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1. NORMAS DE SEGURANÇA

Generalidades

As informações mencionadas na presente secção aplicam-se tanto à 
utilização normal da máquina, como a qualquer intervenção realizada na 
mesma, seja durante os trabalhos de manutenção ou no caso de reparações e 
substituições de componentes sujeitos a desgaste.

Portanto, é importante respeitar escrupulosamente as normas de segurança 
mencionadas no presente manual .Caso contrário, poderão ocorrer 
ferimentos e/ou danos na máquina ou ao nível do sistema no seu conjunto. 

Antes de começar a utilizar a máquina, leia atentamente o presente manual 
e, em caso de dúvida, consulte o nosso Serviço técnico. Encontramo-nos à 
disposição dos nossos clientes para qualquer esclarecimento necessário.

Guarde os manuais em perfeitas condições e ao cuidado do pessoal 
encarregue da utilização e manutenção da máquina. 

Além disso, é recomendável fornecer todo o material de segurança 
necessário: vestuário adequado, calçado, luvas e óculos de proteção.

Respeite sempre as normas locais em matéria de prevenção dos riscos e as 
regras de segurança.

Simbologia

A simbologia utilizada tanto nos equipamentos de fusão, como no interior 
do presente manual, ilustra sempre o tipo de risco ao qual são expostos os 
operadores. O desrespeito por um sinal de aviso poderá provocar ferimentos 
e/ou danos na máquina ou ao nível do sistema no seu conjunto.

Aviso: risco de choque elétrico. O desrespeito pelos avisos poderá causar 
ferimentos graves ou mortais.

Aviso: zona quente sujeita a temperaturas elevadas. Risco de queimaduras. 
Utilize meios de proteção térmica. 

Aviso: equipamento sob pressão. Risco de queimaduras ou de projeção de 
resíduos. Utilize meios de proteção térmica e óculos.

Aviso: informações importantes para garantir uma utilização correta do 
equipamento. Pode acartar um ou mais dos riscos acima mencionados. Por 
isso, é importante o seu respeito para evitar eventuais danos.
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Componentes mecânicos

O sistema de colagem integra partes móveis susceptíveis de provocar 
eventuais danos. Utilize corretamente o sistema e não desative as medidas de 
segurança com o sistema em funcionamento; a sua função passa por prevenir 
os possíveis riscos de esmagamento como resultado de elementos mecânicos 
em movimento.

Não utilize a máquina se os dispositivos de segurança não estiverem na 
posição correta ou se existirem anomalias na sua instalação.

No caso de intervenções de manutenção ou de reparação, iniba, isolando o 
interruptor geral, o movimento das partes móveis.

Componentes elétricos

O equipamento funciona com corrente monofásica de 3N ~ 400V 50/60Hz, em 
função de uma potência determinada. Não leve a cabo qualquer intervenção na 
presença de alimentação elétrica na máquina, para evitar eventuais descargas 
elétricas de elevada intensidade.

O sistema deve possuir uma ligação à terra adequada.

Os condutores dos cabos de alimentação do sistema devem corresponder, em 
termos de corrente e tensão elétrica, aos requisitos impostos.

Controle periodicamente o estado dos cabos, para verificar a presença 
de eventuais esmagamentos, danos ou dobras para evitar que o seu 
posicionamento resulte em obstáculos ou quedas.

Mesmo que o sistema esteja em conformidade com os requisitos CEM, é 
fortemente desaconselhável a utilização nas proximidades de elementos 
caraterizados por elevados níveis de radiações, por ex. telemóveis ou 
equipamentos de soldadura.

Componentes hidráulicos

Este é um equipamento com sobrepressão, pelo que é necessário respeitar as 
precauções relacionadas com equipamentos deste tipo.

Independentemente do caso e especialmente antes de todas as manipulações, 
assegure-se de que o circuito adesivo não apresenta nenhuma pressão residual. 
O mesmo está sujeito a um elevado risco de projeção de partículas quentes, 
com o consequente perigo de queimaduras.

Redobre as precauções na presença de pressão residual eventualmente 
existente nos manguitos para a refrigeração do adesivo. Depois de novamente 
aquecido, se orifícios de saída estiverem abertos, existe o risco de projeção de 
partículas quentes.

Componentes térmicos

Todo o equipamento funciona em função de uma temperatura máxima de 
200 °C (392 °F). Por isso, os trabalhos na máquina devem ser realizados com 
proteções adequadas (vestuário, calçado, luvas e óculos de proteção) que 
cubram na totalidade as partes expostas do corpo.
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Tenha sempre em mente que o calor, em função das elevadas temperaturas 
atingidas, não desaparece imediatamente depois de desligada a alimentação, 
neste caso específico elétrica, que o gera. Portanto, redobre as precauções, 
especialmente na presença de adesivo,que poderá ficar particularmente 
quente, também no estado sólido.

Em caso de queimaduras, refresque imediatamente a zona em causa com 
água fria e limpa. Contacte imediatamente o serviço médico interno da 
empresa ou desloque-se para o hospital mais próximo. Não tente retirar o 
material adesivo da pele.

Ruído

Os níveis de ruído gerados pelo equipamento são muito interiores aos limites 
admissíveis e, por isso, não constituem um risco específico a ser considerado.

Materiales

Os equipamentos Meler foram especificamente concebidos para uma 
utilização com adesivos termofusíveis. Consequentemente, não deverão 
ser utilizados com outros materiais, muito menos solventes susceptíveis 
de aportar riscos pessoais ou danos ao nível dos órgãos internos do 
equipamento.

Utilize sempre componentes ou peças de substituição originais da Meler para 
garantir o correto funcionamento e as prestações adequadas do equipamento.

Ao utilizar o adesivo, respeite as normas referidas nas especificações técnicas 
e de segurança fornecidas pelo fabricante. Preste especial atenção às 
temperaturas de funcionamento aconselhadas para evitar a degradação e a 
carbonização do adesivo.

Garanta uma ventilação adequada na área de trabalho para evacuar os 
vapores gerados. Evite a inalação prolongada dos vapores.
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2. INTRODUÇÃO

O presente manual contém informações relacionadas com a instalação, 
utilização e manutenção do adesivo termofusível e do aplicador de espuma 
(foam) da série Macro da Meler.

A série Macro inclui a gama de 50 e 120 litros do fusor de adesivo termofusível 
e aplicadores de espuma (foam).

A maior parte das fotografias e das ilustrações existentes neste manual 
referem-se à Macro de 50 litros. Este modelo foi usado como referência por 
quem escreveu o manual, porque as suas características principais, com a 
exceção da capacidade do depósito e das saídas das ligações, serem iguais 
aos restantes equipamentos da série Macro.
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Descrição

Os equipamentos de fusão Macro são projetados para uso com mangueiras 
e aplicadores Meler em aplicações de adesivos de fusão a quente. Em suas 
diversas formas - line, de revestimento ou espirolado-pulverização - cobrem 
uma ampla gama de aplicações, sendo muito versátil em todos os mercados 
em que participa. 

Fins previstos

O equipamento de fusão Macro foi projetado para ser utilizado nas seguintes 
condições:

•  Fusão e bombeamento de adesivos termofusíveis até uma 
temperatura máxima de 200 °C.

•  Utilização do equipamento de fusão com acessórios da Meler.

•  Instalação do equipamento de fusão em conformidade com as 
normas de segurança em vigor e as indicações contidas neste 
manual (ancoragens, ligações elétricas, ligações hidráulicas, etc.).

•  Utilização do equipamento de fusão em ambientes não explosivos ou 
quimicamente agressivos.

•  Utilização do equipamento de fusão em conformidade com as 
prescrições de segurança contidas neste manual e nas etiquetas 
no próprio equipamento, adotando os meios de proteção adequados 
para cada um dos modos.

Limitações de utilização

O equipamento de fusão Macro deve ser utilizado segundo os modos previstos 
e em nenhum caso deve ser utilizado nas seguintes condições:

• Utilização com adesivos ou com qualquer outro material que, se 
aquecido, pode gerar riscos para a segurança ou para a saúde.

•  Utilização dos equipamentos de fusão de adesivo em ambientes que 
obriguem a operações de limpeza com jactos de água.

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

•  Utilização ou manipulação dos equipamentos de fusão sem 
proteções de segurança adequadas.

Modos de funcionamento

O equipamento de fusão de adesivo termofusível e aplicadores de espuma da 
série Macro pode ser usado nos seguintes modos:

Modo de trabalho_O equipamento de fusão mantém os elementos à 
temperatura indicada no ecrã e pré-selecionada no valor pretendido. A 
bomba está ativa à espera da entrada de consumo através da abertura 
de um ou mais aplicadores. 
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Controlo interno de bombeamento e velocidade_Seletores na 
posição ok “int” e ref “int”. Este modo de funcionamento implica o 
controlo total do utilizador sobre o bombeamento e a regulação da 
velocidade de rotação da bomba.

Controlo de bombeamento interno e de velocidade externo_
Seletores na posição ok “int” e ref “ext”. Este modo de 
funcionamento implica o controlo interno do bombeamento e o 
controlo da velocidade através de um sinal externo de 0-10 V, 
enviado pela máquina principal. 

Controlo de bombeamento externo e de velocidade externo_
Seletores na posição ok “ext” e ref “int”. Este modo de 
funcionamento implica o controlo externo do bombeamento e o 
controlo manual da velocidade de rotação da bomba. 

Controlo externo de bombeamento e de velocidade_Seletores 
na posição ok “ext” e ref “ext”. Neste modo de trabalho, tanto o 
controlo do bombeamento, como o da velocidade são geridos pela 
máquina principal. O controlo de velocidade depende de um sinal 
externo de 0-10 V, enviado pela máquina principal.

Modo standby_O equipamento de fusão permanece em condição de 
repouso, com as temperaturas dos elementos fixas em função de um 
valor (programável) inferior ao selecionado. A bomba está inativa.

Modo de alarme_O equipamento de fusão deteta um funcionamento 
impróprio e avisa o operador sobre o sucedido. A bomba está inativa.

Modo de paragem_O equipamento de fusão está desligado e não aquece 
os elementos, enquanto a bomba está inativa. A alimentação elétrica e 
pneumática de rede está assegurada ao dispositivo.

Identificação do equipamento de fusão

Para encomendar o material de substituição, ou para realizar pedidos de 
apoio ao nosso centro de assistência técnica, é necessário conhecer o modelo 
e a referência do próprio equipamento de fusão. 

Estes dados e outras informações de carácter técnico estão disponíveis na 
placa de identificação existente na parte lateral da base do equipamento de 
fusão.
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Componentes principais

1. Painel de controlo anterior.

2. Porta de acesso à secção eletrónica e às ligações.

3. Painel de bombeamento.

4. Interruptor principal.

5. Entrada da alimentação elétrica principal.

6. Rodas para o transporte da unidade.

7. Cobertura de acesso ao depósito. 

8. Coletor para entradas/saídas hidráulicas (até 2 por grupo de bomba/motor 
individual ou 4 por duplo). Lado direito ou posterior.

9. Ligações elétricas para a mangueira-aplicador. Lado direito ou posterior.

10. Regulador de pressão da válvula de bypass com manómetro (sistema 
opcional).

11. Válvula mecânica de bypass.

12. Válvula pneumática de bypass (sistema opcional).

13. Bomba do filtro.

14. Válvula de limpeza.

15. Válvula de intercepção dos distribuidores-depósito.
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Componentes do painel frontal de controlo

1. LED indicador do depósito.

2. LED indicador do aplicador.

3. Temperatura de funcionamento.

4. Temperatura real.

5. Ligação ON/OFF.

6. Função de standby.

7. LED de temperaturas OK e bomba ativa.

8. Programação horária.

9. Botão esq./dir. de seleção do canal.

10. Botão para cima/para baixo de alteração das temperaturas.

11. LED indicador dos manguitos.

1
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Componentes do painel de bombeamento

1. Ligação ON/OFF.

2. LED indicador de arranque-paragem externa.

3. LED indicador de controlo externo da velocidade.

4. LED indicador de autorização para o bombeamento.

5. Teclas para cima/para baixo para a seleção dos valores.

6. Teclas para a esquerda/para a direita para a seleção das opções.

7. Ecrã de visualização dos pontos da rampa de velocidade.

8. LED para a seleção dos valores da rampa de velocidade (tensão/velocidade).

9. Ecrã de visualização da tensão/velocidade da bomba/erros.

10. Seleção do controlo de bombeamento (interno/externo).

11. Seleção da velocidade da bomba (interna/externa).

12. Visualização do valor de tensão do sinal externo de velocidade.
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Dispositivos opcionais

Para otimizar a funcionalidade dos equipamentos de fusão, é possível integrar 
nos equipamentos os seguintes componentes opcionais:

•  Sistema de controlo da pressão com válvula de bypass. 

•  Sistema de visualização de torre luminosa.

•  Sistema de deteção do nível de adesivo do fuso. 

•  Sistema de carga do depósito automático.
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3. INSTALAÇÃO
 
Aviso: Os fusos são aparelhos equipados com tecnologias modernas cuja 
utilização comporta alguns riscos previsíveis. A manipulação, a instalação e a 
reparação desses grupos devem, por isso, ser exclusivamente realizadas por 
pessoas qualificadas com a experiência e formação adequadas.

Introdução 
 
O equipamento de fusão da série Macro e os aplicadores de espuma são 
fornecidos com todos os componentes necessários para a instalação 
correspondente.  

•  Parafusos de ancoragem do equipamento de fusão

•  Cabo para a alimentação elétrica

•  Condutas pneumáticas e ligação à rede de ar comprimido

•  Cabo multifilar para as funções elétricas com controlo externo

•  Opcionalmente, sistema de ventilação para evacuação do gás

Requisitos de instalação

Antes de instalar um equipamento de fusão Macro, assegure-se de que o 
espaço destinado à sua instalação permite o posicionamento, a ligação e a 
utilização de todo o sistema. Além disso, verifique se as alimentações elétrica 
e pneumática satisfazem os requisitos solicitados pelo equipamento de fusão 
a instalar.

Espaço livre

F

E

G
A B

D
C
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Consumo elétrico

Para a instalação de um equipamento de fusão Macro, é necessário 
considerar o consumo total do sistema, incluindo o consumo da mangueira e 
do aplicador instalados.

Verifique, antes da ligação, se a tensão que será ligada ao equipamento de 
fusão corresponde à indicada na chapa com as características da máquina.

Assegure-se de que dispõe de uma tomada de ligação à terra adequada e 
efetue a ligação à terra do sistema. 

Aviso: risco de choque elétrico. A tensão está presente nos terminais de 
entrada, também com o equipamento desligado, pelo que é perigoso efetuar 
manipulações no interior do grupo. 

Instale um interruptor de alimentação para desligar o equipamento de fusão e 
o aplicador de espuma da rede elétrica.

As potências associadas a estas proteções estão indicadas na tabela da 
secção “Ligação da alimentação elétrica”.

Ar comprimido

Para a instalação opcional da válvula bypass, é necessário dispor de um 
circuito de ar comprimido seco e não lubrificado com uma pressão máxima de 
6 bar.

O consumo de ar da válvula bypass é nulo, visto tratar-se de um circuito 
fechado à pressão.

Indicações complementares  

Na instalação do equipamento de fusão Macro, é importante ter presente 
outras considerações de ordem prática: 

•  Mantenha o cilindro de depósito acessível para uma confortável 
substituição do bloco de adesivo.

Elemento Descrição Dimensões

50 L 120 L

A PORTA ABERTA 430 mm 795 mm

B DESLOCAÇÃO DO ARMÁRIO ELÉTRICO 410 mm

C COMPRIMENTO DO FUSOR 1150 mm 1150 mm

D COMPRIMENTO DO FUSOR COM ACESSO LATERAL A DISPO-
SITIVOS 2080 mm

E ALTURA DO FUSOR 1825 mm 1825 mm

F LARGURA DO FUSOR 510 mm 875 mm

G LARGURA DO FUSOR COM ACESSO LATERAL A DISPOSITIVOS 1510 mm 1875 mm
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•  Posicione o equipamento de fusão de maneira a que o ecrã existente 
no painel anterior do grupo, que indica as temperaturas e os eventuais 
sinais de alarme, seja facilmente visualizado.

•  Evite, sempre que possível, as tubagens com comprimentos não 
solicitados, dado provocarem consumos de energia elétrica elevados e 
perdas de carga relevantes.

•  Não instale o equipamento de fusão nas proximidades de potentes 
fontes de calor ou de frio, dado que poderiam alterar o seu 
funcionamento.

•  Evite vibrações do equipamento de fusão.

•  Facilite o acesso às zonas do grupo sujeitas a manutenção (filtro, 
válvula de descarga, depósito, motorredutor, etc.).

Desembalamento

Antes de instalar o equipamento de fusão e o aplicador de espuma, é 
necessário removê-lo da palete e verificar a presença de eventuais danos 
ou rupturas. A presença de eventuais defeitos de qualquer tipo, incluindo de 
defeitos da embalagem externa, deve ser comunicada ao representante da 
Meler de referência ou à sede central.

Conteúdo

A embalagem usada para expedir o equipamento de fusão da série Macro 
pode conter componentes acessórios solicitados aquando da encomenda. 
Caso contrário, os componentes padrão fornecidos com o equipamento de 
fusão são os seguintes: 

•  Manual de instruções.

•  Ficha de garantia.

•  Juntas de ligação das mangueiras.

•  Isoladores de travessia Pg para as ligações elétricas (no fusor). 

•  Conectores para E/S externos (incluindo na ficha de potência).

Montagem do equipamento

O equipamento de fusão da série Macro inclui rotas para um transporte e um 
posicionamento mais fácil junto à máquina principal.

As quatro rodas têm uma amplitude de 360°, sendo que duas possuem 
travões. Para deslocar a unidade, destrave as duas rodas levantando as 
alavancas correspondentes.

Mova unidade para a respetiva posição definitiva. Volte a travar as rodas 
baixando as alavancas.
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Ligação da alimentação elétrica

O equipamento de fusão da série Macro e os aplicadores de espuma estão 
preparados para uma ligação a uma rede elétrica de alimentação trifásica de 
400 V CA com neutro.

Por isso, é necessário efetuar uma ligação à terra do sistema.

Os valores máximos de consumo, que serviram de base às configurações do 
equipamento de fusão e do aplicador de espuma, assim como à configuração 
da saída, estão indicados na tabela.

Aviso: Risco de choque elétrico. O desrespeito pelos avisos poderá causar 
ferimentos graves ou mortais.

Instale o bucim Pg 21 na zona indicada, fixando-o à placa com a porca 
correspondente.

Abra a porta do armário para a sua posição máxima. Passe o cabo de 
alimentação (Ø14-18 mm) e aperte o bucim PG21, garantindo que o cabo está 
presa de forma segura e permite, sem impedimentos, fechar a porta. 

Ligue cada um dos fios do cabo de alimentação à sede correspondente no 
bloco dos terminais de alimentação, conforme mostrado nas figuras.

RR SS TT NN

L1  L2   L3  N  PE
3N ~ 400V 50Hz + PE

Fusor No. Saídas 3 Fases
400 VAC  Y

1 Bomba individual 1 Bomba dupla
Macro50 2 18.5 A 21.3 A

4 23.7 A 26.5 A
Macro120 2 26.3 A 25.2 A

4 31.6 A 30.4 A
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Ligação pneumática

No caso da instalação de uma válvula de alívio de pressão de comando 
pneumático o equipamento deve ser alimentado com ar comprimido. 

Antes de ligar a alimentação pneumática ao equipamento de fusão e ao 
aplicador de espuma, assegure-se de que o regulador de pressão está 
totalmente fechado. Para o fazer, rode totalmente, no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio, a manivela do regulador situada junto ao manómetro.

Ligue a alimentação do ar do sistema (máx. 6 bar) ao equipamento de fusão 
e ao aplicador de espuma (foam) através de uma mangueira flexível com um 
diâmetro externo de 6 mm. O equipamento possui uma ligação rápida para 
este efeito.

Depois de verificado o correto funcionamento da bomba, será possível regular 
a pressão de acordo com o valor de funcionamento pretendido. O manómetro 
indica tanto a escala da pressão pneumática, como a escala da pressão 
hidráulica; a relação entre as duas é de aprox. 1:13.

Aviso: Não ultrapasse os 6 bar de pressão. Correspondem a 80 bar no circuito 
hidráulico. Utilize sempre luvas e óculos de proteção. Risco de queimaduras.

Ligação da mangueira e aplicador

O equipamento de fusão da série Macro e os aplicadores de espuma podem 
utilize os componentes padrão da Meler. A este equipamento é possível ligar 
toda a gama de mangueiras e aplicadores.

Podem ser ligados até 4 entradas/saídas da mangueira-aplicador a 
aplicadores de um Macro de 50 e 120 L, de acordo com o número de bombas 
instalado.

Aviso: Ao realizar a ligação das saídas da mangueira-aplicador, verifique se a 
potência ligada não supera a potência máxima permitida.

O equipamento de fusão da série Macro está equipado com um distribuidor 
hidráulico para cada bomba, com duas entradas/saídas possíveis. Ligue as 
mangueiras ao distribuidor de acordo com as necessidades de instalação e a 
facilidade de ligação.

Precauções:

•  Para identificar cada uma dos pares de mangueira-aplicador, realize a 
respetiva ligação elétrica ao mesmo número da saída utilizada.

•  Utilize preferivelmente juntas de 45° ou 90° para reduzir ao mínimo o 
espaço ocupado pela mangueira. Por norma, as ligações retas geram 
curvaturas com um raio muito reduzido, que podem ser a causa de 
rupturas internas da mangueira.

•  Conserve a tampa roscada retirada do distribuidor para ligar a 
mangueira. Poderá ser útil no futuro, no caso de remoção do tubo da 
respetiva posição.

•  Realize a ligação elétrica da mangueira e do aplicador ao equipamento 
de fusão desligado. Caso contrário, poderão verificar-se anomalias 
elétricas na ligação e poderão surgir mensagens de alarme no ecrã do 
equipamento de fusão.
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Programação dos parâmetros

Após a instalação do equipamento de fusão e dos respetivos componentes, é 
necessário programar os parâmetros operacionais adequados para executar a 
aplicação específica.

Os equipamentos de fusão da série Macro tornam esta atividade mais simples, 
permitindo ao operador modificar apenas os parâmetros inevitavelmente 
variáveis de cada uma das aplicações.  

Entre os vários parâmetros é essencial estabelecer os valores 
das temperaturas de cada elemento ligado e o valor de aviso de 
superaquecimento. São outros parâmetros (programações semanais de 
ligado e desligado ou valor da temperatura standby) para definir em sistemas 
avançados, ainda perfeitamente válidas para trabalhar os padrões definidos 
na fábrica.

Definição das temperaturas de funcionamento  
 
O equipamento de fusão é fornecido de fábrica com os seguintes valores de 
referência:

• 160 °C (320 °F) para o depósito e distribuidor.

• 150 °C (302 °F) para as mangueiras.

• 160 °C (320 °F) para os aplicadores. 

Segue-se uma descrição do procedimento, comum a todos os componentes, 
para modificar o valor da temperatura de referência. 

1.  Selecione com as setas o componente cujos valores se pretende 
modificar.  

 O LED correspondente fica com uma intermitência rápida. 

2.  Com as setas para cima/para baixo, situadas abaixo do ecrã, selecione 
o valor pretendido para as temperaturas de referência. 

3.  Ao fim de dez segundos, o LED para de piscar e a visualização passa 
de modo predefinido para o valor de temperatura de referência do 
depósito, memorizando o dado modificado. 

Este simples procedimento deve ser repetido para cada um dos componentes 
instalados no equipamento de fusão.

Seleção do valor de sobreaquecimento 

1.  Prima simultaneamente as teclas com o ícone do relógio e a seta para 
baixo, para visualizar o menu especial. 

 O ecrã apresenta a seleção da unidade de visualização das 
temperaturas (°C ou °F).

1 6 01 6 01 6 01 6 0
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2.  Utilizando a seta para a direita, avance para a máscara seguinte 
relativa ao símbolo de sobreaquecimento. 

3.  Utilizando a seta para cima/baixo, selecione o valor pretendido.   

 O valor visualizado corresponde ao incremento da temperatura real em 
relação à temperatura de funcionamento permitida, sem geração de 
mensagem de alarme. 

4.  Com a seta para a direita, é possível avançar para a máscara seguinte. 

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

Todos os valores do menu especial são memorizados.

Visualização permanente de um componente 

Como predefinição, a visualização principal é referente às temperaturas 
do depósito. Contudo, é possível manter durante um tempo indefinido a 
visualização das temperaturas de um qualquer componente para fins de 
análise ou controlo. 

1.  Selecione, com as setas para cima/para baixo, o componente que se 
pretende visualizar de modo permanente.  

 O LED correspondente fica com uma intermitência rápida. 

2.  Mantenha a seta premida durante dois segundos no componente 
pretendido. 

3.  A visualização do componente pré-selecionado permanecerá, neste 
momento, inalterável. 

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

Ligação de E/S externas

Os sinais de entrada e saída do equipamento de fusão (E/S) permitem, mesmo 
assim, comunicar com a máquina principal de modo simples e direto.

São utilizados sete sinais diferentes para a interface com a máquina principal: 

    º Cº C

---- --   1 0  1 0
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•  Temperaturas ok_Saída de contacto sem tensão que sinaliza à 
máquina principal (ou a um sinalizador luminoso de aviso) que todas as 
temperaturas do sistema atingiram -3° (e o tempo de atraso terminou) 
do respetivo valor de funcionamento, no início do procedimento, ou que 
o valor real não é 20 °C inferior ao valor de funcionamento no início do 
funcionamento. 

•  Standby externo_Entrada de controlo do modo standby, a meio contacto 
sem tensão. Com contacto fechado, liga-se a função de standby; com 
contacto aberto, esta função permanece desligada.

•  Nível baixo_Saída de contacto sem tensão que assinala à máquina 
principal (ou a um sinalizador luminoso de alerta) que o nível de 
adesivo líquido existente no depósito atingiu o limite mínimo fixado 
(opcional).

•  Inibição de saídas_Entradas de controlo de inibição para cada uma das 
saídas de manguito-aplicador, de meio contacto sem tensão. Com o 
contacto fechado, a saída é ativada, com o contacto fechado, a saída é 
desativada.

•  Arranque do motor_Para cada bomba instalada, é possível controlar 
o arranque do motor através do fecho de um contacto externo sem 
tensão.

•  Valor predefinido da velocidade do motor_Para cada bomba instalada, 
é possível controlar a velocidade do motor (e, consequentemente, da 
bomba) através de um sinal externo entre os 0 e os 10 Vcc.

•  Saída de erros no painel de bombeamento_Saída de contacto 
sem tensão que assinala a um sinalizador luminoso de alerta 
e, normalmente, a um sinal de erro verificado no painel de 
bombeamento.

Aviso: Risco de choque elétrico. O desrespeito pelos avisos poderá causar 
ferimentos graves ou mortais.

Temperatura ok

1.  No caso da cablagem do presente sinal, utilize um cabo de bifilar com 
uma secção de 0,5 mm2. 

2.  Faça passar o cabo do sinal (Ø12,5 mm) desde o isolador de travessia 
Pg 13 e fixe-o à ancoragem interna, assegurando que o cabo atinge os 
terminais correspondentes. 

3.  Ligue os dois fios do sinal de arranque aos terminais XTOK1 e XTOK2. 
O terminal é duplo, pelo que é necessário ligar cada um dos fios a um 
dos dois orifícios do terminal. Se se tratar de um contacto sem tensão, 
não existe polaridade de ligação. 

4.  Verifique se o cabo fica corretamente ligado. 

5.  Verifique se o cabo fica corretamente ligado e se a passagem ao 
longo do armário elétrico não apresenta riscos de esticão, corte ou 
deterioração acidental. 
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Aviso: Ligue a 24 V (CA o CC). No caso de uma ligação a 230 V, o valor de 
consumo não será inferior a 50 mA.

Standby externo

1.  Se só for cablado este sinal, utilize um cabo multifilar com uma secção 
de 0,5 mm2.  

2.  Abra a porta do armário elétrico até à posição máxima. Faça passar o 
cabo do sinal (Ø4-8 mm) desde o isolador de travessia Pg13 e fixe-o à 
ancoragem interna, assegurando que o cabo atinge o conector da placa 
de controlo onde deve ser instalado. 

3.  Retire o conector da placa e ligue os dois fios do cabo aos terminais 
correspondentes do conector:  

    Contacto NA 

    Contacto NA 
 

4.  Insira novamente o conector na placa. 

5.  Verifique se o cabo está corretamente ligado e se, ao longo do seu 
percurso, no interior do armário elétrico, não corre o risco de ficar 
encravado, bloqueado ou de qualquer outra forma danificado.

Nivel baixo (opcional)

1.  Se só for cablado este sinal, utilize um cabo multifilar com uma secção 
de 0,5 mm2.  

2.  Abra a porta do armário elétrico até à posição máxima. Faça passar o 
cabo do sinal (Ø4-8 mm) desde o isolador de travessia Pg13 e fixe-o à 
ancoragem interna, assegurando que o cabo atinge o conector da placa 
de controlo onde deve ser instalado. 

3.  Retire o conector da placa e ligue os dois fios do cabo aos terminais 
correspondentes do conector: 
 
 
       1 Contacto NA  
 
      2 Contacto NA 
 

 

4.  Insira novamente o conector na placa. 
 

1

2

1 
2
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5.  Verifique se o cabo está corretamente ligado e se, ao longo do seu 
percurso, no interior do armário elétrico, não corre o risco de ficar 
encravado, bloqueado ou de qualquer outra forma danificado. 

Aviso: Ligue a 24 V (CA o CC). No caso de uma ligação a 230 V, o valor de 
consumo não será inferior a 50 mA. 

Inibidor de saídas mangueira/aplicador

1.  Se só for ligado este sinal, utilize um cabo bifilar com uma secção de 
0,5 mm2. 

2.  Abra o mais possível a porta do armário elétrico. Faça passar o cabo de 
alimentação (Ø4-8 mm) pelo tubo isolante Pg13 e fixe-o à ancoragem 
interna, assegurando que o cabo atinge o conector da placa de alimen-
tação na posição onde deve ser instalado.  

3.  Retire o conector da placa e ligue os dois fios do cabo aos terminais 
correspondentes do conector:  

1 Comum saída de tensão + 

2 Entrada para inibidor do saída 1 

3 Entrada para inibidor do saída 2 

4 Entrada para inibidor do saída 3 

5 Entrada para inibidor do saída 4 

6 Entrada para inibidor do saída 5 

7 Entrada para inibidor do saída 6 

8 Sem ligação 

4. Insira novamente o conector na placa. 

5. Assegure-se de que o cabo está bem ligado e de que, ao longo do seu 
percurso, no interior do armário elétrico, não corre o risco de ficar 
encravado, bloqueado ou danificado.

É possível selecionar os canais que se pretende controlar a partir do exterior 
recorrendo a pequenos interruptores existentes no conector. Os interruptores 
1 a 6 controlam cada um dos canais, pelo que o interruptor na posição “ON” 
indica o aquecimento do grupo, sem nenhum controlo externo.

Se o interruptor se encontrar na posição “OFF”, o canal correspondente não 
é aquecido até ser ativado a partir do exterior, através de um contacto sem 
tensão entre o pino 1 (o pino comum) e o pino correspondente no canal.

1   2   3   4   5   6   7   8
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Arranque do motor (ok ext)

1.  No caso da cablagem do presente sinal, utilize um cabo de bifilar com 
uma secção de 0,5 mm2. 

2.  Faça passar o cabo do sinal (Ø12,5 mm) desde o isolador de travessia 
Pg13 e fixe-o à ancoragem interna, assegurando que o cabo atinge os 
terminais correspondentes. 

3.  Ligue os dois fios do sinal de arranque aos terminais XP11 e XP12. O 
terminal é duplo, pelo que é necessário ligar cada um dos fios a um 
dos dois orifícios do terminal. Se se tratar de um contacto sem tensão, 
não existe polaridade de ligação. 

4.  Assegure-se de que os cabos foram bem fixados com os parafusos do 
terminal. 

5.  Para utilizar este sinal, o LED “ok ext” do painel de bombeamento deve 
estar iluminado. 

Valor predefinido da velocidade do motor (ref ext)

1.  No caso da cablagem do presente sinal, utilize um cabo de bifilar com 
uma secção de 0,5 mm2. 

2.  Faça passar o cabo do sinal (Ø12,5 mm) desde o isolador de travessia 
Pg13 e fixe-o à ancoragem interna, assegurando que o cabo atinge os 
terminais correspondentes. 

3.  Ligue os dois fios do sinal de velocidade do motor XV11 e XV12. O 
terminal é duplo, pelo que é necessário ligar cada um dos fios a um 
dos dois orifícios do terminal. O positivo do sinal deve ser ligado ao 
ponto XV12, enquanto o negativo deve ser ligado ao ponto XV11. 

4.  Assegure-se de que os cabos foram bem fixados com os parafusos do 
terminal. 

5.  Para utilizar este sinal, o LED “ref ext” do painel de bombeamento deve 
estar iluminado. 

Saída de erros no painel de bombeamento 

1.  No caso da cablagem do presente sinal, utilize um cabo de bifilar com 
uma secção de 0,5 mm2. 
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2.  Faça passar o cabo do sinal (Ø12,5 mm) desde o isolador de travessia 
Pg13 e fixe-o à ancoragem interna, assegurando que o cabo atinge os 
terminais correspondentes.

3.  Ligue os dois fios do sinal de arranque aos terminais XE11 e XE12. O 
terminal é duplo, pelo que é necessário ligar cada um dos fios a um 
dos dois orifícios do terminal. Se se tratar de um contacto sem tensão, 
não existe polaridade de ligação.

4.  Verifique se o cabo fica corretamente ligado.

 

Aviso: Ligue a 24 V (CA ou CC) com uma corrente máxima de 1 A.
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4. FUNCIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO DE FUSÃO
 
Nesta secção do manual, é descrito o modo de utilização dom equipamento 
de fusão/aplicador. Apesar de o seu funcionamento ser muito simples, o 
equipamento de fusão não deve ser utilizado por pessoal sem a formação 
adequada. 

Aviso: Uma utilização inadequada pode danificar o dispositivo ou ferir a 
pessoa que o está a manipular, podendo mesmo provocar ferimentos mortais.

Informações gerais

O sistema de termofusão engloba três grandes grupos de componentes de 
controlo térmico: a unidade de escumação, as mangueiras de transporte e 
os aplicadores. Estes componentes são controlados pelo painel anterior do 
equipamento de fusão e do aplicador de espuma.

O primeiro destes grupos principais é composto pelo conjunto do pré-fusor/
depósito/distribuidor. O pré-fusor é a primeira zona aquecida do adesivo antes 
de ser fundido. Dispõe do próprio controlo de temperatura, mas forma uma 
unidade única com o depósito, com comandos separados, apesar de o valor 
de referência ser o mesmo. O depósito recebe o adesivo fundido proveniente 
do pré-fusor e distribui-o pelas bombas. Possui comandos próprios e, no 
painel frontal, é identificado pela figura correspondente. As bombas/coletores 
são ligados a canais com os números 1 a 4 com comandos de temperatura e 
valores de referência independentes.

O segundo grupo é composto pelas mangueiras. Estão identificadas no painel 
frontal pelos números 1 a 4 e pela figura da mangueira correspondente. Cada 
uma das mangueiras possui o seu próprio valor de referência.

O terceiro grupo é composto pelos aplicadores. Estão identificados no painel 
frontal pelos números 1 a 4 e pela figura do aplicador correspondente. Cada 
um dos aplicadores possui o seu próprio valor de referência.

Os números da mangueira e do aplicador são atribuídos automaticamente 
ao canal da mangueira/aplicador ao qual são ligados através do conector 
existente na parte posterior ou lateral direita do fusor.

Enchimento do depósito 

O depósito possui um sensor que se liga quando o nível do adesivo 
termofundido desce para menos de um terço da capacidade do depósito.

A unidade ativa o sinal externo e, ao fim de um período de tempo programado, 
o dispositivo de aviso correspondente.

Aviso: antes de reencher o depósito, assegure-se de que o adesivo a utilizar é 
do mesmo tipo que o já existente. As misturas de adesivos de tipos diferentes 
podem danificar o equipamento de fusão/aplicador.

11

22

33

44
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Para encher o depósito: 

1.  Abra a cobertura do depósito. 

2.  Para encher o depósito com adesivo, utilize uma pá ou uma colher. 
Encha o depósito apenas pelo bocal de enchimento. Deve ser possível 
fechar a cobertura normalmente. 

Aviso: Risco de queimaduras. Realize sempre as operações de reenchimento 
com luvas e óculos de proteção. 

3.  Depois de realizado o reenchimento, feche a cobertura do depósito. 
Tipos diferentes de adesivo podem danificar o equipamento de fusão.

Modelo Capacidade

Macro50 50 L 50 kg

Macro120 120 L 120 kg
 
Para uma densidade de 1g/cc

Arranque do equipamento de fusão

Antes de ligar o equipamento de fusão, é necessário verificar se a unidade 
está corretamente instalada e se todas as ligações de entrada/saída e dos 
acessórios estão corretamente efetuadas.

Para além disso, é necessário verificar se o recipiente de adesivo está 
carregado e se os parâmetros de trabalho foram configurados.

Para iniciar: 

1.  Ligue o interruptor do equipamento de fusão. 

Se a placa de controlo estava desativada aquando do último desligamento do 
grupo, essa placa permanecerá desligada na próxima ligação (visualização do 
horário).

Se a placa de controlo estava ativada aquando do último desligamento do 
grupo, essa placa irá ativar-se na próxima ligação. 

2.  Prima a tecla ON/OFF da placa de controlo para a ativar se ainda não 
estiver já ativada. 

Como predefinição, os valores visualizados da temperatura real e da 
configurada correspondem à do depósito.

O LED (verde) de controlo do aquecimento do depósito (assim como os dos 
distribuidores, das bombas, das mangueiras e dos aplicadores ligados) 
acendem-se e o aquecimento do depósito inicia-se.  

    5 75 7    0 70 7
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Se a temperatura for 3ºC inferior à programada (valor de referência) para 
o depósito, ativa-se um temporizador com atraso programável, garantindo, 
assim, a fusão, a bomba recebe a autorização de funcionamento e o sinal é 
enviado para a máquina principal, indicado pelos dois LED correspondentes 
(verdes).

Durante o tempo de atraso programado, ambos os LED continuam a piscar 
até o tempo selecionado ser alcançado. Por isso, se outros componentes não 
tiverem atingido a temperatura de 3ºC inferior ao valor de referência, os LED 
desativam-se.

Se o sistema for desligado, independentemente do modo, ao ativar-se o 
temporizador do atraso, apenas volta a funcionar se a temperatura do 
depósito for 20 ºC inferior ao valor de referência. 

3.  Verifique se os seletores do painel de bombeamento de cada um dos 
motores instalados estão na posição solicitada (consulte o capítulo “2. 
Introdução. Modo de funcionamento”). 

Visualizações no equipamento de fusão

Os equipamentos de fusão da série Macro possuem, no próprio painel de 
controlo, dois ecrãs equipados com três elementos de sete segmentos, cada 
um deles para a visualização dos valores relativos à temperatura (valor de 
referência e temperatura real), dos parâmetros programáveis e dos alarmes.

Apresentam LED indicadores para a visualização do aquecimento de cada um 
dos elementos, assim como sinais que indicam as ativações da bomba e a 
ligação à máquina principal.

Também possuem LED indicadores para a visualização da ligação/
desligamento do grupo e da função de standby:

Visualização do LED On/off Standby

Sempre aceso Dispositivo desligado Função ativada

Aceso com intermitência lenta Programação de desativação exis-
tente para o dia atual

Programação da ativação existente 
para o dia atual

Aceso com intermitência rápida Modo de programação da ativação/
desativação

Modo de programação da ativação/
desativação

Desligado Dispositivo em funcionamento Função desativada

Intermitência simultânea de LED 
para a bomba e o sinal da máquina 
principal

Temporização em curso depois de o depósito ter alcançado a temperatura de 
funcionamento

Visualização do LED Aquecimento do elemento Estado do elemento
Sempre aceso Constante Temperatura baixa

Aceso com intermitência lenta Possível (segundo parâmetros do 
PID) Temperatura próxima do set point

Aceso com intermitência rápida Programação ou visualização Troca de valores do set point
Desligado Não aquece Temperatura atingida

1 5 71 5 71 6 01 6 0
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Visualização da temperatura de cada um dos elementos

É possível visualizar a temperatura de cada um dos componentes (pré-fusor, 
depósito, distribuidor, bomba e cada uma das mangueiras e aplicadores) 
selecionando o componente com o cursor.

Prima a seta para cima-baixo até ter selecionado o componente pretendido.

Ao fim de 10 segundos, a visualização regressa ao componente predefinido 
(depósito).

Se pretender manter a visualização selecionada de modo permanente, prima 
e mantenha premida a seta para cima/para baixo durante 2 segundos no 
componente pré-selecionado.

No caso das unidades que apenas possuem uma bomba, a sequência de 
visualização é a seguinte: 

pré-fusor<—depósito<—distribuidor1<—...<—distribuidor4<—mangueira1<—
aplicador1<—...<—mangueira4<—aplicador4

pré-fusor—>depósito—>distribuidor1—>...—>distribuidor4—>mangueira1—
>aplicador1—>...—>mangueira4—>aplicador4 

Para remover um componente da visualização permanente, basta premir 
qualquer uma das setas para cima/para baixo.
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Visualização dos alarmes

Os equipamentos de fusão/aplicador da série Macro conseguem indicar 
ao utilizador que a unidade apresenta um mau funcionamento, enviando 
mensagens de aviso que são visualizadas no painel de controlo.

Sempre que existe um estado de alarme, a unidade de controlo adota uma 
série de ações para proteger a unidade. Bastará corrigir a anomalia para que 
a unidade de controlo possa reativar as funções do grupo.

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

Em caso de falha do sensor de temperatura, o sistema mantém todos os 
elementos em estado de aquecimento, com a exceção do componente em que 
se verificou o defeito.

No caso de sobreaquecimento, o sistema irá desligar de imediato o elemento 
danificado. Se, ao fim de três minutos, a anomalia persistir, todo o sistema 
será desligado. Depois de reparado o erro, o sistema será ligado no modo de 
aquecimento normal.

Código Causa                                                              Ações

Aquecimento Bomba Sinal da máq. principal

Err     0 Falha da sonda do depósito off apenas do depósito off off
Err     1 Falha da sonda do distribuidor1 off apenas do distribuidor1 off off
Err     2 Falha da sonda do distribuidor2 off apenas do distribuidor2 off off
Err     3 Falha da sonda do distribuidor3 off apenas do distribuidor3 off off
Err     4 Falha da sonda do distribuidor4 off apenas do distribuidor4 off off
Err     5 Falha da sonda da mangueira1 off apenas da mangueira1 off off
Err     6 Falha da sonda do aplicador1 off apenas do aplicador1 off off
Err     7 Falha da sonda da mangueira2 off apenas da mangueira2 off off
Err     8 Falha da sonda do aplicador2 off apenas do aplicador2 off off
Err     9 Falha da sonda da mangueira3 off apenas da mangueira3 off off
Err     10 Falha da sonda do aplicador3 off apenas do aplicador3 off off
Err     11 Falha da sonda da mangueira4 off apenas da mangueira4 off off
Err     12 Falha da sonda do aplicador4 off apenas do aplicador4 off off
Err     13 Falha da sonda do pré-fusor off apenas do pré-fusor off off
Err 100 Sobreaquecimento do depósito off de todos os elementos off off
Err 101 Sobreaquecimento do distribuidor1 off de todos os elementos off off
Err 102 Sobreaquecimento do distribuidor2 off de todos os elementos off off
Err 103 Sobreaquecimento do distribuidor3 off de todos os elementos off off
Err 104 Sobreaquecimento do distribuidor4 off de todos os elementos off off
Err 105 Sobreaquecimento na mangueira1 off de todos os elementos off off
Err 106 Sobreaquecimento do aplicador1 off de todos os elementos off off
Err 107 Sobreaquecimento na mangueira2 off de todos os elementos off off
Err 108 Sobreaquecimento do aplicador2 off de todos os elementos off off
Err 109 Sobreaquecimento na mangueira3 off de todos os elementos off off
Err 110 Sobreaquecimento do aplicador3 off de todos os elementos off off
Err 111 Sobreaquecimento na mangueira4 off de todos os elementos off off
Err 112 Sobreaquecimento do aplicador4 off de todos os elementos off off
Err 113 Sobreaquecimento do pré-fusor off de todos os elementos off off
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Visualização do nível de adesivo termofusível (opcional)

Se o equipamento estiver equipado com um detetor de nível, quando o nível 
de hot-melt fica abaixo do nível programado (detetor capacitivo), é enviado um 
sinal na unidade de controlo, que executa as seguintes ações: 

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

2.  Fecho de um contacto sem tensão. O cliente irá instalar o dispositivo 
necessário (sinalizador acústico, avisador ou entrada do PLC).  

Basta encher o depósito e aguardar que o adesivo se funda para que o sensor 
envie a mensagem de alcance do nível correto.  

Visualização e regulação da velocidade de trabalho

A velocidade de rotação da bomba (em rotações por minuto) é visualizada no 
ecrã de cada painel de bombeamento do equipamento. O número de rotações 
pode ser regulado através das setas para cima/para baixo (velocidade de 
rotação da bomba com referência interna), através de um sinal de tensão 
da máquina principal ou da modificação da escala completa (velocidade de 
rotação da bomba com referência externa). A velocidade de rotação da bomba 
deve ser regulada de acordo com os requisitos da aplicação. 

Aviso: Apesar de ser permitido selecionar a velocidade de rotação entra 0 
e 100 rotações/min, não é aconselhável trabalhar com valores inferiores a 
10 rotações/min (de acordo com a carga do motor, a capacidade pode ser 
inconstante) ou superiores a 80 rotações/min (bomba no regime máximo). 

Nota: Para mais informações sobre a regulação da velocidade de trabalho, 
consulte “Modos de funcionamento”.

Regulação das temperaturas 

Os equipamentos de fusão/aplicadores possuem, de fábrica, os seguintes 
valores de referência da temperatura: 

•  160 °C (320 °F) para pré-fusor, depósito e distribuidor.

•  150 °C (302 °F) para as mangueiras.

•  160 °C (320 °F) para os aplicadores.

•  Desligado (OFF) para as mangueiras e os aplicadores.

•  Visualização em °C

•  Valor de sobreaquecimento: 25 °C 

•  Valor de standby 55%

•  Tempo de atraso: 10 min

•  Programações horárias: off

•  Detetor de nível: off

- - -- - -nn
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O processo geral para regular as temperaturas de cada um dos componentes 
é descrito de seguida.

1.  Selecione com a seta para a direita/para a esquerda o componente cujo 
valor pretende modificar. O depósito e o distribuidor possuem o mesmo 
valor de referência.  

 O LED correspondente irá piscar rapidamente. 

2.  Selecione o valor de referência da temperatura pretendida com a 
seta para cima/para baixo. Com uma temperatura inferior a 40 °C, o 
valor de referência apresenta “OFF”, eliminando o aquecimento deste 
componente (mangueira ou aplicador).  

3.  Ao fim de dez segundos, o LED para de piscar e a visualização passa, 
de modo predefinido, para o valor de referência da temperatura do 
depósito, guardando os dados modificados. 

Este procedimento simples deve ser repetido para cada um dos componentes 
cujo valor de referência da temperatura se pretende alterar.

Programação dos parâmetros do equipamento de fusão  

1.  Prima simultaneamente as teclas com o símbolo de relógio e a seta 
para baixo para aceder ao menu especial.  
 

 O ecrã apresenta as opções da unidade de medida da temperatura a 
selecionar (ºC ou ºF). 
 

2.  Com a seta para cima/baixo, selecione o valor pretendido. 
 

3.  Use a seta para a direita para avançar para o ecrã seguinte, onde é 
apresentado o símbolo de sobreaquecimento. 
 

4.  Selecione o valor pretendido (entre 10 e 25) com a seta para cima/para 
baixo.  
 

 O valor apresentado corresponde ao incremento permitido da 
temperatura real, para além do valor de referência da temperatura, 
sem o qual a mensagem de alarme ativa-se. 
 

5.  Use a seta para a direita para avançar para o ecrã seguinte, onde é 
apresentado o símbolo da função de standby. 
 

o f fo f f 4 0 º C4 0 º C

1 6 01 6 01 6 01 6 0

---- --   1 0  1 0

---- --   5 5  5 5

    º Cº C
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6.  Selecione o valor pretendido (entre 25 e 55) com a seta para cima/para 
baixo. 
 

 O valor apresentado corresponde à percentagem de decremento da 
temperatura real em relação ao valor de referência da temperatura 
que se ativará com a função. 
 

7.  Use a seta para a direita para avançar para o ecrã seguinte, onde é 
apresentado o símbolo do tempo de atraso. 
 

8.  Selecione o valor pretendido (entre 0 e 60) com a seta para cima/para 
baixo. 
 

9.  Use a seta para a direita para avançar para o ecrã seguinte, onde se 
encontra o comando de ativação/desativação do sensor de nível. 
 

10. Selecione o valor pretendido (ON/OFF) com a seta para cima/baixo. Se 
for selecionado OFF, nem a visualização no ecrã, nem a ativação do 
sinal externo irão funcionar. Se for selecionado ON, quando o nível de 
adesivo termofundido é inferior ao alarme, é apresentado (n - - - ) no 
ecrã e o contacto do sinal externo é ativado. 
 

11. Use a seta para a direita para regressar aos parâmetros iniciais.  
 

12. Em qualquer um dos parâmetros, a seta para a esquerda permite sair 
do menu especial e voltar a visualizar as temperaturas do depósito. 
 

Para memorizar qualquer um dos parâmetros, é sempre necessário avançar 
para o parâmetro seguinte usando a seta para a direita.

Programação do relógio

Os equipamentos de fusão da série Macro estão equipados com um sistema 
programável semanalmente para a ligação e desligamento do grupo e para a 
ativação e desativação da função de standby.

Antes de programar estas funções, é necessário inserir na unidade de 
controlo os dados correspondentes à data e hora que o sistema utilizará para 
executar estes programas.

Programação do dia e hora atuais

1. Prima a tecla com o símbolo do relógio.  

o f fo f fnn

- - -- - -nn

 1 0 1 0ƒƒ

1 6 01 6 01 6 01 6 0

   0   0
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 No ecrã surge um “0” indicativo do programa relativo aos dados do dia 
e da hora atual. 

2.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  

 No ecrã da esquerda é apresentada a hora com um ponto que 
indica que esse valor pode ser modificado, enquanto os minutos são 
apresentados no segundo ecrã. 

3.  Selecione o valor pretendido com a seta para cima/baixo.  

4.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  

 Agora, o ponto surge no ecrã da direita. 

5.  Selecione o valor pretendido com a seta para cima/baixo.  

6.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  

 É apresentado um número que indica o dia da semana (1 - Segunda-
feira/7 - Domingo). 

7.  Selecione o valor pretendido com a seta para cima/baixo.  

8.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  

 É novamente apresentado o programa “0”. 

9.  Ao premir-se qualquer uma das teclas de seta para a direita/para a 
esquerda, é possível sair da programação e regressar à apresentação 
da temperatura do depósito. 

Programação da ativação/desativação do grupo

Para qualquer um dos dias da semana, de Segunda-feira (1) a Domingo (7), é 
possível programar um horário de ativação e um de desativação.

As horas são expressas em valores com incrementos de 15 minutos, pelo 
que se avançará das 10.0 (10 oras e 0 minutos) para as 10.1 (10 horas e 15 
minutos), para as 10.2 (10 horas e 30 minutos) e para as 10.3 (10 horas e 45 
minutos). 

1.  Prima a tecla com o símbolo do relógio. No ecrã é apresentado um “0”, 
que indica o programa de gestão da data e hora atuais.  

2.  Utilizando a seta para cima/para baixo, selecione o valor 
correspondente ao dia da semana pretendido, de Segunda -feira (1) a 
Domingo (7).

 

  0 2  0 2 . 0 8 . 0 8

 . 0 2 . 0 2  0 8  0 8

   2   2

   0   0

   2   2

   0   0

1 6 01 6 01 6 01 6 0
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3.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  

 São apresentados dois horários, um em cada ecrã. O ecrã da esquerda 
apresenta o horário inicial, enquanto o ecrã da direita apresenta a hora 
de fim.  

4.  O ponto intermitente na hora de início indica que é possível alterá-la. 
Utilizando a seta para cima/baixo, selecione o valor pretendido. 

5.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio. 
 

 O ponto avança par ao horário de fim.  

6.  Utilizando a seta para cima/baixo, selecione o valor pretendido. 

7.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  

 É novamente apresentado o programa selecionado. Utilizando a seta 
para cima/para baixo, selecione os outros programas. 

8.  Ao premir-se qualquer uma das teclas de seta para a direita/para a 
esquerda, é possível sair da programação e regressar à apresentação 
da temperatura do depósito. 

Se, para o dia atual, tiver sido programado um horário de desativação do 
grupo, o LED existente ao lado da tecla “ON/OFF” permanece intermitente.

Desabilitação da programação da ativação/desativação do grupo

É possível desabilitar a programação da ativação/desativação do grupo sem 
que seja necessário eliminar os dados programados para cada um dos dias 
da semana. Deste modo, os dados programados serão guardados, mas a 
programação não terá qualquer efeito sobre o grupo. 

1.  Prima a tecla com o símbolo do relógio.  

 No ecrã é apresentado um “0”, que indica o programa de gestão da 
data e hora atuais. 

2.  Use a seta para cima/para baixo para ultrapassar a seleção do último 
dia da semana (7).  

 No ecrã é apresentada a mensagem “ON/OFF”, de acordo com o 
estado atual. 

3.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  
 

1 6 01 6 01 6 01 6 0

   2   2

   0   0

o f fo f f

  1 9 . 31 9 . 30 7 . 20 7 . 2

  1 9 . 31 9 . 30 7 . 20 7 . 2
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 O estado alternará a cada pressão da tecla. 

4.  Ao premir-se qualquer uma das teclas de seta para a direita/para a 
esquerda, é possível sair da programação e regressar à apresentação 
da temperatura do depósito.

Programação da ativação/desativação da função de standby do grupo 

Para qualquer um dos dias da semana, de Segunda-feira (1) a Domingo (7), é 
possível programar um horário de ativação e um de desativação. As horas são 
expressas em valores com incrementos de 15 minutos, pelo que se avançará 
das 10.0 (10 oras e 0 minutos) para as 10.1 (10 horas e 15 minutos), para as 
10.2 (10 horas e 30 minutos) e para as 10.3 (10 horas e 45 minutos). 

1.  Prima a tecla com o símbolo do relógio.  
 
 
 
No ecrã é apresentado um “0”, que indica o programa de gestão da 
data e hora atuais. 
 

2.  Prima a tecla da função de standby.  
 

 É apresentado um “1”, que indica o primeiro dia de programação da 
função de standby. 
 

[Como o horário e a data atuais são comuns a ambas as programações, o valor “0” não 
é apresentado neste menu]. 
 

3.  Use a seta para cima/para baixo para selecionar o valor do dia da 
semana pretendido, de Segunda -feira (1) a Domingo (7). 
 

4.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio. 
 

 Serão apresentados dois horários, um para cada ecrã. O ecrã da 
esquerda apresenta a hora inicial, enquanto o da direita apresenta a 
hora de fim. 
 

5.  O ponto intermitente apresentado ao lado da hora inicial indica que 
este valor pode ser modificado.  
 

 Selecione o valor pretendido com a seta para cima/baixo. 

1 6 01 6 01 6 01 6 0

   0   0

   2   2

   1   1

  1 9 . 31 9 . 30 7 . 20 7 . 2

  1 9 . 31 9 . 30 7 . 20 7 . 2
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6.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio. 
  

 O ponto é agora apresentado ao lado da hora de fim. 
 

7.  Selecione o valor pretendido com a seta para cima/baixo.  
 

8.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  
 

 É novamente apresentado o programa selecionado. Use a seta para 
cima/para baixo para selecionar outros programas. 
 

9.  Ao premir-se qualquer uma das teclas de seta para a direita/para a 
esquerda, é possível sair da programação e regressar à apresentação 
da temperatura do depósito. 
 

Se, para o dia atual, tiver sido programado um horário de ativação da função 
de standby do grupo, o LED existente ao lado da tecla “ON/OFF” permanece 
intermitente.

Desabilitação do programa da função de standby do grupo

É possível desabilitar a programação da função de standby do grupo sem 
que seja necessário eliminar os dados programados para cada um dos dias 
da semana. Deste modo, os dados programados serão guardados, mas a 
programação não terá qualquer efeito sobre o grupo. 

1.  Prima a tecla com o símbolo do relógio.  

 No ecrã é apresentado um “0”, que indica o programa de gestão da 
data e hora atuais. 

2.  Prima a tecla da função de standby.  

 É apresentado um “1”, que indica o primeiro dia de programação da 
função de standby. 

3.  Use a seta para cima/para baixo para ultrapassar a seleção do último 
dia da semana (7).  

 No ecrã é apresentada a mensagem “ON/OFF”, de acordo com o 
estado atual. 

4.  Volte a premir a tecla que apresenta o símbolo do relógio.  

1 6 01 6 01 6 01 6 0

   0   0

   1   1

o f fo f f

   2   2
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 O estado alternará a cada pressão da tecla. 
 

5.  Ao premir-se qualquer uma das teclas de seta para a direita/para a 
esquerda, é possível sair da programação e regressar à apresentação 
da temperatura do depósito.

 

Teclas das funções especiais

A simplicidade de programação dos equipamentos de fusão/aplicadores da 
série Macro reduz a utilização das teclas dedicadas às funções especiais à 
função exclusiva de standby.

Esta função manual permite alternar entre o modo de trabalho e o modo de 
standby. A utilização da função de standby durante períodos de inatividade do 
equipamento de fusão/aplicador ajuda a poupar energia e, depois de reativado 
o modo de trabalho, permite aos elementos subordinados ao aquecimento 
atingir rapidamente o valor de referência da temperatura.

Aquando da ativação da função de standby, o valor de referência da tempera-
tura de todos os componentes aquecidos reduz-se a um determinado valor, 
em função do parâmetro programado (consulte “Programação dos parâme-
tros do equipamento de fusão”). Por exemplo, se o valor de referência da tem-
peratura do depósito é de 160 °C e a temperatura de standby está programada 
para 30 (30%), ao premir-se a tecla da função de standby, o valor de referência 
da temperatura do depósito descerá para 112 °C (70% de 160 °C).

Os três sistemas de ativação da função de standby disponíveis com os fusores 
“Macro” adotam os seguintes protocolos de prioridade: 

1.  Tecla da função de standby manual.

2.  Sinal externo da função de standby.

3.  Programação da ativação/desativação da função de standby. 

Deste modo, se a função for ativada por qualquer um dos três sistemas, pode 
ser sempre desativada com a tecla manual. Pelo contrário, se a ativação 
for realizada com a tecla manual, não pode ser desativada por nenhum dos 
outros dois sistemas. A programação semanal não pode desativar uma função 
de standby ativada por qualquer um dos outros dois sistemas.

Para utilizar a função standby, é recomendável adotar o seguinte critério:

-  Se o período de inatividade for inferior a 2 horas, aqueça o equipamento 
de fusão/aplicador normalmente.

-  Se o período de inatividade for superior a 2 horas e inferior a 4 horas, 
utilize a função de standby.

-  Se o período de inatividade for superior a 4 horas, adote uma das 
duas opções seguintes: desligue o grupo se não estiver prevista a sua 
utilização durante o resto do dia ou, caso contrário, mantenha-o em 
standby.

1 6 01 6 01 6 01 6 0

1 6 01 6 01 1 21 1 2
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Controlo do bombeamento 
 
Ligação do painel de bombeamento 

O painel de bombeamento dispõe de um botão ON-OFF que permite desligar o 
ecrã e os LED (deixando apenas ligado um LED de alimentação para indicar a 
presença de alimentação de a 24 VCC).

O painel de bombeamento desliga-se automaticamente em função do estado 
da entrada de autorização do bombeamento: 

• Quando a entrada da autorização do bombeamento é desativada, o painel 
de bombeamento desliga-se e o controlo não está operacional, exceto 
se for ligado com o botão ON-OFF do painel de bombeamento. 

• No momento em que, depois de perdida, a alimentação de 24 VCC do 
painel de bombeamento é recuperada, o painel permanece desligado 
até a entrada de autorização do bombeamento ser ativada. Se, 
aquando do regresso da alimentação, a entrada de autorização do 
bombeamento estiver ativada, o painel de bombeamento liga-se 
automaticamente. 

• Se existir alimentação, mas não existir autorização de bombeamento, é 
necessário premir o botão ON-OFF do painel de bombeamento para 
ligar a interface.

Gestão de segurança de bombeamento

Para evitar arranques inadvertidos, a unidade de comando dispõe de 
uma opção de segurança predefinida que impede o bombeamento até ser 
habilitado através do botão ON-OFF do painel de bombeamento para o 
controlo correspondente. Esta funcionalidade pode ser desabilitada através do 
menu de configuração.

Para que a unidade de comando do bombeamento autorize o funcionamento 
da bomba, é necessário premir o botão ON-OFF do bombeamento e deixá-
lo habilitado (o LED vermelho de indicação do botão ON-OFF de bombagem 
apaga-se). Quando está habilitado e com a reposição de todas as condições 
necessárias, incluindo a autorização do bombeamento, a unidade de comando 
permitirá o bombeamento.

Quando a segurança do bombeamento está habilitada:

•  Em caso de perda da alimentação a 24 VCC ou de desligamento 
da unidade de comando através do botão ON-OFF do painel de 
bombeamento e aquando da reposição da alimentação ou da ligação 
do painel de bombeamento de controlo, a unidade de comando executa 
o arranque com o bombeamento desabilitado (LED vermelho do botão 
ON-OFF aceso) e impede o funcionamento da bomba, mesmo quando a 
entrada de autorização do bombeamento é novamente fechada, isto até 
o botão ON-OFF do bombeamento ser premido e o LED vermelho se 
desligar.

•  Quando a entrada de autorização do bombeamento é desativada, a 
unidade de comando desabilita o bombeamento (LED vermelho do 
botão ON-OFF aceso) e impede o funcionamento da bomba, mesmo 
quando a entrada de autorização do bombeamento é novamente 
fechada, isto até o botão ON-OFF do bombeamento ser premido e o 
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LED vermelho se desligar.

•  Quando é detetado um erro, a unidade de comando desabilita o 
bombeamento (LED vermelho do botão ON-OFF aceso) e impede o 
funcionamento da bomba até o erro ser reposto, se premir novamente 
o botão ON-OFF do bombeamento e o LED vermelho se desligar.

Quando a segurança do bombeamento está desabilitada:

•  Em caso de perda da alimentação de 24 VCC ou de desligamento da 
unidade de comando com o botão ON-OFF do painel de bombeamento, 
no momento em que é reposta a alimentação ou o painel de 
bombeamento é ligado, a unidade de comando mantém o estado de 
habilitação do botão ON-OFF do bombeamento (se habilitado, acende-
se em ON e se desabilitado, acende-se em OFF).

•  Quando a entrada da autorização de bombeamento é desativada, a 
unidade de comando para o bombeamento, mas não o desabilita (LED 
vermelho do botão ON-OFF desligado) e permite o funcionamento da 
bomba no momento em que a entrada de autorização de bombeamento 
se volta a fechar.

•  Quando é detetado um erro, a unidade de comando para o 
bombeamento, mas não o desabilita (LED vermelho do botão ON-OFF 
desligado) e não impede o funcionamento da bomba depois de reposto 
o erro. 

Para desativar a segurança do bombeamento, consulte o parágrafo “Menu de 
configuração do utilizador” no ponto 5.

Gestão das funções de segurança com palavra passe

Se a função opcional de segurança com palavra passe estiver configurada para 
“1” (função de segurança habilitada), isto significa que apenas os botões ON/
OFF do painel de bombeamento e ON/OFF do bombeamento estão operacionais. 
Se estiver configurada esta função de segurança, com o objetivo de evitar 
desligar e voltar a ligar a máquina para regressar ao menu de configuração, no 
momento em que é premida uma qualquer tecla (exceto ON/OFF do painel de 
bombeamento e ON/OFF do bombeamento) é solicitada a introdução de uma 
palavra passe. Depois de a palavra passe ter sido corretamente introduzida, 
o painel de bombeamento pode ser mantido operacional se for configurado 
para “0”. Quando se acede à gestão das funções de segurança do painel de 
bombeamento deste modo, ou quando é introduzida qualquer uma das palavras 
passe, os botões do painel de bombeamento ficam temporariamente sem 
proteção até passar um minuto sem se premir uma tecla ou até se premir uma 
qualquer tecla, o que reativa a proteção da unidade de comando. 

Quando é necessário introduzir uma palavra passe de segurança, no ecrã 
do P00 surge uma mensagem e, usando as teclas para cima/para baixo, é 
necessário criar um número com 3 algarismos para a palavra passe. Depois 
de selecionada a palavra passe programada, prima a seta para a direita para 
a confirmar se estiver correta, caso contrário é novamente apresentada a 
mensagem P00 e o ciclo recomeça.

O valor predefinido para a palavra passe é “000”.
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Gestão dos LED

Segue-se uma descrição dos LED utilizados pelo painel de bombeamento para 
indicar os vários estados em que o equipamento se encontra:

1. LED ON/OFF do painel de bombeamento: se existir alimentação externa de 
24 VCC, este LED está sempre ligado, caso contrário permanece desligado. 
Trata-se de um LED verde.

2. LED ON/OFF do bombeamento: se o bombeamento estiver habilitado, o 
LED permanece desligado, caso contrário está aceso. Trata-se de um LED 
vermelho.

3. LED Int e Ext de OK: quando o equipamento está a funcionar com arranque-
paragem (OK) interno, o LED de “int” está aceso e o de “ext” está desligado. 
quando o equipamento está a funcionar com arranque-paragem (OK) externo, 
o LED de “ext” está aceso e o de “int” está desligado. Estes dois LED não 
podem estar acesos ou desligados em simultâneo. Trata-se de LED verdes.

4. LED Int e Ext de REF: quando o equipamento está a funcionar com 
referência interna, o LED de “int” está aceso e o de “ext” está desligado. 
quando o equipamento está a funcionar com referência externa, o LED de 
“ext” está aceso e o de “int” está desligado. Estes dois LED não podem estar 
acesos ou desligados em simultâneo. Trata-se de LED verdes.

5. LED On Ext.: quando se trabalha com arranque-paragem (OK) externo e 
o contacto de autorização externo está fechado, este LED está aceso; se o 
contacto externo estiver aberto, este LED permanece desligado. Trata-se de 
um LED verde.

6. LED Ref. Ext.: quando se trabalha com referência externa e a tensão da 
referência externa for diferente de zero, este LED acende-se. Quando a tensão 
da referência externa é de zero, este LED apaga-se. Trata-se de um LED 
verde.

7. LED In ou Out: quando se trabalha com referência externa de set point de 
velocidade, estes LED acendem-se e desligam-se durante a configuração das 
opções da rampa de velocidade. Trata-se de LED verdes.

1
7

43

2
6
5
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Modos de funcionamento

Em primeiro lugar, é necessário considerar que, se as funções de segurança 
com palavra passe estiverem ativadas e se durante mais de um minuto a 
placa de controlo não for manipulada, a placa é bloqueada, sendo necessário 
introduzir a palavra passe. Para que isso não suceda, é possível desativar 
essas funções, seguindo os passos referidos no parágrafo “Gestão das 
funções de segurança com palavra passe”.

Modo de funcionamento com controlo interno do bombeamento e da 
velocidade

Este modo de funcionamento implica o controlo total do utilizador sobre o 
arranque/paragem e a regulação da velocidade de rotação da bomba.

Para utilizar este modo de trabalho, execute as operações de seguida descritas: 

1.  Prima o botão ON/OFF para ligar o painel de bombeamento.

2.  Selecione “ok” na posição “int” e “ref” na posição “int”. 

Para ativar o estado de funcionamento, devem estar satisfeitas todas as 
seguintes condições: 

•  A entrada de autorização do bombeamento (E4) da unidade de 
comando central deve estar ativada, visto que o bombeamento não 
pode ocorrer se a temperatura do equipamento não estiver OK.

•  O bombeamento deve estar habilitado através do botão ON-OFF do 
bombeamento (LED vermelho desligado).

•  A entrada de falha não deve estar ativada (E5), caso contrário a bomba não 
pode ser ligada. Nos casos em que a bomba esteja a funcionar e a entrada 
anteriormente mencionada se ative, o bombeamento para de imediato. 

Se existir uma regulação anterior da velocidade, este valor é apresentado no 
ecrã e a bomba começa a rodar à velocidade indicada sempre que estiverem 
satisfeitas as condições anteriores. Caso contrário: 

3.  Com as setas para cima/para baixo, selecione a velocidade de rotação 
e/ou aguarde que a autorização do bombeamento esteja habilitada 
(LED vermelho desligado). 

A bomba começa a rodar à velocidade de rotação indicada no ecrã. 

4.  Regule a velocidade de rotação para o valor solicitado pela aplicação. 
O valor selecionado é configurado premindo-se a seta para a direita 
depois de ter piscado três vezes.

A bomba para se: 

•  O painel de bombeamento é desabilitado através do botão 
correspondente ON/OFF.

•  O botão ON/OFF do bombeamento é premido (LED vermelho aceso).
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•  O sinal de erro do variador (E5) ativa-se.

•  Em caso de TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS.

•  Em caso de TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÍNIMAS. 

A escala completa máxima de rotações permitida é de 100 (é aconselhável 
trabalhar a uma velocidade nunca inferior a 10 rotações/min ou superior a 80 
rotações/min).

Esta escala completa pode ser alterada através de uma redução percentual 
deste valor; para tal, consulte o menu de configuração “1. ROTAÇÕES/MIN 
MÁXIMAS”.  

Modo de funcionamento com controlo interno do bombeamento e controlo 
externo da velocidade

Neste modo de trabalho, o controlo do bombeamento depende do equipamento e 
o controlo da velocidade ocorre através de um sinal de 0-10 V exterior à máquina 
principal. Para utilizar este modo de trabalho, execute as operações de seguida 
descritas: 

1.  Prima o botão ON/OFF para ligar o painel de bombeamento.

2.  Selecione “ok” na posição “int” e “ref” na posição “ext”. O LED “ref ext” 
acende-se quando é recebida tensão. 

Para ativar o estado de funcionamento, devem estar satisfeitas todas as seguintes 
condições: 

•  Da máquina principal chega o sinal à entrada E2, não sendo igual a 0.

•  A entrada de autorização do bombeamento (E4) da unidade de comando 
central deve estar ativada, visto que o bombeamento não pode ocorrer se 
a temperatura do equipamento não estiver OK.

•  O bombeamento deve estar habilitado através do botão ON-OFF do 
bombeamento (LED vermelho desligado).

•  A entrada de falha não deve estar ativada (E5), caso contrário a bomba não 
pode ser ligada. Nos casos em que a bomba esteja a funcionar e a entrada 
anteriormente mencionada se ative, o bombeamento para de imediato. 

O sistema aguarda o sinal de velocidade proveniente da máquina principal. Depois 
de emitido este sinal e se existir uma regulação da velocidade anterior, este valor 
é apresentado no ecrã e a bomba começa a rodar à velocidade indicada. 

Caso contrário, regule a velocidade de rotação para o valor solicitado pela 
aplicação. Para tal, estão disponíveis três modos: 

1.  Altere a tensão aplicada pela máquina principal.

2.  Modifique a escala completa (consulte o parágrafo “1. ROTAÇÕES/MIN 
MÁXIMAS” do “Menu de configuração do utilizador”).

3.  Modifique a rampa de velocidade (consulte o parágrafo “Configuração da 
rampa de velocidade”). 
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Se se mantiver premido a tecla “Vin”, é possível visualizar a tensão enviada pela 
máquina principal.

A bomba para se:  

•  O painel de bombeamento é desabilitado através do botão correspondente 
ON/OFF.

•  O botão ON/OFF do bombeamento é premido (LED vermelho aceso).

•  Em caso de TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS.

•  Em caso de TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MÍNIMAS.

•  O sinal de tensão da máquina principal é zero. 

A escala completa máxima de rotações permitida é de 100 (é aconselhável 
trabalhar a uma velocidade nunca inferior a 10 rotações/min ou superior a 80 
rotações/min).

Esta escala completa pode ser alterada através de uma redução percentual deste 
valor; para tal, consulte o menu de configuração “1. ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS”.

Modo de funcionamento com controlo externo do bombeamento e controlo 
interno da velocidade

Neste modo de trabalho, o controlo do bombeamento depende da máquina 
principal, enquanto o controlo da velocidade depende do equipamento. Para 
utilizar este modo de trabalho, execute as operações de seguida descritas: 

1.  Prima o botão ON/OFF para ligar o painel de bombeamento.

2.  Selecione “ok” na posição “ext” e “ref” na posição “int”. O LED “on ext” 
acende-se quando a temperatura de ligação ok se fecha. 

Para ativar o estado de funcionamento, devem estar satisfeitas todas as 
seguintes condições: 

•  A entrada de autorização do bombeamento (E4) da unidade de 
comando central deve estar ativada, visto que o bombeamento não 
pode ocorrer se a temperatura do equipamento não estiver OK.

•  O bombeamento deve estar habilitado através do botão ON-OFF do 
bombeamento (LED vermelho desligado).

•  Se estiver selecionado o modo OK (arranque/paragem) externo, é 
necessário ativar a entrada OK externa (E3).

•  A entrada de falha não deve estar ativada (E5), caso contrário a bomba 
não pode ser ligada. Nos casos em que a bomba esteja a funcionar e a 
entrada anteriormente mencionada se ative, o bombeamento para de 
imediato. 

O sistema aguarda o sinal de controlo do bombeamento proveniente da 
máquina principal. Se existir uma regulação anterior da velocidade, este 
valor é apresentado no ecrã e a bomba começa a rodar à velocidade indicada 
sempre que estiverem satisfeitas as condições anteriores. Caso contrário:
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3.  Com as setas para cima/para baixo, selecione a velocidade de rotação 
e/ou aguarde que a autorização do bombeamento esteja habilitada 
(LED vermelho desligado).

A bomba começa a rodar à velocidade de rotação indicada no ecrã.

4.  Regule a velocidade de rotação para o valor solicitado pela aplicação. 
O valor selecionado é configurado premindo-se a seta para a direita 
depois de ter piscado três vezes.

A bomba para se: 

•  O painel de bombeamento é desabilitado através do botão 
correspondente ON/OFF.

•  O botão ON/OFF do bombeamento é premido (LED vermelho aceso).

•  A entrada da autorização de bombeamento (E3) é desativada.

•  O sinal de erro do variador (E5) ativa-se.

•  Em caso de TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS.

•  Em caso de TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MÍNIMAS.

A escala completa máxima de rotações permitida é de 100 (é aconselhável 
trabalhar a uma velocidade nunca inferior a 10 rotações/min ou superior a 80 
rotações/min).

Esta escala completa pode ser alterada através de uma redução percentual 
deste valor; para tal, consulte o menu de configuração “1. ROTAÇÕES/MIN 
MÁXIMAS”.

Modo de funcionamento com controlo externo do bombeamento e da 
velocidade

Neste modo de trabalho, o controlo do bombeamento e da velocidade depende 
da máquina principal. Para utilizar este modo de trabalho, execute as 
operações de seguida descritas: 

1.  Prima o botão ON/OFF para ligar o painel de bombeamento. 

2.  Selecione “ok” na posição “ext” e “ref” na posição “ext”. Os LED “on 
ext” e “ref ext” acendem-se quando a temperatura de ligação ok se 
fecha e quando se recebe tensão. 

Para ativar o estado de funcionamento, devem estar satisfeitas todas as 
seguintes condições: 

•  Da máquina principal chega o sinal à entrada E2, não sendo igual a 0. 

•  A entrada de autorização do bombeamento (E4) da unidade de 
comando central deve estar ativada, visto que o bombeamento não 
pode ocorrer se a temperatura do equipamento não estiver OK. 

•  O bombeamento deve estar habilitado através do botão ON-OFF do 
bombeamento (LED vermelho desligado).
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•  Se estiver selecionado o modo OK (arranque/paragem) externo, é 
necessário ativar a entrada OK externa (E3). 

•  O campo “ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS” não ser configurado para zero 
(consulte o parágrafo “1. ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS” do menu de 
configuração). 

•  A entrada de falha não deve estar ativada (E5), caso contrário a bomba 
não pode ser ligada. Nos casos em que a bomba esteja a funcionar e a 
entrada anteriormente mencionada se ative, o bombeamento para de 
imediato. 

O sistema aguarda os sinais de ativação do bombeamento e da velocidade 
proveniente da máquina principal. Depois de emitido este sinal e se existir 
uma regulação da velocidade anterior, este valor será apresentado no ecrã e a 
bomba começa a rodar à velocidade indicada.

Caso contrário, regule a velocidade de rotação para o valor solicitado pela 
aplicação. Para tal, estão disponíveis três modos: 

1.  Altere a tensão aplicada pela máquina principal.

2.  Modifique a escala completa (consulte o parágrafo “1. ROTAÇÕES/MIN 
MÁXIMAS” do “Menu de configuração do utilizador”).

3.  Modifique a rampa de velocidade (consulte o parágrafo “Configuração 
da rampa de velocidade”). 

Se se mantiver premido a tecla “Vin”, é possível visualizar a tensão enviada 
pela máquina principal.

A bomba para se:  

•  O painel de bombeamento é desabilitado através do botão 
correspondente ON/OFF.

•  O botão ON/OFF do bombeamento é premido (LED vermelho aceso).

•  A entrada da autorização de bombeamento (E3) é desativada.

•  O sinal de erro do variador (E5) ativa-se.

•  Em caso de TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS.

•  Em caso de TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MÍNIMAS.

•  O sinal de tensão da máquina principal é zero. 

A escala completa máxima de rotações permitida é de 100 (é aconselhável 
trabalhar a uma velocidade nunca inferior a 10 rotações/min ou superior a 80 
rotações/min).

Esta escala completa pode ser alterada através de uma redução percentual deste 
valor; para tal, consulte o menu de configuração “1. ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS”. 

O painel de bombeamento foi projetado com determinados parâmetros 
programados pela Meler, que podem ser modificados no caso de não se 
adaptarem às necessidades do utilizador. Se forem alterados, utilize o menu 
de configuração e o de programação:
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Menu de configuração do utilizador

Para aceder a este menu, prima em simultâneo a seta para a direita, a seta 
para a esquerda e o botão ON/OFF.

Para aceder a este menu, se as funções de segurança com palavra passe 
estiverem habilitadas, é obrigatório introduzir a palavra passe de segurança. 
Se as funções de segurança com palavra passe não estiverem habilitadas, 
acede-se diretamente ao menu: 

1. ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS: é um valor programável entre 0 e 
o valor configurado no campo ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS. Se não pretender 
que este alarme esteja operacional, configure-o para o valor escolhido para 
as ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS. O valor predefinido correspondente é de 100 
(consequentemente, o alarme não está operacional).

2. TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS: é um tempo 
programável entre 0 e 999 (segundos). Se as ROTAÇÕES/MIN de saída 
ultrapassarem o valor programado para o ALARME DE ROTAÇÕES/MIN 
MÁXIMAS para o período de tempo definido neste campo, ativa-se o erro 
ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS (a bomba para e é apresentada uma mensagem de 
erro). O valor predefinido é de 30 segundos.

3. TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÍNIMAS: é um valor programável 
entre 0 e o valor configurado no campo ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS. Nunca 
deve ser superior ao valor definido no campo ALARME DE ROTAÇÕES/MIN 
MÁXIMAS. Se estiver configurado para “0”, a função de erro permanece 
desabilitada. O valor predefinido é de 0 (desabilitado).

4. ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÍNIMAS: é um tempo programável entre 0 
e 999 (segundos). Se as ROTAÇÕES/MIN de saída atingirem um valor inferior 
em relação ao programado para o ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÍNIMAS para 
o período de tempo definido neste campo, ativa-se o erro ROTAÇÕES/MIN 
MÍNIMAS (a bomba para e é apresentada uma mensagem de erro). O valor 
predefinido é de 30 segundos.

5. SEGURANÇA DE BOMBEAMENTO: é um campo modificável (0 habilitado - 1 
desabilitado). O valore predefinido é de “0” (habilitado).

6. PALAVRA PASSE DE SEGURANÇA: é um campo modificável para mudar 
a palavra-passe de proteção. Para aceder e alterar, é necessário introduzir 
primeiro a palavra-passe existente (consulte o parágrafo “Gestão das funções 
de segurança com palavra-passe” neste capítulo).

7. HABILITAÇÃO DAS PALAVRAS PASSE DE SEGURANÇA: é um campo 
modificável (0 desabilitado - 1 habilitado). Para aceder e alterar, é necessário 
introduzir primeiro a palavra-passe existente. O valor predefinido é de “0” 
(consulte o parágrafo “Gestão das funções de segurança com palavra-passe” 
neste capítulo).

Gestão da visualização e reposição dos alarmes

Alarme de rotações/min máximas

Este alarme é gerado quando o motor está a funcionar a um número de 
ROTAÇÕES/MIN superior ao valor de ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS 
durante o tempo configurado no campo TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/
MIN MÁXIMAS.

•  Quando este alarme é gerado, o ecrã do painel de bombeamento 
apresenta o erro “E.H”. 
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•  Para repor este erro, é indispensável desligar e voltar a ligar o painel 
de bombeamento com o botão correspondente ON/OFF.

Alarme de rotações/min mínimas

Este alarme é gerado quando o motor está a funcionar a um número de 
ROTAÇÕES/MIN inferior ao valor de ALARME DE ROTAÇÕES/MIN MÍNIMAS 
durante o tempo configurado no campo TEMPO DE ALARME DE ROTAÇÕES/
MIN MÍNIMAS.  

•  Quando este alarme é gerado, o ecrã do painel de bombeamento 
apresenta o erro “E.L.”. 

•  Para repor este erro, é indispensável desligar e voltar a ligar o painel 
de bombeamento com o botão correspondente ON/OFF.

Alarme do variador

Este alarme é gerado quando se ativa a entrada da placa de controlo com o 
sinal de erro no variador. 

•  Quando este alarme é gerado, o ecrã do painel de bombeamento 
apresenta o erro “E.U”.

•  O erro não se resolverá enquanto a entrada de erro do variador (E5) 
estiver ativa e apenas é reposto quando a entrada acima mencionada 
for desativada. 

Nota: Se um dos alarmes relativos às ROTAÇÕES/MIN coincidir com um ERRO 
do variador, as mensagens alteram-se na interface.

Configuração da rampa de velocidade

Se o equipamento estiver a funcionar com uma referência externa, no ecrã 
é visível o set point atual de rotação da bomba (a conversão da referência de 
entrada com a escala completa e a tabela de conversão).

É possível programar a tabela de conversão com um máximo de 5 pontos 
(tensão de entrada (V) e velocidade de saída (RPM)).

Como predefinição, a tabela está programada (0 V = 0 rotações/min e 10 V = 
100 rotações/min):
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Notas relativas aos valores modificáveis da tabela de conversão:

•  O valor da tensão possui sempre uma casa decimal.

•  O ponto 1 é o de origem da rampa de velocidade, para o qual a 
tensão é sempre de 0 enquanto o valor de saída de ROTAÇÕES/MIN é 
modificável.

•  Os valores possíveis para cada ponto devem ser iguais ou superiores 
aos correspondentes do ponto anterior.

•  O ponto 5 é o de fim da rampa de velocidade, para o qual a tensão 
é sempre de 10 enquanto o valor de saída de ROTAÇÕES/MIN é 
modificável.

•  Não é necessário que na tabela seja configurado o valor de ROTAÇÕES/
MIN MÁXIMAS.

•  Se num dos pontos se introduzir o valor Vin máximo (10 V), os valores da rampa 
de velocidade e ROTAÇÕES/MIN correspondentes dos pontos superiores 
atualizam-se automaticamente de acordo com os do ponto em causa.

•  Se num dos pontos se introduzir o valor ROTAÇÕES/MIN 
máximo (ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS), os valores ROTAÇÕES/
MIN correspondentes dos pontos superiores atualizam-se 
automaticamente de acordo com as ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS.

Programação da rampa de velocidade

Para aceder a este menu e programar os vários pontos relativos à relação 
tensão-velocidade, é necessário selecionar a referência externa (LED “ref ext” 
aceso) e premir a seta para a direita para entrar no menu. Surge a seguinte 
mensagem:

LED IN ON e LED OUT OFF, 1 000, NÃO MODIFICÁVEL; premir a seta para a 
direita permite avançar para o ponto seguinte:

LED IN OFF e LED OUT ON, 1 XXX significa que se está a configurar o valor 
da velocidade de saída para o ponto 1 (quando a tensão de entrada é de 0 V). 
As teclas para cima/para baixo permitem modificar o valor, que se encontra 
entre 000 e as ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS; premir a seta para a direita permite 
avançar para o ponto seguinte:

LED IN ON e LED OUT OFF, 2 XXX significa que se está a configurar o valor da 
tensão de entrada para o ponto 2. As teclas para cima/para baixo permitem 
modificar o valor, que se encontra entre 00,0 e 10,0 (com uma casa decimal); 
premir a seta para a direita permite avançar para o ponto seguinte:

LED IN OFF e LED OUT ON, 2 XXX significa que se está a configurar o valor da 
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velocidade de saída para o ponto 2. As teclas para cima/para baixo permitem 
modificar o valor, que se encontra entre 000 e as ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS; 
premir a seta para a direita permite avançar para o ponto seguinte:

LED IN ON e LED OUT OFF, 3 XXX significa que se está a configurar o valor da 
tensão de entrada para o ponto 3. As teclas para cima/para baixo permitem 
modificar o valor, que se encontra entre 00,0 e 10,0 (com uma casa decimal); 
premir a seta para a direita permite avançar para o ponto seguinte:

LED IN OFF e LED OUT ON, 3 XXX significa que se está a configurar o valor da 
velocidade de saída para o ponto 3. As teclas para cima/para baixo permitem 
modificar o valor, que se encontra entre 000 e as ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS; 
premir a seta para a direita permite avançar para o ponto seguinte:

LED IN ON e LED OUT OFF, 4 XXX significa que se está a configurar o valor da 
tensão de entrada para o ponto 4. As teclas para cima/para baixo permitem 
modificar o valor, que se encontra entre 00,0 e 10,0 (com uma casa decimal); 
premir a seta para a direita permite avançar para o ponto seguinte:

LED IN OFF e LED OUT ON, 4 XXX significa que se está a configurar o valor da 
velocidade de saída para o ponto 4. As teclas para cima/para baixo permitem 
modificar o valor, que se encontra entre 000 e as ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS; 
premir a seta para a direita permite avançar para o ponto seguinte:

LED IN ON e LED OUT OFF, 5 100, NÃO MODIFICÁVEL; premir a seta para a 
direita permite avançar para a mensagem seguinte:

LED IN OFF e LED OUT ON, 5 XXX significa que se está a configurar o valor da 
velocidade para o ponto 5. As teclas para cima/para baixo permitem modificar 
o valor, que se encontra entre 000 e as ROTAÇÕES/MIN MÁXIMAS; premir a 
seta para a direita permite sair do menu.

Premir a seta para a direita permite regressar ao menu e, desse modo, à 
mensagem inicial: LED IN ON e LED OUT ON, 1 000. 

Para sair deste menu, é necessário desligar e voltar a ligar com o botão ON/
OFF do painel de bombeamento. 

Para guardar o dado inserido, é necessário avançar ou retroceder (seta para a 
direita ou para a esquerda) no menu. Isto significa que, se um dos campos for 
modificado com as setas para cima/para baixo e, de seguida, se premir ON/
OFF para desligar, o dado não é guardado. 

Visualização da tensão atual Vin  

Se se mantiver premido o botão Vin, os três algarismos à direita mostram o 
valor da tensão de entrada com uma casa decimal.  

Se se estiver a configurar o valor da rampa de velocidade de um ponto da 
tabela de “ref ext” e o botão Vin for premido durante 3 segundos, os valores 
que estão a fazer funcionar o equipamento naquele momento adequam-se ao 
valor na tabela.

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 

6.06.0
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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.

Esta válvula pode ser de regulação manual, através de um parafuso roscado 
ou, a pedido, de um comando pneumático, através de um regulador de 
pressão e um manómetro. Neste último caso, a pressão do circuito do adesivo 
apresenta uma relação 1:13 em relação à pressão visualizada no manómetro.

Regulação da válvula manual

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.

Regulação da válvula pneumática

Para regular a pressão com este modelo de válvula, é necessário realizar as 
seguintes operações: 

1.  Desbloqueie o comando do regulador da pressão, retirando-o.

2.  Rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a pressão 
observada no manómetro situado ao seu lado. 

Aviso: Não ultrapasse os 6 bar de pressão. Correspondem a 80 kg/cm2 no 
circuito hidráulico. 

Desligamento do equipamento de fusão

Se for necessário desligar o equipamento de fusão: 

1.  Desative todos os painéis de bombeamento instalados na unidade, 
colocando-as na posição “OFF”.

2.  Desligue o interruptor do grupo, situado na parte anterior da unidade.

3.  Reposição a 0 da válvula de bypass no caso de controlo pneumático do 
mesmo.

4.  Desligue a alimentação pneumática dos aplicadores e a alimentação 
elétrica do programador de controlo, se existente.
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5. MANUTENÇÃO
Aviso: Os equipamentos de fusão possuem tecnologias de última geração e 
apresentam um conjunto riscos previsíveis. Portanto, é recomendável permitir 
que apenas pessoal adequado e com níveis de competência e profissionalismo 
suficientes, seja qual for a intervenção de manipulação, instalação ou 
reparação dos presentes dispositivos.

A tabela seguinte sintetiza as indicações necessárias para uma correta 
manutenção do equipamento. Leia com atenção o parágrafo correspondente 
de acordo com o caso. Se o dispositivo não funcionar ou funcionar de 
modo inadequado, contacte o serviço de assistência técnica da Meler ou o 
representante mais próximo.

Limpeza do grupo

Para manter as prestações do equipamento de fusão e a mobilidade perfeita 
de todos os componentes, é necessário manter uma limpeza perfeita de 
cada uma das partes, com especial atenção à grelha de ventilação do quadro 
elétrico. 

Aviso: risco de choque elétrico. O desrespeito pelos avisos poderá causar 
ferimentos graves ou mortais. Realize a limpeza das partes externas com 
um pano humedecido com água. Não utilize líquidos inflamáveis ou produtos 
solventes.

Limpeza externa:

•  Utilize produtos de limpeza compatíveis com materiais em poliamida.

•  Aplique o produto com um pano macio.

•  Evite utilizar instrumentos cortantes ou afiados com arestas vivas.

Operação Frequência Consultar

Limpeza externa Diariamente Limpeza do grupo

Despressurização do sistema
Antes de se efetuar as atividades de 
manutenção e reparação do sistema 
hidráulico

Despressurização do sistema

Limpeza ou substituição do filtro
- De acordo com as necessidades (pelo 
menos, uma vez por ano)
- A cada substituição do adesivo

Manutenção do filtro

Esvaziamento e limpeza do 
depósito

- Na presença de adesivo queimado
- A cada substituição do adesivo Limpeza do depósito

Verificar a presença de fugas na 
bomba

De acordo com o número de horas de 
trabalho, a temperatura e a velocidade 
(pelo menos, mensalmente)

Manutenção da bomba

Verificar a lubrificação (motor e 
redutor)

De acordo com a temperatura e as 
condições de utilização (máx. 8000 horas) Manutenção do motorredutor

Verificação do funcionamento dos 
termóstatos - Controlo durante o trabalho Manutenção dos termóstatos
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Remoção e substituição dos painéis externos:

1.  Desligue o equipamento de fusão. 

2.  Desligue o ar comprimido na entrada do grupo. 

3.  Rode os dois parafusos no painel 1/4 de volta no sentido dos ponteiros 
do relógio. 

4.  Incline o painel e remova-o utilizando as duas pegas existentes sob os 
parafusos de fixação. 

5.  Para reposicionar os painéis, siga os passos 1 a 4 em ordem inversa.

Despressurização do sistema

O equipamento de fusão da série Macro está equipado com uma válvula de 
segurança (válvula de bypass) que limita a pressão máxima do sistema, em 
particular durante os períodos de bombeamento contínuo realizado com os 
aplicadores de aplicação fechados.

Contudo, mesmo com o motor desligado, pode existir uma pressão residual 
no circuito que deverá ser considerada sempre que se realizar uma qualquer 
intervenção no circuito hidráulico.

Antes de desligar um qualquer elemento hidráulico ou de abrir eventuais 
saídas do distribuidor, realize as seguintes operações: 

1.  Desligue o interruptor do grupo, situado na parte anterior. 

2.  Acione a válvula de purga alojada em cada um dos distribuidores para 
eliminar a pressão residual existente do circuito. 

3.  Purgue manualmente (ou com o comando de controlo correspondente) 
todos os aplicadores usados.

Manutenção do filtro

Filtro da bomba

O equipamento de fusão da série Macro está equipado com um filtro da bomba 
de 50 mesh. O filtro evita que os resíduos de impurezas e de adesivo queimado 
sejam expelidos do depósito da bomba.

O adesivo flui do interior para o exterior do filtro, onde são removidas as 
impurezas.

Quando o filtro é retirado do respetivo alojamento, todas as impurezas 
são removidas de modo a que o interior do distribuidor permanecerá 
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completamente limpo. O filtro pode ser limpo ou substituído imediatamente 
por um novo.

Não existem regras para estabelecer quando deve ser substituído o filtro. 
Vários fatores influenciam esta decisão: 

•  O tipo e a pureza dos adesivos usados. 

•  As temperaturas de trabalho do adesivo. 

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

•  As substituições do tipo de adesivo utilizado. 

É sempre recomendável efetuar uma revisão e limpeza do filtro após um 
período não superior a 1000 horas de trabalho (equipamento de fusão ligado).

Aviso: Utilize sempre luvas e óculos de proteção. Risco de queimaduras.

Para substituir o filtro: 

1.  Feche a válvula de bypass do depósito para o distribuidor. 

2.  Despressurize o sistema utilizando a válvula de purga. 

3.  Com uma chave de 15 mm, desenrosque a tampa hexagonal do filtro e 
remova-o. 

4.  Desenrosque o cartucho filtrante no sentido dos ponteiros do relógio. 

5.  Dependendo do volume de sujidade existente no cartucho, limpe-o ou 
substitua-o imediatamente, respeitando as normas em vigor relativas 
à eliminação de resíduos. 

6.  Volte a apertar o cartucho na tampa do filtro no sentido dos ponteiros 
do relógio. 

7.  Substitua a guarnição do filtro se estiver danificada. 

8.  Volte a colocar o grupo no interior do distribuidor e aperte-o o mais 
possível. 

9.  Continue o trabalho normalmente. 

2
3

1
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Filtro do depósito

No interior dos distribuidores, existe um filtro grosso no próprio depósito. 
Este filtro funciona como filtro de primeira fase, impedindo a passagem de 
impurezas que possam entrar a partir do exterior.

NO filtro possui uma saída externa que permite esvaziar o depósito para 
a lavagem ou trocar o adesivo para limpar o filtro, o depósito deve estar 
completamente vazio.

Para remover o filtro: 

1.  Remova os quatro parafusos fixam o grupo. 

2.  Remova o conjunto do olhal qualificado para o fazer. 

3.  Limpe a sujidade acumulada da proteção do filtro. 

4.  Substitua a guarnição se estiver danificada. 

5.  Insira o grupo no depósito e aperte os quatro parafusos.

Limpeza do depósito

Em alguns casos, é necessário limpar o depósito do adesivo termofusível para 
manter as prestações de capacidade de função e a antiaderência. O interior 
do depósito está revestido com PTFE e inclinado o suficiente para a facilitar 
a descarga do adesivo termofusível, evitando assim que fique depositado e, 
consequentemente, se queime.

Por outro lado, quando são misturados adesivos, é possível que se verifiquem 
reações entre eles, causando degeneração e os consequentes problemas de 
descarga no sentido da bomba. 

Por isso, é aconselhável limpar o depósito de cada vez que: 

•  Se passa para um tipo de adesivo termofusível diferente.

•  É produzida uma quantidade excessiva de material queimado no seu 
interior.

Substituição do tipo de adesivo

1.  Tentar gastar o máximo possível de adesivo utilizado.  

Se for necessário descarregar o adesivo sem o ter gasto o mais possível, siga 
as instruções mencionadas no parágrafo “Esvaziamento do depósito”. 

2.  Remova os resíduos de adesivo termofusível do interior do depósito. 

Aviso: Utilize dispositivos de proteção adequados para as altas temperaturas.
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3.  Adicione o novo bloco de adesivo, certifique-se de que se funde e, 
depois, realize on bombeamento no sistema (mangueira e aplicador).

Remoção do adesivo queimado 

1.  Esvazie o adesivo diretamente do depósito (respeite as instruções 
mencionadas no parágrafo “Esvaziamento do depósito”), para que as 
cinzas não passem através do circuito da bomba.  

2.  Remova os resíduos de adesivo e as cinzas do interior. Não utilize 
objetos pontiagudos que possam danificar o revestimento interno. 

Aviso: utilize dispositivos de proteção adequados para as altas temperaturas. 

3.  Ateste o tipo e a quantidade adequados de adesivo e assegure-se de 
que funde. 

4.  Remova o cartucho filtrante e limpe-o, se necessário (ver a secção 
“Manutenção do filtro”). 

5.  Volte a montar o filtro novo da bomba e do depósito sem o cartucho. 

6.  Realize um mínimo possível de bombeamento de um depósito através 
da saída do distribuidor. 

7.  Remova o filtro e ligue-o ao cartucho correspondente. Volte a instalá-lo 
no distribuidor. 

8.  Volte a encher o depósito de adesivo, certifique-se de que funde e 
continue a trabalhar normalmente. 

Aviso: se for necessário manipular um qualquer componente pressurizado, é 
necessário efetuar antes uma despressurização do sistema (ver o parágrafo 
correspondente)

Esvaziamento do depósito 

Nas atividades normais de manutenção, e por vezes por questões práticas, é 
necessário esvaziar o depósito.

Para realizar esta operação, devem ser observadas as seguintes indicações:

1.  Mantenha a unidade do fusor à temperatura de trabalho. 

2.  Retire a tampa lateral de esvaziamento. 

3.  Coloque um recipiente adequado na parte inferior da rampa de  
descarga situada ao lado do depósito.

1 6 01 6 01 6 01 6 0
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4. Desaperte o pino de esvaziamento e deixe fluir livremente o adesivo 
para o recipiente. 

5.  Depois de ter esvaziado completamente o depósito, elimine o eventual 
adesivo restante existente à volta do orifício e da rampa de saída. 

6.  Reposicione o pino. 

7.  Eleve a rampa de descarga e volte a colocar a tampa lateral de 
esvaziamento. 
 

Aviso: Utilize sempre luvas e óculos de proteção. risco de queimaduras.

Manutenção da bomba

Controlo de fugas 
 
 
A bomba está equipada com um sistema de guarnições montadas no eixo com 
o objetivo de evitar perdas de adesivo a partir do mesmo. Por vezes, é possível 
que exista uma pequena fuga, neste caso é necessário apertar os parafusos 
ou substituir o sistema de virolas e guarnições. 
 
Aviso: a substituição do sistema de guarnições é executada com a máquina 
quente. Desmonte o acoplamento do eixo da bomba, desaperte e remova os 
parafusos que fixam o sistema de guarnições. Substitua as guarnições e volte 
a montar tudo. 
 
Ocasionalmente, devido ao aquecimento-refrigeração da máquina, pode ser 
necessário apertar os parafusos de fixação.

Aviso: Utilize sempre luvas e óculos de proteção. Risco de queimaduras. 

Manutenção do motorredutor

Limpeza da ventoinha do motor 

Execute a revisão periódica do estado da ventoinha do motor e da respetiva 
grelha de ventilação.

Em caso de acumulação de pó, sopre ligeiramente com ar para efetuar a lim-
peza (retire o tempo de proteção sempre que necessário).
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Substituição do lubrificante

Os redutores são fornecidos abastecidos com óleo sintético para uma 
lubrificação – na ausência de contaminação externa- “permanente”. 
Temperatura ambiente de 0 ÷ 40 °C com picos de -20 °C e +50 °C.

Utilize exclusivamente os lubrificantes recomendados pelo fabricante. A 
eventual utilização de outros tipos de lubrificante pode resultar em desgaste 
prematuro ou danos no redutor.

Nos sistemas equipados com motorredutor de 0,375 kW, o redutor possui 
uma capacidade aproximada de 0,19 kg de massa lubrificante; no caso dos 
motorredutores de 0,55 kW, 0,75 kW e 1,1 kW, por sua vez, os redutores 
necessitam de 1,1 litros de óleo lubrificante.

Lubricantes recomendados

Marca Tipo de gordura

IP Telesia Compound A

SHELL Tivela Compound A

MOBIL Glygoyle Grease 00

Marca Tipo de óleo

KLÜBER Klübersynth GH 6-220

SHELL Tivela Oil S 220

MOBIL Glygoyle 30

Manutenção dos termóstatos 

Para rearmar um dos dois termóstatos, em caso de desativação, tenha em 
atenção as seguintes indicações: 

1.  Desmonte a armação externa lateral indicada. 

2.  Eleve o revestimento térmico e, de seguida, localize os termóstatos. 

3.  Depois de detetados, identifique o termóstato desativado e volte a 
armá-lo premindo o botão correspondente (v. figura). 
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6. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Gerais   

Capacidade do depósito

Capacidade máxima de bombeamento (*) 

Bomba individual

Bomba dupla (por saída)

Capacidade de fusão (*) 

Número de bombas

N.º de saídas hidráulicas 

N.º de saídas elétricas

Gama de temperaturas

Controlo da temperatura

Pressão máxima de trabalho (a 6 bar)

Potência total do dispositivo 

1 bomba individual

2 bombas individuais

1 bomba dupla

2 bombas duplas

4 bombas individuais

Funções externas

Requisitos elétricos

Temperatura ambiente

Dimensões (CxLxA)

(*) Em condições padrão

50 litros

1, 2,5, 4, 8, 15, 20 e 30 cc/giro

2x0,93, 2x1,86, 2x3,71 e 2x4,8 cc/giro

50 kg/h

Até 4 bombas individuais

Até 2 bombas individuais

2 por bomba

2 ou 4 saídas (versão padrão) 

40 a 200°C (100 a 392°F)

RTD ±0.5°C (±1°F)

Pt-100 ou Ni-120

80 bar (1,160 psi)

4,260 W / por fase (2 saídas)

5,560 W / por fase (4 saídas)

4,890 W / por fase (2 saídas)

6,190 W / por fase (4 saídas)

6,720 W / por fase (4 saídas)

Saída de temperaturas ok

Sinais de baixo nível (opcional)

Entrada de ativação do standby

Inibidor de tomada externa

Arranque do motor

Controlo da velocidade

Erros no painel de bombeamento

3N ~ 400V 50/60 Hz + PE

0 a 40°C

1150x510x1825

 

120 litros

1, 2,5, 4, 8, 15, 20 e 30 cc/giro

2x0,93, 2x1,86, 2x3,71 e 2x4,8 cc/giro

120 kg/h

Até 4 bombas individuais

Até 2 bombas individuais

2 por bomba

2 ou 4 saídas (versão padrão) 

40 a 200°C (100 a 392°F)

RTD ±0,5°C (±1°F)

Pt-100 ou Ni-120

80 bar (1,160 psi)

6,060 W / por fase (2 saídas)

8,260 W / por fase (4 saídas)

6,690 W / por fase (2 saídas)

8,890 W / por fase (4 saídas)

9,010 W / por fase (4 saídas)

Saída de temperaturas ok

Sinais de baixo nível (opcional)

Entrada de ativação do standby

Inibidor de tomada externa

Arranque do motor

Controlo da velocidade

Erros no painel de bombeamento

3N ~ 400V 50/60 Hz + PE

0 a 40°C

1150x875x1825



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS, S.A.

6-2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões

Macro 120

Macro 50

18
25

510

1150

11
20

11
20

18
25

875

1150



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6-3

MA-5052-P  MANUAL EQUIPAMENTO DE FUSÃO DA SÉRIE MACRO

Acessórios

Sistema pneumático de controlo da pressão da válvula bypass

A válvula bypass do equipamento representa um elemento importante para a 
segurança ao limitar a pressão máxima no sistema, sobretudo nos períodos 
de bombeamento contínuo com aplicadores fechados. 

A regulação desta válvula é realizada de modo manual, através de uma 
haste roscada ou de modo pneumático, através do regulador de pressão e 
do manómetro de visualização com uma relação de 1 a 13 com a pressão 
hidráulica.

Sistema de alarme de torre luminosa

Sistema de torre luminosa com duas cores, branco e verde, para os sinais de 
alarme que informam sobre o “nível baixo” e “unidade pronta”, respetivamen-
te.

Sistema de controlo do nível de adesivo

Para controlar o nível de adesivo termofusível no ecrã de visualização da placa 
de controlo ou da máquina principal, use o contacto NO (normalmente aberto), 
sem tensão.

Sistema automático de carregamento do depósito

Os carregadores de granulado da Meler asseguram um nível constante de 
adesivo no interior dos depósitos das unidades de fusão, eliminando a neces-
sidade de reenchimento manual pelo utilizador.

De cada vez que o sensor do depósito deteta um nível baixo de adesivo, envia 
um sinal ao sistema de aspiração que transfere a carga de granulado do reci-
piente de adesivo (ou diretamente do saco de embalamento) para o depósito 
do fusor.
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7. ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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8. ESQUEMAS NEUMÁTICOS

Lista de componentes

Sistema de controlo pneumático com válvula de bypass (opcional)

- 1 Regulador de pressão 1-10 bar.

- 2 Manómetro 0-10 bar.

- 3 VÁlvula limitadora do comando pneumático.

ENTRADA AIRE
AIR INPUT

VÁLVULA LIMITADORA / PRESSURE LIMIT VALVE

RELACIÓN / RATIO 1:15

3

1 2
MANÓMETRO
MANOMETER
P: 0-10 bar

REGULADOR DE PRESIÓN
PRESSURE REGULATOR

P: 0-10 bar
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Neste capítulo está incluída a lista de peças de reposição mais comuns da 
série Macro para garantir um guia rápido e seguro para a seleção.

As peças de reposição estão, naturalmente, associadas a vários grupos de 
acordo com a sua disposição nos respetivos sistemas.

Para um maior conforto, foram incluídas imagens genéricas das peças, nu-
meradas para simplificar a sua identificação no interior da lista.

As listas incluem a referência e a denominação da peça de reposição, indican-
do se o modelo de referência corresponde a 50 ou 120 litros.

9. LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
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A. GRUPO COBERTURA - DEPÓSITO

Nº Ref. Descrição

1 150027980 Grelha protetora do depósito

2 150027990 O-ring Ø54x3

3 150028000 Resistência 12,5x250 300 W

4 150028010 Resistência 12,5x350 900 W

5 10030007 Ligação do terminal de corrente

6 150028200 O-ring do depósito (50 l)

6 150028210 O-ring do depósito (120 l)

7 150114620 Termóstato de segurança 230 ºC

8 150028030 Tela isolante (50 l)

8 150118100 Tela isolante (120 l)

9 150010130 O-ring Ø16x2

10 10020011 Sonda Pt100

10 150117560 Sonda Ni120

11 150028230 O-ring da chave de branco do depósito

12 150025460 O-ring da válvula de bloqueio de paragem do depósito

13 150028110 Argola de fixação de 117 mm

14 150028120 Dobradiça esquerda 150x150

14

13

  

VALIDADO/COMFIRMDIBUJADO/DESIGN
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B. GRUPO DISTRIBUIDOR INDIVIDUAL/DUPLO

Nº Ref. Descrição

1 150027950 Bloco 2 saídas hidráulicas 3/4“ completa

2 150023950 O-ring Ø24x2

3 10100082 Tampa da bomba

3.1 10100083 O-ring da tampa da bomba

4 150027960 Tampa hexagonal intern 3/4” 16h UNF com guarnição

4.1 150041920 O-ring da tampa 3/4”

5 150026330 Válvula de limpeza completa

5.1 150026340 O-ring da válvula de limpeza completa

6 10120095 Tampa e O-ring da válvula de compensação

6.1 10120096 O-ring da válvula de compensação

7 150027970 Resistência 3/8 x 254 630W

8 10020011 Sonda Ni-100

8 150117560 Sonda Ni-120 

 (opcional)

4 1 2
3.1

3

2

4.1

5 5.1

6

6.1

8

7
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Nº Ref. Descrição

1 150026260 Grupo da válvula de pressão mecânica

2 150026270 Grupo da válvula de pressão pneumática (*)

3 150026280 O-ring da válvula de pressão mecânica

4 150026290 Mola da válvula de pressão mecânica

5 150026060 Agulha de fecho da válvula de pressão

6 150026300 O-ring da válvula de pressão pneumática (*)

7 150029250 Cartucho do filtro do distribuidor

8 150029240 Filtro do distribuidor

9 150025260 Corpo do filtro com guarnição

10 150025270 O-ring do corpo do filtro

11 150029260 O-ring do filtro

- 10110030 Manómetro

- 10220031 Regulador de pressão

 
(*) Opcional

C. GRUPO VÁLVULA DE PRESSÃO E FILTRO

2

1

4

3

5

6

9

8 7

10

11
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D. GRUPO MOTOR-BOMBA

Nº Ref. Descrição

1 150025960 Bomba individual 1 cc/rotação relevo Ø79

1 150114020 Bomba individual 2,5 cc/rotação relevo Ø79

1 150025930 Bomba individual 4 cc/rotação relevo Ø79

1 150025970 Bomba individual 8 cc/rotação relevo Ø79

1 150026020 Bomba individual 15 cc/rotação relevo 120x88

1 150026030 Bomba individual 20 cc/rotação relevo 120x88

1 150110870 Bomba individual 30 cc/rotação relevo 120x88

2 150111860 Bomba dupla 2x0,93 cc/rotação relevo 94x80

2 150111870 Bomba dupla 2x1,86 cc/rotação relevo 94x80

2 150111880 Bomba dupla 2x3,71 cc/rotação relevo 94x80

2 150030050 Bomba dupla 2x4,8 cc/rotação relevo 94x80

3 150026430 Guarnições da sede da bomba individual relevo Ø79

3 150028050 Guarnições da sede da bomba individual relevo 120x88

3 150111890 Guarnições da sede da bomba dupla relevo 94x80

4 150026440 Guarnições da sede da placa da bomba individual relevo Ø79

4 150028060 Guarnições da sede da placa da bomba individual 120x88

4 150118120 Guarnições da sede da placa da bomba dupla 94x80

5 R0007217 Acoplamento da bomba individual (1, 2.5, 4, 8 cc/rotação)

5 R0007574 Acoplamento da bomba individual (15, 20, 30, cc/rotação)

5 150118110 Acoplamento da bomba dupla

6 150028080 Motorredutor de 0,375kW com servo

6 150029700 Motorredutor de 0,55kW com servo

6 150111330 Motorredutor de 0,750kW com servo

6 150110880 Motorredutor de 1,1kW com servo

3

2 4

6

5 41

3

APROBACION
Ing. Fabricación Calidad Producción

Nombre:Nombre: Nombre:    

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
 EN EL PUESTO Y

EN LA LINEA EN GENERAL

GUANTES

 
ZAPATOS

 
GAFAS

 
OTROS

 
EQUIPO 

DE SEGURIDAD

Formación requerida
operario

Nº de Pokayokes

Piezas en proceso

Calibración requerida
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E. ARMARIO ELÉTRICO

Nº Ref. Descrição

1 150028140 Passa cabos Pg21

2 10140040 Passa cabos Pg13.5

3 150113660 Placa de controlo

4 150117100 Painel de bombeamento

5 150113680 Placa de alimentação de 6 saídas

5 150113670 Placa de alimentação de 2 saídas

6 150024710 Placa das sondas Pt100/Ni120

7 150028150 Grupo de cabos com fita para controlo de 600 mm

8 150024740 Grupo de cabos para controlo da placa das sondas

9 150091610 Relé de 2 contactos de 24V CC

10 150091370 Inversor G110 de 0,55 kW para motor de 0,375 kW

10 150091580 Inversor G110 de 1,1 kW para motor de 0,75 kW

10 150091590 Inversor G110 de 1,5 kW para motor de 1,1 kW

11 150126410 Inversor V20 de 0,55 kW para motor de 0,375 kW

11 150127100 Inversor V20 de 1,1 kW para motor de 0,75 kW

11 150127140 Inversor V20 de 1,5 kW para motor de 1,1 kW

12 150091600 Fonte de alimentação de 24 V 2,2 A 

13 150028160 Relé de estado sólido de 30 A

14 150024090 Interruptor magnetotérmico, 10 A 1 polo

15 10000440 Magnetotérmico, 16 A 3 polos

16 150110700 Interruptor, 32 A 3 polos

16 150021010 Interruptor magnetotérmico, 16 A 2 polos (50)

17 150024440 Interruptor magnetotérmico, 63 A 4 polos (120)

17 150118130 Interruptor a 40 A 4 polos (50)

17.1 150118140 Interruptor a 63 A 4 polos (120)

18 150118150 Dispositivo de comando

19 150118360 Contactor de 45 A 4 polos 24 V CC

20 150112570 Fusível 16 A 10 x 38 ultra rápido

21 150112410 Fusível 6,3 A 5x20 ultra rápido

22 150112560 Fusível 6,3 A 6x32 ultra rápido

23 16010003 Conector fêmea de 8 polos (mural)

24 150020720 Conector fêmea de 12 polos (mural)

- 150117130 Relé programável LOGO
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DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

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 60204-1:2006. 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 Arazuri, na data: 

V0220
Javier Aranguren

Diretor Geral

Declaração Original



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
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