradações e 
carbonizações do adesivo.

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

Serão utilizados sempre componentes ou recâmbios originais ‘meler’, o que 
garante o bom funcionamento e prestações do sistema.

Declaração do ruído emitido

O nível de pressão acústica de emissão ponderado A (LpA) do equipamento em 
funcionamento nunca excede os 70 dB(A).

O nível máximo de pressão acústica ponderado C (LpCpeak) e o nível de potência 
acústica ponderado A (LWA), não excedem valores dignos de referência, não 
constituindo, por isso, um risco específico que deva ser tido em consideração.
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Utilização prevista

Os equipamentos fusores estão desenhados para serem utilizados nas 
seguintes condições:

•  Fusão e bombeio de adesivos termofusíveis a uma temperatura até 
200°C (392 °F). Consulte a Assistência Técnica da Meler para saber 
como deverá proceder com temperaturas de trabalho superiores.

•  Utilização dos equipamentos fusores com elementos acessórios 
Meler.

•  Instalação dos equipamentos fusores conforme as normativas 
de segurança vigentes e as indicações contidas neste manual 
(ancoragens, ligação eléctrica, ligação hidráulica, etc.).

•  Utilização dos equipamentos fusores em ambientes não explosivos ou 
quimicamente não agressivos.

•  Utilização dos equipamentos fusores seguindo as indicações de 
segurança contidas neste manual, assim como nas etiquetas 
incorporadas nos equipamentos, utilizando meios de protecção 
adequados para cada modo de operação.

Usos não permitidos

Os equipamentos fusores nunca devem ser utilizados nas seguintes condições:

•  Utilização com adesivos base poliuretano reactivo ou poliamida ou com 
qualquer outro material que possa provocar riscos para a segurança ou 
para a saúde ao serem aquecidos.

•  Utilização dos equipamentos fusores em ambientes nos quais seja 
preciso limpeza mediante jactos de água.

•  Utilização dos equipamentos fusores para aquecer ou fundir produtos 
alimentares.

• Utilização em atmosferas potencialmente explosivas, em ambientes 
químicos agressivos ou ao ar livre.

•  Utilização ou manipulação dos mesmos sem as protecções de segurança 
adequadas.

• Utilização caso não disponha da formação necessária, tanto sobre a 
utilização do equipamento, como sobre todas as medidas de segurança 
necessárias.

Nota: não altere o equipamento, nem utilize componentes que não tenham 
sido fornecidos pela Meler. Quaisquer alterações a um componente do 
equipamento ou a parte da instalação deverão ser comunicadas previamente à 
Assistência Técnica.



INTRODUÇÃO

2-1

MA-5153-POR  BOBINADOR EWS 900 FH

2. INTRODUÇÃO

Este manual contém informações sobre a instalação, utilização e manutenção 
do equipamento bobinador-desbobinador com cabeçote de laminação.

As figuras e os desenhos deste manual referem-se ao equipamento com 850 
mm de superfície de laminação e na qual os formatos têxteis a colar vão da 
esquerda para a direita. O equipamento foi concebido para a aplicação de 
adesivos termofusíveis tipo PUR, em formatos têxteis fornecidos em bobinas 
de até 550 mm de diâmetro, 900 mm de largura e 120 kg de peso máximo. 

O equipamento é composto por um chassis sólido onde assenta todo o 
conjunto, os rolos de bobinagem, de arrasto, guia, de controlo de tensão 
e arrefecimento, o cabeçote de laminação, o armário elétrico, o painel de 
controlo e o armário pneumático. Todos estes equipamentos encontram-se 
descritos mais adiante. 

No conjunto da aplicação também intervêm o equipamento de fusão do 
adesivo e o equipamento de fusão auxiliar de limpeza do cabeçote de 
laminação que possuem o seu próprio manual de instruções. 

Devido aos diferentes modelos de equipamentos, as imagens deste manual 
podem não corresponder exatamente ao seu manua. 

Identificação do equipamento

Quando realizar encomendas de material de recâmbio ou solicitar apoio 
ao nosso serviço técnico deverá fornecer o modelo e referência do seu 
equipamento.

Estes dados e qualquer outra informação de carácter técnico poderá 
encontrá-los na placa de identificação situada no lateral do armário elétrico.

Power supply/Alimentación

Serial No./Nº SerieRef.
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Modos de funcionamento

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

Modo Automático_Colocação do equipamento em funcionamento. 
Só será acionado depois de premir o botão LIGAR. Este equipamento 
dispõe de dois ciclos de trabalho distintos:

• Ciclo de aplicação de adesivo contínuo. Aplica o adesivo de 
bobinas completas.

• Ciclo de aplicação de adesivo por metros. Aplica o adesivo num 
comprimento programado pelo operador. 

Modo Manual_ Atuando no painel de controlo, é possível ativar as 
partes móveis do equipamento individualmente para operações de 
regulação ou de manutenção.

Modo Limpeza_Ativa o equipamento de fusão auxiliar para bombear 
material de limpeza diretamente no cabeçote e purgar todo o adesivo 
do mesmo. É acionado quando o equipamento não estiver a ser 
utilizado. 

Modo Carga/Descarga de bobinas_É necessário quando se realizam 
operações de carga e/ou descarga de bobinas de material (substrato). 
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Descrição dos componentes

22

1. Barreiras de infravermelhos de segurança laterais.
2. Mesa-guia e junção de bandas (substrato).
3. Sistema de controlo da tensão de banda (desbobinagem).
4. Chassis principal.
5. Calandra de entrada.
6. Sistema de controlo da tensão de banda (rebobinagem).
7. Barreira de ar de arrefecimento.
8. Rolos-guia da banda.
9. Painel de controlo.
10. Armário elétrico com refrigeração.
11. Botão de emergência.
12. Detetor de junção de banda.
13. Rolo de desbobinagem.
14. Detetores de diâmetro.

15. Cabeçote de laminação.
16. Rolo de arrefecimento.
17. Sistema de corte.
18. Portas de segurança frontais.
19. Lâmpada de luz UV. 
20. Rolo de rebobinagem.
21. Impressora.
22. Interruptor geral (na lateral do armário elétrico).
23. Pistolas de ar comprimido.
24. Campânula de extração de gases.
25. Sistema de arrefecimento. 
26. Armário pneumático. 
27. Equipamento de fusão auxiliar. 
28. Leitor de códigos de barras.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 24

8 9 10

21 1

27
26
25

23

7

28
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Chassis Principal

A estrutura principal é composta por um chassis fixo que suporta uma 
bancada vertical, sobre os quais são montados todos os elementos do 
equipamento, exceto o equipamento de fusão do adesivo. O chassis dispõe de 
cinco pés niveladores e de orifícios nas placas de suporte para fixar todo o 
conjunto ao solo.

Painel de controlo

O painel de controlo é composto por um ecrã HMI para a seleção dos modos 
de funcionamento, programação do equipamento e visualização de alarmes, 
por botões de utilização do equipamento (LIGAR-START, RESET E DESLIGAR-
STOP), pelo botão de PARAGEM DE EMERGÊNCIA e pela placa de controlo e 
programação das temperaturas do cabeçote.

Painel de Controlo
1. Painel HMI
2. Botão de PARAGEM DE EMERGÊNCIA tipo cogumelo
3. Botão de DESLIGAR (STOP)
4. Botão de RESET
5. Botão de LIGAR (START)

Placa de controlo da temperatura
6. Tecla esq./dir. de seleção do canal do sensor
7. Tecla para cima/baixo de alteração das temperaturas 
8. LEDs de temperatura do cabeçote (Zona Central) 
9. LED de temperaturas OK e permissão bomba
10. Temperatura de referência
11. Temperatura real
12. Acendimento ON/OFF
13. Função de standby
14. Programação horária

9

10 11 12 13 14

345 267

8

1
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Armário pneumático

Um armário, localizado na parte traseira do equipamento, contém o 
distribuidor pneumático, o pressóstato, as eletroválvulas e os reguladores de 
pressão de ar do cilindro da calandra de entrada e dos cilindros do cabeçote 
de laminação. O ar pressurizado é fornecido aos diferentes acionamentos 
pneumáticos do equipamento, às pistolas de fixação dos mandris e ao 
equipamento de fusão auxiliar de limpeza a partir deste armário. 

A barreira de arrefecimento dispõe de uma entrada de ar independente, 
uma vez que requer um consumo de caudal muito elevado. Junto ao armário 
encontra-se a entrada de ar e o manómetro de regulação da pressão geral do 
circuito.

O ar fornecido ao equipamento deve ser ar seco, não lubricado e filtrado com 
um mínimo de 6 bar de pressão.

4

3

2

1

1. Regulador pressão cilindro Calandra de Entrada.

2. Regulador pressão cilindros Cabeçote de Laminação.

3. Manómetro cilindros Cabeçote de Laminação.

4. Manómetro cilindro Calandra de Entrada.

5. Entrada de ar Barreira de Arrefecimento.

6. Entrada para a ligação geral do ar.  

7. Regulador, manómetro e filtro de entrada geral de ar.

8. Entrada de ar do regulador (7).

5 6 7

8
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Mandris de desbobinagem e rebobinagem

Dois mandris removíveis e expansíveis montados em rolamentos permitem 
carregar e descarregar as bobinas. São acionados pelos respetivos motorredutores 
e possuem um batente com regulação manual de alinhamento da bobina.

Dois sensores de controlo do diâmetro de cada bobina permitem regular a 
velocidade de todo o sistema e manter a tensão da banda. 

Para extrair o mandril porta-bobinas, os batentes laterais de suporte devem ser 
movidos lateralmente e, em seguida, o próprio mandril deve ser movido para cima.

Os detetores indutivos colocados em cada extremidade asseguram a correta 
posição do mandril para carregar e descarregar as bobinas.

Para acionar a regulação do mandril no tubo porta-bobinas, é introduzido ar 
comprimido através do bocal lateral com a pistola pneumática do equipamento. 

Basta pressionar o bocal para baixar a pressão do ar do mandril, libertando o porta-
bobinas.

Mesa-guia de entrada e junção

Para o correto alinhamento da banda, antes da calandra de entrada, o 
equipamento dispõe de um sistema de guia da banda de regulação manual. 
Este mesmo sistema serve como mesa de suporte para ligar, com fita adesiva, o 
final de uma banda ao início da seguinte ou a um dummy que permita aproveitar 
totalmente o material a adesivar. Dispõe de quatro braços compactadores 
manuais que fixam as bandas para ajudar o operador neste processo.

Também dispõe de um detetor de fim da bobina. Quando deteta o fim da banda, 
a máquina para, de modo a que o operador proceda à junção da seguinte. 

3

2

4

5

6

1. Rolo de controlo da tensão 

2. Mesa de entrada

3. Guias laterais

4. Braços compactadores

5. Botões de fixação

6. Rolo de suporte e de guia

7. Detetor de fim de bobina

1

2

71
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Calandra de entrada (desbobinagem)

É composta por um rolo inferior de silicone motorizado e um rolo superior 
entre os quais passa a banda. O rolo superior é acionado por um cilindro 
pneumático e pressiona a banda no rolo inferior que, ao rodar, produz o 
arrasto do material e, consequentemente, a desbobinagem gradual da banda 
até ao cabeçote de laminação.

À frente da calandra, encontra-se uma mesa com duas guias de regulação 
manual que permitem alinhar corretamente o substrato (opcional).

1 2 3 4 5

1. Mesa de guia superior (opcional).

2. Guia do rolo de pressão.

3. Cilindro pneumático.

4. Rolo de pressão.

5. Rolo de arrasto de silicone.

6. Motorredutor do rolo de arrasto.

6

Rolos de suporte e guia da banda  

Todo o curso do substrato dispõe de vários rolos de suporte e de guia, para 
que a desbobinagem, a aplicação do adesivo e a bobinagem da banda sejam 
efetuadas corretamente. Estes rolos possuem batentes laterais de regulação 
manual que se adaptam à largura da bobina utilizada.

1. Rolo de suporte e de guia.

2. Batentes laterais.

1 2 2
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1. Ligação elétrica à mangueira de adesivo.

2. Ligação da mangueira de adesivo.

3. Rolos de suporte da banda (substrato).

4. Filtro da válvula de injeção.

5. Cabeçote de laminação.

6. Sensor de junção de banda.

7. Resistências e sondas de temperatura do cabeçote.

8. Lábio de aplicação do adesivo.

9. Batentes mecânicos reguláveis.

10. Bloco de ligação da mangueira auxiliar de limpeza.

11. Ligação elétrica à mangueira auxiliar de limpeza.

12. Bandeja de recolha do adesivo.

13. Patim de guia do cabeçote.

14. Estrutura do cabeçote de laminação.

15. Ligação da mangueira de limpeza do cabeçote.

16. Cilindros de aproximação do cabeçote ao substrato.

17. Eletroválvula de acionamento do injetor.

18. Válvula de injeção do adesivo.

19. Caudalímetro (opcional).

Localização dos componentes do cabeçote de laminação

19

18

17

16

7

8

9

1

14

2 3 4

6

13

5

12 11

10

15

19
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Cabeçote de laminação

O cabeçote de laminação é responsável pela aplicação do adesivo no 
substrato. Está montado em duas guias corrediças e aproxima-se da banda 
empurrado por dois cilindros pneumáticos de duplo efeito que dispõem de fins 
de curso. O substrato move-se perpendicularmente ao cabeçote (de cima para 
baixo) apoiado em dois rolos. O ajuste final da posição de aplicação é efetuado 
através da regulação de dois batentes mecânicos.

O cabeçote está equipado com uma válvula de acionamento pneumático que 
injeta o adesivo fornecido através de uma mangueira ligada ao equipamento 
de fusão principal. A mangueira e a válvula possuem resistências para 
manter a temperatura de funcionamento e são controladas por sondas 
de temperatura programadas através do equipamento de fusão principal. 
As temperaturas das diferentes zonas do cabeçote são programadas e 
controladas no próprio bobinador.

Dispõe ainda de uma segunda mangueira ligada diretamente ao equipamento 
de fusão auxiliar para injetar material de limpeza e de purga do adesivo 
PUR quando a máquina deixar de ser utilizada e para impedir que reticule, 
causando danos no cabeçote.

A largura da aplicação do adesivo no substrato é fixa, mas pode ser adaptada 
à medida desejada, substituindo uma lâmina interna.

Sensores de junção de banda

Ao lado da zona de aplicação do adesivo e da zona de corte, existem 
dois sensores capazes de detetar uma junção de material. Comandam o 
equipamento para que este execute uma operação ou outra em função do 
programa selecionado. 

O objetivo destes programas é poder aproveitar ao máximo o material sobre 
o qual está a ser aplicado o adesivo. Para mais informações, consultar o 
capítulo “4. Utilização”.

Lâmpada de luz UV

Premindo o botão LUZ UV no ecrã HMI do painel de controlo, é possível ativar 
ou desativar uma luz ultravioleta que ilumina toda a largura do substrato e 
permite verificar se o adesivo está a ser aplicado corretamente.

Barreira de ar de arrefecimento do adesivo

Após a aplicação do adesivo, e para que arrefeça o mais rapidamente possível, 
a banda passa por uma barreira de ar seco e não lubrificado, que só funciona 
quando a máquina está em funcionamento no modo automático.

Pode ser ativada e desativada pelo operador no ecrã HMI do painel de 
controlo.

1. Rolo refrigerador. 

2. Barreira de ar de arrefecimento.

3. Lâmpada de luz UV.

2 31
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Rolo refrigerador

Depois de passar pela cortina de ar, a banda passa por um rolo refrigerado 
por água à temperatura ambiente que arrefece o adesivo e a banda antes de 
os rebobinar. Para a sua ligação ao circuito externo de refrigeração de água, 
dispõe de uma junta rotativa na parte traseira do equipamento.

A água é refrigerada através de um grupo de refrigeração independente 
localizado na parte traseira do bobinador. Para operar este equipamento, 
consultar o respetivo manual de instruções.

Sistema de controlo da tensão de banda

Dois rolos com uma célula de carga programável através do painel de 
controlo do equipamento são responsáveis pelo controlo da tensão da banda 
ao longo de todo o seu curso e pela regulação da velocidade dos motores de 
desbobinagem e rebobinagem, de modo a manter uma tensão constante e 
controlada ao longo de todo o curso.

2 3

1

1. Grupo de refrigeração.

2. Rolo refrigerador. 

3. Junta rotativa.

1 2
1. Amplificador da célula de carga.

2. Rolo de controlo da tensão de banda. 
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Sistema de corte da banda

Antes da bobinagem final, está presente um sistema de corte de bandas 
composto por um compactador de banda, uma matriz de corte e uma lâmina 
rotativa, acionados pneumaticamente.

O sistema atua de acordo com o modo de funcionamento e a programação 
selecionada. Consulte o capítulo “4. Utilização” para mais informações.

Neste sistema está ainda presente uma mesa que permite ao operador ligar o 
final de uma banda ao dummy. 

Sinalizador de quatro cores

• VERMELHO FIXO: quando qualquer emergência da máquina é detetada

• AMARELO INTERMITENTE: se ocorrer algum alarme ou erro.

• BRANCO FIXO: a temperatura está correta no bobinador e no 
equipamento de fusão, sendo possível proceder à ligação (botão verde de 
LIGAR).

• VERDE FIXO: equipamento em funcionamento (e cumprindo todos os 
requisitos para tal).

1. Matriz de corte.

2. Compactador de banda. 

3. Lâmina de corte.

4. Mesa de junção.

1

2

3

4
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Outros indicadores luminosos

• Botão luminoso verde de LIGAR-START (painel de controlo). Se a 
máquina reunir todas as condições necessárias para poder ser colocada 
em funcionamento, fica intermitente. 

Quando a máquina está a funcionar, este botão luminoso fica em estado 
ON (fixo).

Se a máquina não reunir as condições necessárias para poder ser 
colocada em funcionamento, fica OFF (apagado).

• Botão luminoso azul de RESET (painel de controlo). Normalmente está 
OFF (apagado).

Quando qualquer emergência na máquina é ativada, fica intermitente.

Só passa a OFF quando é premido após a reinicialização de todas as 
emergências.

• Indicador luminoso branco (armário elétrico). Quando o equipamento 
receber alimentação externa e tiver o seccionador principal fechado, o 
piloto fica ON (fixo).

Com o seccionador principal aberto ou se o equipamento não receber 
alimentação externa, fica OFF.

Localização dos sistemas de segurança

Portas de segurança

Quatro portas de segurança protegem o acesso acidental às zonas de trabalho 
e ativam a cadeia de emergência da máquina, parando-a, caso o operador 
abra alguma delas. Após uma paragem de emergência, a máquina deve ser 
reativada, premindo o botão de RESET para operar em qualquer um dos 
modos de funcionamento.
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Barreiras de infravermelhos de segurança

Duas barreiras de infravermelhos de segurança protegem o acesso acidental 
às zonas de carga e de descarga de bobinas e ativam a cadeia de emergência 
da máquina, parando-a, caso o operador interfira com as mesmas. Após uma 
paragem de emergência, a máquina deve ser reativada, premindo o botão de 
RESET para operar em qualquer um dos modos de funcionamento.

Botão de emergência tipo cogumelo

Existem dois botões de emergência, sendo que um está localizado no painel 
de controlo principal e o outro no pilar esquerdo do chassis na área de 
desbobinagem. Ao premir qualquer um deles, o equipamento para e a luz 
vermelha do sinalizador acende-se. Após uma paragem de emergência, a 
máquina deve ser reativada, premindo o botão de RESET para operar em 
qualquer um dos modos de funcionamento.
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3. INSTALAÇÃO
Aviso: O bobinador com cabeçote de laminação é um equipamento que integra 
tecnologias atuais e apresenta alguns riscos previsíveis. Por esta razão, o 
manuseamento, a instalação ou a reparação destes equipamentos só é permitida 
a pessoal qualificado para o efeito, com a devida formação e experiência.

Preliminares

Os equipamentos são fornecidos com os elementos necessários para a sua 
instalação. Mesmo assim, alguns componentes devem ser fornecidos pelo 
próprio usuário em função da localização e ligações de cada instalação 
particular:

•  Parafusos de ancoragem do equipamento fusor.

•  Cabo de corrente para alimentação eléctrica.

•  Ligação à rede de ar comprimido.

• Opcionalmente, sistema de exaustaõ de gases.

Requisitos da instalação

Antes de instalar o equipamento, certifique-se de que o espaço destinado ao 
mesmo permite a colocação, a ligação e a utilização de todo o sistema, sem 
esquecer o equipamento de fusão principal e o equipamento de fusão auxiliar. 
Além disso, verifique se os materiais elétricos e pneumáticos cumprem os 
requisitos exigidos pelo equipamento a instalar.
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Consumo Elétrico

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

Antes de instalar o equipamento, tenha em conta o consumo total da 
instalação, incluindo o consumo das resistências do cabeçote de laminação.

Antes da ligação, verifique 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.

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

Ar comprimido

Para instalar o equipamento, é necessário dispor de um sistema de ar 
comprimido seco e não lubrificado a uma pressão máxima de 6 bar. 
 
Existem três reguladores cuja função é:

1.  Regular a pressão geral de entrada de ar a 6 bar. Além disso, regula a 
pressão das válvulas de injeção do adesivo, as pistolas de enchimento dos 
mandris e a alimentação dos equipamentos de fusão principal e auxiliar. 

2.  Regular a pressão de ar dos cilindros de aproximação ao substrato do 
cabeçote de laminação a 4 bar.

3.  Regular a pressão do circuito do cilindro do rolo da calandra de 
desbobinagem a 3 bar. 

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 
variam consoante a aplicação de adesivo. Por esta razão, será necessário, em 
cada caso, estimar este consumo. 

Além disso, a barreira de ar do sistema de arrefecimento do adesivo à saída 
do cabeçote requer uma alimentação independente da do equipamento, 
devido ao seu elevado consumo de ar. 

2 3

1
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Outros fatores  

Na instalação do equipamento, devem ser tidas em conta outras questões de 
ordem prática:

• Manter a parte frontal e ambas as laterais do equipamento 
completamente desimpedidas e afastadas das zonas de passagem dos 
operadores e/ou materiais, de modo a permitir a fácil visualização de 
todo o bobinador a partir do posto de comando do equipamento.

• Colocar o painel de controlo de modo a permitir a fácil visualização da 
placa de controlo, onde são exibidas as temperaturas e os eventuais 
sinais de alarme, o ecrã com os diferentes estados da máquina e o 
sinalizador luminoso.

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

• Não instalar o equipamento perto de fontes potentes de calor, frio ou 
humidade que possam distorcer o seu funcionamento.

• Evitar vibrações no equipamento.

• Para efeitos de manutenção, facilitar o acesso à zona traseira do 
equipamento e aos equipamentos de fusão.

Desembalagem

Antes de proceder à instalação do equipamento, este deve ser retirado de 
cima da palete e examinado para detetar possíveis danos ou ruturas. 

Comunique qualquer defeito, incluindo da embalagem externa, ao seu 
Representante Meler ou à Sede.

Aviso: O chassis dispõe de quatro olhais de elevação de todo o conjunto. Por 
ser um equipamento de grandes dimensões, devem ser tomadas as medidas 
adequadas para garantir um desembalamento e descarregamento seguros. 

Fixação do equipamento

Colocar o equipamento no local correspondente, totalmente nivelado. Para 
absorver pequenas irregularidades do solo, a plataforma possui cinco pés 
reguláveis até 100 mm. Ao rodar os pés no sentido dos ponteiros do relógio, 
a plataforma subirá e ao rodá-la no sentido contrário, a plataforma descerá. 
Depois de nivelado, fixar o equipamento ao solo utilizando as ancoragens 
correspondentes.

Aviso: Assegure-se de que o piso onde a bancada do equipamento será 
fixada está nivelado, não apresenta vibrações e é capaz de suportar o peso do 
equipamento.  
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Ligação elétrica de alimentação

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

O equipamento é fornecido com o objetivo de ser ligado à rede de alimentação 
elétrica, de acordo com o seu consumo de potência:

• 3~380 /400 + N + PE  50 Hz

• 8 KW por fase.

Além disso, é imprescindível que exista uma boa ligação à terra.

Passe o cabo de alimentação pela parte inferior do armário elétrico e ligue a 
mangueira à caixa de terminais. Os restantes elementos do equipamento são 
alimentados a partir do próprio armário.

Para informações mais detalhadas, consultar os esquemas elétricos anexados 
a este manual.

Ligação pneumática

Antes de ligar a alimentação pneumática ao equipamento, assegurar que os 
reguladores de pressão se encontram completamente fechados. Para tal, 
rodar totalmente o botão dos reguladores localizados no armário pneumático 
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Ligar o sistema de ar da instalação (6 bar máx.) à entrada do equipamento 
através de um tubo flexível com 8 mm 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 
sentido dos ponteiros do relógio. A velocidade dos diferentes cilindros 
pneumáticos pode ser aumentada ou diminuída através dos respetivos 
reguladores de caudal.

Ligação das mangueiras

O equipamento dispõe de uma mangueira ligada ao cabeçal de laminação 
que provém de um equipamento de fusão externo, que recebe o sinal de 
bombeamento do adesivo quando o controlo do bobinador assim o requer.

Além disso, uma segunda mangueira ligada ao cabeçote de laminação fornece 
material de limpeza de adesivo a partir de um segundo equipamento auxiliar 
quando o modo de LIMPEZA é ativado. 

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

Precauções:

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

• Utilizar preferencialmente adaptadores a 90° para minimizar o espaço 
ocupado pelas mangueiras. Os adaptadores retos tendem a criar 
curvaturas com raios muito reduzidos que podem causar a rutura 
interior da mangueira.
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• Realizar a ligação elétrica da mangueira com o equipamento desligado. 
Caso contrário, poderão ocorrer falhas elétricas na ligação e surgir 
mensagens de alarme no ecrã do equipamento de fusão. 

Para mais informações sobre os equipamentos de fusão, consultar o respetivo 
manual de instruções.

Estabelecer parâmetros

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

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

No Capítulo “4. UTILIZAÇÃO” são descritos os modos de funcionamento da 
máquina e a sua configuração.

Regulações manuais de posição

Aviso: Por motivos de segurança, não podem ser efetuadas regulações, em 
nenhuma circunstância, enquanto o equipamento estiver a funcionar.

Para uma regulação e alinhamento corretos, é recomendável que o substrato 
esteja inserido. No Capítulo “4. UTILIZAÇÃO” são descritos os modos de 
funcionamento da máquina e a sua configuração.

Regulação da posição dos batentes laterais da banda

Tanto os rolos porta-bobinas, como os rolos-guia de banda dispõem de 
batentes laterais de regulação manual para o correto alinhamento do 
substrato.

É importante que todos disponham da medida correta para permitir 
uma desbobinagem, aplicação e rebobinagem adequadas, sem causar 
deslocamentos laterais da banda.

É recomendável que os batentes não estejam demasiado ajustados à largura 
da banda e permitam a sua passagem com uma folga mínima.

Regulação da posição das guias laterais da mesa de junção da banda 

A mesa de junção dispõe de duas guias laterais de regulação manual. É 
importante que a guia interior esteja corretamente alinhada e encaixe nos 
restantes batentes laterais. A guia exterior pode ser regulada após a inserção 
da banda.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS INSTALAÇÃO

3-6

Regulação da posição das guias laterais da mesa superior (opcional) 

A mesa superior dispõe de duas guias laterais de regulação manual. É 
importante que a guia interior esteja corretamente alinhada e encaixe nos 
restantes batentes laterais. A guia exterior pode ser regulada após a inserção 
da banda.

Regulação do avanço do cabeçote de laminação

Para regular a pressão que o cabeçote de laminação exerce sobre o substrato, 
ao executar a aplicação é necessário atuar nos dois batentes mecânicos. 
Ambos os batentes estão equipados com uma régua milimétrica, para que 
sejam regulados com a mesma medida.
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4. UTILIZAÇÃO
Nesta secção descreve-se o modo de utilização do bobinador e do cabeçote 
de laminação. Ainda que o seu funcionamento seja simples, não deve ser 
utilizado por pessoal não qualificado. 

Aviso: Uma utilização incorreta 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 está equipada com o seu próprio 
painel de controlo através do qual são controladas as temperaturas da mangueira 
que transporta o adesivo, do caudalímetro e da válvula de injeção do cabeçote. 
O bobinador e o cabeçote de laminação estão equipados com painel de controlo 
através do qual são controladas as restantes funções do equipamento.

Equipamentos de fusão e mangueiras

A instalação dispõe de dois equipamentos de fusão, um principal que funde 
e fornece o adesivo através de uma mangueira ao cabeçote de laminação 
e outro que efetua a fusão e o fornecimento através de outra mangueira, 
material de limpeza ao cabeçote quando são efetuadas paragens prolongadas. 
Se esta operação de limpeza não for efetuada, o adesivo pode solidificar, 
causando danos irreparáveis no cabeçote.

Aviso: Antes de recarregar o depósito do equipamento de fusão principal, 
assegurar que o adesivo é do mesmo tipo do já existente. As misturas de adesivos 
de tipos diferentes podem provocar danos nos equipamentos de fusão.

Para uma regulação e ligação corretas destes equipamentos, juntamente com as 
mangueiras, consultar os respetivos manuais de instruções.

Colocação do equipamento em funcionamento

Antes de colocar o equipamento em funcionamento, é necessário verificar se 
a unidade está instalada corretamente e se todas as suas ligações de entrada/
saída e aos acessórios foram realizadas. Do mesmo modo, verificar se o 
equipamento está preparado com o adesivo a utilizar e se os parâmetros de 
trabalho foram programados.

Para iniciar:

1. Rodar o interruptor principal para a posição ON.

 Se a placa de controlo estava desligada da última vez que o 
equipamento foi desativado, ao arrancar novamente, este continuará 
desligado (visualização da hora).

 Se a placa de controlo estava ligada da última vez que o equipamento 
foi desativado, ao arrancar novamente, este ligar-se-á.
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2. Premir o botão ON/OFF da placa de controlo para ligá-lo, se ainda não 
estiver ativado.

 O painel HMI mostrará as opções do menu principal e a placa de 
controlo da temperatura mostrará nos dois ecrãs, por defeito, os 
valores de setpoint e a temperatura real da Zona 1 do cabeçote de 
laminação. 

 Os LEDs (verdes) de controlo do aquecimento do cabeçote acender-se-
ão e este começará a aquecer.

 Uma vez atingida temperatura de referência de -3 °C, será ativado 
um atraso programável até a bomba do equipamento de fusão ter 
permissão para operar (ativação das eletroválvulas do cabeçote) e 
ligação à máquina principal, desde que os outros elementos também 
tenham atingido a sua temperatura de referência de -3 °C.

No caso de se desligar o sistema, por:

 - pressionar na tecla de desactivação ou tecla de standby, 

 - por programação de desconexão ou activação de standby, 

 - por desconexão da tensão de alimentação 

 - ou por activação externa de standby, 

 ao voltar a restituir o sistema, só se activará o atraso se a temperatura 
do depósito tiver deserdo mais de 20°C por baixo da temperatura 
programada.

3.  Comprovar, no manómetro do equipamento, que a pressão gerada 
é a correcta. Valores inferiores a 0.5 bar podem causar movimentos 
erráticos da bomba. 

 Quando todas as temperaturas estiverem OK, você poderá continuar a 
operar com o equipamento a partir das diferentes opções do painel de 
controle da IHM. Veja a seção ‘Modos de funcionamento’ deste capítulo.

Visualizações no equipamento fusor

O equipamento  incorpora no seu painel de controlo dois displays com 
três elementos de 7 segmentos cada um para visualizar os valores de 
temperaturas (set point e temperatura real), os parâmetros programáveis e 
os alarmes.

Dispõem de indicadores por led para visualizar o aquecimento de cada elemento:

Visualização do led Aquecimento do elemento Estado do elemento

ligado permanentemente constante temperatura baixa

ligado com intermitência lenta eventual (segundo parâmetros PID) temperatura próxima ao set point

ligado com intermitência rápida programação ou visualização mudança de valores de set point

desligado não aquece temperatura atingida



MA-5153-POR  BOBINADOR EWS 900 FHUTILIZAÇÃO

4-3

e as activações da bomba e o sinal de ligação à máquina principal.

Incorporam, assim mesmo, leds de indicação de programação de ligação/
desconexão do equipamento e ligação/desconexão da função de standby:

Visualização da temperatura de cada elemento

É possível visualizar a temperatura de cada elemento, selecionando o 
elemento com os cursores.

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

Após 10 segundos, a visualização retorna ao elemento por defeito (Zona 1 do 
cabeçote de laminação).

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

A sequência de visualização do cabeçote de laminação é a seguinte:

Zona 1 <—> Zona 2 <—> Zona 3  <—> Zona 4

Para sair da visualização permanente de um elemento basta premir qualquer 
uma das setas para a esquerda/direita.

Zonas de controlo da temperatura do cabeçote de laminação

A placa de temperatura controla e programa as diferentes zonas de temperatura 
do cabeçote de laminação. A distribuição destas zonas no cabeçote é mostrada no 
esquema seguinte. É importante ter este esquema em conta na fase de seleção e 
programação dos diferentes valores de controlo da temperatura.

O aquecimento e o controlo de temperatura da válvula injetora do cabeçote de 
laminação e do caudalímetro são efetuados através do equipamento de fusão 
principal.

O aquecimento e o controlo de temperatura da válvula injetora do material de 
limpeza são efetuados através do equipamento de fusão auxiliar.

Para a sua correta configuração, consultar os manuais de ambos os equipamentos.

Zona 3
Aplicador 1

Zona 2
Manguera 1

Zona 1
Depósito

Lábio de aplicação do adesivo

Zona 4
Mnguera 2 Suporte lateral 

da máquina

Visualização do led On/off Standby

ligado permanentemente equipamento desligado função activada

ligado com intermitência lenta programação de desactivação 
existente para o dia actual

programação de activação existente 
para o dia actual

ligado com intermitência rápida modo programação de activação/
desactivação

modo programação de activação/
desactivação

desligado equipamento em funcionamento função desactivada

intermitência simultânea de leds de 
bomba e ligação a máquina principal

temporização em curso até ser atingida depósito a temperatura programada 
consigna
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Visualização de alarmes

O equipamento indica ao usuário quando a unidade sofreu um defeito, 
alertando com mensagens que podem ver-se no display do painel de controlo.

Quando aparece um alarme, o controlo deve executar uma série de acções 
para proteger a unidade. É suficiente corrigir o defeito para que o controlo 
volte a reactivar as funções do equipamento.

A activação da função de standby não gera nenhum tipo de alarme.

Em caso de rotura da sonda, o sistema mantém todos os elementos 
aquecidos, excepto obviamente aquele onde se  produziu o defeito.

Em caso de sobretemperatura, de forma imediata desliga-se o aquecimento 
do elemento avariado. Se, após três minutos, o defeito persiste, desligar-se-á o 
aquecimento de todos os elementos assim como os relés de potência. A placa 
continuará a indicar o alarme até que o erro seja reparado. Nesse momento 
rearmar-se-ão os relés de potência e o sistema voltará a aquecer normalmente.

Ajuste das temperaturas da cabeça de laminação 

Os equipamento sai de fábrica com os valores de parâmetros seguintes:

• Temperatura programada cabeça de laminação (Zonas 1, 2 ,3 y 4): 140 ºC. 
(Resto de elementos a OFF).

•  Visualização em °C

•  Valor de sobretemperatura: 20°C

•  Valor de standby: 40%

•  Tempo de retardo: 10 min

•  Programações horárias: ON. 

Para ajustar as temperaturas de cada um dos elementos descreve-se a seguir 
o processo geral que deve ser realizado.

1. Seleccionar com a seta esquerda-direita o elemento ao qual se vai 
modificar o valor. O led correspondente brilhará com intermitência 
rápida.

Código Causa                                                              
Acções

Aquecimento Bomba Sinal maq. principal

Err 000 rotura sonda Zona 1 off só Zona 1 off off

Err 001 rotura sonda Zona 2 off só Zona 2 off off

Err 002 rotura sonda Zona 3 off só Zona 3 off off

Err 003 rotura sonda Zona 4 off só Zona 4 off off

Err 100 sobretemperatura Zona 1 off todos os elementos off off

Err 101 sobretemperatura Zona 2 off todos os elementos off off

Err 102 sobretemperatura Zona 3 off todos os elementos off off

Err 103 sobretemperatura Zona 4 off todos os elementos off off
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2. Com a seta acima-abaixo seleccionar o valor desejado de temperatura 
programada. Aaixo de 40°C, o valor de temperatura passa a ‘OFF’, 
anulando o aquecimento desse elemento.

3. Após dez segundos o led deixa de brilhar intermitentemente e a 
visualização passa por defeito ao valor de temperatura programada do 
depósito, memorizando o dado modificado.

Deve repetir-se este simples procedimento com cada um dos elementos para 
os que se deseja modificar o valor de temperatura programada.

Estabelecendo os parâmetros do equipamento 

O acesso a estas funções é realizado através do menu especial. Prima os 
botões com o símbolo do ‘relógio’ e da ‘seta para baixo’ em simultâneo para 
aceder a este menu. A ordem de navegação deste menu é a seguinte. 

Para selecionar a função que pretende programar, prima a ‘seta para a 
direita’ para percorrer as diferentes funções. Uma vez selecionada a função 
pretendida, poderá alterar o seu valor através dos botões ‘para cima’ e 
‘para baixo’. Ao premir novamente o botão ‘seta para a direita’, os dados são 
guardados, permitindo-lhe avançar para a função seguinte.

Para sair do menu especial a qualquer altura, basta premir a ‘seta para a 
esquerda’. 

Salir Avanzar

Modificar valor

Modificar valor

Função Símbolo no visor Valor predefinido

Seleção da unidade de visualização das temperaturas ºC - ºF ºC

Programação de sobretemperatura 20 ºC

Programação da temperatura para o modo STANDBY 40%

Tempo de atraso da ativação da bomba F 20 minutos

Ativação e desativação do alarme de nível baixo no reservatório n OFF (sem função)

Programação do tempo para passar do modo ON para o modo STANDBY S-1 OFF

Programação do tempo para passar do modo STANDBY para o modo OFF S-2 OFF

Configuração da palavra-passe para a proteção dos parâmetros PAS 000

Visualização das horas totais de funcionamento t 00000

Programação do contador parcial para a substituição do filtro tP 1000
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Processo de programação

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

 No display aparece a selecção da unidade de visualização das 
temperaturas (°C ó °F). 

2. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.

3. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o 
símbolo de sobretemperatura. 

4. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (entre 10 e 25).

 O valor visualizado corresponde ao incremento da temperatura real 
sobre a temperatura programada permitido que se active a mensagem 
de alarme.

5.  Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o 
símbolo de função de standby. 

6. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (entre 25 e 55).

 O valor visualizado corresponde à percentagem de decremento da 
temperatura real sobre a temperatura programada que se activará 
com a função.

7.  Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o 
valor do tempo de retardo.

 

8. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (entre 0 e 60 
min).

9.  Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o 
detector de nível.
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10. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (ON/OFF). 
Com valor a OFF não tem efeito nem visualização no visor nem a 
activação do sinal externo. Com valor a ON quando o nível de hot-melt 
está baixo se visualizará no visor um alarme (n - - -) e se activará o 
contacto de sinal externo.

11. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte. 

12. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (ver 
‘Temporização de passagem entre os modo ON - Standby - OFF’). 

13. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte. 

 
 

14. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (ver 
‘Temporização de passagem entre os modo ON - Standby - OFF’).

15. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte. 

16. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (ver ‘Palavra-
passe de acesso à programação de parâmetros’).

17. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte.

 

 Esta função consiste num contador que regista as horas totais de 
funcionamento operacional do equipamento, isto é, com a temperatura 
de funcionamento adequada (OK) ativada.

 Trata-se de um contador ascendente, não sendo possível alterar os 
seus valores.

 O máximo de horas contabilizadas é de t99999, após o qual o contador 
voltará novamente ao valor t00000 para reiniciar a contagem.
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18. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte. 

19. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (ver ‘Contador 
do total de horas de funcionamento do equipamento’).

 

20. Com a seta direita voltamos para o parâmetro inicial.  

Em qualquer parâmetro, com a seta esquerda sai-se do menu especial e  
visualizam-se novamente as temperaturas do depósito.

Para memorizar qualquer parâmetro é sempre necessário passar ao 
parâmetro seguinte com a seta direita.
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Temporização de passagem entre os modo ON - Standby - OFF

Esta função permite programar a passagem automática do modo ON para o 
modo Standby após um determinado período de inatividade (S-1), bem como 
do modo STANDBY para o modo OFF após um outro período de tempo (S-2) 
sem retomar a atividade.

Para que esta função possa ser programada e operada corretamente, o 
equipamento de fusão deve estar ligado a um equipamento principal no conetor 
CN4 de standby externo da placa de controlo. É através deste contacto que o 
equipamento principal indica (através de sinais sucessivos não inferiores a 500 
ms) que se encontra em produção. Após um primeiro período programado de 
inatividade (S-1), o equipamento passa para o modo STANDBY. Se o equipamento 
permanecer no estado Standby sem que o botão ‘Standby’ seja premido durante o 
período de tempo programado (S-2), passará para o modo OFF.

Para ativar novamente o equipamento (modo ON), é necessário premir o botão 
‘ON/OFF’ na placa de controlo. O período de tempo programado S-1 começará 
a contar novamente no instante em que o equipamento de fusão alcançar a 
temperatura de funcionamento.

S-1 S-2 Funcionalidade

dIS dIS A entrada Standby externa (CN4) está desativada (disabled). O equipamento de 
fusão pode ser colocado no modo STANDBY premindo o respetivo botão.

OFF OFF
A entrada Standby externa (CN4) funciona da forma habitual.

• Contacto FECHADO: Equipamento no Modo STANDBY.
• Contacto ABERTO: Equipamento no Modo ON.

Entre 001 e 999 
(minutos) OFF ou 000

A entrada Standby externa (CN4) funciona como deteção de inatividade.
Caso ocorra um período de inatividade, decorrido o período de tempo programado 
em S-1, o equipamento de fusão passa do Modo ON para o Modo OFF.
Contudo, não passará para o Modo STANDBY porque S-2 corresponde a OFF ou 000.

Entre 001 e 999 
(minutos)

Entre 001 e 999 
(minutos)

A entrada Standby (CN4) funciona como deteção de inatividade.
Caso ocorra um período de inatividade, decorrido o período de tempo programado 
em S-1, o equipamento de fusão passa do Modo ON para o Modo STANDBY.
Caso ocorra um período de inatividade, decorrido o período de tempo programado 
em S-2, o equipamento de fusão passa do Modo STANDBY para o Modo OFF.

Modo ON Modo STANDBY OFF

Peça Peça Peça Peça Peça Peça

Produção com o equipamento principal

S-1 S-2
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Palavra-passe de acesso à programação de parâmetros

É possível definir uma palavra-passe para proteger o acesso a determinadas 
funções de programação do equipamento de utilizadores não autorizados.

A partir do menu especial, poderá definir um valor entre 000 (desativado) 
e 999. Se o valor da palavra-passe for diferente de 000, o equipamento 
encontra-se protegido de modo a que a programação de funções seja 
realizada da seguinte forma:

• SEM palavra-passe.

- Funcionamento através dos botões ‘ON/OFF’ e ‘Standby’.
- Visualização das temperaturas de trabalho reais.

• COM palavra-passe.

- Modificação dos valores de temperatura.
- Programações horárias do equipamento.
- Definição de parâmetros do equipamento de fusão.

Caso tenha sido ativada uma palavra-passe para o equipamento e se tente aceder 
às funções protegidas, a mensagem ‘PAS 000’ é apresentada nos visores.

Introduza a palavra-passe através dos botões ‘para cima’ e ‘para baixo’.

Uma vez visualizada a palavra-passe, prima o botão ‘seta para a direita’.

Caso prima o botão ‘seta para a esquerda’, o equipamento permanecerá no 
mesmo modo de funcionamento em que se encontrava antes de surgir a 
mensagem de introdução da palavra-passe.

Se a palavra-passe introduzida estiver incorreta, o equipamento não acederá ao 
menu desejado e permanecerá no mesmo modo de funcionamento em que se 
encontrava antes de surgir a mensagem ‘PAS 000’. Não é apresentada qualquer 
mensagem indicando que a palavra-passe introduzida está incorreta.

Caso a palavra-passe introduzida esteja correta, o equipamento acederá 
ao menu pretendido e poderá alterar a programação ou a visualização dos 
parâmetros.

Contador do total de horas de funcionamento do 
equipamento

Esta función es un contador que registra las horas totales de funcionamiento 
operativo del equipo, es decir con la temperatura de servicio OK activada.

Se trata de un contador ascendente y su valor no puede ser modificado.

El máximo de horas es de t99999, tras lo cual el contador volverá nuevamente 
al valor t00000 para continuar con el contaje.
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Contador de aviso de substituição do filtro de adesivo

Esta função consiste num contador parcial descendente que regista as horas 
de funcionamento operacional do equipamento, isto é, com a temperatura de 
funcionamento adequada (OK) ativada e desde as tP1000 horas até às tP0000 
horas.

Alcançado este valor, o visor apresenta a mensagem ‘FIL tEr’, alertando para a 
necessidade de se limpar e/ou substituir o filtro do adesivo do equipamento.

Premindo qualquer botão, esta mensagem desaparecerá do visor e o contador 
voltará novamente para as 1000 horas. O equipamento voltará ao mesmo 
modo de funcionamento em que se encontrava antes de surgir a mensagem. 

A partir desta mesma função, através dos botões ‘para cima’ e ‘para baixo’, 
é possível alterar este valor para que o aviso de limpeza do filtro se ajuste às 
necessidades efetivas do equipamento de fusão.

Uma vez selecionado o valor pretendido, ao premir o botão ‘seta para a direita’ 
é possível guardar o esse novo valor e a mensagem de aviso ‘FIL tEr’ será 
apresentada decorrido apenas o novo período de tempo programado.
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Programando o relógio

Os equipamentos fusores da série Micron dispõem de um sistema 
programável semanal para a ligação e desconexão do equipamento e para a 
activação e desconexão  da função de standby.

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

Programando o dia e hora actual

1.  Pressionar a tecla com o símbolo do relógio.

 No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia 
e hora actual.

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

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

3.  Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.

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

 Agora o ponto aparece no display da direita.

5.  Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado. 

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

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

7.  Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.

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

 Aparece novamente o programa ‘0’

9.  Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita sai-
se desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do 
depósito.
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Programando a activação/desactivação do equipamento

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

As horas estão expressas em valores de 15 em 15 minutos, assim passa-se 
das 10.0 (10 horas e 0 minutos) às 10.1 (10 horas e 15 minutos), 10.2 (10 horas 
e 30) e 10.3 (10 horas e 45 minutos). 

1.  Pressionar a tecla com o símbolo do relógio. 

 No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia 
e hora actual. 

2.  Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor do dia da semana 
desejado, segunda-feira (1) a domingo (7).

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

 Aparecem duas horas, uma em cada display. O display da esquerda visualiza 
a hora de início enquanto que o display da direita visualiza a hora final.

4.  O ponto intermitente na hora de início indica que este é o valor que 
se pode modificar. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor 
desejado.

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

 O ponto passa à hora final.

6.  Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado. 

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

 
Aparece novamente o programa seleccionado. Com a seta acima-
abaixo podem-se seleccionar outros programas.

8.  Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita sai-
se desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do 
depósito. 

Sempre que estiver programada uma hora de desconexão do equipamento, 
para o presente dia, o led verde da tecla ‘ON/OFF’ permanecerá intermitente.
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Inabilitação do programa de activação/desactivação do equipamento

É possível inabilitar a programação de activação/desactivação do equipamento 
sem que seja necessário anular a programação de cada dia da semana. Desta 
forma, conservam-se os dados programados, mas a programação não tem 
efeito sobre o equipamento. 

1.  Pressionar a tecla com o símbolo do relógio. 

 No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia 
e hora actual. 

2.  Com a seta acima-abaixo ultrapassamos a selecção do último dia da 
semana (7). 

 No display aparece o indicativo ‘ON/OFF’ segundo o estado em que se  
encontre. 

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

 O estado mudará alternativamente com cada pulsação. 

4.  Se pressionar qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita sai-
se desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do 
depósito.

Programando a activação/desactivação da função standby do equipamento

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

As horas estão expressas em valores de 15 em 15 minutos, assim passa-se 
das 10.0 (10 horas e 0 minutos) às 10.1 (10 horas e 15 minutos), 10.2 (10 horas 
e 30) e 10.3 (10 horas e 45 minutos). 

1.  Pressionar a tecla com o símbolo do relógio. 

 No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia 
e hora actual. 

2.  Pressionar a tecla de função de standby. 

 Aparece um ‘1’ indicativo do primeiro dia na programação da função de 
standby.

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

3.  Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor do dia da semana 
desejado, segunda-feira (1) a domingo (7). 
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4.  Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio. 
 Aparecem duas horas, uma em cada display. O display da esquerda 
visualiza a hora de início enquanto que o display da direita visualiza a 
hora final.

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

 Com a seta acima-abaixo selecionamos o valor desejado.

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

 O ponto passa à hora final.

7.  Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.

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

 Aparece novamente o programa seleccionado. Com a seta acima-
abaixo podem seleccionar-se outros programas.

 

9.  Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou  direita 
sai-se desta programação e retorna-se à visualização de temperatura 
do depósito.

Sempre que estiver programada uma hora de activação da função de standby 
do equipamento, para o presente dia, o led verde da tecla ‘sob manutenção’ 
permanecerá intermitente.

Inabilitação do programa de função standby do equipamento

É possível inabilitar a programação da função standby do equipamento sem 
que seja necessário anular a programação de cada dia da semana. Desta 
forma, conservam-se os dados programados, mas a programação não tem 
efeito sobre o equipamento.

1.  Pressionar a tecla com o símbolo do relógio. 

 No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia 
e hora actual. 

2.  Pressionar a tecla de função de standby. 

 Aparece um ‘1’ indicativo do primeiro dia na programação da função de 
standby. 

3.  Com a seta acima-abaixo ultrapassamos a selecção do último dia da 
semana (7). 

 No display aparece o indicativo ‘ON/OFF segundo o estado em que se 
encontre. 
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4.  Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.

 O estado mudará alternativamente com cada pulsação.

5.  Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita sai-
se desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do 
depósito.

Teclas de funções especiais

A simplicidade de programação dos equipamentos fusores ‘Micron’ reduz a 
utilização de teclas de funções especiais a uma só, a da função de standby.

Esta função manual permite alternar entre o modo de trabalho e o modo de 
standby. Utilizando a função de standby durante períodos de inactividade do 
equipamento fusor ajuda a economizar energia e permite que elementos 
aquecidos atingam outra vez a  temperatura programada rapidamente, ao 
restituir novamente o modo de trabalho.

Quando se activa a função de standby, a temperatura programada de todos os 
elementos aquecidos reduz-se a um valor segundo o parâmetro estabelecido 
(ver ‘Estabelecendo os parâmetros do equipamento fusor’). Por exemplo, 
se a temperatura programada do depósito é de 160 °C e o parâmetro de 
standby está fixado em 30 (30%), ao pressionar a tecla de função de standby, a 
temperatura programada do depósito passará a ser 112 °C (70% de 160 °C).

Os três sistemas de função de standby existentes nos equipamentos fusores 
‘Micron’ têm um protocolo de prioridades da forma seguinte:

1°  Tecla função standby manual

2°  Sinal externo de função standby

3°  Programação de activação/desactivação da função standby

assim, se a função está activada por qualquer um dos três sistemas, sempre 
pode ser desactivada da tecla manual.

Pelo contrário, se a activação tiver sido realizada da tecla manual não pode 
desactivar-se por nenhum dos outros dois sistemas. A programação semanal 
não pode desactivar a função que foi activada por qualquer dos outros dois 
sistemas.

Sugere-se o seguinte critério para a utilização da função standby:

-  se o tempo de inactividade é inferior a 2 horas, deixar o  equipamento 
fusor aquecer normalmente.

-  se o tempo de inactividade é superior a 2 horas e inferior a 4 horas, 
aplicar a função standby.

-  se o tempo de inactividade é superior a 4 horas, adoptar uma das duas 
opções: desligar o equipamento se não se previr uma   utilização no 
resto da jornada ou manter a função standby se previr uma utilização 
do equipamento durante esse mesmo dia.
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Configuração dos parâmetros de trabalho do bobinador

O controlo principal do bobinador é efetuado através do painel tátil HMI. Este 
painel exibe, no seu ecrã principal, os quatro modos de funcionamento do 
equipamento e o acesso à configuração dos parâmetros.

Nota: A configuração dos diferentes parâmetros para uma correta aplicação 
depende principalmente do tipo de adesivo utilizado, do tipo de substrato, da 
largura definida no cabeçote de laminação, da velocidade de aplicação e das 
condições ambientais; por conseguinte, apenas pessoal convenientemente 
preparado pode programar ou modificar estes parâmetros. Uma programação 
incorreta pode causar danos no equipamento ou aos operadores da máquina.

Menu Parâmetros Gerais

Premindo ‘PARÂMETROS GERAIS’, é possível aceder à criação e modificação 
de programas de trabalho e a outras funções. Para entrar, introduza o nome 
de utilizador e a palavra-passe, em seguida, o painel exibirá as várias opções 
disponíveis.

Nota: Alguns parâmetros não estão acessíveis ao utilizador e só podem ser 
programados pelo pessoal da Assistência Técnica da Meler, uma vez que a sua 
modificação poderia resultar num funcionamento incorreto do equipamento.

O equipamento dispõe de três níveis de acesso protegidos por palavra-passe:

• Nível  1: Operador/0000. Pode modificar os programas de aplicação de 
adesivo, mas não pode alterar a sua palavra-passe de acesso.

• Nível  2: Técnico/1234: Pode modificar os programas de aplicação de 
adesivo e uma série de variáveis. Também pode alterar a palavra-passe 
de acesso dos níveis 1 e 2.

• Nível  3: Meler. pode modificar os programas de aplicação de adesivo e 
todos os parâmetros. Pode alterar todas as palavras-passe.

O programa permite:

• Definir os parâmetros gerais de funcionamento do equipamento.
• Programar a data e a hora do equipamento.
• Introduzir a validade do adesivo. 
• Alterar a palavra-passe.

 

Operador

0000

PARÂMETROS GERAIS

AUTOMATICO

MUDANÇA DE BOBINAS

PARÂMETROS GERAIS

MANUAL

LIMPEZA

EDITAR TABELAS

ESTADO ERROS IDIOMA

MENU PRINCIPAL
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• Alterar o sentido de rotação dos motores de desbobinagem e 
rebobinagem para adaptar a orientação da superfície a adesivar 
(interna ou externa) na bobina-mãe e na bobina formada.

Alterar a palavra-passe

Premindo ‘ALTERAR PALAVRA-PASSE’, é possível aceder à configuração das 
palavras-passe que permitem o acesso às funções de configuração.

Editar Tabelas

Premindo ‘EDITAR TABELAS’, é exibida uma série de ecrãs através dos quais é 
possível criar um novo programa ou editar os vários programas guardados.

A programação permite múltiplas opções que requerem configuração, para 
que o equipamento funcione no modo automático. O sistema pode armazenar 
programas diferentes que podem ser adaptados aos tipos de adesivo e de 
substrato a utilizar.

• Edição do pedido de produção, de receitas e de programas. Permite 
relacionar os diversos códigos que, posteriormente, necessitam de 
identificação através do leitor de códigos de barras. O equipamento 
definirá os parâmetros de trabalho no modo automático, com base 
nestes códigos.

• Velocidade de linha. Velocidade linear da banda em m/min durante a 
aplicação do adesivo.

• Gramagem. Quantidade de adesivo a aplicar na banda em g/m2.

• Largura do cabeçote. Largura de laminação do adesivo em mm. A 
medida depende da lâmina interna que equipa o lábio do cabeçote.

• Densidade. Densidade do adesivo a aplicar na banda em g/cm3.

• Ajuste. Ajuste do excesso (+) ou falta (-) de gramagem de adesivo a 
aplicar ao valor de gramagem indicado anteriormente.

• Tensão de linha no rebobinador/desbobinador. Valor da tensão de 
referência da banda durante a aplicação. Os ajustes subsequentes 
de alta e baixa tensão que mantêm a tensão da banda em condições 
ideais para a aplicação do adesivo, desbobinagem e rebobinagem, são 
definidos em relação a este valor.

• Tensão VP sem aplicação. Valor de ajuste da válvula VP do 
equipamento de fusão principal quando o cabeçote não aplica adesivo 
na banda. 

• Tensão VP com aplicação. Valor de ajuste da válvula VP do 
equipamento de fusão principal quando o cabeçote aplica adesivo na 
banda.

EDITAR TABELAS

ALTERAR PALAVRA-PASSE

PARÂMETROS GERAIS
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• Tensão mínima erro. Valor de tensão mínima em kg admissível da 
banda sem parar o equipamento.

• Tensão mínima tempo. Tempo, em segundos, em que é admitido o 
valor de tensão de linha baixa antes de causar a paragem automática 
da máquina.

• Tensão máxima erro. Valor de tensão máxima em kg admissível da 
banda sem parar o equipamento.

• Tensão máxima tempo. Tempo, em segundos, em que é admitido o 
valor de tensão de linha alta antes de causar a paragem automática 
da máquina.

Modos de funcionamento

É possível aceder aos quatro modos de funcionamento do bobinador, a partir 
do menu principal. 

• Modo Automático. Colocação do equipamento em funcionamento. A 
máquina só entrará em funcionamento depois de premir o botão START 
(INICIAR), quando todas as temperaturas estiverem OK e não houver 
nenhuma condição de erro na mesma.

Este equipamento dispõe de dois ciclos de trabalho distintos:

- Ciclo de aplicação de adesivo contínuo. Aplica o adesivo a bobinas 
completas.

- Ciclo de aplicação de adesivo por metros. Aplica o adesivo num 
comprimento programado pelo operador.

Importante: Sempre que um alarme de segurança é disparado (botão 
cogumelo de emergência premido, barreiras de segurança cortadas ou porta 
frontal aberta), o equipamento termina o ciclo automático em curso. Não é 
possível restaurar o ciclo de trabalho no ponto em que se encontrava quando 
o alarme disparou.

• Modo Manual. Atuando no painel de controlo, é possível ativar as partes 
móveis do equipamento individualmente para operações de ajuste ou de 
manutenção.

• Mudança de bobinas. É necessário quando se realizam operações de 
carga e/ou descarga de bobinas de material (substrato).

• Limpeza. Ativa o equipamento de fusão auxiliar para bombear material 
de limpeza diretamente no cabeçote e purgar todo o adesivo do mesmo. É 
acionado quando o equipamento não estiver a ser utilizado. 

AUTOMATICO

MUDANÇA DE BOBINAS

MANUAL

LIMPEZA

MENU PRINCIPAL
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Sistema de rastreabilidade de produto acabado

O equipamento integra um sistema de controlo da rastreabilidade do produto 
acabado. Este sistema tem em conta os seguintes fatores:

• Código de barras do pedido de produção. Com base neste código, o 
equipamento seleciona automaticamente um programa de aplicação de 
adesivo. O equipamento não pode ser colocado em funcionamento se não 
tiver lido este código ou se o código não for o correto.

• Código de barras da bobina carregada. O equipamento não pode ser 
colocado em funcionamento se não tiver lido este código ou se o código 
não for o correto.

• Código de barras do adesivo. O equipamento não pode ser colocado em 
funcionamento se não tiver lido este código ou se o código não for o correto.

• Data e hora de início da aplicação de adesivo.

Com base nestes dados, a impressora incluída no equipamento imprimirá 
uma etiqueta sempre que um ciclo de aplicação de adesivo contínuo ou por 
metros for concluído.

Menú modo Automático

Depois de preparar o equipamento com o desbobinador carregado com 
o substrato, inserido até ao rebobinador e com as temperaturas de 
funcionamento OK, o ciclo de aplicação de adesivo pode ser iniciado. 

Colocação em funcionamento no modo automático Ciclo de Aplicação de 
Adesivo Contínuo

Para operar neste modo, proceda da seguinte forma: 

1. Certifique-se de que o substrato está corretamente preparado. 
Consulte o ponto ‘Carga e descarga de bobinas’. 
 
Certifique-se também de que o lábio do cabeçote de laminação esteja 
completamente livre de resíduos de adesivo da aplicação anterior.

2. No menu principal, selecione ‘AUTOMÁTICO’. No canto superior 
direito do ecrã é exibido ‘AUTOMÁTICO CONTÍNUO’. Premindo o botão, 
alterna entre os dois modos de funcionamento automático.

3. Leia o código de barras do pedido de produção. Esta operação 
seleciona o programa de trabalho com o qual irá trabalhar.

4. Leia o código de barras da bobina preparada.

5. Leia o código de barras do adesivo a utilizar. Se ambos os códigos 
diferirem dos programados, o equipamento não poderá continuar o 
processo e exibirá o erro correspondente.

6. Certifique-se de que não existem alarmes ou erros e que a zona de 
trabalho está desimpedida.

7. Se tudo estiver conforme, prima ‘START’ (INICIAR). O equipamento 
começa a funcionar de acordo com os parâmetros indicados no 
programa selecionado. 

AUTOMATICO

AUTOMATICO CONTINUO
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8. Se for necessário parar a máquina, tal pode ser efetuado de forma 
controlada, premindo ‘STOP’ (PARAR). O substrato parará e o 
cabeçote retrocederá, deixando de aplicar adesivo. Para retomar o 
funcionamento, prima ‘START’ (INICIAR) novamente.

9. Durante o funcionamento, o operador pode ativar e desativar a 
aplicação de adesivo sempre que queira, premindo ‘Bombagem’. As 
restantes funções do programa não variam e a máquina continua a 
operar da mesma forma.

10. Em caso de erro, o bobinador para, o cabeçote retrocede e exibe 
a ocorrência no ecrã. Depois do erro ser corrigido, prima ‘RESET’ 
(REDEFINIR) para redefinir o programa e, em seguida, ‘START’ 
(INICIAR) para continuar a aplicação programada.  
 
Em caso de erros de emergência (sinalizador vermelho), é 
necessário reiniciar o ciclo de trabalho. 

11. Quando a bobina-mãe chega ao fim, o sensor da mesa de junção da 
entrada deteta a extremidade do substrato e o equipamento para.

12. Remova o porta-bobinas vazio e coloque uma nova bobina no 
desbobinador. 

13. Proceda à junção de ambas as extremidades do substrato na mesa de 
entrada.

14. Certifique-se de que não existem alarmes ou erros e que a zona de 
trabalho está desimpedida. 
 
 
 

15. Se tudo estiver conforme, prima ‘MUDANÇA DE BOBINAS’, seguido 
de ‘CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO DESBOBINADOR’ e, por fim, 
‘START’ (INICIAR). O equipamento termina a aplicação de adesivo na 
junção efetuada. Em seguida, o cabeçote é removido e o substrato 
avança para a mesa de corte.

16. Quando atinge esta posição, a impressora imprime uma etiqueta para 
a nova bobina adesivada. 
 
 
 
 

17. Remova a junção e, no ecrã, prima ‘CONFIRMAR JUNÇÃO PARTIDA 
NO REBOBINADOR’ para poder retirar a bobina adesivada.

BOMBAGEM OFF

MUDANÇA DE BOBINAS

CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO DESBOBINADOR

CONFIRMAR JUNÇÃO PARTIDA NO REBOBINADOR

MUDANÇA DE BOBINAS

CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO DESBOBINADOR

CONFIRMAR JUNÇÃO PARTIDA NO REBOBINADOR

MUDANÇA DE BOBINAS
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18. Carregue um dummy e proceda novamente à sua junção na mesa de 
corte. 

19. Se tudo estiver conforme, prima ‘CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA 
NO REBOBINADOR CONTÍNUO’ e ‘COLOCAR SUBSTRATO NO 
CABEÇOTE’. O substrato retrocede até ao cabeçote de aplicação de 
adesivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. O equipamento está pronto para iniciar um novo ciclo de trabalho. 
 
 
 

Colocação em funcionamento no modo automático Ciclo de Aplicação de 
Adesivo por Metros

Para operar neste modo, proceda da seguinte forma: 

1. Certifique-se de que o substrato está corretamente preparado. 
Consulte o ponto ‘Carga e descarga de bobinas’. 
 
Certifique-se também de que o lábio do cabeçote de laminação esteja 
completamente livre de resíduos de adesivo da aplicação anterior.

2. No menu principal, selecione ‘AUTOMÁTICO’. No canto superior direito 
do ecrã é exibido ‘AUTOMÁTICO POR METROS’. Premindo o botão, 
alterna entre os dois modos de funcionamento automático.

3. Leia o código de barras do pedido de produção. Esta operação 
seleciona o programa de trabalho com o qual irá trabalhar.

4. Leia o código de barras da bobina preparada.

5. Leia o código de barras do adesivo a utilizar. Se ambos os códigos 
diferirem dos programados, o equipamento não poderá continuar o 
processo e exibirá o erro correspondente.

6. Introduza no ecrã o comprimento do substrato que pretende adesivar. 

7. Certifique-se de que não existem alarmes ou erros e que a zona de 
trabalho está desimpedida.

8. Se tudo estiver conforme, prima ‘START’ (INICIAR). O equipamento 
começa a funcionar de acordo com os parâmetros indicados no 
programa selecionado. 

9. Se for necessário parar a máquina, tal pode ser efetuado de forma 
controlada, premindo ‘STOP’ (PARAR). O substrato parará e o 
cabeçote retrocederá, deixando de aplicar adesivo. Para retomar o 
funcionamento, prima ‘START’ (INICIAR) novamente.

Posição inicial do substrato

substrato dummy

AUTOMATICO

AUTOMATICO POR METROS

CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO DESBOBINADOR

CONFIRMAR JUNÇÃO PARTIDA NO REBOBINADOR

CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO REBOBINADOR CONTÍNUO

CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO REBOBINADOR POR METROS

COLOCAR SUBSTRATO NO CABEÇOTE

COLOCAR SUBSTRATO NO DESBOBINADOR
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Posição inicial do substrato

sustratro dummy

BOMBAGEM OFF
10. Durante o funcionamento, o operador pode ativar e desativar a 

aplicação de adesivo sempre que queira, premindo ‘Bombagem’. As 
restantes funções do programa não variam e a máquina continua a 
operar da mesma forma.

11. Em caso de erro, o bobinador para, o cabeçote retrocede e exibe 
a ocorrência no ecrã. Depois do erro ser corrigido, prima ‘RESET’ 
(REDEFINIR) para redefinir o programa e, em seguida, ‘START’ 
(INICIAR) para continuar a aplicação programada.  
 
Em caso de erros de emergência (sinalizador vermelho), é 
necessário reiniciar o ciclo de trabalho. 
 

12. Depois de introduzido o comprimento programado a adesivar, o 
cabeçote é removido, o substrato avança para o sistema de corte e 
corta automaticamente a banda. O rebobinador continua a funcionar até 
recolher totalmente a banda e se encontrar na posição de descarga.

13. A impressora imprime uma etiqueta para a nova bobina adesivada.

14. Retire a bobina adesivada. 

15. Carregue um dummy e proceda novamente à sua junção na mesa de 
corte. 

16. Se tudo estiver conforme, prima ‘MUDANÇA DE BOBINAS’, seguido de 
‘CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO REBOBINADOR POR METROS’ 
e, por fim, ‘COLOCAR SUBSTRATO NO CABEÇOTE’. O substrato 
retrocede até ao cabeçote de aplicação de adesivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. O equipamento está pronto para iniciar um novo ciclo de trabalho.

MUDANÇA DE BOBINAS

CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO DESBOBINADOR

CONFIRMAR JUNÇÃO PARTIDA NO REBOBINADOR

CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO REBOBINADOR CONTÍNUO

CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO REBOBINADOR POR METROS

COLOCAR SUBSTRATO NO CABEÇOTE

COLOCAR SUBSTRATO NO DESBOBINADOR
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Parâmetros e informações nos modos automáticos

O ecrã de trabalho destes modos exibe as seguintes informações.

• Bombagem. Ativa e desativa a aplicação de adesivo, sem modificar 
os restantes parâmetros de funcionamento do programa. No modo 
normal aparece em ‘ON’ (Ligado) e o equipamento funciona aplicando 
adesivo. Premindo-o, o cabeçote interrompe a aplicação, mantendo a 
posição contra o substrato. Premindo-o novamente, o cabeçote volta a 
aplicar adesivo.

• Programa. Exibe o programa de trabalho em curso. 

• Comprimento a adesivar. É programado o comprimento do substrato 
que se pretende adesivar. O campo adjacente Adesivado indica o 
comprimento do substrato no qual já foi aplicado adesivo em tempo real.

• Velocidade de referência. Exibe a velocidade de linha programada. O 
campo adjacente Atual exibe a velocidade real da linha.

• Tensão de desbobinagem. Exibe a tensão real da banda na zona de 
desbobinagem.

• Tensão de rebobinagem. Exibe a tensão real da banda na zona de 
rebobinagem.

• RPM. São exibidas as rotações por minuto da bomba do equipamento de 
fusão principal. Se a máquina estiver parada, este campo estará a zero.

• Gramagem. É exibida a gramagem de aplicação de adesivo programada.

• Estado. Exibe o estado da máquina. Se estiver OK, pode funcionar 
normalmente, caso contrário, a máquina não funcionará no modo 
AUTOMÁTICO, enquanto o erro não for corrigido e o botão de RESET 
não for premido.

• Caudal. Exibe o caudal de adesivo fornecido pelo equipamento de fusão 
principal.

• Ultravioleta. Esta função ativa e desativa la luz ultravioleta que 
ilumina o substrato para verificar a aplicação de adesivo.

• Barreira de ar. Esta função ativa e desativa a barreira de ar frio de 
arrefecimento do adesivo.

Menú modo Manual

Selecione ‘MANUAL’ para aceder ao ecrã no qual é possível acionar de forma 
independente cada um dos elementos móveis do bobinador para efetuar 
ajustes, corrigir erros ou realizar operações de manutenção. 

Atenção. É necessário adotar medidas preventivas adequadas quando 
os diferentes elementos são acionados manualmente. Apenas pessoal 
devidamente formado pode manipular e ajustar elementos do equipamento. 
Devem ser tidos em conta os riscos indicados no capítulo 2. SEGURANÇA.

MANUAL
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As opções disponíveis no modo manual são as seguintes:

• Motor Desbobinador. Liga e desliga o motor do rolo de desbobinagem. 
As setas permitem selecionar o sentido de rotação que terá quando 
for acionado.

• Motor Calandra. Liga e desliga o motor da calandra de entrada. As 
setas indicam o sentido de rotação do rolo de arrasto.

• Motor Bobinador.  Liga e desliga o motor do rolo de bobinagem. As 
setas permitem selecionar o sentido de rotação que terá quando for 
acionado.

• EV. Cilindro Calandra. Abre (sobe) ou fecha (baixa) a calandra de 
entrada, acionando o cilindro pneumático do rolo superior.

• EV. Cilindro Cabeçote. Faz avançar ou retroceder os cilindros 
pneumáticos do cabeçote de laminação.

• EV. Aplicador de Adesivo. Ativa e desativa a válvula de injeção de 
adesivo do cabeçote de laminação.

• Avanço sincronizado. Faz avançar ou retroceder simultaneamente os 
três motorredutores da máquina.

• EV. Ar Frio. Ativa e desativa a barreira de ar de arrefecimento do 
substrato.

• EV. Cilindro de Compactação. Abre (sobe) ou fecha (baixa) o cilindro 
de compactação do sistema de corte.

• EV. Cilindro de Compactação Auxiliar. Abre (sobe) ou fecha (baixa) os 
cilindros de compactação de suporte da banda antes do sistema de corte.

• EV. Cilindro Corte. Avança ou retrocede o cilindro que move a lâmina 
de corte.

• Purga Equipamento de Fusão Principal. Ativa a purga do material 
de limpeza presente no cabeçote de laminação, bombeando adesivo 
através do equipamento de fusão principal e acionando a eletroválvula 
da válvula de injeção de adesivo. Esta operação deve ser realizada 
para eliminar completamente os restos de material de limpeza que 
não sejam aplicados no substrato.

• Ventilador de extração. Ativa e desativa o funcionamento do extrator 
de ar do equipamento.

Menú modo Limpeza

Seleccionar ‘LIMPEZA’ para acceder al modo Limpieza. 

Quando a temperatura do equipamento de fusão de limpeza estiver OK, prima 
a opção ‘Purga Fusor Limpieza’ (Purga Equipamento de Fusão de Limpeza) 
para começar a bombear material de limpeza para o cabeçote de laminação 
através do equipamento de fusão auxiliar. 

Premindo novamente, a bombagem será interrompida. 

LIMPEZA
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Carga e descarga de bobinas

Selecione ‘MUDANÇA DE BOBINAS’ no ecrã do menu principal para aceder 
aos modos de carga e descarga das bobinas.

Inserção da primeira bobina

Atenção. Para realizar esta operação, é necessário adotar medidas 
preventivas adequadas. Apenas pessoal devidamente formado pode manipular 
e ajustar elementos do equipamento. Devem ser tidos em conta os riscos 
indicados no capítulo 2. SEGURANÇA.

Quando inserir uma bobina na máquina pela primeira vez proceda da seguinte 
forma.

18. No menu ‘MODO MANUAL’, selecione ‘MOTOR DO BOBINADOR - ORIGEM’ 
para colocar o mandril de rebobinagem na respetiva posição de extração.

19. Coloque um tubo, com um dummy, no mandril, volte a montá-lo no 
rebobinador e alinhe-o à medida desejada.

Atenção. O dummy deve ser preparado de acordo com a posição da superfície 
a adesivar na bobina (interna ou externa).

20. Manualmente, passe o dummy por todo o curso inverso até à mesa de 
junção de entrada. Utilize os braços compactadores para o manter na 
mesa.

21. Utilizando o carro porta-bobinas, coloque uma bobina no desbobinador, 
ajustando-a aos respetivos suportes e alinhe os batentes laterais à 
medida correta.

Atenção. Coloque o mandril na bobina quando esta estiver posicionada no 
carro porta-bobinas. A bobina deve ser carregada de acordo com a posição da 
superfície a adesivar (interna ou externa).  
 

22. Na mesa de entrada, proceda à junção, utilizando fita adesiva, do dummy 
com o início da nova bobina e retire os braços compactadores de suporte.

23. Certifique-se de que todos os batentes e guias laterais do curso estão 
corretamente alinhados e fixados e que a banda não apresenta rugas, 
dobras ou não está demasiado solta, nem demasiado esticada.

24. Fixe os mandris de desbobinagem e de rebobinagem com as pistolas 
pneumáticas.

25. Desimpeça a zona de trabalho e prima prolongadamente ‘AVANCE 
SINCRONIZADO-AVANZAR’ (AVANÇO SINCRONIZADO-AVANÇAR). Quando 
a junção ultrapassar a zona de aplicação do adesivo, solte o botão para 
que pare.

26. A máquina está pronta para começar a trabalhar num novo ciclo de 
trabalho, a partir desta posição.

Posição inicial do substrato

substrato dummy

MUDANÇA DE BOBINAS
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Carregar uma nova bobina

Atenção. Para realizar esta operação, é necessário adotar medidas 
preventivas adequadas. Apenas pessoal devidamente formado pode manipular 
e ajustar elementos do equipamento. Devem ser tidos em conta os riscos 
indicados no capítulo 2. SEGURANÇA.

Para realizar esta operação, proceda da seguinte forma: 

1. Durante o funcionamento, quando o sensor da mesa de entrada deteta o 
final do substrato, o equipamento para. 

2. Retire os batentes laterais e remova o mandril de desbobinagem com o 
tubo vazio.

3. Coloque uma bobina no desbobinador, ajustando-a aos respetivos 
suportes e alinhe os batentes laterais à medida correta.

Atenção. Coloque o mandril na bobina quando esta estiver posicionada no 
carro porta-bobinas. A bobina deve ser carregada de acordo com a posição da 
superfície a adesivar na bobina (interna ou externa). 

4. Na mesa de entrada, proceda à junção, utilizando fita adesiva, do final do 
substrato que permanece na máquina com o início da nova bobina. Retire 
os braços compactadores de suporte.

5. Fixe o mandril de desbobinagem com a pistola pneumática.

6. No painel de controlo, prima ‘CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO 
DESBOBINADOR’.

7. Leia os códigos de barras que o programa solicitar.

8. Certifique-se de que todos os batentes e guias laterais do curso estão 
corretamente alinhados e fixados e que a banda não apresenta rugas, 
dobras ou não está demasiado solta, nem demasiado esticada.

9. Desimpeça a zona de trabalho e prima ‘START’ (INICIAR) para continuar o 
ciclo de trabalho.

Descarregar bobina adesivada

Atenção. Para realizar esta operação, é necessário adotar medidas 
preventivas adequadas. Apenas pessoal devidamente formado pode manipular 
e ajustar elementos do equipamento. Devem ser tidos em conta os riscos 
indicados no capítulo 2. SEGURANÇA.

A operação de descarga da bobina adesivada deve ser efetuada da seguinte 
forma.

1. Quando a operação de aplicação de adesivo estiver concluída, o cabeçote de 
laminação deixará de aplicar adesivo, retirando-se. O substrato continuará a 
avançar até que o final da zona adesivada atinja a zona de corte. 

2. O sistema de corte atua automaticamente, cortando o substrato.

3. O motor de rebobinagem funciona até recolher totalmente o substrato e 
se encontrar na posição de descarga.

4. Solte os trincos laterais do mandril de rebobinagem e remova a bobina 
adesivada, utilizando o carro de carga.
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5. Alivie a pressão do mandril e remova-o da bobina.

6. Monte novamente o mandril num tubo com um dummy que será utilizado 
para uni-lo ao substrato presente no interior da máquina. 

7. Coloque novamente o mandril com o dummy nos suportes do 
rebobinador. Verifique se os trincos laterais estão na posição correta.

Atenção. O dummy deve ser carregado de acordo com a posição da superfície 
a adesivar (interna ou externa).  

8. Utilizando fita adesiva, proceda à junção do dummy com a extremidade do 
substrato que permanece na mesa de corte. Após a junção, fixe o mandril 
porta-bobinas com ar comprimido, prestando atenção para que o dummy 
não fique nem demasiado esticado, nem demasiado solto. 

9. Verifique se tudo está correto e prima ‘CONFIRMAR EMPALME HECHO EN 
REBOBINADOR’ (CONFIRMAR JUNÇÃO EFETUADA NO REBOBINADOR).

10. Premindo ‘POSICIONAR SUSTRATO EN CABEZAL’ (COLOCAR SUBSTRATO 
NO CABEÇOTE), a máquina irá inverter o sentido de rotação, de modo 
a rebobinar a banda no desbobinador até a junção atingir a zona de 
aplicação de adesivo. 
 
 
 

11. A máquina está pronta para começar a trabalhar num novo ciclo de 
trabalho, a partir desta posição. 
 
 
 
 

Visualização de estados e erros

Premindo ‘ESTADO’, é possível aceder aos ecrãs que exibem o estado dos 
diferentes sistemas do equipamento. Quando dispara um alarme, o bobinador 
para e o cabeçote retrocede, não sendo possível voltar ao modo Automático 
enquanto o erro não for corrigido e não desaparecer. 

Todos os alarmes ou estados NOK são apresentados no visor a vermelho. 
Quando o estado está OK, estes são apresentados a verde.

Prima ‘RESET’ (REDEFINIR) para redefinir o programa e, em seguida, prima 
‘START’ (INICIAR) para continuar a aplicação programada após a causa do 
erro ser eliminada.

No Modo Manual, apenas o elemento que apresenta o erro estará 
desabilitado, sendo possível ativar manualmente os restantes elementos do 
equipamento.

É possível visualizar uma lista completa de todos os erros e alarmes gerados, 
premindo ‘ERROS’.

Posição inicial do substrato

substrato dummy

ERROS
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O ecrã de estado exibe os seguintes estados principais:

• Temperatura do cabeçote. Indica se a temperatura de funcionamento 
programada na placa de controlo de temperaturas do cabeçote de 
laminação foi atingida e se está pronto para a aplicação.

• Temperatura do equipamento de fusão principal. Indica se a 
temperatura de funcionamento programada no equipamento de fusão 
principal (depósito, distribuidor, mangueiras e válvulas injetoras do 
cabeçote) foi atingida e se está pronto para iniciar a bombagem de 
adesivo.

• Temperatura do equipamento de fusão de limpeza. Indica se a 
temperatura de funcionamento programada no equipamento de 
fusão auxiliar (depósito, distribuidor, mangueira e válvula injetora do 
cabeçote) foi atingida e se está pronto para iniciar a bombagem de 
material de limpeza para o cabeçote de laminação, quando tal for 
solicitado através do Modo de Limpeza.

• Motor desbobinador. Indica o correto funcionamento do motor de 
arrasto do rolo de desbobinagem.

• Motor calandra. Indica o correto funcionamento do motor de arrasto 
da banda da calandra de entrada.

• Motor rebobinador. Indica o correto funcionamento do motor de 
arrasto do rolo de rebobinagem.

• Bombagem do equipamento de fusão principal. Indica o estado da 
bomba de adesivo do equipamento de fusão principal.

• Botões cogumelo de emergência. Indica se algum dos botões 
cogumelo de emergência está premido ou se o seletor de chave do 
armário elétrico está na posição de ‘MANUTENÇÃO’. 

• Barreira do desbobinador. Indica se a barreira de infravermelhos 
de segurança de proteção da zona de desbobinagem está fechada ou 
aberta.

• Porta esquerda. Indica se a porta de proteção da zona de trabalho 
está fechada ou aberta.

• Porta direita. Indica se a porta de proteção da zona de trabalho está 
fechada ou aberta.

• Barreira de rebobinagem. Indica se a barreira de infravermelhos 
de segurança de proteção da zona de rebobinagem está fechada ou 
aberta.

• Diâmetro lido no desbobinador. Indica o valor do diâmetro que o 
sensor lê no desbobinador.

• Diâmetro lido no rebobinador. Indica o valor do diâmetro que o 
sensor lê no rebobinador.

Um terceiro ecrã exibe o estado de outros dispositivos do bobinador.

• Célula de carga de desbobinagem e rebobinagem. 

• Cilindro da calandra.

• Cilindros do sistema de aplicação.

• Cilindros do sistema de compactação e de corte.
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O equipamento também exibe uma série de alarmes e de avisos no ecrã:

• Máquina despressurizada. Indica que o pressóstato pneumático 
não deteta pressão de ar na entrada da rede, não podendo, por isso, 
operar em nenhum dos modos de funcionamento.

• Não é possível colocar substrato no cabeçote. O detetor de junção 
de bandas não detetou a presença da junção e, após um período de 
tempo programável, exibe o erro e o equipamento para.

• Falta ler o código de barras. Quando uma nova bobina é carregada, o 
equipamento não pode ser colocado em funcionamento enquanto os 
códigos de barras correspondentes não forem lidos.

• Erro na bombagem do equipamento de fusão principal. O equipamento 
não pode bombear adesivo para o cabeçote de laminação.

• Erro de fim do reservatório do equipamento de fusão principal. 
Quando recebe o alarme pela primeira vez, o equipamento permite 
completar o ciclo de adesivo em que se encontra. Se voltar a 
premir ‘START’ (INICIAR), sem trocar o reservatório de adesivo, o 
equipamento não entrará em funcionamento.

• Erro no equipamento de refrigeração da água. O refrigerador de água 
não atingiu a temperatura programada.

Sinalizador de quatro cores

O equipamento também dispõe de um sinalizador luminoso no armário de 
controlo que indica os seguintes estados:

• Vermelho fixo: acende-se quando alguma emergência é ativada, isto 
é, ao premir um dos botões cogumelo de emergência ou quando as 
barreiras de segurança são ativadas.

• Amarelo intermitente: a temperatura do equipamento não está OK ou 
é necessário reinicializar o equipamento (botão azul de RESET).

• Branco fixo: a temperatura está OK e pode ser colocado em 
funcionamento (botão verde de START (INICIAR).

• Verde fixo: equipamento em funcionamento e cumprindo todos os 
requisitos para tal.
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5. MANUTENÇÃO

Atenção. Para executar operações de manutenção, devem ser tomadas 
medidas preventivas adequadas. Os elementos do equipamento só podem ser 
manipulados e regulados por pessoal com formação adequada. Devem ser 
tidos em conta os riscos indicados no capítulo 2. SEGURANÇA.

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 proteção necessárias para evitar queimaduras.

Para a manutenção dos equipamentos de fusão principal e auxiliar, devem ser 
seguidas as indicações dos respetivos manuais de instruções.

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

Operação Frequência Consulta

Limpeza externa - Diariamente Limpeza do equipamento

Despressurização do 
equipamento

- Antes das operações de manutenção 
e reparação do sistema hidráulico ou 
pneumático

Despressurização do 
equipamento

Limpeza do lábio de aplicação 
de adesivo do cabeçote

- De acordo com as necessidades (1 vez/dia, no 
mínimo)

- Sempre que o tipo de adesivo seja mudado

- Sempre que o adesivo do interior do cabeçote 
seja limpo 

Manutenção do cabeçote

Limpeza do cabeçote

Purga do cabeçote

Limpeza do adesivo do interior 
do cabeçote - Em paragens prolongadas Limpeza do cabeçote

Purga do cabeçote

- Colocação em funcionamento após paragens 
prolongadas

- Sempre que o tipo de adesivo seja mudado

Purga do cabeçote

Sondas e resistências - Dependendo das condições de utilização Manutenção dos componentes 
elétricos

Válvulas injetoras - Dependendo das condições de utilização
Manutenção do cabeçote

Manutenção dos componentes 
elétricos

Verificação dos lubrificantes - Dependendo das condições de utilização Manutenção dos 
motorredutores e rolamentos

Limpeza do filtro de ar

- Purgar a água de condensação 
(semanalmente)

- Limpar o filtro (pelo menos, duas vezes por ano)

Manutenção do filtro de ar



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

5-2

MANUTENÇÃO

Limpeza do equipamento

Para manter o desempenho do equipamento, é necessário manter todos os 
seus componentes limpos, especialmente o cabeçote de laminação e todas as 
zonas de passagem da banda.

Aviso: Risco de choque elétrico. A falta de atenção pode provocar ferimentos.

Limpar o exterior com um pano humedecido com água. Não utilizar líquidos 
inflamáveis ou solventes.

Para a 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.

Despressurizar o equipamento

Sistema pneumático

Quando realizar operações de manutenção no sistema pneumático, é 
necessário despressurizar o circuito, fechando a válvula do regulador de 
pressão de entrada, localizado na parte traseira da máquina, ao lado do 
armário pneumático que aloja as eletroválvulas. 

Esta válvula também despressuriza o sistema pneumático dos equipamentos 
de fusão principal e auxiliar.

Nota: O sistema de refrigeração por ar é alimentado pelo circuito principal 
da instalação à qual o equipamento é ligado, pelo que se for necessário 
despressurizar este sistema, deve ser efetuado no regulador que alimenta 
esse circuito.

Para mais informações, consultar o capítulo 8. ESQUEMA PNEUMÁTICO. 

Sistema hidráulico 

A pressão hidráulica no cabeçote de laminação provém do equipamento de 
fusão principal através da válvula injetora de adesivo e do equipamento de 
fusão auxiliar através da válvula injetora de material de limpeza.

Quando for necessário executar operações de manutenção no cabeçote de 
laminação, no caudalímetro, na válvula de injeção ou nas mangueiras de 
alimentação, todo o sistema hidráulico deve ser despressurizado. Para isso, 
parar a bomba destes equipamentos e eliminar a pressão residual, ativando 
as válvulas do cabeçote no menu do modo Manual do bobinador e abrir o 
purgador de cada equipamento de fusão. 

Para mais informações, consultar os manuais de instruções dos 
equipamentos de fusão. 
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Manutenção dos motorredutores e rolamentos

Manutenção dos motores

Diariamente, durante a utilização, assegurar que não apresentam vibrações 
ou ruídos anormais.

Dependendo das condições de funcionamento, às 10 000 horas ou quando 
atingirem dois anos de vida útil, inspecionar e, se for necessário, substituir as 
juntas radiais do eixo.

Sempre que seja necessário, ou às 25 000 horas, substituir os rolamentos.

Manutenção das válvulas redutoras

As válvulas redutoras são fornecidas com massa lubrificante sintética 
para lubrificação - na ausência de contaminação externa - vitalícia. 
Temperatura ambiente 0 ÷ 40 °C, com valores máximos entre -20 °C e 
+50 °C.

Utilizar apenas lubrificantes recomendados pelo fabricante. A utilização 
de outros tipos de lubrificante pode causar desgastes prematuros ou 
danificar o redutor.

Inspecionar e, se necessário, substituir as juntas da válvula redutora às 
12 500 horas de funcionamento.

Manutenção dos rolamentos

Todos os rolamentos do equipamento são autolubrificados e apenas requerem 
inspeções visuais periódicas para assegurar que não existem fugas.

Manutenção do filtro de entrada do ar

Embora o bobinador deva ser alimentado com ar filtrado, seco e não 
lubrificado, é necessário inspecionar semanalmente o filtro regulador da 
entrada de ar para assegurar que está regulado à pressão de funcionamento 
de 6 bar, purgar qualquer humidade do depósito e que o filtro de ar não está 
sujo.

Para purgar o depósito, abrir a válvula inferior de purga até a água 
condensada sair do interior.

Semestralmente e para mudar o filtro, fechar a passagem de ar, desenroscar 
o depósito e extrair o filtro, substituindo-o por um novo.
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Limpeza do cabeçote de laminação

Aviso: Zona quente de altas temperaturas. Risco de queimaduras. Utilizar 
elementos de protecção térmica.  

Aviso: Não utilizar ferramentas perfurantes, nem raspadores com pontas 
aguçadas. 

Limpeza por ciclo

Após cada ciclo de trabalho, e para uma melhor qualidade na aplicação, é 
recomendável efetuar a limpeza dos resíduos de adesivo que possam ter 
permanecido no lábio do cabeçote. 

Com uma espátula de plástico, retirar os resíduos existentes no lábio e na 
placa protetora inferior do cabeçote. Em seguida, passar um pano macio por 
todo o lábio. 

Limpeza diária

Concluído cada dia ou turno de trabalho, é importante limpar cuidadosamente 
os resíduos de adesivo que possam ter permanecido no lábio do cabeçote e na 
zona de aplicação de adesivo. 

Com uma espátula de plástico, retirar os resíduos existentes no lábio, na 
placa protetora inferior do cabeçote e em qualquer elemento que possa conter 
resíduos de adesivo. Em seguida, passar um pano macio por todo o lábio e por 
toda a zona de aplicação. 

Para finalizar, aplicar no lábio massa lubrificante para altas temperaturas 
com um pano macio. 

Limpeza em paragens prolongadas

Aviso: É obrigatório limpar completamente o adesivo do interior da cabeça de 
laminação, sempre que se preveja uma paragem prolongada do equipamento. 
Caso contrário, o adesivo em contacto com a humidade ambiente pode 
solidificar, causando danos graves no cabeçote.

Na opção “PURGA EQUIPAMENTO FUSÃO LIMPEZA” no menu “LIMPEZA”, 
acionar o equipamento de fusão auxiliar que injeta o material de limpeza no 
cabeçote para remover o adesivo do seu interior.

Parar o processo de injeção do material de limpeza quando todos os resíduos 
de adesivo forem completamente removidos do interior do cabeçote.

Limpar os detritos da operação da bandeja de recolha de adesivo.2

LIMPEZA

1

PURGA EQUIPAMENTO FUSÃO LIMPEZA
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Purga do cabeçote de laminação

Aviso: Após uma paragem prolongada e antes de começar a aplicar 
novamente adesivo na banda, é necessário remover todo o material de 
limpeza do interior do cabeçote. Esta operação deve ser executada quando 
todos os componentes e equipamentos de fusão tiverem atingido as 
temperaturas de referência de funcionamento. Caso contrário, pode causar 
danos graves no cabeçote.

Na opção “PURGA EQUIPAMENTO FUSÃO PRINCIPAL” no menu do modo 
“MANUAL”, acionar o equipamento de fusão principal para injetar adesivo no 
cabeçote e remover o material de limpeza do seu interior.

Introduzir cuidadosamente uma célula de deteção entre os lábios de aplicação 
de adesivo do cabeçote, para remover todas as impurezas que possam ter 
permanecido.

Parar o processo de purga quando todos os resíduos de material de limpeza 
forem completamente removidos do interior do cabeçote e evitar aplicá-los no 
substrato.

Limpar os detritos da operação da bandeja de recolha de adesivo.

Manutenção do cabeçote

Inspeção do cabeçote

Devem ser efetuadas as seguintes verificações, pelo menos, semestralmente.

1.  Inspecionar as mangueiras hidráulicas no cabeçote e, se necessário, 
reapertá-las.

 Para assegurar a ligação mangueira-cabeçote, utilizar uma chave 
para apertar o conector macho da mangueira-cabeçote da ligação 
hidráulica, e outra chave para apertar o conector fêmea da mangueira. 
É extremamente importante fazê-lo, para evitar fugas de adesivo entre 
ambos os elementos.

Aviso: Para não danificar as roscas, a operação de reaperto das mangueiras 
deve ser realizada a quente.

2.  Retirar as tampas traseiras do cabeçote, removendo os parafusos de 
fixação. 

3.  Inspeccionar todos os cabos e as ligações elétricas para detetar 
indícios de desgaste ou outros danos. Garantir que todas as réguas de 
terminais, fixações e ligações estão corretas. 

4.  Reinstalar as tampas traseiras do cabeçote.

5. Inspecionar a fixação das eletroválvulas e as ligações pneumáticas.

Aviso: os ciclos de vibração e de aquecimento/refrigeração podem 
enfraquecer as ligações, provocando um mau funcionamento do equipamento 
e/ou choque elétrico no operador.

2

MANUAL

1

PURGA EQUIPAMENTO FUSÃO PRINCIPAL
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Filtro de adesivo da válvula injetora

Atenção: Esta operação deve ser efetuada com o equipamento quente. Tomar 
as medidas de proteção adequadas. Devem ser tidos em conta os riscos 
indicados no capítulo “2. SEGURANÇA”.

A cada 1000 horas de funcionamento, o filtro de adesivo da válvula injetora 
deve ser desmontado, limpo e, se necessário, substituído.

1. Despressurizar o circuito hidráulico.

2. Desenroscar o tampão e extrair o filtro localizado na parte superior da 
válvula.

3. Limpar o filtro para remover todas as impurezas. Removê-lo e 
substitui-lo se estiver deteriorado.

4. Substituir a junta se estiver danificada.

5. Colocar o filtro e enroscar novamente o tampão. 
 
 
 
 
 

Componentes elétricos

Resistência do cabeçote

Se o cabeçote não aquecer corretamente, verificar o valor das suas 
resistências. Medir o valor em ohmios das resistências com um multímetro. 
Para efetuar esta medição não é necessário desmontar as resistências.

Se o valor estiver correto, o problema não é do cabeçote. Caso contrário, 
mudar a resistência afetada.

Para mais informações sobre as ligações, consultar o capítulo “7. ESQUEMAS 
ELÉTRICOS”.

Sondas de temperatura do cabeçote

O cabeçote de laminação está distribuído em três zonas de aquecimento 
independentes com uma sonda em cada uma delas para controlar a 
temperatura e é aquecido em todo o seu comprimento com resistências.

Se a placa de controlo das temperaturas do equipamento exibir uma sonda 
avariada, verificar o valor de resistência. A sonda mede a temperatura através 
de um transdutor de resistência, em que a resistência varia com a temperatura, 
pelo que, medindo a resistência, é possível saber a temperatura do elemento.

É possível medir o valor em ohmios de cada sonda com um multímetro. Para 
efetuar esta medição não é necessário desmontar as resistências do cabeçote.

Retirar o conector do cabeçote no armário elétrico. Verifique o valor em ohmios 
no conector. O valor típico de um transdutor Pt100 é de 100Ω para 0 °C.
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A resistência pode ser medida à temperatura ambiente (entre 10 e 20 °C), 
obtendo-se os valores de 105 a 110Ω. Se a sonda aquecer, são obtidos valores 
mais elevados. Se a sonda estiver avariada, é obtido o valor “Infinito”.

Verificar o estado de todas as sondas. Se o valor estiver correto, o problema não 
é da sonda do cabeçote. Caso contrário, mudar a sonda afetada.

Para mais informações sobre as ligações, consultar o capítulo “7. ESQUEMAS 
ELÉTRICOS”.

Resistências da válvula de injeção e do caudalímetro

O aquecimento destes dois elementos é efetuado através do equipamento 
de fusão principal. O erro correspondente é exibido na placa de temperatura 
deste equipamento. Para mais informações, consultar o manual do 
equipamento de fusão principal.

Se os elementos não aquecerem corretamente, verificar o valor da resistência. 
Medir o valor em ohmios da resistência com um multímetro. Para efetuar 
esta medição, não é necessário remover a resistência da sua sede. É possível 
efetuar a medição no conector da válvula injetora ou acedendo diretamente à 
resistência, depois de remover a tampa traseira do injetor.

Se o valor estiver correto, o problema não é da válvula. Caso contrário, mudar 
a resistência afetada.

Sondas de temperatura da válvula de injeção e do caudalímetro

O controlo da temperatura destes elementos é efetuado através do 
equipamento de fusão principal. O erro correspondente é exibido na placa de 
temperatura deste equipamento. Para mais informações, consultar o manual 
do equipamento de fusão principal.

Se a placa de controlo das temperaturas do equipamento de fusão exibir uma 
sonda avariada, verificar o valor de resistência. A sonda mede a temperatura 
através de um transdutor de resistência, em que a resistência varia com a 
temperatura, pelo que, medindo a resistência, é possível saber a temperatura 
do elemento.

É possível medir o valor em ohmios de cada sonda com um multímetro. 
Para efetuar esta medição não é necessário desmontar as resistências do 
cabeçote.

Retirar o conector da válvula injetora ou aceder diretamente à sonda, depois 
de remover a tampa traseira do injetor. Verifique o valor em ohmios no 
conector. O valor típico de um transdutor Pt100 é de 100Ω para 0 °C.

A resistência pode ser medida à temperatura ambiente (entre 10 e 20 °C), 
obtendo-se os valores de 105 a 110Ω. Se a sonda aquecer, são obtidos valores 
mais elevados. Se a sonda estiver avariada, é obtido o valor “Infinito”.

Se o valor estiver correto, o problema não é da sonda da válvula. Se não 
estiver correto, substituir a sonda do cabeçote avariada.
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6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Bobinador EWS 900 FH

Dimensões totais (Comprimento x Largura x Altura) 4855 mm x 2030 mm x 2690 mm

Peso aproximado 3800 kg

Largura máxima de aplicação 900 mm

Largura máxima da bobina 900 mm

Diâmetro máximo da bobina 550 mm

Peso máximo da bobina 120 kg

Velocidade mínima de funcionamento 2 m/min

Velocidade máxima de funcionamento 10 m/min

Número de mangueiras 2 (M3/4 UNF) - 1 para adesivo - 1 para limpeza

Gama de temperaturas 40 a 200 °C (100 a 392 °F)

Controlo da temperatura Pt-100

Pressão máxima de trabalho (até 6 bar) 80 bar (1160 psi)

Temperatura ambiente 0 a 40 ºC

Requisitos elétricos 3~380 /400 + N + PE  50 Hz

Potência máxima  
(sem equipamento de fusão principal) 8 KW por fase
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Dimensões

  

MATERIAL/MATERIAL

TRATAMIENTO/
TREATMENT

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN

NOMBRE/NAME

FECHA/DATE

TITULO/TITLEESCALA/SCALE

REFERENCIA/
REFERENCE

SUS. A/
REPLACES

CATEGORIA/
RATE

DENOMINACION/DENOMINATION

HOJA Nº/
SHEET NUMBER

R.L.M.

07/03/2018 07/03/2018
R.M.R.

 117000040

BOBINADORA-DESBOBINADORA 900MM SIMOLDES
1 de 1 

 
                         

Este plano es propiedad exclusiva de MELER GLUING SOLUTIONS Todos los derechos reservados. 
This drawing is owned sole of MELER GLUING SOLUTIONS All rights reserved.

DPTO. OFICINA TECNICA
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7. ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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8. ESQUEMA PNEUMÁTICO
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9. 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.

Caso a peça de substituição necessária não seja encontrada neste capítulo, 
entre em contato com seu representante do Serviço Técnico Meler.
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A. Cabeçote de laminação

Nº Ref. Descrição

1 150041890                         RESISTÊNCIA 200W

2 150040140 SONDA APLICADOR MICROPRECISION PT.100

3 R0006946                            RESISTÊNCIA 250W 10X50 230V (EXTREMIDADES) 

4 150093630 KIT JUNTAS CABEÇOTE LAMINAÇÃO

5 150041900 ADAPTADOR 90° M-3/4”

6 10100052 TAMPÃO FILTRO BOMBA COM JUNTA

7 12330094 FILTRO DE MALHA DO CABEÇOTE LCR

8 150041920 JUNTA CIRCULAR 16X2 TAMPÃO 3/4”

9 150027960 TAMPÃO COM SEXTAVADO INTERIOR 3/4” 

10 12310001 RESISTÊNCIA 100W

11 150041940 JUNTA 28X2,5

12 150090330 JUNTA 34,47X1,78

13 10100058 TAMPÃO 1/8” COM JUNTA

14 110100090 FILTRO COMPLETO

15 12330092 FILTRO CABEÇOTE LCR

16 150026320 JUNTA DE FIXAÇÃO BLOCO SAÍDAS HIDRÁULICAS

17 150090340 JUNTAS ANEL Ø6

18 150046830 CONJUNTO VÁLVULA CABEÇOTE REGULÁVEL
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B. Bobinador

Nº Ref. Descrição

1 150119850 CÉLULA DE CARGA

2 150119830 FOTOCÉLULA DETEÇÃO FIM/JUNÇÃO

3 150121260         SUPORTE EIXO EXPANSÍVEL SL100/F0/IV30 (EXTERIOR)

3 150121270         SUPORTE EIXO EXPANSÍVEL SL100/F1/IV30 (MOTOR)

4 150121280         EIXO EXPANSÍVEL PNEUMÁTICO Ø70x1000 

2

1

3

4
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C. Armários elétricos

Nº Ref. Descrição

1 150113680 PLACA POTÊNCIA 6 SAÍDAS

2 150119880 ECRÃ TÁTIL SIMATIC HMI

3 150024710 PLACA DE SONDAS

4 150119870 PLACA DE CONTROLO

5 150119890 AMPLIFICADOR CÉLULA DE CARGA

1 3

4 2

5
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

El fabricante, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
 Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
 E-31160 Orkoien, Navarra - Spain
 — A Focke Group Company —

declara que la máquina, Tipo: 
 Modelo: 
 Número de serie: 

cumple todas las disposiciones aplicables a la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, 

y que el objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización 
pertinente de la Unión:

• Directiva 2014/30/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
compatibilidad electromagnética.

• Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.

En referencia a las normas armonizadas: 

• EN ISO 12100:2010. Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 
reducción del riesgo.

• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la respuesta humana al 
contacto con superficies. Parte 1: Superficies calientes.

• EN ISO 13849-1:2015. Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. 
Parte 1: Principios generales para el diseño.

• EN ISO 14120:2015. Seguridad de las máquinas. Requisitos generales para el diseño y construcción de 
resguardos fijos y móviles.

• EN 60204-1:2006. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.
• EN 61000-6-2:2005. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en 

entornos industriales.
• EN 61000-6-4:2007. Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión 

en entornos industriales.
• EN 50581:2012. Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a 

la restricción de sustancias peligrosas.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

La persona facultada para la recopilación del expediente técnico es el propio fabricante establecido en la 
dirección arriba indicada en esta declación.

Firmado en Orkoien, a fecha: 

Javier Aranguren
Director General

Declaración original



Esta página não contém texto.



DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

O fabricante, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
 Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
 E-31160 Orkoien, Navarra - Spain
 — A Focke Group Company —

declara que la máquina, Tipo: 
 Modelo: 
 Número de série: 

satisfaz todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE relativa às máquinas, 

e que o objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da 
União aplicável:

• Directiva 2014/30/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade 
eletromagnética.

• Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos 
eléctricos e electrónicos.

Em referências às normas harmonizadas: 

• EN ISO 12100:2010. Segurança de máquinas. Princípios gerais de concepção. Avaliação e redução de riscos.
• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomia do ambiente térmico. Métodos de avaliação da resposta humana ao contacto 

com superfícies. Parte 1: Superfícies quentes.
• EN ISO 13849-1:2015. Segurança de máquinas. Partes dos sistemas de comando relativos à segurança. Parte 

1: Princípios gerais de projeto.
• EN ISO 14120:2015. Segurança de máquinas. Protetores. Requisitos gerais para concepção e construção de 

protetores fixos e móveis.
• EN 60204-1:2006. Segurança de máquinas. Equipamento eléctrico de máquinas. Parte 1: Requisitos gerais.
• EN 61000-6-2:2005. Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Imunidade para os 

ambientes industriais.
• EN 61000-6-4:2007. Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emissão 

para os ambientes industriais.
• EN 50581:2012. Documentação técnica para a avaliação dos produtos elétricos e eletrónicos no que diz respeito 

à restrição de substâncias perigosas.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

A pessoa autorizada a compilar o processo técnico é o fabricante estabelecido no endereço indicado nesta 
declación.

Assinado em Orkoien, na data: 

V0118
Javier Aranguren

Diretor Geral

Tradução



Para más información contacte con su delegación Focke Meler más cercana:

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company
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