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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.
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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.

1-3

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

SEGURANÇA

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.
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2. INTRODUÇÃO
Neste manual pode encontrar-se informação sobre a instalação, utilização e
manutenção dos equipamentos fusores de adesivo da série ‘B4’ de ‘meler’.
O presente equipamento tem um tanque de 4 litros em duas versões: com
uma bomba de pistão ou bomba de engrenagens.
É projetado principalmente para uso em aplicações com pistola manual
de adesivos base em EVA ou aplicações automática s simples, onde não é
necessário para regular a velocidade da bomba.

Descrição
Os equipamentos fusores de adesivo ‘B4’ estão concebidos para a sua
utilização com mangueiras e pistolas ‘meler’ em aplicações de adesivos
termofusíveis. Nas suas diversas variantes – cordão, laminação ou espiroladospray – atingem um grande campo de aplicações, sendo muito versáteis em
todos os mercados nos que participa.
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Utilização prevista
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ estão desenhados para serem
utilizados nas seguintes condições:
•

Fusão e bombeio de adesivos termofusíveis a uma temperatura até
200°C.

•

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 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.

Uso limitado
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ devem ser utilizados para os efeitos
previstos e nunca 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 ou manipulação dos mesmos sem as protecções de
segurança adequadas.

Modos de operação
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ podem ser utilizados nos modos
descritos a seguir:
Modo de trabalho_ o equipamento fusor mantém os elementos
quentes na temperatura indicada no display e pré-seleccionada no
valor desejado. A bomba mantém-se activada em espera de pedido
de consumo por abertura de uma ou várias pistolas de aplicação.
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Em versões de bomba de engrenagens:
controlo manual_A bomba é ativada pelo interruptor em posição
‘MANUAL’.
controlo automático_O interruptor é colocado na posição ‘AUTO’.
O motor da bomba é ativada por um contato de sinal externo,
normalmente um gatilho da pistola manual.

Modo de standby_O equipamento fusor permanece em estado
de repouso com as temperaturas dos elementos a um valor
(programável) por baixo do pré-seleccionado. A bomba permanece
desactivada.
Modo alarma_O equipamento fusor detecta um funcionamento
incorrecto e adverte do problema ao operador. A bomba permanece
desactivada.
Modo paragem_O equipamento fusor permanece desligado sem
aquecer elementos e com a bomba desactivada. Mesmo assim
mantém-se a alimentação eléctrica e pneumática de rede ao
equipamento.

Identificação do equipamento fusor

Part NO./
Ref.

Power
supply/
Alim.

Serial NO./
NºSerie
Model/
Modelo

Made in E.U.

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri-Navarra-Spain
www.meler.eu

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri-Navarra-Spain
www.meler.eu

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

Part NO./
Ref.

Power
supply/
Alim.

Serial NO./
NºSerie
Model/
Modelo

Made in E.U.
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Componentes principais
1. Placa frontal de controlo

6. Tapa do tanque para o carregamento

2. Interruptor principal e instalação eléctrica

7. Ligações hidráulicas mangueira-pistola

3. Regulador de pressão (versão pistão)

8. Ligações eléctricas mangueira-pistola

4. Manómetro de pressão (versão pistão)

9. Instalação ar comprimido (6 bar máx. versão pistão)

5. Interruptor ‘MANUAL / 0 / AUTO’ de comissionamento da
bomba (versão de engrenagens)

10. Ligações comissionamento esterno da bomba (versão
de engrenagens)

1

2
3

5

4

6

8

8

10
7
2-4

9

7

INTRODUÇÃO

MA-5056-PRT MANUAL DO EQUIPAMENTO FUSOR B4

13 12

11

11. Filtro da bomba
12. Válvula de purga
13. Válvula de alívio -bypass- de pressão (versão de engrenagens)

Placa frontal de controlo
1. Led indicador depósito

7. Led temperaturas OK

2. Led indicador pistolas

8. Programação horária

3. Temperatura programada

9. Tecla esq/dir selecção canal

4. Temperatura real

10. Tecla acima/abaixo modificação temperaturas

5. Interruptor ON/OFF

11. Led indicador mangueiras

6. Função standby

3

2

4

1
10
11
9

8
7

5

6
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3. INSTALAÇÃO
Aviso: Os equipamentos fusores estão dotados de tecnologias actuais e com
determinados riscos previsíveis. Por tanto, permitir unicamente ao pessoal
adequado, com suficiente treino e experiência, o manipulação, instalação ou
reparação destes equipamentos.

Preliminares
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ 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.

•

Conduto pneumático e ligação à rede de ar comprimido.

•

Cabo multifilar para funções eléctricas de controlo externo.

•

Opcionalmente, sistema de arejamento de gases.

Requisitos da instalação
Antes de instalar um equipamento fusor da série ‘B4’ devemos assegurar que
o espaço destinado para o efeito permite a localização, ligação e utilização
de todo o sistema. Assim mesmo, devemos comprovar que os fornecimentos
eléctrico e pneumático cumprem os requisitos requeridos pelo equipamento
fusor a instalar.

A

E

Espaço livre

C

B

D
3-1

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

INSTALAÇÃO

Cota

Descrição

Dimensão

A

ALTURA EQUIPAMENTO

354 mm

B

LONGITUDE EQUIPAMENTO

630 mm

C

LARGURA EQUIPAMENTO

320 mm

D

ALTURA EQUIPAMENTO COM ARMÁRIO ELÉCTRICO

620 mm

E

ALTURA EQUIPAMENTO COM TAMPA ABERTA

635 mm

Consumo eléctrico
Para instalar um equipamento fusor da série ‘B4’ devemos ter em conta o
consumo total da instalação, incluindo o consumo de mangueiras e pistolas
instaladas.
Comprovar, antes da ligação, que a voltagem à qual vai ser ligado o
equipamento fusor é a que figura na placa de características do equipamento.
Ligar e comprovar que se dispõe de uma boa toma de terra da instalação.

Aviso: Risco de electrocussão. Mesmo com o equipamento desligado, existe
tensão nos bornes de entrada, o que pode resultar perigoso em caso de
manipulação interna do equipamento.

Os equipamentos fusores ‘B4’ devem ser instalados com um interruptor de
desactivação de tensão bloqueável que isole ao fusor da sua fonte de
alimentação. Deverá proteger-se contra sobrecargas e curto-circuitos
mediante interruptor magneto-térmico correspondente e instalar uma
protecção pessoal contra derivações à massa mediante interruptor
diferencial.
As potências associadas a estas protecções aparecem indicadas na tabela da
alínea ‘Ligação eléctrica de alimentação”.

Ar comprimido
Para instalar un equipamento fusor da série ‘B4’ (versão bomba de pistão) é
necessário dispor de uma rede de ar comprimido seco e não lubrificado a uma
pressão máxima de 6 bar.
O equipamento pneumático interno dos fusores é capaz de trabalhar a 0.5 bar
mínimo, pelo que pressões por baixo deste valor provocarão funcionamentos
intermitentes anómalos.
O consumo de ar está em função do percurso que realiza o ilindro da bomba
e aquelas, em função do consumo de adesivo na aplicação. Por tanto será
necessário, em cada caso, calcular este consumo. De forma geral, podemos
dar como valor máximo um consumo de 40-50 l/min para uma pressão de 6
bar à máxima velocidade da bomba.
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Outros factores
Na instalação dos equipamentos fusores da série ‘B4’ devemter-se em conta
outras considerações de índole prática:
•

Manter acessível a boca de carga para o cómodo enchimento do
equipamento fusor.

•

Dispor o equipamento fusor de forma a poder visualizar com facilidade
o display do seu painel frontal, onde aparecem as temperaturas e os
possíveis sinais de alarma.

•

Tratar de evitar, na medida do possível, longitudes desnecessárias de
mangueiras que provocam consumos elevados de energia eléctrica e
elevadas perdas de carga.

•

Não instalar o equipamento fusor junto de fontes potentes de calor ou
frio que possam distorcer o seu funcionamento.

•

Evitar vibrações do equipamento fusor.

•

Facilitar o acesso a zonas de manutenção do equipamento fusor (filtro,
válvula de esvaziamento, interior do depósito, etc.).

Desembalagem
Antes de proceder à instalação do equipamento fusor este deve ser retirado
da sua localização sobre a palete e examinado para detectar possíveis
deteriorações ou roturas. Comunicar qualquer defeito, inclusive da
embalagem externa, ao seu Representante ‘meler’ ou ao escritório Principal.

Conteúdo
A embalagem de expedição do equipamento fusor da série ‘B4’ pode conter
elementos acessórios solicitados na mesma encomenda. De não ser assim, os
elementos standard que acompanham o equipamento fusor são os seguintes:
•

Manual de instrucções.

•

Certificado de garantia.

•

Raccords de ligação de mangueiras.

•

Passamuros Pg de ligação eléctrica.

•

Conector para I/O externas (incluído na placa de potência).

Afixação do equipamento
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ incorporam uma placa base de
montagem para fixar o equipamento facilmente.
A placa base permite retirar e colocar o equipamento fusor com comodidade
sendo desnecessários parafusos de fixação. Para a montagem da placa base
deve colocar e posicionar esta sobre a bancada da máquina. Marcar e furar os
quatro orifícios para parafusos M8 de fixação da placa base. Os orifícios podem
ser roscados ou passantes segundo a bancada na qual vão ser afixados.
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Aviso: certificar-se que a bancada onde se fixará a placa base está nivelada,
não apresenta vibrações e é capaz de suportar o peso do equipamento mais a
carga completa do depósito.

Uma vez fixada a placa base sobre a bancada deve ser montado o
equipamento fusor sobre ela.
Encaixar as pestanas de fixação de um lateral e bloquear os parafusos até ao fim.

Ligação eléctrica de alimentação
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ são fornecidos para serem ligados à
rede eléctrica de alimentação de três formas distintas possíveis, segundo a
sua potência de consumo.
Equipamento

B4

Bomba

No. Saídas

Potencia max. ligado
sapenas a unidade

ccom saída instalado

pistão

2

8,7A

16A

engrenagem

2

9,7A

16A

Em todos os casos requere-se uma boa ligação de toma de terra.
Os valores de consumo, segundo o equipamento fusor e configuração de
saídas, são os que figuram na tabela anexa.
Aviso: Risco de receber choques eléctricos. A falta de cuidado pode provocar
lesões ou a morte.
Desmontar los seis tornillos que sujetan la placa soporte de conexión y del
interruptor magnetotérmico, en el lateral izquierdo del equipo.
Passar o cabo de potência (Ø6-12 mm) pelo passamuros Pg13.5 e fixa-lo
à ancora interior, tendo o cuidado que o cabo atinja o conector da placa de
potência onde vai ser instalado.
Ligar cada fio do cabo de potência no seu lugar correspondente do conector
de entrada de alimentação da placa de potência.

Conexión neumática
Antes de ligar a alimentação pneumática ao equipamento fusor, deve certificar-se
que o regulador de pressão está completamente fechado. Para isso, deve girar no
sentido contrario ao ponteiro dos relógios el mando do regulador, localizado na
base do equipamento, junto do manómetro.
Ligar a rede de ar do local (6 bar máx.) à entrada do equipamento fusor
através de um tubo flexível com diâmetro exterior 6 mm. O equipamento
dispõe de um raccord rápido para isso.
Dar passagem ao ar da rede girando no sentido do ponteiro dos relógios o
regulador de pressão. Com 1 bar de pressão é suficiente para comprovar o
funcionamento da bomba.
A bomba não funcionará, e o manómetro marcará 0 bar, enquanto o equipamento
fusor e as mangueiras-pistolas ligadas a ele não atinjam a sua temperatura.

3-4

INSTALAÇÃO

MA-5056-PRT MANUAL DO EQUIPAMENTO FUSOR B4

Uma vez comprovado o funcionamento correcto da bomba, poderá ajustar-se
a pressão ao valor de trabalho desejado.

Ligação de mangueiras e pistolas
Os equipamentos fusores ‘B4’ utilizam componentes standard ‘meler’. Toda
a gama de mangueiras e pistolas ‘clásicas’, ‘compactas’ o ‘manuales’ podem
ser ligadas a estes equipamentos.
Os equipamentos fusores ‘B4’ dispõem somente da duas saídas de ligação da
mangueira-pistola para uma única bomba instalada, identificadas na mesma
placa com os números 1 e 2. Esses números correspondem a controlo os
canais exibidos no controle do painel frontal.
Aviso: Aquando da ligação do equipamento, assegurar que a potência ligada
não ultrapassa a potência máxima permitida.
Precauções:
•

Para identificar cada mangueira-pistola ligar electricamente ao
conector com a mesma numeração que a saída que tinha sido
utilizada.

•

Utilizar preferivelmente raccords a 90° para minimizar o espaço
que ocupam as mangueiras . Os raccords rectos costumam gerar
curvaturas de rádios muito pequenos que podem causar a rotura
interior da mangueira.

•

Conservar as tampas roscadas que se retiram do distribuidor para
ligar uma mangueira. No futuro podem ser necessárias se uma
mangueira for retirada da sua posição.

•

Realizar as ligações eléctricas de mangueiras e pistolas com o
equipamento desligado. Caso contrário pode ocasionar defeitos
eléctricos na ligação e a aparição de mensagens de alarma no display
do equipamento fusor.

Estabelecer parâmetros
Uma vez instalado o equipamento fusor e os seus componentes é necessário
estabelecer os parâmetros de trabalho apropriados para a aplicação concreta
que vai ser realizada.
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ simplificam ao máximo esta tarefa,
permitindo ao operador modificar unicamente aqueles parâmetros que são
necessariamente variáveis em cada aplicação.
Entre os diversos parâmetros é imprescindível estabelecer os valores das
temperaturas programadas para cada elemento ligado e o valor de aviso por
sobretemperatura. Ficam outros parâmetros (programações semanais de
ligado e desligado ou o valor de temperatura de standby) para estabelecer em
sistemas avançados, sendo perfeitamente válidos para trabalhar os valores
por defeito estabelecidos em fábrica.
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Estabelecer temperaturas de trabalho
O equipamento sai da fábrica com os seguintes valores de temperatura de
referência:
•

160 °C (320 °F) para o depósito.

•

Desconexión (OFF) para mangueiras y pistolas.

De seguida, descreve-se o procedimento geral para modificar a temperatura
de referência de um elemento.
1. Com as setas, seleccionar o elemento para o qual se pretende alterar o
valor.

160

24

O LED correspondente acende-se e pisca rapidamente.
2. Com as setas para cima/ baixo, situadas sob o ecrã, seleccionar o valor
desejado para a temperatura de referência.

160 160

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

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

ºC

Selecção do valor de sobreaquecimento
1. Premir simultaneamente as teclas com o símbolo do relógio e a seta para
baixo, situada sob o ecrã, para aceder ao menu especial. No ecrã, aparecerá
a selecção da unidade de visualização das temperaturas (°C ou °F).
2. Com a seta para cima, do lado direito da placa frontal (selecção de
elementos), avançar para o ecrã seguinte onde aparece o símbolo de
sobreaquecimento.
3. Com a seta para cima/baixo, seleccionar o valor desejado.
O valor visualizado corresponde ao aumento da temperatura real em
relação à temperatura de referência permitida, sem que a mensagem
de alarme seja activada.

- -

10

4. Com a seta para cima, do lado direito da placa frontal (selecção de
elementos), avançar para o ecrã seguinte.
5. Com a seta para baixo, é possível sair do menu especial e visualizar
novamente as temperaturas do depósito.
Todos os valores do menu especial são memorizados.
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Manter a visualização de um elemento
Por predefinição, a visualização principal corresponde à temperatura do
depósito. No entanto, é possível manter indefinidamente a visualização das
temperaturas de qualquer elemento para a respectiva análise ou controlo.
1. Com as setas para cima/baixo, seleccionar o elemento que se pretende
visualizar de forma permanente.
O LED correspondente acende-se e pisca rapidamente.
2. Manter a seta premida durante dois segundos no elemento desejado.
3. Agora, a visualização permanece inalterada no elemento seleccionado.
4. Basta premir novamente as setas para cima/baixo para restaurar a
visualização predefinida (depósito).

Ligação de I/O externas
Os sinais de entrada e saída do equipamento fusor (I/O) permitem a este
comunicar-se com a máquina principal de forma simples e directa.
Existem tres sinais que podem ser utilizados para comunicar-se com a
máquina principal:
•

Temperaturas ok_saída de contacto sem tensão que comunica à
máquina principal (ou a uma baliza luminosa de aviso) que todas as
temperaturas do sistema têm atingido um valor 3° por baixo do seu
valor programado (e cumprido o tempo de retardo), no arranque,
ou que o seu valor real não se encontra 20°C por baixo do seu valor
programado enquanto trabalha.

•

Standby externo_entrada de controlo do modo standby, mediante
contacto sem tensão. Com contacto fechado conecta-se a função de
standby; com contacto aberto desliga-se.

• Comissionamento da bomba_com uma bomba de engrenagem
entrada para o controlo de arranque da bomba através de um contacto
sem tensão. Este sinal pode ser normalmente um gatilho da pistola
manual.

Aviso: Risco de receber choques eléctricos. A falta de atenção pode provocar
lesões ou a morte.

Temperatura ok
1. Se unicamente vai ser usado este sinal, utilizar um cabo bifilar de
secção 0.5 mm2.
Colocar um passamuros Pg9 através da placa da base do equipamento,
junto da entrada de alimentação eléctrica.
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2. Abrir a porta do armário eléctrico até a sua posição máxima. Passar o
cabo do sinal (Ø4-8 mm) pelo passamuros Pg9 e fixá-lo à ancoragem
interior, cuidando que o cabo chegue até o conector da placa de
potência onde vai ser instalado.

3. Retirar o conector da placa e ligar os dois fios do cabo nos seus
correspondentes bornes do conector:

1

3

1

contacto NO

3

contacto NO

4. Acoplar novamente o conector à placa

5. Verificar que o cabo ficou bem ligado e o seu percorrido pelo armário
eléctrico não apresenta riscos de ser trilhado, cortado ou de sofrer
qualquer deterioro acidental.

Aviso: Ligar a 24 V (AC ou DC). Se ligado a 230 V o consumo da carga não
poderá ser inferior a 50 mA.

Standby externo
1. Se unicamente vai ser usado este sinal, utilizar um cabo bifilar de
secção 0.5 mm2.
Colocar um passamuros Pg9 através da placa da base do equipamento,
junto da entrada de alimentação eléctrica.
2. Abrir a porta do armário eléctrico até a sua posição máxima. Passar o
cabo do sinal (Ø4-8 mm) pelo passamuros Pg9 e fixá-lo à ancoragem
interior, cuidando que o cabo chegue até o conector da placa de
controlo onde vai a ser instalado.
3. Retirar o conector da placa e ligar os dois fios do cabo nos seus
correspondentes bornes do conector:

1 2

		 1

contacto NO

		 2

contacto NO

4. Acoplar novamente o conector à placa.
5. Verificar que o cabo ficou bem ligado e o seu percorrido pelo armário
eléctrico não apresenta riscos de ser trilhado, cortado ou de sofrer
qualquer deterioro acidental.
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Aviso: Ligar a 24 V (AC ou DC). Se ligado a 230 V o consumo da carga não
poderá ser inferior a 50 mA.

Comissionamento da la bomba
Em versões de bomba de engrenagem, existem dois conectores redondo na
parte traseira do equipamento, uma para cada conexão da mangueira-pistola,
que permitem controlo da partida e parada do motor.

Estes conectores, formam parte de alguns modelos de conjuntos manuais
mangueira-pistola assim você pode simplesmente ligar-los diretamente.

1 4

AUTO
OFF

Se for necessário para controlar o motor com um sinal externo deve ser
conectado aos pinos 1 e 4 do conector. Utilizar um cabo de fio de 0,5 mm2.

MANUAL

Para usar este sinal, a interruptor frontal do equipamento deve estar no
posição ‘AUTO’.
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4. UTILIZAÇÃO
Nesta secção, é descrita a forma de utilização do rolo de laminação. Ainda que
o seu funcionamento seja muito simples, não deve ser utilizado por pessoal
não qualificado.

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

Informação geral
Numa instalação de “hot-melt”, existem três grandes grupos de elementos
com controlo térmico: a unidade de fusão, as mangueiras de transporte e o
sistema de aplicação.
O primeiro grande grupo é o conjunto depósito-distribuidor. Formando uma
unidade solidária, dispõem de controlos separados Mesmo que o seu valor
programado seja o mesmo. Assim, ao estabelecer um valor programado para
o depósito, por exemplo 170°C, o distribuidor assume esse mesmo valor.
O segundo grupo é o das mangueiras . Identificam-se no painel frontal,
segundo modelo do equipamento, desde a n.º 1 até a n.º 6 e com o desenho
de mangueira correspondente. Cada uma delas, tem o seu próprio valor
programado.
O terceiro grupo é o das pistolas. Identificam-se no painel frontal, segundo
modelo do equipamento, desde a n.º 1 até a n.º 6 e com o desenho de pistola
correspondente. Cada uma delas, tem o seu próprio valor programado.
Os números da mangueira e pistola atribuem-se automaticamente ao canal
de mangueira/pistola ao qual estão ligados através do conector na parte
traseira do fusor.
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Enchido do depósito
Para encher o depósito:
1. Abrir a tampa do depósito.
2. Utilizar uma pá ou uma concha para recarregar o adesivo. Não encher
o tanque por cima da boca de carga. A tampa deve-se poder fechar
normalmente.
Aviso: Risco de queimaduras. Recarregar sempre com luvas e óculos de
protecção.
3. Fechar a tampa após a recarga.
Aviso: Antes de recarregar o depósito, assegurar-se que o adesivo é do
mesmo tipo do que já existe. As misturas de adesivos de distintos tipos podem
ocasionar danos nos equipamentos fusores.
El equipamento fusor ‘B4’ tem uma capacidade de depósito de 4 litros (4 kg
para uma densidade de 1g/cc).

Arranque do equipamento fusor
Antes de arrancar o equipamento fusor é necessário comprovar que a unidade
está instalada correctamente e todas as suas ligações de entrada/saída e
acessórios estão realizadas.
Assim mesmo, deve-se comprovar que o equipamento está carregado com o
adesivo que vai ser utilizado e tem programados os parâmetros de trabalho.
Para iniciar:
1. Ligar o interruptor do equipamento fusor.
Se a placa de controlo estava desligada a última vez que se desligou o
equipamento, ao arrancar novamente, esta continuará desligada (visualização
da hora).

07

57

Se a placa de controlo estava ligada a última vez que se desligou o
equipamento, ao arrancar novamente, esta ligar-se-á.
2. Pressionar a tecla ON/OFF da placa de controlo para ligá-la, em caso
de não estar já activada.
Por defeito, os valores de set point e temperatura real visualizados são os do
depósito.
O led (verde) de controlo de aquecimento do depósito (e os das mangueiras e
pistolas ligadas) ligar-se-á e começará a aquecer-se.
Uma vez atingido o valor programado da temperatura do depósito -3°C,
activar-se-á um retardo temporizado programável até que se dê permissão
de arranque de bomba (activação de electro-válvula) e ligação à máquina
principal, sempre que os outros elementos tenham atingido também a
temperatura programada -3°C.
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Enquanto o sistema conta o tempo de retardo os leds de activação da bomba
e ligação à máquina principal permanecerão a brilhar de forma intermitente,
para passar a brilhar de forma permanente ao atingir o tempo seleccionado.
Se após este tempo, algum elemento não atingiu o valor programado -3°C, os
leds deixarão de brilhar.

160 157

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 retardo se a temperatura do
depósito tem descendido mais de 20°C por baixo da temperatura programada.
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 retardo se a temperatura do
depósito tem descendido mais de 20°C por baixo da temperatura programada.
3. Si os equipamentos são da bomba pistão, comprovar no manómetro do
equipamento, que a pressão gerada é a correcta. Valores inferiores a
0.5 bar podem causar movimentos erráticos da bomba.

Visualizações no equipamento fusor
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ incorporam 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

e as activações da bomba e o sinal de ligação à máquina principal.
Incorporam, assim mesmo, leds de indicação de programação de ligação/
desligação do equipamento e ligação/desligação da função de standby:
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 programadaonsigna
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Visualização da temperatura de cada elemento
Pode visualizar-se a temperatura de cada elemento (depósito, distribuidor e
cada mangueira e pistola) seleccionando o elemento com os cursores.
Pressionar a seta esquerda-direita até visualizar o elemento desejado.
Transcorridos 10 seg. a visualização retorna ao elemento por defeito
(depósito).
No caso de desejar manter a visualização de forma permanente deve
pressionar a seta esquerda-direita durante 2 seg. sobre o elemento elegido.
A sequencia de visualização é a seguinte:
distribuidor<—depósito<—mangueira1<—pistola1<—…<—mangueira6<—pistola6
distribuidor—>depósito—>mangueira1—>pistola1—>…—>mangueira6—>pistola6

Para sair da visualização permanente de um elemento é suficiente com
pressionar qualquer uma das setas esquerda-direita.

Visualização de alarmes

Err
Código
Err 0
Err 1
Err 2
Err 3
Err 4
Err 100
Err 101
Err 102
Err 103
Err 104
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Os equipamentos fusores da série ‘B4’ indicam 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 com corrigir o defeito para que o
controlo volte a reactivar as funções do equipamento.

Causa
rotura sonda depósito
rotura sonda mangueira1
rotura sonda pistola1
rotura sonda mangueira2
rotura sonda pistola2
sobretemperatura depósito
sobretemperatura mangueira1
sobretemperatura pistola1
sobretemperatura mangueira2
sobretemperatura pistola2

Acções
Aquecimento
off só depósito
off só mangueira1
off só pistola1
off só mangueira2
off só pistola2
off todos los elementos
off todos los elementos
off todos los elementos
off todos los elementos
off todos los elementos

Bomba
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off

Sinal maq. principal
off
off
off
off
off
off
off
off
off
off
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A activação da função de standby no 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, desligarse-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.

Visualização e ajuste da pressão de trabalho
Si os equipamentos são da bomba pistão, a pressão de ar com a qual trabalha
o dispositivo pneumático de controlo da bomba vê-se reflectido no manómetro
situado na base do equipamento fusor. A pressão deve ser ajustada às
necessidades da aplicação.

Aviso: Valores inferiores a 0.5 bar podem causar movimentos erráticos da
bomba. Não superar nunca os 6 bar de pressão. O efeito multiplicador da
bomba eleva a pressão hidráulica a limites perigosos para o funcionamento
dos elementos.
Para regular a pressão utilizar una chave allen de 5 mm e virar o regulador
no sentido dos ponteiros do relógio (+) ou no sentido contrário (-) segundo as
necessidades.

Ajuste das temperaturas
Os equipamentos fusores saem de fábrica com os valores de parâmetros
seguintes:
•

Temperatura programada depósito e distribuidor: 160 °C

•

Temperatura para mangueiras 150ºC e pistolas 160ºC

•

Visualização em °C

•

Valor de sobretemperatura: 20°C

•

Valor de standby: 40%

•

Tempo de retardo: 10 min

•

Programações horárias: ON

•

Detector de nível: 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 acima-abaixo o elemento ao qual se vai
modificar o valor. O depósito e o distribuidor têm o mesmo valor de set
point.
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O led correspondente brilhará com intermitência rápida.

OFF

40ºC

2. Com a seta acima-abaixo seleccionar o valor desejado de temperatura
programada. Por baixo 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 seu valor de temperatura programada.

Estabelecendo os parâmetros do equipamento fusor
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.

ºC

3. Com a seta abaixo 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 sem que se active a
mensagem de alarme.

10

5. Com a seta abaixo 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).

- -

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 abaixo avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o
valor do tempo de retardo.

t
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8. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (entre 0 e 60
min).
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9. Com a seta abaixo avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o
detector de nível.
10. Em qualquer parâmetro, com a seta acima 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 la seta abaixo.

160 160

Programando o relógio
Os equipamentos fusores da série ‘B4’ dispõem de um sistema programável
semanal para a ligação e desligação do equipamento e para a activação e
desactivação 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.

0

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.

.08 02

3. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
4. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.

08 02.

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.

2

Aparece um número que indica o dia da semana (1- segunda-feira / 7domingo).
7. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
8. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.

4-7

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

0
160 160

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Aparece novamente o programa ‘0’.
9. Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita saise desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do
depósito.

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).

0

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

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.

07.2 19.3

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.

07.2 19.3

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 acimaabaixo podem-se seleccionar outros programas.

2

8. Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita saise desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do
depósito.
Sempre que estiver programada uma hora de desligação 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.

0

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.

OFF

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.

ON

O estado mudará alternativamente com cada pulsação.
4. Se pressionar qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita saise desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do
depósito.

160 160

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.

0

Aparece um ‘1’ indicativo do primeiro dia na programação de a 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).

1
2
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4. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.

07.2 19.3

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.

07.2 19.3

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.

2

160 160

Aparece novamente o programa seleccionado. Com a seta acimaabaixo 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.

0

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.

1
OFF
4-10

Aparece um ‘1’ indicativo do primeiro dia na programação de a função
de standby.
3. Com a seta acima-abaixo ultrapassamos a selecção do último dia da
semana (7).
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No display aparece o indicativo ‘ON/OFF segundo o estado em que se
encontre.
4. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.

ON

O estado mudará alternativamente com cada pulsação.
5. Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita saise desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do
depósito.

Teclas de funções especiais

160 160

A simplicidade de programação dos equipamentos fusores ‘B4’ 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 omodo 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).

112 160

Os três sistemas de função de standby existentes nos equipamentos fusores
‘B4’ 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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Comissionamento da bomba
Em equipes de bomba de pistão la bomba pneumática é conectada
diretamente quando a autorização do cartão de controle é ativada, sempre que
o ar comprimido é conectado e a regulação da pressão não é zero (indicação
do manómetro).

Nas equipes da bomba de engrenagem, la bomba liga e desliga com o
interruptor na frente do equipamento sempre que a autorização do cartão de
controle é ativada.

Existe a possibilidade de ligar a motor a partir do contato externo, como a
gatilho de uma pistola, ligando a contato com o conector traseiro circular, ao
lado da conexão da mangueira.

Assim, a motor vai ser operado durante o tempo que mantenha pressionado o
contacto externo.

Regulação da válvula bypass
O sistema de bombeamento através da bomba de engrenagens fornece um
caudal constante de adesivo em função da velocidade da bomba.
Neste tipo de sistemas, a pressão resultante gerada pela bomba é a
consequência das barreiras geradas pelo circuito (comprimento e diâmetro da
mangueira flexível, cotovelos nas ligações de conexão, diâmetros de saída dos
bicos, etc.) e do próprio adesivo (viscosidade).
Por razões de segurança, esta pressão deve ser descarregada quando o
circuito ultrapassa o valor de trabalho - normalmente com circuito fechado
e bomba ativada - o que implica a necessidade de utilizar uma válvula de
descarga ou uma válvula bypass.

-

+

Para regular a pressão com este modelo de válvula - de modo aproximado - é
necessário realizar as seguintes operações:
1. Aperte totalmente o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio. Nesta
posição, a pressão máxima é de 80 kg/cm2.
2. Desaperte no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até se
alcançar a pressão solicitada. Cada milímetro de saliência do parafuso
corresponde a cerca de a 9 kg/cm2, pelo menos.
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Desligando o equipamento fusor
No caso de ter que desligar o equipamento fusor:
1. Desligar o interruptor do equipamento situado no lateral, junto da
entrada de alimentação.
A válvula de despressurizado libera o circuito hidráulico de pressão
retornando o adesivo ao depósito.
2. Desligar a alimentação pneumática das pistolas e a alimentação
eléctrica do programador de controlo no caso de existir.
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5. MANUTENÇÃO
Aviso: Os equipamentos fusores da série ‘B4’ são com a tecnologias actuais e
com certos riscos previsíveis. Por esta razão, o manuseamento, a instalação
ou a reparação destes equipamentos só é permitida a pessoal adequado, com
a devida formação e experiência.
A tabela seguinte resume brevemente as instruções para uma correcta
manutenção do equipamento. Ler com atenção, em cada caso, o capítulo
correspondente.
Operação

Frequência

Consulta

Limpeza externa

Diariamente

Limpeza do equipamento

Despressurização do sistema

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

Despressurização do sistema

Esvaziar e limpar do depósito

- Presencia de adhesivo carbonizado
- Em cada substituição de adesivo

Limpeza do depósito

Limpeza o substituição do
filtro

- Conforme necessário (1 vez/ano, mínimo)
- Em cada substituição de adesivo

Manutenção do filtro

Verificação de fugas na bomba

Dependendo das horas de trabalho e parâmetros
de temperatura e velocidade (min. 1 vez/mês)

Manutenção do la bomba

Verificação do lubrificante
(motor e redutor)

Consoante a temperatura e as condições de
utilização (máx. 8000 h)

Manutenção do motorredutor

Substituição de equipamento

- Substituição de equipamento ou reparação

Extracção da base do
equipamento

Se o equipamento não funcionar ou funciona de forma incorrecta pode
consultar pode consultar O próximo capítulo ‘6. Solução rápida de problemas“.

Limpeza do equipamento
Para manter o desempenho do equipamento e a perfeita mobilidade de todos
os seus componentes, é necessário manter todas as partes limpas,
especialmente o rolo de laminação.
Aviso: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção pode provocar
ferimentos graves. Limpar o exterior com um pano humedecido com água.
Não utilizar líquidos inflamáveis ou solventes.
Para realizar uma limpeza externa:
•

Utilizar productos de limpeza compatíveis com materiais de poliamida.

•

Aplicar o produto com um pano suave.

•

Não utilizar ferramentas perfurantes, nem raspadores com pontas aguçadas.

5-1

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

MANUTENÇÃO

Retiração e mudança de painéis exteriores:
1. Desligar o equipamento fusor.
2. Desligar o ar comprimido de entrada ao equipamento (se tampa selada).
3. Remova os quatro parafusos que prendem a tampa sobre o tanque da
equipe.
4. Retire a tampa, deslizando-a na direção mostrada na FIG.
5. Para colocar estas tampas siga os passos 4-1 para reverter.
Removendo a tampa do gabinete de controle:
1. Desligar o equipamento fusor.
2. Desligar o ar comprimido de entrada ao equipamento (bomba da pistão).
3. Remova os quatro parafusos que prendem a tampa sobre o tanque da
equipe.
4. Retire a tampa, deslizando-a na direção mostrada na FIG.
5. Para colocar estas tampas siga os passos 4-1 para reverter.
Abrindo o armário controlo de acesso aos componentes internos:
1. Execute os passos 1 a 4 para a retirada da tampa do tanque e gabinete
de controle.
2. Remova os dois parafusos que prendem a caixa de controlo para o
bastidor de equipamentos.
3. Inclinar la caixa controlo para a esquerda.
4. Siga os passos reversa 1 a 3 para fechar o painel de controle.

Despressurização do sistema
Os equipamentos fusores ‘B4’ são sistemas de aplicação pressurizados e,
portanto, com riscos associados a um sistema deste tipo, incluindo a versão
bomba de engrenagem, que
integra uma válvula de segurança (válvula by-pass) que limita a pressão
máxima no sistema, especialmente durante os períodos de bombeamento
contínuo com pistolas fechadas.
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Neste último caso, mesmo com o motor parado, pode haver uma pressão
residual no circuito a ser tida em conta aquando da realização de qualquer
trabalho no circuito hidráulico.
Antes de desligar qualquer elemento hidráulico ou de abrir qualquer saída do
distribuidor é necessário efectuar os seguintes passos:
1. Desligar o disjuntor do equipamento situado no lateral, junto da
entrada de alimentação.
2. Purgar manualmente, ou mediante o comando correspondente do
programador, todas as pistolas utilizadas.
3. Abra a válvula de purga da equipe, localizada na distribuidor ao lado do
filtro girando no sentido horário. Quando o adesivo flua sem pressão,
feche-o novamente, girando no sentido horário.

Limpeza do depósito
Às vezes o depósito de hot-melt deve ser limpo para manter as suas
prestações de capacidade de fusão e antiaderência. O depósito está
interiormente recoberto com o PTFE e inclinado suficientemente para
facilitar a descarga de hot-melt e evitar que fique retido, com a consequente
carbonização do mesmo.
Também, quando se misturam adesivos, pode produzir-se reacção entre
eles, provocando uma degeneração e com isso problemas de descarga para a
bomba.
Assim é recomendável uma limpeza do depósito cada vez que:
•

Se troque a um tipo de hot-melt termofusível diferente.

•

Se gerem muitos resíduos no seu interior.

Mudança do tipo de adesivo
1. Esgotar ao máximo o adesivo utilizado.
No caso de ter de descarregar o adesivo sem tê-lo esgotado até o
máximo possível, seguir as instruções da alínea ‘Esvaziado do depósito’.
2. Limpar os restos de adesivo termofusível no interior do depósito.
Aviso: Utilizar equipamentos de protecção apropriados para altas
temperaturas.
3. Acrescentar o tipo e a quantidade apropriados do novo adesivo,
aguardar que funda e bombear através do sistema (mangueiras e
pistolas) um depósito completo, como mínimo.
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Limpeza de adesivo requeimado
1. Esvaziar o depósito directamente (ver a alínea ‘Esvaziado do depósito’)
para evitar que os resíduos passem pelo circuito da bomba.
2. Limpar os restos de adesivo e os resíduos do interior do depósito. Não
utilizar objectos pontiagudos que poderiam danificar o recobrimento
interior.
Aviso: Utilizar equipamentos de protecção apropriados para altas
temperaturas.
3. Acrescentar o tipo e a quantidade apropriados de adesivo e esperar a
que funda.
4. Bombear, através da saída do distribuidor marcada com o número 1,
como mínimo um depósito completo.
5. Encher novamente o depósito com adesivo, aguardar que funda e
continuar o trabalho normalmente.
Aviso: Sempre que se manipule no filtro ou em qualquer elemento submetido
a pressão deve realizar-se previamente uma despressurização do sistema (ver
alínea correspondente).

Esvaziado do depósito
Em tarefas habituais de manutenção é necessária, e em ocasiões conveniente,
esvaziar o depósito directamente sem passar o adesivo pelo sistema de
bombeio.
Para isso devem adoptar-se as seguintes indicações:

160 160

1. Manter o depósito à temperatura de trabalho.
2. Coloque uma panela sob a válvula de drenagem para recolher o
adesivo.
3. Abra a válvula de purga no sentido anti-horário com uma chave de
fenda.
4. Coloque a bomba na velocidade máxima.
5. Após o esvaziamento do tanque, feche a válvula de drenagem, remova
o recipiente e limpe a saída da válvula para futuras intervenções.
Aviso: Utilizar equipo de protección apropiado para altas temperaturas.
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Manuntenção do filtro
Os equipamentos fusores ‘B4’ incorporam um filtro de bomba de 100 mesh. O
filtro bloqueia o passo de impurezas e restos carbonizados de adesivo ao ser
impulsionados pela bomba do tanque.
O adesivo passa do interior para o exterior do filtro, ficando depositadas todas
as impurezas dentro dele.

A

Também estão equipados com um filtro na válvula de admissão do depósito.
Este filtro actua como primeira etapa de filtragem, impedindo a passagem das
impurezas ocasionadas pela carbonização no depósito e doutras impurezas
que podem introduzir-se do exterior.
Os filtros podem ser limpos ou substituídos diretamente por um novo.
Não existe uma norma para determinar quando deve mudar o filtro. Diversos
factores influem nesta decisão:
•

O tipo e pureza dos adesivos utilizados.

•

As temperaturas de trabalho do adesivo.

•

O consumo de adesivo associado ao tempo de permanência no depósito.

•

Mudanças do tipo de adesivo utilizado.

B

Em qualquer caso, recomendamos uma revisão e limpeza dos após um tempo
não superior a 1000 horas de trabalho (equipamento de fusão ligado).
Aviso: Utilizar sempre luvas e óculos de protecção. Risco de queimaduras.

Substituição do filtro da bomba

Tampa hexagonal

A

1. Despressurizar o sistema.
2. Com uma chave de 22 mm desenroscar a tampa hexagonal do filtro e
retirá-lo.
3. Desenroscar o cartucho do filtro (1) e remover la malha (2) do corpo do
filtro (3).
4. Em função da sujidade existente no interior do cartucho (2) limpá-lo
ou directamente deitá-lo fora, seguindo a normativa existente sobre
resíduos.
5. Enroscar novamente o cartucho (1) na tampa do filtro em sentido
contrário aos ponteiros do relógio.

3
1

2

Tampa hexagonal

6. Substituir o vedante do filtro se estivesse danificado.
7. Colocar novamente o conjunto no interior do distribuidor e apertá-lo
até ao fim.
8. Continuar el trabajo normalmente.
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Substituição do filtro de admissão
Aviso: É importante executar as operações de montagem e desmontagem do
filtro como indicado abaixo para que a válvula de admissão não fique frouxa.
Deve ter-se em conta que o filtro de admissão é roscado na válvula de admissão através de uma rosca à direita e esta no adaptador do distribuidor
através de uma rosca à esquerda.
1. Esvaziar o depósito.
2. Retirar a grelha do fundo do depósito, cuidadosamente para não o
riscar.
3. Colocar o equipamento em Standby.
4. Extrair o grupo do filtro com uma chave de caixa de 17, rodando, no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, a cabeça do grupo.
5. Dependendo da sujidade do filtro, substituir o filtro ou o grupo completo, eliminando-o de acordo com os regulamentos aplicáveis em
matéria de resíduos.
6. Reinstalar o grupo do filtro, apertando-o do sentido dos ponteiros do
relógio na válvula de admissão.
Importante: Só deve ser apertado manualmente e sem ser forçado, para
evitar afrouxar a válvula de admissão.
7. Encher o depósito de adesivo e continuar a trabalhar normalmente.

B

Filtro de admissão

Rosca à direita
Válvula de admissão

Rosca à esquerda
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Manutenção da bomba

Inspecção de fugas
A bomba tem um sistema de embalagem no eixo para evitar fugas de adesivo
através do mesmo. Algumas vezes, pode sair algum adesivo, pelo que é
necessário mudar a embalagem ou voltar a apertar os parafusos. Antes de
fazer qualquer alteração, certifique-se a posição do fugas.
Aviso: Mudar a embalagem com a bomba quente.
Desmontar o acoplamento do eixo da bomba. Extrair os parafusos que fixam a
embalagem. Substituir as juntas e voltar a montar todo o conjunto novamente.
No entanto, antes de fazer alterações e em caso de dúvida, deve consultar
com o Serviço de Assistência Técnica ‘meler’.
Aviso: Utilizar sempre luvas e óculos de protecção. Risco de queimaduras.

Manutenção dos motorredutores e rolamentos

Limpeza do ventilador do motor
Verificar periodicamente o estado do ventilador do motor e da sua grelha de
ventilação.
Se existir acumulação de pó, soprar ligeiramente com ar para limpar (retirar a
tampa protectora, se necessário).

Verificação do lubrificante
Os redutores são entregues cheios com massa de lubrificação sintética que,
na ausência de contaminação exterior, é “infinita”. Temperatura ambiente 0 ÷
40 °C, com valores máximo entre -20 °C e +50 °C.
Utilizar apenas lubrificantes recomendados pelo fabricante. A utilização de outros
tipos de lubrificantes pode provocar desgastes prematuros ou danificar o redutor.
No modelo de redutor utilizado, cabe aproximadamente 0,1 kg de massa
lubrificante.

Lubrificante recomendado
Grasa Kluber, Staburags NBU 12/300.
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Retirar o equipamento da sua base
Para realizar uma manutenção mais exaustiva do equipamento, será necessário
retirá-lo do seu lugar para podê-lo manipular com maior comodidade e
acessibilidade.
Para isso, deve ser retirado da sua base da forma seguinte:
1. Desconectar electricamente o equipamento desde o seu interruptor
principal.
2. Despressurizar o sistema.
3. Desconectar eléctrica e hidraulicamente as mangueiras conectadas às
saídas do distribuidor.
4. Desconectar a alimentação de entrada e a toma de terra.
5. Girar os parafusos de fixação do equipamento à base: o lado esquerdo
em sentido dos ponteiros do relógio, o direito à inversa.
6. Deslizar o equipamento para a frente e elevá-lo para retirá-lo da base.
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6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Gerais

Bomba de pistão

Bomba de engrenagem

Volume do depósito

4 litros

4 litros

Bombeamento capacidade. (*)

29,3 kg/h con bomba 7 cc

6 kg/h con bomba 2 cc/rev (50 rpm)

Fusão capacidade. (*)

6,0 kg/h

6,0 kg/h

N.º de saídas hidráulicas

2

2

N.º de saídas elétricas

2

2

Gama da temperatura

40 a 200 °C (100 a 392 °F)

40 a 200 °C (100 a 392 °F)

Controlo da temperatura

RTD ±0.5°C (±1°F) Pt100 e Ni120

RTD ±0.5°C (±1°F) Pt100 e Ni120

Pressão máxima de trabalho (até 6 bar)

81,6 bar (1183 psi)

81,6 bar (1183 psi)

Velocidad de la bomba

-

-

Potência máxima de instalação (até 230 V)

3.680 W

3.680 W

Funções externas

Saída temperaturas ok

Saída temperaturas ok

Entrada Standby

Entrada Standby
Aranque do motor

Requisitos eléctricos

LN ~ 230V 500Hz + PE

LN ~ 230V 500Hz + PE

Temperatura ambiente

0 a 40 °C

0 a 40 °C

Dimensões (CxLxA)

Ver dimensões na página seguinte

Ver dimensões na página seguinte

Peso

36 kg (vazio)

38 kg (vazio)

(*) Em condições normais
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Dimensões

354

635

Fusore

630

320
620

Placa base
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8. ESQUEMA PNEUMÁTICO
Listado de componentes (*)
-1

Filtro de entrada (disco de filtragem)

-2

Electroválvula 3/2 de entrada (230V 50 Hz 1.5VA)

-3

Redutor de pressão 1-8 bar

-4

Manómetro 0-10 bar

-5

Válvula 5/2 mando pneumático

-6

Válvula 5/2 diferencial

-7

Cilindro pneumático dupla câmara duplo efeito

		
-8

Ø50x50 (bomba 7cc/ciclo)

Filtro silenciador de escape

(*) Apenas para bomba de pistão versão.
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9. LISTA DE PEÇAS DE
SUBSTITUIÇÃO
A lista das peças de substituição mais comuns nos ‘B4’ 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 proporcionam a referência e denominação do recambio, indicando,
quando é necessário, se a referência corresponde ao modelo de pistão o
engrenagen.
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A. CONJUNTO FUSOR
N.º

Ref.

Designação

1

150112100

Conjunto depósito completo bomba pistão

1

150112110

Conjunto depósito completo bomba engrenagen

1.1

150028940

Depósito teflonado bomba pistão

1.1

150026180

Depósito teflonado bomba engrenage

2

150028970

Manta isolante envolvente

3

150024650

Vedantes boca depósito

4

150112090

Boca depósito

5

10030009

Termóstato de segurança 240°C

6

150022640

Sonda Pt-100 depósito

6

150022650

Sonda Ni-120 depósito

7

10030007

Placa ligação corrente

8

150115280

Rede alumínio deposito

9

10100070

Filtro plano depósito bomba pistão

9.1

10100071

Malha filtro plano depósito 100 mesh

2

4
3
8

6

9

6

9.1

1
1.1

7

5
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B. CONJUNTO BOMBA
VERSÃO BOMBA DE PISTÃO

4

N.º

Ref.

Designação

10100011

Eixo bomba

8.1

9

1
2

150024810

Kit vedantes assento bomba

8

9.1

3

10100013

Kit cápsula guia

3.1

10100105

Kit vedantes eixo bomba

4

150024970

Conjunto válvula admissão

5

150025460

Rolha completa (válvula compensação)

6

150028990

Conjunto válvula compensação

7

150020590

Rótula corta accionamento eixo bomba

2
6

11
3.1

11.1

3

5

1

12

10

12.1

10.1
COMUM A AMBAS AS VERSÕES

7

VERSÃO BOMBA ENGRENAGEM
N.º

Ref.

Designação

1

150114820

Conjunto válvula limitadora

1.1

150090370

Vedante válvula limitadora

1.2

150090380

Mola azul válvula limitadora

1.3

150026060

Ponta bloqueio válvula limitadora

1.4

150090390

Anilha elástica válvula limitadora

2

150090360

Vedantes assento depósito-distribuidor

3

150026110

Bomba engrenagem 2cc/rev

3.1

150090410

Vedantes assentoo bomba

3.2

150096570

Vedante Ø10+Junta da bomba engrenagem

4

150129250

Motorredutor Wanshin 1~AC AV-B4 (*)

4

150129220

Kit de substituição motorredutor Kelvin (*)

4.1

150029020

Capacitor motor

5

150026090

Acoplamento motor

3.1
5
4

3

N.º

Ref.

Designação

8

10100082

Rolha bomba com vedante

8.1

10100083

Vedante de rolha bomba

9

10120095

Rolha com vedante válvula compensação

9.1

10120096

Vedante rolha válvula compensação

10

150029000

Rolha filtro com vedante

10.1

10100053

Vedante rolha filtro

11

10100090

Conjunto filtro bomba

11.1

10100051

Malha filtro bomba 100 mesh

12

150026330

Válvula de purga completa

12.1

150026340

Vedante válvula de purga

8
2

8.1

9
9.1 11.1
11

3.2

(*) Indicar Referência e número de série do equipamento

1
1.3 1.2 1.1 1.4
4.1
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C. CONJUNTO GRUPO PNEUMÁTICO (versão bomba pistão)
N.º

Ref.

Designação

1

150025110

Conjunto grupo pneumático 50x50 com filtro

1.1

150020490

Válvula diferencial com vedante

1.2

150020500

Válvula de pilotagem com vedante

1.3

150020520

Electroválvula de entrada (220V AC)

1.4

150020540

Kit raccords grupo pneumático

1.5

10110051

Silenciador escape grupo pneumático 50x50

1.6

150020560

Disco filtrante grupo pneumático (2)

1.7

150020580

Kit vedantes cílindro grupo pneumático 50x50

1.8

150020630

Conector 2P+T 15x15

2

10110031

Regulador de pressão

3

10110030

Manómetro de pressão

4

10120021

Toma rápido de ar

2

1.7

1.4

4

3

1.6
1.5

1.1
1.7

1

1.3

1.8

1.2

Nota: Las cotas indicadas en el plano son despue
se les debe de aplicar corrección de medida acor
IDENT

FECHA

MODIFICACION

MATERIAL/MATERIAL

TRATAMIENTO/TREATMENT

DIBUJADO/DESIGN VALIDADO/COMFIRM
NOMBRE/NAME
FECHA/DATE
ESCALA/SCALE

Nº DE HOJAS

CERTIFICACIO

TITULO/TITLE

P.R.G.
18/05/2006
DENOMINACION/DENOMINATION
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D. CUADRO ELETRICO Y ELEMENTOS AUXILIARES

3.2

N.º

Ref.

Designação

1

150090480

Imterruptor de três posições

2

150021010

Imterruptor magneto bipolar 16A

3

10000204

Placa frontal de controlo

3.1

150112410

Fusível 6,3A 5x20 ultra velocidade

3.2

150115650

Fusível 10A 6x32 ultra velocidade

3.3

10010401

Fusível 1A 5x20 ultra velocidade

4

16010003

Conector fêmea mural 8 polos

5

150020720

Conector fêmeamural 12 polos

6

10140040

Prensaestopas Pg13.5

7

150021590

Prensaestopas Pg 9

3.1

F5 CH. 2
F4 CH. 1
F1 TANK

F2 GENERAL

6

3.3

7

3

2
4
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DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
Declaração Original

O fabricante,

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain

— Focke Group —

declara que a máquina,

Tipo:
Modelo:
Número de série:

satisfaz todas as disposições relevantes da Diretiva 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:
•

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

•

Diretiva 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 60204-1:2018. 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 Arazuri, na data:

v1221

Javier Aranguren
Diretor Geral

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

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
info@meler.eu - www.meler.eu

Focke Group

