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1. NORMAS DE SEGURANÇA
Generalidades
A informação contida nestas indicações deve ser aplicada tanto para o uso
habitual da máquina, como para qualquer intervenção que se realize sobre
ela, quer seja com motivo da manutenção preventiva da mesma ou em caso de
reparações e mudanças de componentes de desgaste.
É muito importante respeitar em todos os casos os avisos de segurança
contidos neste manual. Em caso contrário, podem produzir-se lesões
pessoais e/ou danos na máquina ou no resto da instalação.
Antes de começar a trabalhar com a máquina, leia cuidadosamente este
manual e, em caso de dúvida, consulte o nosso Serviço Técnico. Não hesite em
contactar-nos sempre que tiver alguma questão ou dúvida.
Conserve os manuais em perfeito estado e ao alcance do pessoal que utilize e
realize a manutenção da máquina.
Facilite, assim mesmo, o material necessário para a segurança: roupa
adequada, calçado, luvas e óculos de protecção.
Respeite, em qualquer caso, as normas locais em matéria de prevenção de
riscos e regulamentos de segurança.

Simbologia
A simbologia utilizada quer nos equipamentos fusores quer neste manual
representa, em cada caso, o tipo de risco ao qual estamos expostos. A falta de
atenção a um sinal de advertência pode produzir lesões pessoais e/ou danos
na máquina ou no resto da instalação.
AVISO: Risco de receber sacudidas eléctricas. A falta de atenção pode
provocar lesões ou morte.
AVISO: Zona quente de altas temperaturas. Risco de queimaduras. Utilizar
elementos de protecção térmica.
AVISO: Sistema baixa pressão. Risco de queimaduras ou projecção de
partículas. Utilizar elementos de protecção térmica e óculos.
AVISO: Informação de interesse para a utilização correcta do sistema. Pode
provocar um ou vários dos riscos anteriores,pelo que é preciso ter em conta
estas normas para evitar danos.
AVISO: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção poderá levar à
ocorrência de lesões.
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Elementos mecânicos
A instalação de colado requer de partes móbiles que podem causar danos.
Utilizar a instalação devidamente e não eliminar as guardas de segurança
com o equipamento em funcionamento; impedem possíveis riscos de ser
apanhado devido a elementos mecânicos em movimento.
Não utilizar a máquina no caso dos dispositivos de segurança não estarem
colocados ou apresentem deficiências na sua instalação.
Para intervenções de manutenção ou reparação, parar, mediante corte do
interruptor geral, o movimento das partes móveis.

Elementos eléctricos
O sistema funciona com corrente monofásica ou trifásica de certa potência.
Não manipular nunca o equipamento com a alimentação conectada, pode
ocasionar choques eléctricos de grande intensidade.
A instalação tem de estar correctamente conectada a terra.
Os condutores dos cabos de alimentação da instalação devem corresponder à
corrente e voltagem eléctricas requeridas.
Vigiar periodicamente os cabos para evitar esmagamentos, desgastes ou
rasgaduras, assim como evitar, na sua colocação, tropeços ou quedas.
Mesmo que o sistema cumpra com os requisitos EMC, está desaconselhada
a utilização, perto da instalação, de elementos com alto nível de radiação
transmitida, p. ex. móveis ou equipamentos de soldadura.

Elementos hidráulicos
Pelo facto de ser um sistema pressurizado, devem observar-se as precauções
inerentes a um equipamento desta índole.
Os equipamentos fusores incorporam um sistema automático com válvula de
despressurização. Em qualquer caso e, antes de qualquer manipulação, deve
assegurar-se que o circuito de adesivo perdeu completamente a pressão.
Alto risco de projecção de partículas quentes, com o consequente perigo de
queimaduras.
Tome todas as precauções necessárias relativamente à pressão residual
que possa existir nas mangueiras ou noutras partes da instalação durante o
processo de arrefecimento do adesivo. Ao aquecer novamente, se os orifícios de
saída se encontram abertos, existe o risco de projecção de partículas quentes.

Elementos pneumáticos
Alguns equipamentos utilizam ar comprimido com 6 bar de pressão. Antes
de manusear o equipamento, certifique-se de que o circuito já não dispõe de
qualquer pressão. Existe o risco de projeção de partículas a alta velocidade
que podem causar lesões de alguma gravidade.
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Elementos térmicos
Todo o sistema trabalha a altas temperaturas que podem exceder 200 °C
(392 °F). Deve trabalhar-se com protecções adequadas (roupa, calçado,
luvas e óculos de protecção) que cubram bem as partes expostas do corpo.
É preciso ter em conta que o calor, devido às altas temperaturas alcançadas,
não desaparece de forma imediata mesmo que se desligue a fonte, eléctrica
neste caso, que o provoca. Extremar neste sentido as precauções, inclusive
com o próprio adesivo. Este pode continuar muito quente mesmo em estado
sólido.
Em caso de queimaduras:
1.

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

2.

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

3.

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

Materiais
Os sistemas Focke Meler devem ser utilizados com adesivos termofusíveis.
Não se utilizarão com outro tipo de materiais, e muito menos com dissolventes, que possam ocasionar riscos pessoais ou danos nos órgãos internos do
sistema.
Alguns equipamentos destinam-se especificamente à utilização de adesivos
de fusão a quente reagentes ao poliuretano (PUR). A utilização de poliuretano
(PUR) num equipamento que não esteja preparado para o efeito poderá resultar em danos severos para o mesmo.
Na utilização do adesivo serão respeitadas as normas que figuram nas Folhas
Técnicas e de Segurança facilitadas pelo fabricante. Tendo especial atenção às
temperaturas aconselhadas de trabalho, para evitar degradações e carbonizações do adesivo.
Ventilar suficientemente a área de trabalho para eliminar os vapores gerados.
Evitar a inalação prolongada destes vapores.
Serão utilizados sempre componentes ou recâmbios originais Focke Meler, o
que garante o bom funcionamento e prestações do sistema.

Declaração do ruído emitido
O nível de pressão acústica de emissão ponderado A (LpA) do equipamento em
funcionamento nunca excede os 70 dB(A).
O nível máximo de pressão acústica ponderado C (LpCpeak) e o nível de potência
acústica ponderado A (LWA), não excedem valores dignos de referência, não
constituindo, por isso, um risco específico que deva ser tido em consideração.
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Utilização prevista
Os equipamentos fusores estão desenhados para serem utilizados nas
seguintes condições:
•

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

•

Utilização dos equipamentos fusores com elementos acessórios
Focke Meler.

•

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

•

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

•

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

Usos não permitidos
Os equipamentos fusores nunca devem ser utilizados nas seguintes condições:
•

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

•

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

•

Utilização dos equipamentos fusores para aquecer ou fundir produtos
alimentares.

•

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

•

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

•

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

Nota: não altere o equipamento, nem utilize componentes que não tenham
sido fornecidos pela Focke Meler. Quaisquer alterações a um componente do
equipamento ou a parte da instalação deverão ser comunicadas previamente à
Assistência Técnica.
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2. INTRODUÇÃO
Neste manual pode encontrar-se informação sobre a instalação, utilização e
manutenção dos equipamentos fusores de adesivo da série Micron+ de Focke
Meler.
A série Micron+ compreende a gama de equipamentos fusores de adesivo de
5, 10, 20 e 35 litros.
A maior parte das fotografias e desenhos que aparecem neste manual
referem-se ao equipamento fusor Micron+ de 5 litros. Este modelo tem sido
utilizado como referência para a execução deste manual devido a que suas
características principais, com excepção da capacidade do depósito e saídas
de ligação, são idênticas ao resto dos modelos da série Micron+.

Descrição
Os equipamentos fusores de adesivo Micron+ estão concebidos para a sua
utilização com mangueiras e aplicadores Focke Meler em aplicações de
adesivos termofusíveis. Nas suas diversas variantes – cordão, laminação ou
espirolado-spray – atingem um grande campo de aplicações, sendo muito
versáteis em todos os mercados que participa.
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Modos de operação

RANE

Os equipamentos fusores da série Micron+ podem ser utilizados nos modos
descritos a seguir:
BOMBA 1
Velocidade real:

75 rpm
50

•

Modo READY (Preparado). O equipamento de fusão mantém os
elementos quentes à temperatura de trabalho programada. A bomba
mantém-se em espera de pedido de bombeamento de adesivo.

•

Modo RUNNING (em Funcionamento). O equipamento está a bombear
adesivo e todas as condições de trabalho programadas estão corretas.

53 rpm

Referência externa 1

Controlo interno de bombeamento e velocidade. Este modo
de funcionamento implica o controlo total do utilizador sobre o
bombeamento e a regulação da velocidade de rotação da bomba.

Autorização externa 1
Switch 1

BOMBA 2
Velocidade real:

Controlo de bombeamento interno e de velocidade externo. 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.

50 rpm
49 rpm

Controlo de bombeamento externo e de velocidade externo. Este
modo de funcionamento implica o controlo externo do bombeamento
e o controlo manual da velocidade de rotação da bomba.

Referência externa 2

Controlo externo de bombeamento e de velocidade. 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 principa.

Autorização externa 2
Switch 2

•

Modo STOPPED (Bombeamento desativado). A bomba mantém-se
desativada e à espera que seja possível ativar o bombeamento de
forma manual ou automática.

•

Modo de Aquecimento. O equipamento está a realizar o aquecimento das
zonas até à temperatura programada. A bomba mantém-se desativada.

•

Modo STANDBY (Baixo consumo). O equipamento de fusão permanece
em estado de repouso com as temperaturas de todas as zonas ativas a
um valor programável. A bomba permanece desativada.

•

Modo AVISO. O equipamento de fusão deteta um funcionamento incorreto
e avisa o operador do evento. O equipamento pode continuar a operar.

•

Modo ALARME. O equipamento de fusão deteta um erro de
funcionamento e avisa o operador do evento. Em função do tipo de
alarme, o equipamento poderia continuar a operar durante um período
de tempo programado.

•

Modo ERRO. O equipamento de fusão deteta um erro de funcionamento
e avisa o operador do evento. O equipamento não pode continuar a
operar e o bombeamento é imediatamente interrompido. Segundo o
tipo de erro, o equipamento desliga o aquecimento de todas as zonas.

•

Modo OFF (Desligado). O equipamento permanece desligado sem
aquecer nenhuma zona e com a bomba desativada. Mantém-se a
alimentação elétrica e pneumática de rede ao equipamento.

Identificação do equipamento fusor
Quando realizar encomendas de material de recâmbio ou solicitar apoio ao
nosso serviço técnico deverá fornecer o modelo e referência do seu
equipamento fusor.
Estes dados e qualquer outra informação de carácter técnico poderá
encontrá-los na placa de identificação situada no lateral da base do
equipamento fusor.
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Componentes principais
1. Placa frontal de controlo.
2. Porta de acesso à zona electro-pneumática.
3. Tampa de acesso ao depósito.
4. Interruptor principal ON/OFF.
5. Motorreductor.
6. Manómetro de pressão.
7. Regulador de pressão da válvula de bypass (opcional).
8. Acesse a zona para o filtro e purga.
9. Distribuidor de saídas a mangueiras (até 4 conexões hidráulicas dependendo do tipo de conjunto bomba-motor).
10. Instalação ar comprimido (6 bar máx.).
11. Ligações elétricas para a mangueira-aplicador.
12. Placa de identificação.
13. Placa I/O de controle de bombeamento.

1

2

3

4

5

13

6 7 8

9 10

11

12
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Principais componentes do Micron+ Engrenagem com
duas bombas
A marcação da posição dos componentes do equipamento Micron+ com duas
bombas é a mesma para todos os modelos. Neste caso, o equipamento de
fusão de 20 litros foi tomado como modelo.

Para cada montagem de bomba-motor instalada:
1. Motorreductor 1.
2. Motorreductor 2.
3. Regulador de pressão 1.
4. Regulador de pressão 2.
5. Distribuidor de saídas a mangueiras 1.

1
2

3
4

6. Distribuidor de saídas a mangueiras 2.

5
6
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Componentes da placa de controle
1. Ecrã táctil.
2. Led indicador de estado (VERDE, AMARELO, VERMELHO).
3. Led VERMELHO ‘Bombagem OFF’.
4. Botão VERMELHO “Arranque/Paragem bomba”.
5. Botão On/Off Ecrã táctil.
6. Led VERDE‘On Ativado’.

MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

°C
08:31

A

154

154

1

85

154

2

00

1
185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

5

2

42

6

42

10:43

6

3

4

5
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Componentes principais do alimentador automático
Montagem no equipamento
1. Tubo flexível de carga.

8. Entrada de fornecimento de ar (rede).

2. Cotovelo rotativo do alimentador automático.

9. Caixa de ligações.

3. Filtro de descarga.

10. Amplificador do sensor de carga.

4. Sensor de carga.

11.Conetor do sensor e alimentação elétrica.

5. Tampa do depósito.

12. Vibrador pneumático.

6. Saída de ar para a boca de aspiração.

13. Bocal de aspiração.

7. Eletroválvula de carga.

14. Entrada de adesivo na boca de aspiração.

1

6
4

10

2
3
5
7
8

12 13 14
9
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Configuração da gama MICRON+ Engrenagem

MICRON+ 5

/

2

M01

200

BE

S4

PC

-

GC

LD2

B1

SW

A

MB

S

E

Certifications_ (in blank): CE
Melter control_ (in blank): Internal •
E: Prepared for external melter control
Starbi integration_ (in blank): Not integrated
• S: Starbi integrated (2 channels)
Communications_ (in blank): No communication
• MB: ModBus • PB: ProfiBus • PN: ProfiNet •
EN: Ethernet-IP • W: Wifi
Air dryer system_ (in blank): without dryer system
• A: with dryer system
Pump on/off connector_ (in blank): No switch connector
• SW: with switch connector
Light tower_ (in blank): No light tower • B1: Low level •
B2: Low level & temperature ok • B3: temperature ok
Level detector_ (in blank): No level detector • LD1: Floating detector
installed • LD2: with capacitive detector installed • LD3: with high &
low capacitive detectors installed
Lid / Automatic feeder_ (in blank): Standard lid • CG: with granulate
feeder installed • G: standard lid with gas inlet • CL: external feeding from
premelter
Bypass valve pressure control_ MC: Mechanic control • PC: Pneumatic control
• VP: Proportional valve • P1: double pressure (regulator + network) • P2: double
pressure (external regulation)
Gear pump size_ S1: 1cc/rev • S2,5: 2,5cc/rev • S4: 4cc/rev • S8: 8cc/rev • D0,93: 2x0,93cc/rev •
D1,86: 2x1,86cc/rev • D3,71: 2x3,71cc/rev • D4,8: 2x4,8cc/rev • * repeat for each pump installed
separated by ‘/’ ; if there are two equal, once a ‘2’ before
Maximum temperature_ 200: 200°C • 230: 230°C
Sensor type_ M01: Pt100 • N01: Ni120 • R01: NTC-R
Electrical outputs_ 2 • 4 • 6
Tank capacity_ 5: 5kg • 10: 10kg • 20: 20 kg • 35: 35 kg
MICRON+ series

(1) Em caso de bomba simples até 6 saídas. Se for bomba dupla até 4.
(2) A versão de 230 ° C e a versão de tampa com entrada de gás ou ar seco não permitem a utilização de um
detector de bóia.
(3) Se houver duas bombas simples ou duas bombas duplas, na frente do tipo de bomba (SX ou DX) coloque um 2.
Se for uma bomba simples e uma bomba dupla, primeiro coloque a bomba simples (SX) e siga-a a bomba dupla
(DX). O número máximo de bombas é de dois por dispositivo.
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Equipamentos opcionais
Se, na configuração do equipamento, se tiverem escolhido algumas das
diferentes opções, será necessário adquirir separadamente os seguintes
acessórios:

Opção alimentador de adesivo
O alimentador de adesivo deve solicitar-se em separado e é idêntico para os
equipamentos 5, 10, 20 e 35L.

Opção de injeção de gás
Existe a possibilidade de preparar o equipamento com uma entrada de ar ou
gás para o tanque. Esta entrada é feita a partir da tampa e o equipamento vem
preparado da fábrica para isso.

Opção secador de ar
O sistema de secador de ar deve ser pedido separadamente e é o mesmo para
todos os equipamentos 5, 10, 20 e 35L.

Controle de pressão com válvula de bypass
O controle de pressão pode ser com regulagem pneumática ou mecânica. Por
padrão o controle de pressão com regulagem pneumática é incorporado.

Sistema de deteção de nível baixo
Através de um sensor de boia ou capacitivo. Pode-semontar em todos
os equipamento. Se o detector for solicitado após o fornecimento do
equipamento, apenas o detector de bóia pode ser montado, uma vez que o
detector capacitivo requer a usinagem do alojamento no tanque.

Opção baliza de nível baixo
A baliza deve solicitar-se em separado e escolher-se-á entre baliza de
sinalização de nível baixo e incolor (branca) ou baliza de sinalização de nível
baixo (branca) e temperatura OK (verde); quaisquer das duas são iguais para
todos os equipamentos.

Acessórios
Para aumentar a funcionalidade do equipamento de fusão, os seguintes
elementos opcionais podem ser adicionados :
•
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3. INSTALAÇÃO
Aviso: Os equipamentos fusores estão dotados de tecnologias actuais e com
determinados riscos previsíveis. Por isso, permitir unicamente ao pessoal
adequado, com suficiente treino e experiência, ã manipulação, instalação ou
reparação destes equipamentos.

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

Parafusos de ancoragem do equipamento fusor.

•

Cabo de corrente para alimentação eléctrica.

•

Ligação à rede de ar comprimido.

•

Cabo multifilar para funções eléctricas de controlo externo.

•

Opcionalmente, sistema de exaustaõ de gases.

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

C

D

Espaço livre

A
B

E
F
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Cota

Descrição

A

LONGITUDE EQUIPAMENTO

B

LARGURA EQUIPAMENTO

C

ALTURA EQUIPAMENTO

D

ALTURA EQUIPAMENTO COM TAMPA ABERTA

E

LONGITUDE EQUIPAMENTO COM GABINETE DESCOLOCADO

F

COMPRIMENTO DO EQUIPAMENTO COM SUPORTE PARA
VARIADORES DO ARMÁRIO ELÉTRICO REBATIDO

Dimensão
5l
10l
20l
35l
5l
10l
20l
35l
5l
10l
20l
35l
5l
10l
20l
35l
5l
10l
20l
35l
5l
10l
20l
35l

730mm
730mm
730mm
740mm
360mm
360mm
400mm
450mm
630mm
630mm
670mm
830mm
775mm
885mm
1025mm
1215mm
840mm
920mm
925mm
990mm
1200mm
1280mm
1285mm
1355mm

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

Aviso: Risco de electrocussão. Mesmo com o equipamento desligado, existe
tensão nos bornes de entrada, o que pode resultar em perigo em caso de
manipulação interna do equipamento.
Os equipamentos fusores Micron+ devem ser instalados com um interruptor
de desactivação de tensão bloqueável que isole o fusor da sua fonte de
alimentação. Deverá proteger-se contra sobrecargas e curto-circuitos
mediante interruptor magneto-térmico correspondente e instalar uma
protecção pessoal contra derivações à massa mediante interruptor
diferencial.
As potências associadas a estas protecções aparecem indicadas na tabela da
alínea ‘Ligação eléctrica de alimentação’.
Ar comprimido
Para instalar os equipamentos fusores da série Micron+ é necessário dispor de
uma rede de ar comprimido seco e não lubrificado a uma pressão máxima de 6 bar.
Trabalhar a 0.5 bar mínimo, pelo que pressões por baixo deste valor
provocarão funcionamentos intermitentes anómalos.
O consumo de ar está em função do percurso que realiza o cilindro da bomba
e aquelas, em função do consumo de adesivo na aplicação. Por iso será
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necessário, em cada caso, calcular este consumo. De forma geral, podemos
dar como valor máximo um consumo de 40-50 l/min para uma pressão de 6
bar à máxima velocidade da bomba.
Outros factores
Na instalação dos equipamentos fusores da série Micron+ devem ter-se em
conta outras considerações de índole prática:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Evitar vibrações do equipamento fusor.

•

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

Desembalagem
Antes de proceder à instalação do equipamento fusor este deve ser retirado
da sua localização sobre a palete e examinado para detectar possíveis
deteriorações ou roturas. Comunicar qualquer defeito, inclusive da embalagem
externa, ao seu Representante Focke Meler ou ao escritório Principal.
Conteúdo
A embalagem de expedição do equipamento fusor da série Micron+ pode
conter elementos acessórios solicitados na mesma encomenda. Se não for
assimi, os elementos standard que acompanham o equipamento fusor são os
seguintes:
•

Manual de instrucções.

•

Certificado de garantia.

•

Raccords de ligação de mangueiras.

•

Conjunto de conectores para entradas/saídas.

Fixação do equipamento
Para a montagem do equipamentos de fusão da série Micron+, fixe a base no
local desejado por meio dos orifícios indicados para os parafusos M8. Para
mover o equipamento de forma mais confortável use os olhais incluídos para
este propósito.
Aviso: certificar-se que a bancada onde se fixará a placa base está nivelada,
não apresenta vibrações e é capaz de suportar o peso do equipamento mais a
carga completa do depósito.
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O equipamento de fusão pode incluir rotas (opcionales) 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.

Ligação eléctrica de alimentação
Os equipamentos fusores da série Micron+ são fornecidos para serem ligados
à rede eléctrica de alimentação de três formas distintas possíveis, segundo a
sua potência de consumo:
•

1 fase 230 VAC com neutro.

•

3 fases 400 VAC sem neutro.

•

3 fases 230 VAC com neutro.

Em todos os casos requere-se uma boa ligação de toma de terra.
Os valores de consumo, segundo o equipamento fusor e configuração de
saídas, são os que figuram na tabela anexa.
Aviso: Risco de receber choques eléctricos. A falta de cuidado pode provocar
lesões ou a morte.

P

Abrir a porta do armário eléctrico até à sua posição máxima. Passar o cabo de
potência (Ø 18 mm max.) pelo passamuros (P) e fixa-lo, tendo o cuidado que o
cabo está bem presa.

SEM NEUTRO

L

N

PE

1/N ~ 230V 50/60Hz + PE

3-4

L1 L2 L3 N

PE

3/N ~ 400V 50/60Hz + PE

L1 L2 L3 PE
3 ~ 230V 50/60Hz + PE
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Ligar cada fio do cabo de potência no seu lugar correspondente do conector
de entrada de alimentação da placa de potência.
Os valores de consumo relativos a cada equipamento podem encontrar-se na
mesma placa de identificação.

EQUIPE

N.º PARTIDAS

micron+ 5

micron+ 10

micron+ 20

micron+ 35

1 FASE

3 FASES

230 VAC

400 VAC Y

1 Bomba

2 Bombas

1 Bomba

2 Bombas

2

27 A (!)

27 A (!)

12,80

14,17

4

27 A (!)

27 A (!)

19,76

21,13

6

27 A (!)

27 A (!)

25,09

25,09

2

27 A (!)

27 A (!)

17,15

18,52

4

27 A (!)

27 A (!)

19,76

21,13

6

27 A (!)

27 A (!)

25,09

25,09

2

27 A (!)

27 A (!)

19,33

20,70

4

27 A (!)

27 A (!)

19,76

21,13

6

27 A (!)

27 A (!)

25,09

25,09

2

-

-

22,80

24,17

4

-

-

27 A (!)

27 A (!)

6

-

-

27 A (!)

27 A (!)

Potência máxima de ligação para cada par de mangueira/aplicador: 1800 W.
A corrente máxima permitida de ligação é de 27 A por fase. Na tabela são apresentada
a corrente máxima, caso seja utilizada a potência máxima permitida.
Calcule a potência a ser instalada para cada caso, de forma a selecionar a ligação ideal.
1/N ~ 230V 50/60Hz + PE(Não recomendado, exceto Micron+ 5. Não disponível Micron+ 35)
3/N ~ 400V 50/60Hz + PE (Limitado para Micron+ 35)
3 ~ 230V 50/60Hz + PE (ligação de 10 terminais)

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 fusor, deve
certificar-se que o regulador de pressão está completamente fechado. Para
isso, deve girar no sentido contrario ao ponteiro dos relógios a porca do
regulador, localizada na base do equipamento, junto do manómetro até parar.
Ligar a rede de ar do local (6 bar máx.) à entrada do equipamento fusor
através de um tubo flexível com diâmetro exterior Ø6 mm. O equipamento
dispõe de um raccord rápido para isso.
Uma vez comprovado o funcionamento correcto da bomba, poderá ajustar-se
a pressão ao valor de trabalho desejado.
Uma vez comprovado o funcionamento correcto da bomba, poderá ajustar-se
a pressão ao valor de trabalho desejado.
O manómetro indica as escalas das pressões pneumática e hidráulica, sendo
a relação entre ambas aproximadamente de 1:13.

Ø6mm
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Aviso: Na rede de 6 bar a pressão máxima do circuito hidráulico atinge 80 bar.
Risco de queimaduras ou projeção de partículas. Use óculos e elementos de
proteção térmica.
Atenção: Nunca exceda 6 bar de pressão pneumática. Isso pode causar sérios
danos ao equipamento. Risco de projeção em alta velocidade de partículas
que podem causar ferimentos graves

Ligação de mangueiras e aplicadores
Os equipamentos fusores da série Micron+ utilizam componentes standard
Focke Meler. Toda a gama de mangueiras e aplicadors podem ser ligadas a
estes equipamentos.
Nos equipamentos fusores Micron+ de 5, 10, 20 e 35L podem ligar-se até seis
saídas mangueira-aplicador.
Para isso, possuem um distribuidor hidráulico simples com até 4 posições de
conexão, e um distribuidor hidráulico duplo com até 8 posições de conexão
de mangueiras. Ligue as mangueiras ao distribuidor de acordo com as
necessidades de instalação e a facilidade de ligação.
Aviso: Na hora de ligar saídas mangueira-aplicador verificar que a potência
de ligação não supera a potência máxima admitida por cada saída.
Precauções:

1

2

3

4

5

•

Utilizar preferivelmente raccords a 45° ou 90° para minimizar o espaço
que ocupam as mangueiras. Os raccords rectos costumam gerar
curvaturas de rádios muito pequenos que podem causar a rotura
interior da mangueira.

•

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

•

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

6

Estabelecer parâmetros
Uma vez instalado o equipamento fusor e os seus componentes é necessário
estabelecer os parâmetros de trabalho apropriados para a aplicação concreta
que vai ser realizada.
Os equipamentos fusores da série Micron+ simplificam ao máximo esta tarefa,
permitindo ao operador modificar unicamente aqueles parâmetros que são
necessariamente variáveis em cada aplicação.
Entre os diversos parâmetros é imprescindível estabelecer os valores das
temperaturas programadas para cada elemento ligado e o valor de aviso por
sobretemperatura. Ficam outros parâmetros (programações semanais de
ligado e desligado ou o valor de temperatura de standby) para estabelecer em
sistemas avançados, sendo perfeitamente válidos para trabalhar os valores
por defeito estabelecidos em fábrica.
Consulte o capítulo “4 Utilização” para a configuração destes parâmetros.
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Sinais das entradas/saídas externas
Os sinais de entrada e saída do equipamento de fusão (Input/Output) permitem-lhe comunicar com a máquina principal de forma simples e direta.
Os sinais que podem ser utilizados para comunicar com a máquina principal
são:
Tipo(1)

Descrição

Terminal/Conector

ON/OFF
O contacto fechado liga o equipamento; o contacto aberto desliga-o.
Standby
O contacto fechado ativa a função de “Espera” (Standby); o contacto aberto desativa-a
e o equipamento volta ao estado indicado pelos restantes sinais do equipamento.
Terminal

Bombear OFF
O contacto fechado ativa a bombagem (se as condições estiverem satisfeitas); o
contacto aberto desativa-a.

XDI2.1 / XDI2.2
------

Atividade (Auto Standby - OFF)
Input

XDI1.1 / XDI1.2

Contacto para o sinal de controlo de atividade para a passagem do equipamento
para o modo de espera e desligado(2).

Conector
en tarjeta HMI (5)
DI3

Comunicações OFF
O contacto fechado ativa as comunicações (Modbus/Profibus); o contacto aberto
desativa-as. O equipamento deve permitir a utilização dos sinais(3).
Redefinir alarmes
O contato fechado por meio de um pulso reseta os alarmes no equipamento.
Inibição de zonas
Entradas de controlo de inibição de zonas. O equipamento dispõe de 8 contactos
para a inibição de 8 grupos de zonas programáveis(4). Se o contacto estiver fechado, o grupo correspondente permanece inibido (desligado); se o contacto estiver
aberto, a inibição desse grupo é desativada (ligado).

Placa de controlo
da temperatura
X21 (Sinal 1 a 4)
X9 (Sinal 5 a 8)

(1) Consulte o ponto “4 Utilização/Menu Configurações/Configuração dos sinais de entrada e saída”.
Consoante as opções instaladas no equipamento, algumas entradas não serão mostradas no menu.
(2) Consulte o ponto “4 Utilização/Menu Aquecimento/Auto Standby - OFF”.
(3) Consulte o ponto “4 Utilização/Menu Configurações/Configurações Adicionais”.
(4) Consulte o ponto “4 Utilização/Menu aquecimento/Inibições”.
(5) Conector disponível conforme opções instaladas no equipamento.

X9

X21

DI3
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Tipo(1)

Descrição

Terminal/Conector

Standby
Contacto que indica que o equipamento está no modo STANDBY.
Zonas em Temperatura OK
Durante a fase de aquecimento: este contacto indica que todas as temperaturas do
sistema atingiram 3 °C abaixo do seu valor de referência (e que decorreu o tempo
de atraso).
Durante o funcionamento normal: indica que valor atual da temperatura não se
encontra abaixo, nem acima dos valores de alarme programados.
Terminal

Pronto (Ready)

Output

Contacto que indica que o equipamento se encontra no modo READY (com zonas
em Temperatura OK e sem erros).

XDO3.1 / XDO3.2
XDO4.1 / XDO4.2
------

Em execução (Running)
Contacto que indica que o equipamento está no modo RUNNING (com zonas em
Temperatura OK, sem erros e a bombear).

Conector
en tarjeta HMI (2)
DO2

Alarme
Contacto que indica que o equipamento se encontra no modo de ALARME.
Nível
Contacto que indica que o nível de adesivo no depósito alcançou o limite mais alto.
Sem nível
Contacto que indica que o nível de adesivo no depósito alcançou o limite mais
baixo.

(1) Consulte o ponto “4 Utilização/Menu Configurações/Configuração dos sinais de entrada
e saída”. Consoante as opções instaladas no equipamento, algumas saídas não serão
mostradas no menu.
(2) Conector disponível consoante as opções instaladas no equipamento.

DO2

Atenção: A saída de “Temperatura OK” não é um contacto de relé e, portanto,
não suporta tensões de 230 V.
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Ligação das entradas e saídas externas
Atenção: todos os cabos de entrada/saída devem ter aterramento.
No equipamento de fusão, a ligação à terra deve ser feita a partir do
exterior no conector preparado para isso.

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

1. Desligue a corrente elétrica do equipamento.
2. Abra a porta frontal do armário elétrico, rodando o parafuso de fixação
1/4 de volta.

3. Passe o cabo do sinal (máx. Ø14 mm) pelo isolador de passagem
traseiro do equipamento (P) e fixe-o à ancoragem interna, certificandose de que o cabo chega aos terminais correspondentes.
4. Ligue os dois fios ao terminal correspondente. A polaridade da ligação
deve ser respeitada.
Terminal

Polaridade

Conector

Polaridade

XDI 1.1

+24 VDC 200mA

DI3 1

+24 VDC 200mA

XDI 1.2

IN

DI3 2

IN

XDI 2.1

+24 VDC 200mA

DO2 1

+24 VDC 2A

XDI 2.2

IN

DO2 2

GND

XDO 3.1

+24 VDC 100mA

XDO 3.2

OUT

XDO 4.1

+24 VDC 100mA

XDO 4.2

OUT

P

5. Certifique-se de que os cabos estão bem fixados com parafusos dos
terminais.
6. Assegurar que o cabo ficou corretamente ligado e a sua passagem
pelo armário elétrico não apresenta risco de esmagamento, corte ou
qualquer deterioração acidental.
7. Para atribuir a função que executará o sinal ligado, consulte o ponto “4
Utilização/Menu Configurações/Configuração dos sinais de entrada e
saída”.

DO2
DI3

3-9

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

INSTALAÇÃO

Interpretação de entradas e saídas externas
As tabelas abaixo indicam de forma resumida o estado de cada um dos
sinais de entrada e saída do equipamento.
Connection
Input
ON/OFF

Standby

Pumping OFF

Activity

Communications

Reset Alarms

XDI2

DI3

Close

Close

Close

ON

Open

Open

Open

OFF

Close

Close

Close

Standby

Open

Open

Open

No Standby

Close

Close

Close

No pumping

Open

Open

Open

No Action

Close

Close

Close

Transition detected

Open

Open

Open

Transition detected

Close

Close

Close

No Comms

Open

Open

Open

No action

Close

Close

Close

Alarms Reset

Open

Open

Open

No action

Melter

GND

1
2
3

CLOSE = 1

HMI
DI1
DI2

6

XDI1
XDI2
2

OPEN = 0
8

IN

1

External machine
1

+24V
+24

Description

XDI1

SIGNAL

Melter

External machine
1

+24V
+24
IN

2
3

CLOSE = 1
HMI
DI3

6
OPEN = 0
8

GND

1

SIGNAL
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Connection

Running

Alarm

Level

No Level

+24V

Close

Close

In "STADBY"

GND

Open

Open

No "STANDBY"

+24V

Close

Close

In “ Temperature OK”

GND

Open

Open

No “ Temperature OK”

+24V

Close

Close

Ready

GND

Open

Open

No Ready

+24V

Close

Close

Pumping

GND

Open

Open

Not Pumping

+24V

Close

Close

No Alarms

GND

Open

Open

Alarms

+24V

Close

Close

Level “OK”

GND

Open

Open

Level “No OK”

+24V

Close

Close

Level “No OK”

GND

Open

Open

Level “OK”

Melter
3

Machine Ready

XDO4

CLOSE = 1

1 OUT+

1

HMI
DO3
DO4

2
OPEN = 0
1

Zones in
Temperature OK

XDO3

2 OUT-

+24V

XDO3
XDO4
2

OUT

Melter
3

StandBy

Description

DO2

1 OUT+

+24V

CLOSE = 1
2

HMI
DO2

OPEN = 0
1

Output

2 OUT-

OUT
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Ligação da inibição de zonas
Atenção: todos os cabos de inibição devem ter aterramento. No
equipamento de fusão, a ligação à terra deve ser feita a partir do
exterior no conector preparado para isso.

Aviso: Risco de choque elétrico. A falta de atenção pode provocar ferimentos
ou a morte.
1. Desligue a corrente elétrica do equipamento.
2. Remover a estrutura do quadro elétrico, seguindo os passos descritos
na secção de manutenção “Remoção e substituição das proteções
externas”.
3. Rebater a parte lateral do armário elétrico, desapertando o parafuso
indicado. Utilizar a chave allen de 3 mm.

P

4. Passe o cabo do sinal (máx. Ø14mm) pelo isolador de passagem
traseiro do equipamento e fixe-o à ancoragem interna, certificando-se
de que o cabo chega aos conectores (X21/X9) na placa de controlo da
temperatura.
X9

+24

X9

X21

X

8

7

X21

6

5

GND

é é é é é

+24

X

4

3

2

1

GND

é é é é é

5. Remova os conectores da placa e ligue os fios do cabo aos terminais
correspondentes. Para a sua ativação, todos os sinais de inibição
devem ser comutados com o pino GND.
6. Volte a ligar os conectores à placa.
7. Assegurar que o cabo ficou corretamente ligado e a sua passagem
pelo armário elétrico não apresenta risco de esmagamento, corte ou
qualquer deterioração acidental.
8. Para configurar os diferentes grupos de inibição e atribuir-lhes o sinal
correspondente, consulte o ponto “4 Utilização/Menu aquecimento”.
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Sinais externos de controlo da bombagem
Os sinais que podem ser utilizados para o controlo externo da bombagem são
os seguintes
Tipo

Descrição

Terminal

Controlo de velocidade externos bomba1/ bomba 2

Bomba 1: XV1.1 / XV1.2

Contacto para regulação externa da velocidade de bombagem de acordo com
uma rampa programada.

Bomba 2: XV2.1 / XV2.2

Controlo de velocidade externos 1 / bomba 2

Bomba 1: XP1.1 / XP1.2

Contacto para ativação e desativação externas da bombagem. O contacto
fechado ativa a bombagem e o contacto aberto desativa-a

Bomba 2: XP2.1 / XP2.2

Erro de regulador da bomba 1 / bomba 2

Bomba 1: XE1.1 / XE1.2

Este contacto indica que o variador da bomba está em modo de erro.

Bomba 2: XE2.1 / XE2.2

Input

Output

Ligação dos sinais externos de controlo da bombagem
Atenção: todos os cabos de entrada/saída devem ter aterramento.
No equipamento de fusão, a ligação à terra deve ser feita a partir do
exterior no conector preparado para isso.

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

1. Desligue a corrente elétrica do equipamento.
2. Abra a porta frontal do armário elétrico, rodando o parafuso de
fixação 1/4 de volta.
3. Passe o cabo do sinal (máx. Ø14 mm) pelo isolador de passagem
traseiro do equipamento (P) e fixe-o à ancoragem interna,
certificando-se de que o cabo chega aos terminais correspondentes.
4. Ligue os dois fios ao terminal correspondente. A polaridade da
ligação deve ser respeitada.

Terminal

Polaridade

Terminal

Polaridade

XV1.1

GND

XV2.1

GND

XV1.2

+ ISOLATED 0-10V

XV2.2

+ ISOLATED 0-10V

XP1.1

+24 VDC 400mA

XP2.1

+24 VDC 400mA

XP1.2

IN

XP2.2

IN

XE1.1

OUT- 24 VDC 100mA

XE2.1

OUT- 24 VDC 100mA

XE1.2

OUT+ 24 VDC 100mA

XE2.2

OUT+ 24 VDC 100mA

P
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5. Certifique-se de que os cabos estão bem fixados com parafusos dos
terminais.
6. Assegurar que o cabo ficou corretamente ligado e a sua passagem
pelo armário elétrico não apresenta risco de esmagamento, corte ou
qualquer deterioração acidental.
7. Para configurar os sinais, consultar o ponto “4 Utilização/Menu
Bombagem” e “4 Utilização/ Modos de funcionamento”.

Instalação do alimentador automático

Ligação pneumática

2

Antes de ligar a alimentação pneumática ao alimentador automático,
certifique-se de que o regulador de pressão geral ou a válvula de bloqueio
correspondente estão completamente fechados.
Ligue a rede de ar da instalação (6 bar, máx.) à entrada do alimentador
automático (1) mediante um tubo flexível com 10 mm de diâmetro exterior. A
unidade dispõe de uma união rápida para este efeito.

1
3

A saída de ar da rede (2) é ligada mediante um tubo flexível com 10 mm
de diâmetro externo à união Y (3) situada na zona da boca de aspiração do
adesivo.
Para garantir a correta ligação dos tubos de entrada e saída do ar da rede, a
eletroválvula está marcada com os números 1 e 2 respetivamente.
Após a ligação, assegure a passagem do ar de rede e certifique-se de que
não excede a pressão de 6 bar. Pressões superiores representam gastos
desnecessários e podem produzir turbulência dentro do depósito do
equipamento de fusão com o consequente mau funcionamento deste último.

Ligação do tubo de aspiração
O tubo de aspiração deve ser ligado ao cotovelo rotativo do alimentador
automático, introduzindo-o completamente na boca metálica.
Coloque o cotovelo na posição mais adequada para a instalação, de acordo
com a localização do recipiente do adesivo.
Para isso:

3-14

•

Afrouxe ligeiramente os três parafusos que fixam a tampa do filtro e
o cotovelo rotativo.

•

Coloque o cotovelo rotativo na posição desejada, rodando-o nessa
direção.

•

Volte a apertar os três parafusos para bloquear a posição do
cotovelo e impedir que se mova.
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Colocação do tubo de aspiração
Para poder transferir o adesivo do recipiente para o depósito do equipamento
de fusão, o tubo de aspiração deve ser introduzido até ao fundo do mesmo.
As quatro abas que protegem a entrada permitem que o tubo assente no
fundo sem a obstruir, libertando a passagem para a sução do adesivo.
O elemento vibratório (pneumático) permite manter o adesivo solto ao redor
da entrada para facilitar a sua sução.
O elemento de sução utiliza ar comprimido para, pelo efeito venturi, criar uma
depressão no seu interior que absorve o granulado do adesivo e o empurra
para o depósito do equipamento de fusão.
DEPRESSÃO

Através do efeito Venturi, aplicado ao alimentador automático, a corrente de
ar no interior da conduta fechada diminui a pressão da mesma ao aumentar a
velocidade quando passa pelo estreitamento da boca de entrada.
Como a entrada de aspiração está ligada a este ponto, o adesivo alojado na
mesma é sugado e transferido para o depósito do equipamento de fusão
através do tubo flexível que os liga.

ENTRADA DE AI

FUROS INTERNOS
SAÍDA DE AR
Ligações elétricas
Ligue o cabo de sinal ao conector correspondente na parte traseira do
equipamento.
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4. UTILIZAÇÃO
Nesta secção aparece a forma de utilização do equipamento fusor. Embora o seu
funcionamento é muito simples, não deve ser utilizado pelo pessoal não treinado.
Aviso: O uso inadequado pode provocar danos no próprio equipamento ou na
pessoa que o manipular, provocando inclusive a morte.

MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

Informação geral

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

°C

Numa instalação de hot-melt existem três grandes grupos de elementos com
controlo térmico: a unidade fusora, as mangueiras de transporte e os aplicadores
de aplicação. Todos eles controlam-se desde o painel frontal do equipamento fusor.
O primeiro grande grupo é o conjunto depósito (A) é distribuidor (1 é 2). Cada
um deles tem seus próprios parâmetros operacionais programáveis.

08:31

A

154

154

1

85

154

2

00

O segundo grupo é o das mangueiras . Identificam-se no painel frontal, segundo
modelo do equipamento, desde a n.º 1.1 até a n.º 6.1. Cada uma delas, tem o seu
próprio valor programado.
O terceiro grupo é o dos aplicadores. Identificam-se no painel frontal, segundo
modelo do equipamento, desde a n.º 1.2 até a n.º 6.2. Cada uma delas, tem o
seu próprio valor programado.
Os números da mangueira e aplicador atribuem-se automaticamente ao canal
de mangueira/aplicador ao qual estão ligados através do conector na parte
traseira do fusor.

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

5
42

6

42

10:43

1

3

5

2

4

6

Abastecimento do depósito
Opcionalmente, o depósito pode estar equipado com dois tipos de sensores,
um do tipo capacitivo e outro do tipo flutuador. O sensor capacitivo avisa
quando o adesivo atinge o nível programado através de um sinal de nível de
adesivo baixo. O sensor do tipo flutuador avisa quando o nível de “hot-melt”
fundido desce até um terço da sua capacidade.
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A unidade marcará o aviso mediante o sinal externo que, em caso de estar
ligada, activará o dispositivo correspondente (opcional).
Aviso: Antes de recarregar o depósito, assegurar-se que o adesivo é do
mesmo tipo do que já existe. As misturas de adesivos de distintos tipos podem
ocasionar danos nos equipamentos fusores.
Aviso: Não encher o depósito acima da boca de carregamento.
Para encher o depósito:
1. Abrir a tampa do depósito.
2. Utilizar uma pá ou uma concha para recarregar o adesivo. Encha o
reservatório, no máximo, até 1 cm, por baixo da boca de carregamento.
A tampa deve-se poder fechar normalmente.
Aviso: Risco de queimaduras. Recarregar sempre com luvas e óculos de
protecção.
Modelo
Micron+ 5

Capacidade*
5.15 l

5.15 kg

Micron+ 10

9.7 l

9.7 kg

Micron+ 20

19.7 l

19.7 kg

Micron+ 35

37.4 l

37.4 kg

* para densidade de 1g/cm3
3. Fechar a tampa após a recarga.

Arranque do equipamento fusor
Antes de arrancar o equipamento fusor é necessário comprovar que a unidade
está instalada correctamente e todas as suas ligações de entrada/saída e
acessórios estão realizadas.
Assim mesmo, deve-se comprovar que o equipamento está carregado com o
adesivo que vai ser utilizado e tem programados os parâmetros de trabalho.
Para iniciar:
1. Ligar o interruptor do equipamento fusor.
Quando o interruptor é acionado, o led VERDE de POWER permanece
aceso. O equipamento está alimentado, mas o ecrã permanece desligado.
2. Ao premir o botão ON/OFF (Ligar/Desligar), o ecrã liga-se e a luz de
POWER (Alimentação) mantem-se acesa. O ecrã principal mostra o
estado do equipamento.
Uma vez atingido o valor de referência da temperatura (T-3 °C) de todos
os elementos ativos, ativa-se um atraso temporizado programável até
que seja dada autorização de funcionamento da bomba e de ligação à
máquina principal, através do sinal externo de Temperatura OK.
Enquanto o sistema conta o tempo de atraso, o símbolo de temperatura
OK pisca até o valor de tempo programado ser alcançado. O ecrã
mostra sempre os valores da temperatura atual para cada zona.
Se as temperaturas em todas as zonas ativas excederem a
temperatura de referência (T-3 °C) em menos de 5 minutos, a unidade

4-2

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

Estado do
equipamento

Símbolo no ecrã

MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM

Luz LED central

Descrição

Aquecimento

O equipamento está a aquecer as zonas
programadas.

Atraso

As zonas estão à temperatura de
referência, mas o ‘Atraso na autorização
de bombagem’ está ativado.

08:31

Standby

El depósito o el distribuidor están en modo
Standby.

Inibição

O depósito ou o distribuidor estão no
Standby.

Aviso

Alarme

Error

Zonas em
Temperatura OK

O equipamento tem uma avaria, mas pode
continuar a funcionar.
O equipamento tem algum erro de
funcionamento e continua a operar
durante um período de tempo
programável.
O equipamento tem uma avaria e não pode
continuar a funcionar.
As zonas estão à temperatura de
referência.

passará para o estado “Temperatura OK” sem ter em conta o “Atraso
na autorização de bombagem”.
3. No manómetro do equipamento, verificar se a pressão produzida está
correta. Valores inferiores a 0,5 bar podem provocar movimentos
erráticos da bomba.

Autorização de bombagem manual
Atenção. A autorização de bombeamento automático depende do tipo de
configuração e das condições de instalação do equipamento. Para obter
mais informações, ver os pontos “Função de bloqueio automático de
bombeamento” e “Configuração de ativação e ativação de bombeamento”.

Quando o equipamento alcança a temperatura de funcionamento programada
(Zonas em Temperatura OK) e não existem erros, é possível ativar (READY) ou
desativar (STOPPED) o funcionamento da bomba pressionando a tecla “STOP”.
Quando a bomba está desativada, o led vermelho junto à tecla permanece
aceso.

MODO
STOPPED

Pressione para
ativar
bombagem

MODO
READY

Pressione para
desativar
bombagem
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Ecrã de equipamento fusor
O ecrã tátil de 7 polegadas do equipamento apresenta os dados principais e
contém um menu do utilizador, para poder configurar e utilizar o equipamento
de acordo
com asENGRANE
suas preferências. O menu do usuário contém a seguinte
MICRON+
HMI
: S02002101 v1.1.2
estrutura:
TC
: S02200100 v1.0.84

+ ENGRANE

01
00
01
00

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB : S02102100 v1.0.106

Alarmes

Calendário

REINICIAR TUDO
2018-05-20

11:15

Habilitar todos os calendários
REINICIAR

A12: Sobreaquecimento zona 6.1
2018-05-20

10:45

REINICIAR

MICRON+ ENGRANE
A19: Sensor avariado zona 2.2
2018-05-20

C3

T

Q

Hora

Ecrã Inicial

08:31

A

154

D

Standby

OFF

HMI
TC

: S02002101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84

IO SB

: S02102100 v1.0.106

15:00
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
00:00

Menu Alarmes

ON

C6
S

MICRON+ ENGRANE

13:15

W14: Baixa temperatura Depósito

C5
S

11:00

°C

08:32

C4
Q

07:00

A53: Sensor avariado zona mangueira 6

+ ENGRANE

01
00
01
00

C2

S

10:03

HMI
: S02002101 v1.1.2
A66: Thermostat
TC
: S02200100 v1.0.84
2018-05-20
09:12v1.1.1
IO PUMP
: S02101101
REINICIAR
IO SB : S02102100 v1.0.106
2018-05-20

C1

BOMBA 1

00:00

154

1

85

154

2

00

75 rpm
50

Velocidade real:

53 rpm

Referência externa 1

Menu Calendário

Autorização externa 1
Switch 1

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

BOMBA 2
Modo de Espera

Temperatura
Valor de referência Geral

-

Variação Geral

Estado

185

1

170

150

154

2

154

100

3

100

---

4

---

5

Area

Real

Ref.

T: Depósito

152

150

D: Distribuidor

150

150

1.1: Mangueira 1

49

OFF

1.2: Aplicador 1

170

155

2.1: Mangueira 2

130

145

2.2: Aplicador 2

100

100

+

Autorização externa 2
Switch 2

MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

5
42

6

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

Bombagem

42
Palavra-passe:

******

Redefinir código da
palavra-passe A: 1285

MICRON+ ENGRANE

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

MICRON+ ENGRANE
Palavras-passe de accesso

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

Unidades e Língua
Unidade:

°C

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

Menu

Data e Hora
°F

English

Español

Deutsch

Français

Italiano

Portugues

Polski

Česky

2021-05-12
Data

10:43

AAAA

MM

DD

2021

05

12

Hora

HH

MM

10

43

Versão do software
HMI
:
TC
:
IO
:
IO
:
Sensores

S02002101 v1.1.2
S02200100 v1.0.84
S02101101 v1.1.1
S02102100 v1.0.106
de temperatura:
PT100

Efetue a leitura do código para transferir o
manual do utilizador

Nederlandse

Menu Unidades e Lingua
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Menu de Controlo da

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

10:43

MICRON+ ENGRANE
S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

49 rpm

Referência externa 2

Menu Temperaturas
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

50 rpm

Velocidade real:

OFF Geral

Menu Data e Hora

1. Aquecimento

2. Definições

3. Bombagem

4. Estatísticas

5. Carregar

Menu Principal

MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

Características gerais
De uma forma geral, existem vários ícones e informações que se repetem ao
longo da navegação nos ecrãs. Como tal, estes serão explicados no início e
omitidos nos ecrãs seguintes.
Ícones de navegação
Ícone de seta para a direita (AVANÇAR), situado na parte inferior direita
do ecrã. Surge quando existe a possibilidade de navegação para um ecrã
seguinte. A partir do ecrã HOME (Inicial), permite aceder ao MENÚ (Menu).
Ícone de seta para a esquerda (RECUAR), situado na parte inferior esquerda
do ecrã. Em todos os ecrãs do menu, existe este ícone que permite regressar
ao ecrã anterior.

RECUAR

HOME

AVANÇAR

MICRON+ ENGRANE

: S02002101
v1.1.2 o ícone
A partir de qualquer ecrã, é possível voltar ao ecrãHMI
principal
premindo
: S02200100 v1.0.84
HOME, situado na parte inferior central do ecrã. TC
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB

: S02102100 v1.0.106

Guardar alterações

T: Depósito

O ícone “GUARDAR CAMBIOS” (Guardar alterações), situado na parte superior
direita do ecrã, surge nos ecrãs de introdução de dados e de programação.
Se os dados apresentados pelo ecrã estiverem armazenados, o ícone será
visualizado sobre um fundo azul. Se os dados não estiverem armazenados, o
ícone terá um fundo verde.
Nota: O equipamento não armazena dados de programação automaticamente.
Sempre que modificar ou programar qualquer dado que deseje conservar,
prima o ícone “GUARDAR CAMBIOS” (Guardar alterações).
Premir para guardar.

Real

Referência

152 °C

150 °C

!

Standby

-60 °C
PID: Standard
P:

30

I:

12

D:

300

Parâmetros guardados..

MICRON+ ENGRANE

HMI
: S02002101 v1.1.2
Interpretação
dos ecrãs
TC
: S02200100 v1.0.84

IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB : S02102100
Branco:v1.0.106
texto

editável.
Azul: texto não editável.

Temperatura:

2.2 Configurações adicionais

Verde: premir para guardar.
Azul: parâmetros guardados.

Som de alarme
Proteção ecrã

10 min
Alarme de temperatura interior

Teclado
alfanumérico

85 °C

Branco: parâmetro editável.
Cinzento: parâmetro não editável.
Teclado numérico

60 s

Pumping autolock
OFF after reset
Modbus

Verde: ativado.
Branco: desativado.
Cinza: Não habilitado.

Node:

10

B:

57600
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Ecrã HOME (Inicial)
Ecrã principal onde são mostrados os valores mais representativos do
equipamento.

ON+ ENGRANE

2002101
2200100
2101101
2102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

A
D

°C
08:31

A

154

154

1

85

154

2

00

J
H

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

L
M

6
10:43

A - Estado dos alarmes e acesso ao menu de alarmes.
B - Estado da temperatura e acesso ao menu rápido da
temperatura e estados de aquecimento.
C - Calendário ativado/desativado e aceso ao calendário.
D - Nível de adesivo no depósito (opcional).
E - Temperatura atual do depósito.
F - Bombagem ativada/desativada. Velocidade da bomba.
G - Temperatura atual do distribuidor.
H - Temperatura atual das mangueiras.
I - Temperatura atual dos aplicadores.
J - Símbolo da mangueira/aplicador.
L - Acesso ao menu Idioma
M - Hora do sistema e acesso ao menu Data/Hora do sistema.

5
42

B
C
E
F
G
K
I

42

K - Programador de disparos ligado ao equipamento
(opcional).
A la pantalla de MENU PRINCIPAL

Estado geal da temperatura

Zonas ativas a Temperatura OK.

Equipamento em aquecimento.
Equipamento em aquecimento.

08:31

Contagem decrescente do temporizador de “Atraso na autorização de
bombagem”, depois de todos os elementos aquecidos ativos terem excedido
a sua temperatura de referência ± 3°.
Equipamento no Standby.

Equipamento no modo Inibição.

Equipamento em alarme por temperatura excessiva ou baixa temperatura.
Além disso, este ícone indica se a temperatura está em °C ou °F.
Premindo o ícone, acede-se ao menu de temperatura e estados de aquecimento.
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Estado de alarme

Não há erros.

O equipamento tem uma avaria, mas pode continuar a funcionar.

O equipamento tem uma avaria e não pode continuar a funcionar.

Premindo o ícone, acede-se ao menu ALARMES.
Estado de calendário

Calendário desativado.

Calendário ativado

Premindo o ícone, acede-se ao menu CALENDÁRIO.
Status de nível de adesivo

• SEM carregamento automático

• COM carregamento automático

• SEM sensor de nível

• Nível de adesivo quase vazio

• COM carregamento automático
• Nível de adesivo quase vazio e
A CARREGAR
• SEM carregamento automático

• COM carregamento automático

• COM sensor de nível.
Nível de adesivo quase vazio

• Nível de adesivo suficiente e A
CARREGAR (tempo adicional)

• SEM carregamento automático
• COM sensor de nível.
Nível de adesivo suficiente

• COM carregamento automático
• Nível de adesivo suficiente

4-7

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

Estado de bombe

Bombeo no activado.

Bombeo activado.

Erro de bombagem.

Pressionando o ícone você acessa o menu BOMBAGEM.
Estado de temperatura

083

Zona de aquecimento.

Não há ligação física dos elementos nessa zona.

---

Erro no sensor de temperatura dessa zona.

150

Zona com Temperatura OK.

120

Zona no Standby.

52

Zona no modo Inibição (Off).

Zona com aviso por temperatura excessiva ou baixa temperatura.
165

Nota: Para que uma zona possa emitir um aviso de temperatura baixa, deve
primeiro atingir a temperatura de referência.
Zona em alarme por temperatura excessiva ou baixa temperatura.

170

Nota: Para que uma zona possa emitir um alarme de temperatura baixa,
deve primeiro atingir a temperatura de referência.

Premindo a zona de temperatura, acede-se ao menu de temperatura e estados de aquecimento.
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Ecrãs de configuração rápida de Temperatura e Estados
de aquecimento

ON+ ENGRANE
Estes ecrãs permitem aceder à configuração rápida do equipamento.

02002101
02200100
02101101
02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

A
C

Modo de Espera

Temperatura

-

Variação Geral

150
5

A - Standby geral do equipamento (ativar/desativar).
B - OFF geral do equipamento (ativar/desativar).
C - Programação da temperatura.

Estado

Valor de referência Geral

F
G

B

OFF Geral

+

D
E

D - Valor d referência geral da temperatura (todas as zonas).
E - Variação geral da temperatura em relação ao valor de
referência.
F - Zonas de temperatura (14 zonas).

Area

Real

Ref.

T: Depósito

152

150

D: Distribuidor

150

150

1.1: Mangueira 1

49

OFF

•

Equipamento ON (ligado): Temperatura de referência.

1.2: Aplicador 1

170

155

•

2.1: Mangueira 2

130

145

Equipamento ou componente em standby: Temperatura
de Standby.

2.2: Aplicador 2

100

100

•

Componente inibido: OFF (desligado)

H

G - Temperatura atual.
H - Temperatura de referência ou regulação.

ON+ ENGRANE

02002101
02200100
02101101
02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

Modo de Espera

OFF Geral

Temperatura

J

Grupo OFF

Grupo OFF: 1

Area

L

Estado

T: Depósito
D: Distribuidor
1.1: Mangueira 1

Standby

Verde: ativado/Cinzento: desativado

I

I - Programação dos estados das zonas.

K

K - Seleção do grupo.

J - Inibição/ativação por grupos de zonas.

L - Ativação do Standby em cada zona.
M - Ativação da Inibição em cada zona.

OFF

M

1.2: Aplicador 1
2.1: Mangueira 2
2.2: Aplicador 2
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Modo de Espera

Temperatura

Estado

-

Variação Geral

Programação da temperatura

150

Valor de referência Geral

RANE

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

OFF Geral

+

5

Area

Real

Ref.

T: Depósito

152

150

D: Distribuidor

150

150

1.1: Mangueira 1

49

OFF

1.2: Aplicador 1

170

155

2.1:Modo
Mangueira
2
de Espera

130

2.2: Aplicador 2

100

OFF 145
Geral

100

Temperatura

1.

Introduza um valor em “Valor de referência geral” para programar
simultaneamente todas as zonas com esse valor de temperatura.

2.

Para fazer ajustes rápidos, introduza um valor de variação em “Variação
geral” e some-o (+) ou subtraia-o (-) ao valor “Valor de referência geral”.
O valor é somado ou subtraído simultaneamente a todas as zonas.

3.

Para programar cada zona individualmente, clique no “valor de
referência” e introduza o novo valor de temperatura desejado.

Programação dos estados
1.

Prima “Standby” para ativar (verde) ou desativar (cinzento) o Standby
(standby) em todas as zonas.

2.

Prima “Off Geral” para ativar (verde) ou desativar (gris) a inibição em
todas as zonas.

3.

Para inibir um grupo de zonas, selecione o grupo e ative a inibição
(verde). Para definir os diferentes grupos, consulte o ponto “Inibições”.

4.

Prima “Standby” em cada zona para ativar (verde) ou desativar (branco) o
Standby (standby) individualmente.

5.

Prima “OFF” em cada zona para ativar (verde) ou desativar (branco)

Estado

Grupo OFF

Grupo OFF: 1

3
Area

Standby

OFF

T: Depósito
D: Distribuidor

individualmente a inibição.

1.1: Mangueira 1
1.2: Aplicador 1

RANE

2.1: Mangueira 2
2.2: Aplicador 2

Calendário

Calendário

Habilitar todos os calendários

C1

C2

C3

S

T

Q

Hora
07:00
11:00
13:15
15:00
00:00
00:00
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C4
Q
ON

C5
S

Quando o equipamento é ligado, fá-lo no modo que tiver o calendário
programado, se o calendário estiver ativado.

C6
S

Standby

Este menu permite programar um calendário com as mudanças de estado do
equipamento. Una vez ativado, o equipamento muda de um estado para outro
automaticamente.

D
OFF

É possível criar até seis calendários (C1, C2, etc.) e até seis mudanças
de estado por dia, indicando se o equipamento está em ON, Standby ou
Inibição(Off).
Através da opção “Habilitar todo o calendário”, é possível ativar ou desativar
simultaneamente todos os calendários criados.
É possível adicionar diferentes dias da semana a cada calendário. Deve ter-se
em conta que um mesmo dia não pode ser programado em dois calendários
ativos. Assim, se um dia da semana estiver programado num calendário ativo,
só pode estar noutros calendários se estiverem desativados.

MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM
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Menu Unidades e Lingua

MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

•

Unidades: Para escolher se pretende que as temperaturas sejam exibidas em °C ou °F.

•

Seleção de idioma: Clique sobre o idioma desejado.

Configuração da Data e Hora

Unidade:

MICRON+ ENGRANE

: S02002101
v1.1.2
Neste ecrã, é possível visualizar e alterar a dataHMI
e a hora
do sistema.

Mostra averão do software.e tipos de sensores

Unidades e Língua

TC
: S02200100 v1.0.84
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO temperatura
SB : S02102100 v1.0.106
de
instalados.

°C

°F

English

Español

Deutsch

Français

Italiano

Portugues

Polski

Česky

Nederlandse

Data e Hora

Também mostra:
•

La versión del software del equipo.

•

A versão do software do computador.

•

O tipo de tecnologia dos sensores instalados.

2021-05-12
Data

10:43

AAAA

MM

DD

2021

05

12

Hora

HH

MM

10

43

Versão do software

Alarmes e avisos

MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

HMI
:
TC
:
IO
:
IO
:
Sensores

S02002101 v1.1.2
S02200100 v1.0.84
S02101101 v1.1.1
S02102100 v1.0.106
de temperatura:
PT100

Efetue a leitura do código para transferir o
manual do utilizador

Apresenta os alarmes e os avisos por ordem cronológica. Exibe 5 alarmes em
cada ecrã com um total de 3 ecrãs.
Quando um alarme/aviso necessitar de um reset para que o equipamento
retome o funcionamento, é exibido um botão para premir e confirmar que o
problema foi resolvido. Através do sinal externo 'Redefinir alarmes' também é
possível realizar esta operação.
No final do ecrã, é exibido o botão “Reiniciar Tudo” para eliminar todos os
registos de alarmes/avisos.

Alarmes
REINICIAR TUDO
2018-05-20

11:15

REINICIAR

A12: Sobreaquecimento zona 6.1
2018-05-20

10:45

REINICIAR

A19: Sensor avariado zona 2.2
2018-05-20

10:03

A66: Thermostat
2018-05-20

09:12

REINICIAR

A53: Sensor avariado zona mangueira 6
2018-05-20

08:32

W14: Baixa temperatura Depósito
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Menu de Controlo da Bombagem
Este menu permite configurar as opções de funcionamento para cada uma
BOMBA 1

75 rpm
50

Velocidade real:

53 rpm

das bombas instaladas.
•

Referência externa 1
Autorização externa 1

Quando a tecla está verde, a bomba está em funcionamento; quando está
cinzenta, a bomba permanece parada.

Switch 1

•

BOMBA 2

50 rpm

Velocidade real:

Colocação em funcionamento ou paragem da bombagem: Se a
autorização externa estiver desativada, prima a tecla “Bomba 1 / 2” para
ativar ou parar manualmente a bombagem.

Velocidade de bombagem: Se a referência de velocidade externa estiver
desativada, ao clicar é possível programar a velocidade da bomba.
Os valores mínimos e máximos que permite programar são os
estabelecidos nos alarmes de velocidade mínima e máxima da bomba.
Ver o ponto “Menu 3. Bombagem / Alarmes de bombagem”.

49 rpm

Referência externa 2

Na parte inferior, o ecrã indica a velocidade efetiva da bombagem nesse
momento.

Autorização externa 2

•

Switch 2

Referência externa: Ativa ou desativa o controlo externo da velocidade da
bomba.
Se estiver ativado, é possível aceder a um ecrã para a programação da
rampa de velocidades da bombagem. Ver o ponto “Configuração da rampa
de velocidades”.

RANE
•
Bomba

Autorização externa: Ativa ou desativa a autorização de bombagem
externa.
Quando o contacto está ativado, o led da direita acende-se a verde.

Volt

rpm

1

0,0

0

2

3,0

20

3

4,0

50

4

7,0

60

Quando o contacto está ativado, o led da direita acende-se a verde.

5

10

100

Quando está desativado, acende-se a vermelho.

Analog input

3,5 V

10
5
0

4-12

0

50

100

Quando está desativado, acende-se a vermelho.
•

Switch: Ativa ou desativa a colocação em funcionamento da bomba, a
partir de um conector Switch instalado no equipamento (opcional).

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR
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Modos de funcionamento

RANE

Modo de funcionamento com controlo interno da bombagem e controlo
interno da velocidade
°C

Neste modo de trabalho, é o utilizador que tem o controlo manual sobre a
colocação em funcionamento, paragem e velocidade da bomba.

08:31

RANE

A

154

154

1

85

154

2

100

BOMBA 1

170
53 rpm

21

154

2

154

100

3

100

---

4

---

Para operar segundo este modo de funcionamento, devem realizar-se os
seguintes passos:
1. No ecrã inicial, clique no ícone do estado da bomba para aceder ao
menu de Controlo da Bombagem.

75 rpm
50

Velocidade 185
real:

As opções “Referência externa” e “Autorização externa” devem estar
desativadas.

3

Referência externa 1

2. No menu de Controlo da Bombagem, clique na bomba que pretende
colocar em funcionamento. Quando a tecla está verde, a bomba está
ativada; quando está cinzenta, a bomba permanece parada.

Autorização externa 1

RANE

Switch 1

Para colocar a bomba em funcionamento, devem ser cumpridas as
seguintes condições:

5

42

42

6

BOMBA 2

50 rpm

10:43
Velocidade 3.
real:
Bombagem

49 rpm

Referência externa 2
Alarme velocidade bomba 1

•

O equipamento deve estar a uma “Temperatura OK”.

•

O tempo de “Atraso de autorização da bombagem” deve ter decorrido.

•

Se a “Segurança da bombagem” estiver ativada, a bombagem deve
estar equipada com o botão “STOP” (led vermelho apagado).

•

Não devem existir alarmes que impeçam a bombagem.
Se existir um ajuste de velocidade prévio, este valor aparecerá no ecrã
e a bomba começará a rodar à velocidade indicada, sempre que sejam
cumpridas as condições anteriores. Caso contrário:

Autorização externa 2
10 rpm
90 rmp
30 s
min
Switch 2

max

3. Clique na velocidade e programe a nova velocidade de rotação. Neste
momento, a bomba começará a rodar à velocidade programada.

Alarme velocidade bomba 2

15 rpm

85 rmp

min

RANE

35 s

O limite máximo de rotações permitido é de 100 (recomenda-se
trabalhar a velocidades não inferiores a 10 rpm, nem superiores a 80
rpm). Os valores mínimos e máximos que permite programar são os
estabelecidos nos alarmes de velocidade mínima e máxima da bomba.
Ver o ponto “Menu 3. Bombagem / Alarmes de bombagem”.

max

RANE
BOMBA 1

75 rpm
50

Velocidade real:
BOMBA 1

53 rpm
75 rpm
50

Referência
1 rpm
Velocidade
real: externa 53

RANE

Referência
Autorizaçãoexterna
externa11
Autorização
externa 1
Switch 1
BOMBA 1
75 rpm
50
Switch
1
Velocidade
real:
BOMBA 2

4

53 rpm
50 rpm

Referência externa 1
Velocidade real:
49 rpm
BOMBA 2
50 rpm
Autorização
externa49
Referência
21 rpm
Velocidade
real: externa
Referência
externa
Switch
1
Autorização
externa22

4-14

4

Autorização
externa 2
Switch
2
BOMBA 2
50 rpm
Switch
2
Velocidade
real:

49 rpm

Referência externa 2

A bomba irá parar sempre que:

4
•

A placa de controlo seja desativada através do botão de alimentação
ON/OFF.

•

O botão “STOP” da bombagem (led vermelho aceso).

•

O sinal de erro do variador seja ativado.

•

O alarme “RPM MÁXIMAS” seja acionado.

•

O alarme “RPM MÍNIMAS” seja acionado.

4. Se o equipamento apresentar um conector traseiro de tipo Switch
(opcional), a ativação da bombagem é realizada também a partir do
dispositivo associado a este conector. Para que a bomba possa ser
ativada, é necessário que tanto o botão de bombagem como o switch
estejam ligados.
Quando o led está verde, o contacto está fechado e a bomba pode ser
colocada em funcionamento; quando está vermelho, o contacto está
aberto e a bomba permanece parada.
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MICRON+ ENGRANE
MICRON+ ENGRANE

Modo de funcionamento com controlo interno da
bombagem
e controlo
HMI
:
HMI
: S02002101
S02002101 v1.1.2
v1.1.2
TC
:
S02200100 v1.0.84
externo da velocidade
TC
:
HMI
: S02200100
S02002101 v1.0.84
v1.1.2
IO
PUMP
IO
PUMP :
: S02101101
S02101101 v1.1.1
v1.1.1
TC
IO
SB :
: S02200100
S02102100 v1.0.84
v1.0.106
IO
IO SB
PUMP :
: S02102100
S02101101 v1.0.106
v1.1.1
SB : S02102100
v1.0.106
oIOcontrolo
manual
sobre

Neste modo de trabalho, é o utilizador que tem
a
colocação em funcionamento e paragem da bomba. O controlo da velocidade
da bomba é realizado através de um sinal externo de 0-10 V a partir da
máquina principal.

BOMBA
BOMBA 1
1

154

1

85

154

2

00

Autorização
Autorização externa
externa 1
1

MICRON+ ENGRANE

A

154

Switch
Switch 1
1

: S02102100 v1.0.106

1. No ecrã inicial, clique no ícone do estado da bomba para aceder ao
menu de Controlo da Bombagem.
2. No menu de Controlo da Bombagem, clique na bomba que pretende
colocar em funcionamento. Quando a tecla está verde, a bomba está
ativada; quando está cinzenta, a bomba permanece parada.

BOMBA
1
BOMBA 2
2

50
75 rpm
50
rpm

Velocidade 185
real:
Velocidade
real:

49
rpm
170
53
49 rpm

21

154
154
2
Referência
externa
Referência
externa
12
2

MICRON+ ENGRANE

Autorização externa
externa 12
Autorização
2

IO SB

Switch 12
Switch
2

: S02002101
v1.1.2
Para colocar a bomba em funcionamento,HMIdevem
ser cumpridas
as
TC
: S02200100 v1.0.84
seguintes condições:
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
: S02102100 v1.0.106

•

O equipamento deve estar a uma “Temperatura OK”.

•

O tempo de “Atraso de autorização da bombagem” deve ter decorrido.

•

Se a “Segurança da bombagem” estiver ativada, a bombagem deve
estar equipada com o botão “STOP” (led vermelho apagado).
Não devem existir alarmes que impeçam a bombagem.

3. Para ajustar a velocidade de rotação até ao valor necessário para a
aplicação, altere a rampa de velocidades (ver o capítulo “Configuração
da rampa de velocidades”).

4

---

3
4
5

3

5
42
50 rpm
rpm

49 rpm

0,0

1

0

Referência
3,0 externa 2 20

4,0

3

Autorização externa 2

50

7,0

60

Switch 10
2

100
3,5 V

Analog input

5

MICRON+ ENGRANE

---

Velocidade real:

MICRON+ ENGRANE

:
: S02102100
S02102100 v1.0.106
v1.0.106
:
S02002101
v1.1.2
TC
: S02200100 v1.0.84
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO
HMISB :
: S02102100
S02002101 v1.0.106
v1.1.2
através
de v1.0.84
alimentação
TC do :botão
S02200100
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB : S02102100 v1.0.106

100

Volt 10:43

10

IO
IO SB
SB
HMI

3

BOMBA 2

MICRON+ ENGRANE

HMI
:
O ecrã indica, junto ao gráfico da rampa de
a tensão
HMI velocidades,
: S02002101
S02002101 v1.1.2
v1.1.2
TC
:
TC
: S02200100
S02200100 v1.0.84
v1.0.84
enviada pela máquina principal nesse momento.
IO
PUMP
:
S02101101
v1.1.1
IO PUMP : S02101101 v1.1.1

100

42 Bomba
6

2

O sistema recebe o sinal da velocidade a partir da máquina principal.
Quando isto ocorre, a bomba começa a rodar à velocidade indicada. A
velocidade de rotação efetiva é indicada no ecrã.

A bomba irá parar sempre que:

53
53 rpm
rpm

Referência08:31
externa 1
Referência
externa
1

Para operar segundo este modo de funcionamento,
realizar-se
os
HMI devem
: S02002101
v1.1.2
TC
: S02200100 v1.0.84
seguintes passos:
IO PUMP : S02101101 v1.1.1

•

°C

Velocidade
Velocidade real:
real:

A opção “Referência externa” deve estar ativada e a opção “Autorização
externa” deve estar desativada.

IO SB

50
75
75 rpm
50
rpm

3

•

A placa de controlo seja desativada
ON/OFF.

•

O botão “STOP” da bombagem (led vermelho aceso).

0
BOMBA
1
BOMBA
1
0
50
Velocidade
real:
Velocidade real:
BOMBA 1
Referência
externa
Referência
Velocidade
real: externa
BOMBA 1

•

O sinal de erro do variador seja ativado.

Autorização
externa
Referência
11
Autorização
externa53
1 rpm
Velocidade
real: externa

•

O alarme “RPM MÁXIMAS” seja acionado.HMI

•

O alarme “RPM MÍNIMAS” seja acionado.IO

MICRON+ ENGRANE
:
:
PUMP :
IO SB :
TC

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

4. Se o equipamento apresentar um conector traseiro de tipo Switch
(opcional), a ativação da bombagem é realizada também a partir do
dispositivo associado a este conector. Para que a bomba possa ser
ativada, é necessário que tanto o botão de bombagem como o switch
estejam ligados.
Quando o led está verde, o contacto está fechado e a bomba pode ser
colocada em funcionamento; quando está vermelho, o contacto está
aberto e a bomba permanece parada.

50
75
75 rpm
50
rpm
100
53
53 rpm
rpm
75 rpm
50
1
1 rpm
53
75 rpm
50

4

Switch
Referência
externa
Switch 1
1
Autorização
externa11
Autorização
externa 1
Switch
1
BOMBA
50
1
75 rpm
50
BOMBA 2
2
rpm
Velocidade
real:
Switch
1 4
Velocidade
real:
BOMBA 2
Referência externa
externa
Referência
Velocidade real:
BOMBA 2

49
53
49
50
2
12
49
50

rpm
rpm
rpm
rpm
rpm

Autorizaçãoexterna
externa212
Autorização
externa
Referência
Velocidade
real:
492 rpm
Switch
Referência
externa
Switch
12
2
Autorização
externa22

4

Autorização
externa 2
Switch
2
BOMBA 2
50 rpm
Switch
2
Velocidade
real:

49 rpm
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RANE
RANE
RANE
RANE

Modo de funcionamento com controlo externo da bombagem e controlo
interno da velocidade
BOMBA 11
BOMBA

75 rpm
50
rpm
50
75
°C

Velocidade real:
real:
Velocidade
BOMBA 1

Neste modo de trabalho, a colocação em funcionamento e a paragem da
bomba são realizadas através de um sinal de contacto externo a partir
da máquina principal. A velocidade da bomba pode ser programada
manualmente pelo utilizador.

53 rpm
rpm
53
50 rpm
75

Referência08:31
externa 11
Referência
Velocidade
real: externa 53
rpm

154

1

85

154

2

100

Autorizaçãoexterna
externa111
Referência
Autorização
externa

RANE

A

154

Switch 11
Autorização
externa 1
Switch

Switch 1
BOMBA 122
BOMBA
BOMBA

RANE

50 rpm
rpm
75
50
rpm
50

Velocidade 185
real: 1
49
170
Velocidade
real:
53
49
BOMBA 2
50
154
1542
2externa
Referência
Referência
12
Velocidade
real: externa 49

rpm
rpm
rpm

Autorizaçãoexterna
externa2122
Referência
Autorização
externa

2

100

3

100

---

4

---

3

rpm

A opção “Referência externa” deve estar desativada e a opção “Autorização
externa” deve estar ativada.
Para operar segundo este modo de funcionamento, devem realizar-se os
seguintes passos:
1. No ecrã inicial, clique no ícone do estado da bomba para aceder ao
menu de Controlo da Bombagem.
2. No menu de Controlo da Bombagem, é indicado o estado da
autorização externa. Quando o led está verde, o contacto está fechado e
a bomba pode ser colocada em funcionamento; quando está vermelho,
o contacto está aberto e a bomba permanece parada.
Para colocar a bomba em funcionamento, devem ser cumpridas as
seguintes condições:

Switch 212
Autorização
Switch
5externa 2

42

•

O equipamento deve estar a uma “Temperatura OK”.

50 rpm

•

O tempo de “Atraso de autorização da bombagem” deve ter decorrido.

49 rpm

•

Se a “Segurança da bombagem” estiver ativada, a bombagem deve
estar equipada com o botão “STOP” (led vermelho apagado).

•

Não devem existir alarmes que impeçam a bombagem.

42

6

Switch 2
BOMBA 2

3. Bombagem
10:43

Velocidade real:

Alarme velocidade
1
Referência
externabomba
2

10 rpm

90 rmp

Autorização externa 2
min
max

30 s

Se existir um ajuste de velocidade prévio, este valor aparecerá no ecrã
e a bomba começará a rodar à velocidade indicada, sempre que sejam
cumpridas as condições anteriores. Caso contrário:

Switch 2
Alarme velocidade bomba 2

15 rpm

RANE
RANE

85 rmp

min

3. Clique na velocidade e programe a nova velocidade de rotação. Neste
momento, a bomba começará a rodar à velocidade programada.

35 s

max

O limite máximo de rotações permitido é de 100 (recomenda-se
trabalhar a velocidades não inferiores a 10 rpm, nem superiores a 80
rpm). Os valores mínimos e máximos que permite programar são os
estabelecidos nos alarmes de velocidade mínima e máxima da bomba.
Ver o ponto “Menu 3. Bombagem / Alarmes de bombagem”.

RANE
BOMBA 11
BOMBA

RANE

75 rpm
50
rpm
50
75

Velocidade real:
real:
53 rpm
rpm
Velocidade
53
BOMBA 1
75 rpm
50
Referência externa
externa 11
Referência
Velocidade
real:
53 rpm
BOMBA 1
75 rpm
50
Autorizaçãoexterna
externa111
Referência
Autorização
externa
Velocidade
real:
53 rpm

RANE

Switch 11 externa
Referência
Autorização
externa11
Switch
Switch 1
Autorização
externa 1
BOMBA 122
50 rpm
rpm
BOMBA
75
50
rpm
BOMBA
50
Velocidade
real:
49 rpm
rpm
Switch
1
Velocidade
real:
53
49
BOMBA 2
50 rpm
Referência externa
externa 122
Referência
Velocidade
real:
49 rpm
BOMBA 2
50 rpm
Autorizaçãoexterna
externa2122
Autorização
externa
Referência
Velocidade
real:
49 rpm4
Switch 212 externa
Referência
Switch
Autorização
externa22
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4

Autorização
externa 2
Switch
2
BOMBA 2
50 rpm
Switch
2
Velocidade
real:

49 rpm

Referência externa 2

A bomba irá parar sempre que:

4
•

A placa de controlo seja desativada através do botão de alimentação
ON/OFF.

•

O botão “STOP” da bombagem (led vermelho aceso).

•

O sinal de erro do variador seja ativado.

•

O alarme “RPM MÁXIMAS” seja acionado.

•

O alarme “RPM MÍNIMAS” seja acionado.

4. Se o equipamento apresentar um conector traseiro de tipo Switch
(opcional), a ativação da bombagem é realizada também a partir do
dispositivo associado a este conector. Para que a bomba possa ser
ativada, é necessário que tanto a “Autorização externa” como o switch
estejam ligados.
Quando o led está verde, o contacto está fechado e a bomba pode ser
colocada em funcionamento; quando está vermelho, o contacto está
aberto e a bomba permanece parada.
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MICRON+
MICRON+
MICRON+
MICRON+

ENGRANE
ENGRANE
ENGRANE
ENGRANE

Modo de funcionamento com controlo externo da
controlo
HMIbombagem
: S02002101 e
v1.1.2
HMI
: S02002101 v1.1.2
TC
: S02200100 v1.0.84
externo da velocidade
TC
:
HMI
: S02200100
S02002101 v1.0.84
v1.1.2
IO
PUMP
IO
PUMP :
: S02101101
S02101101 v1.1.1
v1.1.1
TC
IO
SB :
: S02200100
S02102100 v1.0.84
v1.0.106
IO
IO SB
PUMP :
S02101101 v1.0.106
v1.1.1
HMI
: S02102100
S02002101
v1.1.2
IO SB : S02200100
S02102100
v1.0.106
TC
v1.0.84
Neste modo de trabalho, tanto o controlo de bombagem
como
o
controlo
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
velocidade são realizados externamente a partirIOdaSBmáquina
principal.
: S02102100
v1.0.106

BOMBA
BOMBA 1
1

de

As opções “Referência externa” e “Autorização externa” devem estar ativadas.
Para operar segundo este modo de funcionamento, devem realizar-se os
seguintes passos:

A

•

Se a “Segurança da bombagem” estiver ativada, a bombagem deve estar
equipada com o botão “STOP” (led vermelho apagado).

•

154

2

00

50
75 rpm
50
rpm

Velocidade 185
real: 1
49
170
Velocidade
real:
53
49
BOMBA 2
50
154
154
2
Referência
externa
Referência
externa
12
2
Velocidade real:
49

100

3

100

---

4

---

42 2 6
Switch Bomba
BOMBA 2
1

O sistema recebe o sinal da velocidade a partir da máquina principal.
Quando isto ocorre, a bomba começa a rodar à velocidade indicada. A
velocidade de rotação efetiva é indicada no ecrã.

2

50 rpm

•

A placa de controlo seja desativada
ON/OFF.

MICRON+ ENGRANE
MICRON+ ENGRANE

•

TC
: S02200100
O botão “STOP” da bombagem (led vermelho
aceso).

•

O sinal de erro do variador seja ativado.

•

O alarme “RPM MÁXIMAS” seja acionado.

•

O alarme “RPM MÍNIMAS” seja acionado.

4.

HMI
: S02002101 v1.1.2
TC
: S02200100 v1.0.84
Se o equipamento apresentar um conector
traseiro
de tipo
Switch
IO PUMP
: S02101101
v1.1.1
IO SB : também
S02102100 v1.0.106
(opcional), a ativação da bombagem é realizada
a partir do

v1.0.84
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB : S02102100 v1.0.106

MICRON+ ENGRANE

dispositivo associado a este conector. Para que a bomba possa ser
ativada, é necessário que tanto a “Autorização externa” como o switch
estejam ligados.
Quando o led está verde, o contacto está fechado e a bomba pode ser
colocada em funcionamento; quando está vermelho, o contacto está
aberto e a bomba permanece parada.

49 rpm
rpm

0,0

0

3,0

20

Referência externa 2

3

4
5

Switch 10
2

100
3,5 V

Analog input

3

10
MICRON+ ENGRANE
ENGRANE
MICRON+ ENGRANE
MICRON+
v1.1.2 HMI
: S02002101
v1.1.2
v1.0.84TC
: S02200100
v1.0.84
v1.1.1
IO
PUMP
: S02101101
v1.1.1
v1.0.106
IO SB : S02102100
v1.0.106
v1.1.2
alimentação
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106
v1.1.2

2

42

O ecrã indica, junto ao gráfico da rampa de velocidades, a tensão
enviada pela máquina principal nesse momento.
HMI
S02002101
HMI
:: S02002101
TC
S02200100
TC
:: S02200100
IO
PUMP
:
S02101101
IO PUMP : S02101101
IO SB
SB :: S02102100
S02102100
IO
HMI
: S02002101
através
de
TC do :botão
S02200100
IO PUMP : S02101101
IO SB :
: S02002101
S02102100
HMI

3

4,0
50
Autorização externa 2
7,0
60

3

3. Para ajustar a velocidade de rotação até ao valor necessário para a
aplicação, altere a rampa de velocidades (ver o capítulo “Configuração
da rampa de velocidades”).

A bomba irá parar sempre que:

rpm

Switch
12
Autorização
Switch
2
5externa 2

Volt 10:43
Velocidade real:

Não devem existir alarmes que impeçam a bombagem.

rpm
rpm
rpm

Autorização
externa212
Referência externa
Autorização
externa
2

: S02002101 v1.1.2
v1.0.84
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB : S02102100 v1.0.106

O tempo de “Atraso de autorização da bombagem” deve ter decorrido.

154

Switch 1
BOMBA 2
1
BOMBA
2

HMI

•

154

85

Switch
Switch 1
1
Autorização
externa 1

MICRON+ ENGRANE

TC
: S02200100
O equipamento deve estar a uma “Temperatura
OK”.

1

1

Autorização
externa
Referência
Autorizaçãoexterna
externa11
1

IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB : S02102100 v1.0.106

•

53 rpm
rpm
53
50 rpm
75

08:31
Referência
externa 1
1
Referência
Velocidade
real: externa 53
rpm

MICRON+ ENGRANE

Para colocar a bomba em funcionamento, devem ser cumpridas as
seguintes condições:

°C

Velocidade real:
real:
Velocidade
BOMBA 1

1. No ecrã inicial, clique no ícone do estado HMI
da bomba
parav1.1.2
aceder ao
: S02002101
TC
: S02200100 v1.0.84
menu de Controlo da Bombagem.

2. No menu de Controlo da Bombagem, é indicado o estado da
autorização externa. Quando o led está verde, o contacto está fechado e
a bomba pode ser colocada em funcionamento; quando está vermelho,
o contacto está aberto e a bomba permanece parada.

50
75
rpm
75 rpm
50

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

5

BOMBA
BOMBA
11
0
0
Velocidade real:
real:
Velocidade
BOMBA 1

50

75
50
BOMBA
rpm 1
50
75
rpm
100
Velocidade
53 rpm
rpm real:
53
75 rpm
50

75 rpm
50
53 rpm

Referência externa
externa 11 Referência externa 1
Referência
Velocidade real:
53 rpm
BOMBA 1
75 rpm
50

4 externa 1
Autorizaçãoexterna
externa111 Autorização
Autorização
externa
Referência
Velocidade
real:
53 rpm
Switch 11 externa
Switch
Referência
Autorização
externa11 Switch 1
Autorização
externa 1
Switch
1
BOMBA 2
50
BOMBA
rpm 2
12
75
BOMBA
50
rpm

50 rpm

Velocidade
real:
Velocidade
49 rpm
rpm real:
49 rpm
49
Switch
1
53
Velocidade
real:
BOMBA 2
50 rpm
Referência externa
externa 2
12 Referência externa 2
Referência
Velocidade
real:
49 rpm
BOMBA 2
50 rpm
Autorizaçãoexterna
externa22
2 Autorização externa 2
Referência
Autorização
externa
Velocidade
real:
491 rpm4
Switch 2
2
12 externa
Referência
Switch
Autorização
externa22 Switch
4
Autorização
externa 2
Switch
2
BOMBA 2
50 rpm
Switch
2
Velocidade
real:

49 rpm
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RANE

Volt
Bomba

rpm

1

Volt
0,0
Bomba

rpm
0

12

Volt
0,0
3,0

rpm
0
20

13
2

Volt
0,0
3,0
4,0

rpm
0
20
50

14
2
3

0,0
3,0
4,0
7,0

0
20
50
60

2
3
4
5

3,0
4,0
7,0
10

20
50
60
100

3
4
5

4,0
7,0
10

50
60
100
3,5 V
60
100

Analog
input
7,0
10

4
5
5

10
105

1
2
3

Analog input
Analog input

3,5 V

Bomba

105
05

Configuração da rampa de velocidade

3,5 V
100
3,5 V

Analog
input
10

10

Volt

50

100
rpm

0

0,0

50

100
0

0 0
0

3,0

50

100
20

4,0

50

100
50

0

4

7,0

60

5

10

100

Analog input

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):

3,5 V

10
5
0

0

50

100

•

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.

Menu Principal

N+ ENGRANE

002101
200100
101101
102100

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).

Notas relativas aos valores modificáveis da tabela de conversão:

0

05

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

A - Configuração das opções de aquecimento.

Menu

A

B

B - Ajuste gerais do equipamento.
C- Opçoes de bombagem.
D - Acesso às estatísticas.

1. Aquecimento

2. Definições

C

D
3. Bombagem

E
5. Carregar

4-18

E - Configuração do carregamento automático.

4. Estatísticas
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N+ ENGRANE
Menu ‘1. Aquecimento’

02101
00100
01101
02100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

A - Configuração das zonas de aquecimento.

1. Aquecimento

A

B

B - Configuração do aquecimento sequencial por zonas.
C -Programação das Inibições.
D - Configuração do Standby.

1.1 Zonas

1.2 Sequencial

C

E - Aceso às opções adicionais.

D
1.3 Inibir

1.4 Auto
Standby - Off

E
1.5 Adicional

MICRON+ ENGRANE
1.1 Zonas de aquecimento

HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

T: Depósito

Este menu permite, para cada zona:
•

Alterar o nome para a identificar mais facilmente.

•

Editar a temperatura de referência.

•

Editar o valor do Standby (standby). O valor indica a redução da
temperatura em relação ao valor de referência.

•

Aplicar valores do PID. Por predefinição, o equipamento sai configurado
de fábrica com um PID Standard.
Podem ser selecionadas quatro opções do PID: Standard, Moderado,
Rápido ou Manual.

Temperatura:

Real

Referência

152 °C

150 °C

Standby

-60 °C
PID: Standard
P:

30

I:

12

D:

300

Atenção: Os valores do PID intervém diretamente no
processo de aquecimento. Não modifique estes valores
se não possuir os conhecimentos técnicos necessários
ou sem o aconselhamento do Serviço Técnico da Focke
Meler
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1.2 Aquecimento sequencial
Calendário

Habilitar todos os calendários

C1

C2

C3

S

T

Q

C4
Q

Hora

C5
S

ON

A função permite criar grupos de aquecimento: A, B e C. Premindo “Definir
grupos”, acede-se a um ecrã que permite adicionar zonas aos grupos:

C6
S

Standby

Permite iniciar o aquecimento das zonas sequencialmente. Tal impede que
uma zona permaneça demasiado tempo ativa até a zona mais lenta atingir a
sua temperatura de referência.

D

•

Grupo A: contém sempre o Depósito que é o mais lento e a referência
para o resto das zonas. É possível adicionar outras zonas que começarão
a aquecer ao lado do depósito.

•

Grupo B: é possível adicionar outras zonas e definir alguns graus de
temperatura antes do depósito atingir o valor de referência e um tempo
de espera.

•

Grupo C: é possível adicionar as zonas que não estejam no grupo A ou B.

OFF

07:00
11:00
13:15
15:00

Se um elemento do grupo B ou C for desselecionado, pode voltar a pertencer
ao grupo A. Por predefinição, todas as zonas pertencem ao grupo A.

00:00

RANE

00:00

Exemplo:
- Temperatura de referência do depósito: 150 °C

1.2 Sequencial

- Programação do Grupo B: -20 °C / 5 minutos.

Habilitar Sequencial

O grupo B começa a aquecer 5 minutos depois do depósito atingir 130 °C.

Definir grupos
Grupo B

-20 °C

5 min

1.3 Inibições

Grupo C

RANE

-10 °C

5 min

Grupo Sequencial A

4-20

T: Depósito

D: Distribuidor

1.1: Mangueira 1

1.2: Aplicador 1

2.1: Mangueira 2

2.2: Aplicador 2

3.1: Mangueira 3

3.2: Aplicador 3

4.1: Mangueira 4

4.2: Aplicador 4

5.1: Mangueira 5

5.2: Aplicador 5

6.1: Mangueira 6

6.2: Aplicador 6

Este menu permite criar sete grupos de zonas e programar o modo em que a
inibição (Off) pode ser ativada ou desativada.
Em cada um dos grupos é indicado:
•

Nome do grupo. É possível alterar o nome para o identificar mais
facilmente.

•

Inibição manual do grupo (desativação manual). É possível ativar ou
desativar a inibição nesse grupo manualmente no menu de “Configuração
rápida de temperatura e estados de aquecimento”.
A inibição manual tem prioridade sobre a externa.

•

Inibição automática com sinal externo (Off externo). É possível ativar ou
desativar a inibição nesse grupo externamente. É necessário indicar qual
dos sete sinais externos possíveis executará esta função.
Não é possível habilitar o mesmo sinal em dois grupos diferentes.

•

Zonas selecionadas. Uma zona pode estar selecionada em mais do que
um grupo ou não estar selecionada em nenhum grupo.

MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM
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MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

1.4 Standby – Off Automático

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

1.4 Auto Standby - OFF

Esta função permite programar os seguintes parâmetros de trabalho:
•

Desativação modo de espera

Desativação Standby: desativa automaticamente o modo “Standby
Geral” ativado manualmente. Decorridos os minutos programados, o
equipamento reinicia o processo de aquecimento.

10 min
Controlo da atividade

Se o “Calendário” estiver ativo, o equipamento seguirá o calendário
programado.
•

10 min

Controlo da atividade: É possível definir os tempos de mudança para o
Standby e para a Inibição (OFF) quando o sinal de atividade cessa.

10 min

MICRON+ ENGRANE
: S02102100 v1.0.106

2.3 Entradas / Saídas

MICRON+ PISTÓN

CRON+ PISTÓN

HMI
TC
IO FM

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

CRON+ PISTÓN

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

Entradas
1.4 Auto Standby - OFF

2.3 Entradas / Saídas

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

Desativação modo de espera

Entradas

/ Saídas
XDI1 2.3 EntradasStandby
XDI2
Entradas

ON / OFF

DI1
DI3

Standby
Atividade

10 min

10 min

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

DO2
XDO4
: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
DO3
: S02104100 v1.0.0
DO4

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

Peça

Alarmes

Peça

OFF

Esperando por falta de recarga

Bombear
OFF OK
Zonas
em Temp.
Peça

Standby

XDI2

ON / OFF

DI3

Atividade

Saídas

10 min

Standby

Saídas

Peça
Peça
XDO3
Saídas

XDI1

Controlo da atividade

DI2
COM OFF principal
Produção da máquina
DI3
DO2

OFF

Esperando por falta de recarga

A atividade da linha é monitorizada a partir de uma entrada digital.
Quando deteta que não há atividade, o equipamento muda para o Standby,
depois de decorrido o tempo programado e desliga o aquecimento depois
de decorrido o segundo tempo. Só é possívelHMIreativar
o equipamento
: S02002101
v1.1.2
TC
: S02200100 v1.0.84
manualmente.
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB

10 min

Standby

Standby

Peça

Off

10 min

Zonas em
Temp. OK
Nível

Modo ON

Standby

DO2

Zonas em Temp. OK

XDO3

Alarmes

XDO4

Nível

OFF

Alarmes
Nível

Modo de Espera

OFF Geral

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

Temperatura

Estado

Calendário

Grupo OFF

Habilitar todos os calendários

Grupo OFF: 1

•

C1

C2

C3

S

T

Q

C4
Q

C5
S

C6
S

D

Area

Standby

OFF

ON
Standby o equipamento
OFF
Standby por falta deHora
carregamento:
muda
automaticamente para
quando deteta uma falta de adesivo e não
T: Depósito
07:00 Standby
deteta um carregamento
depois de decorrido o tempo programado.
11:00

D: Distribuidor

13:15
15:00
00:00
00:00

1.1: Mangueira 1
1.2: Aplicador 1
2.1: Mangueira 2
2.2: Aplicador 2
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1.5 Configurações adicionais de temperatura
Atraso na autorização de bombagem: É o tempo que o equipamento deve
esperar para ativar a bombagem depois de todas as zonas ativas terem
atingido uma temperatura superior à [Treferência -3°].

1.5 Definições de temperatura
Atraso na permissao da bombagem

10 min
Limites programáveis

40 °C

min

200 °C

max

Aviso de temperatura (+/-)

10 °C

10 °C

60 s

Alarme de temperatura na zona (+/-)

20 °C

20 °C

Tempo adaptativo

Aviso de temperatura: São definidos um valor (±°C/ °F) e um tempo para
indicar o momento de ativação do aviso de temperatura excessiva ou baixa
temperatura em cada zona.
Alarme de temperatura: São definidos um valor (±°C/ °F) e um tempo para
indicar o momento de ativação do alarme de temperatura excessiva ou baixa
temperatura.
Se um destes valores (±) for atingido e permanecer o tempo definido, o
equipamento desliga o aquecimento na zona onde ocorre o erro. Se a
falha permanecer, 3 minutos depois, as zonas restantes são desligadas
automaticamente. Se as zonas afetadas forem o depósito ou o distribuidor, o
equipamento também interrompe a bombagem.

60 s

Alarme geral devido a temperatura

230 °C

Limites programáveis: São estabelecidos dois limites que impedem que as
temperaturas de referência sejam programadas abaixo ou acima destes valores.

10 s

Alarme geral devido a temperatura: São definidos um valor (±°C/ °F) e
um tempo para indicar o momento de ativação do alarme de temperatura
excessiva. Se uma zona atingir esta temperatura e permanecer o tempo
definido, o equipamento desliga o aquecimento de todas as zonas e
interrompe a bombagem.

60 s

Tempo adaptativo: Intervalos de ajuste automático da temperatura de aviso e
de alarme, quando o utilizador reprograma os valores de referência.
(*) Exemplo de valores

Estado

Temperatura
atual*

Temperatura
de
referência*

Aquecimento

Bombagem

150

150

ON

150

SAÍDAS
Zonas Temp.
OK

Alarme
ativado

Ready /
Running

ON

ON

OFF

ON / OFF

ON

ON

ON

ON

ON / OFF

OFF
Equipamento

OFF quando...
Erro no Depósito
Erro no Distribuidor
OFF

ON

ON/OFF

OFF
Zona em erro

ON quando...
Error nas restantes
Zonas
OFF quando...
3’ em error

OFF
Todas as zonas

OFF

OFF

ON

OFF

140

160

130
150
170

190
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Menu ‘2. Configurações’MICRON+ ENGRANE
A - Gestão de palavras-passe.

HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

2. Configurações Adicionais

B - Configurações adicionais.
C - Configuração dos sinais de entrada e saída.

A

B

D - Restaurar sistema.
2.1 Palavra-passe

2.2 Configurações
adicionais

C

D
2.3 Entradas/Saídas 2.4 Restaurar conf.
padrão

2.1 Gestão de palavras-passe

MICRON+ ENGRANE

MODO BLOQUEADO:
-

HMI

:
:
IO PUMP :
IO SB :

TC
Tem acesso apenas ao ecrã HOME (Inicial).

MODO USUARIO (Utilizador):

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

-

Não é possível alterar qualquer parâmetro. Tem acesso direto ao ecrã
HOME (Inicial) e aos atalhos.

-

por padrão, o°Cnível de usuário não possui uma senha. Você pode criar
uma senha de nível de usuário inserindo um valor entre 0000 e 9999.

2.1 Palavra-passe

BLOQUEADO

UTILIZ.

ESPECI.

08:31

MODO EXPERTO (Especialista):
-

1
85parâmetro. Introdução prévia de uma
154 qualquer
É possível alterar
palavra-passe de 4 dígitos. Por predefinição, a palavra-passe é 0000.

-

Tem acesso direto ao ecrã HOME (Inicial) aos acessos rápidos e ao
MENU PRINCIPAL de programação.

-

É possível alterar a palavra-passe do nível especialista, introduzindo
um valor entre 0000 e 9999.

-

A

154

2

154

00

Nova Palavra-passe

******

Repetir a nova palavra-passe

******

Menu de disparo bloqueado

MICRON+ ENGRANE

HMI
: S02002101 v1.1.2
185
170
1
TC
: S02200100 v1.0.84
É
possível
selecionar o modo de
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
ESPECIALISTA
ou
IO
SB 154
: S02102100
154BLOQUEADO.
2 v1.0.106

100

3

---

4
5

42

100
°C

---

08:31

154

10:43

Palavra-passe:

42

6

154

A

trabalho UTILIZADOR ou

154

1

85

2

00

185

1

170

154

2

154

******

Redefinir código da
palavra-passe A: 1285
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Quando se tenta aceder a um menu de acesso restrito, surge um pop up a
solicitar a palavra-passe.
Ao introduzir a palavra-passe de ESPECIALISTA, o equipamento mantémse desbloqueado durante 15 minutos. Sempre que haja atividade no ecrã, o
sistema permanece neste modo. Decorridos os 15 minutos, o equipamento
volta a entrar no modo UTILIZADOR.
Caso se esqueça da palavra-passe do nível ESPECIALISTA, contacte a sede da
Focke Meler para saber o que fazer para recuperá-la.

RANE

2.2 Configurações adicionais
2.2 Configurações adicionais

•

Ativar ou desativar o som de alarme: Para parar o som, toque no ícone
ALARME no ecrã HOME.

•

Ativar ou desativar a proteção do ecrã: O ecrã apaga-se após um período
de tempo programado. Caso toque no ecrã quando este estiver apagado,
o mesmo acende-se e é apresentado o menu HOME.

•

Alarme de temperatura na cabina: São definidos um valor (±°C/ °F) e
um tempo para indicar o momento de ativação do alarme de temperatura
excessiva no interior do armário elétrico do equipamento. Se a
temperatura for atingida e permanecer o tempo definido, o equipamento
desliga o aquecimento de todas as zonas e interrompe a bombagem.

•

Bloqueio automático de bombeamento. Para obter mais informações, ver
o ponto “Função de bloqueio automático de bombeamento”.

•

Desativação após reposição. Para mais informações, ver o ponto “Função
de desativação após reposição”.

•

Modbus. Ativa ou desativa as comunicações externas através de Modbus.

•

Número de canais. Configura-se o número de saídas elétricas ativadas
no equipamento de fusão.

•

Carga líquida. Ativa ou desativa a carga de líquido.

•

Detector de nível mínimo. Habilita ou desabilita a operação do detector
de nível mínimo

•

Carregador de granulado. Ativa ou desativa o funcionamento do
carregador de granulado.

•

Detector de tampa. Ativa ou desativa o detector de tampa.

•

Injeção de gás. Ativa ou desativa o sistema de injeção de gás.

•

Alimentador. Habilita o sinal de entrada digital DI3 para o status ‘OK’ ou
‘NOK’ de um alimentador de pellets externo.

•

Controlador de disparos. Ativa ou desativa as funções do controlador de
disparos.

•

HMI externa. Ativa ou desativa o funcionamento do controlo HMI externo.

•

Comunicação Wireless. Ativa ou desativa o funcionamento do sistema de
comunicação Wireless (Wifi) do equipamento.

Som de alarme
Proteção ecrã

10 min
Alarme de temperatura interior

85 °C

60 s

Pumping autolock
OFF after reset
Modbus

Node:

10

B:

57600

RANE
2.2 Configurações adicionais
Número do canal
Carga líquida
Detetor de nível mínimo
Reencaminhar carregador

6

Detetor da tampa
Injecao de gas
Alimentador
Controlador de disparo
HMI externo
Wireless communication
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Ao clicar na seta, você acessa a tela de opções de configuração. Consulte
o pont ‘Comunicação sem fio’ para obter mais informações.
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•

Bluetooth. Attiva o disattiva la funzione Bluetooth.
Premendo la freccia si accede alla schermata delle opzioni di
configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare il punto “Allegato
sulla connessione Bluetooth”.

2.3 Configuração dos sinais de entrada e saída

MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

Permite configurar as entradas e saídas digitais do equipamento.

2.3 Entradas / Saídas

As entradas podem ser:

Entradas

•

ON/OFF: Liga ou desliga completamente o equipamento.

•

Standby: Ativa o desativa o Standby.

•

Atividade: Habilita o controlo de atividade para medir os tempos de
passagem automática de Standby e OFF.

•

Bombear OFF: Ativa ou desativa a bombagem.

•

COMs OFF: Ativa ou desativa as comunicações.

•

Redefinir alarmes: O contato fechado por meio de um pulso reseta os
alarmes no equipamento.

DI1

Standby

DI2

COM OFF

DI3

Bombear OFF

Saídas

DO2

Zonas em Temp. OK

DO3

Alarmes

DO4

Nível

As saídas podem ser:
•

Standby: Indica que o equipamento está no modo Standby

•

Zonas em Temperatura OK. Indica que todas as zonas ativas estão na
temperatura OK.

•

Pronto (Ready). Indica que o equipamento está preparado para funcionar,
com temperatura OK, e que não existem erros de funcionamento.

•

Em execução (Running). O equipamento está a bombear, com
temperatura OK e sem erros de funcionamento.

•

Alarme: Indica que existe algum Alarme ativo.

•

Nível: Indica nível alto de adesivo no depósito.

•

Sem nível: Indica nível baixo de adesivo no depósito.

2.4 Restaurar configuração padrão

MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

Permite eliminar todas as alterações realizadas no sistema e deixar o
equipamento com os parâmetros predefinidos de fábric
Tem a certeza de que
pretende restaurar as
configurações padrão?

NÃO

SIM
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Menu ‘3. Bombagem’
3. Bombagem
Controlo manual Bomba 1

50 rpm

•

Permite configurar as seguintes opções para cada bomba de forma
independente:

•

Controlo manual da bomba 1 ou 2: Se o “Controlo manual” estiver
ativado, é possível ativar ou desativar a bombagem premindo em ATIVAR
(com o equipamento na Temperatura OK).

30 s
ATIVAR

O botão passa de STOP e ATIVAR sempre que é premido. É possível
programar as rotações máximas e um tempo máximo de bombagem,
após o qual o equipamento interrompe a bombagem manual.

Controlo manual Bomba 2

50 rpm
30 s
ATIVAR

RANE
•
3. Bombagem
Alarme velocidade bomba 1

10 rpm
min

90 rmp

30 s

max

Alarme velocidade bomba 2

15 rpm
min

4-26

85 rmp
max

35 s

Alarme de velocidade da bomba 1 ou 2: Se estiver ativado, o equipamento
emitirá um alarme caso a bomba não mantenha a velocidade entre o
limite mínimo ou máximo durante o tempo programado.
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Menu ‘4. Estatísticas’
Este ecrã permite visualizar:
•

MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

Horas de trabalho: Conta todas as horas que o equipamento está na
temperatura OK.
Apenas o Serviço Técnico da Focke Meler pode reprogramar este valor.

•

Troca de filtro: Para programar um contador de horas para efetuar uma
contagem decrescente. Quando chegar a “0”, o equipamento avisa para
trocar o filtro de partículas de adesivo.
HMI
: S02002101 v1.1.2

2018-05-20

10:45

Troca de filtro

TC

2018-05-20

: S02200100 v1.0.84

Datalogger: Tempo de intervalo para o registo dos dados de programação
e funcionamento do equipamento.

MICRON+ ENGRANE

Através da aplicação para PC, é possível realizar um backup destes dados.

Menu ‘5. Carregar’

Horas de trabalho

MICRON+ ENGRANE

IO PUMP : S02101101 v1.1.1
Depois de trocar o filtro, para restaurar o valor
programado do contador,
IO SB : S02102100 v1.0.106
prima Reset.

•

4. Estatísticas

HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

10:45

4515

REINICIAR
1000
REINICIAR

Gravador de 5.
dados
Carregar

1 min

Alarme de Nível

120 s

Som de alarme

5. Carregar

Este ecrã permite controlar os diferentes problemas relacionados com o
carregamento do adesivo.
Alarme de Nível

Ecrã 1: Sensor de nível mínimo de adesivo

120 s

Som de alarme

•

Alarme de nível: Tempo após o qual o equipamento para, quando é
acionado um alarme de falta de nível de adesivo.

•

Som do alarme: Permite configurar se o alarme de deteção de nível
emite um som.

MICRON+ ENGRANE

Ecrã 2. Carregador automático de adesivo

HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

5. Carregar

•

Carregamento automático: Ativa ou desativa a alimentação automática.
Ao clicar em ‘CARREGAR’,Permite ativar o carregamento manualmente.
Enquanto o mantiver premido, carrega, quando o soltar, interrompe o
carregamento.

•
•

Alarme alimentador. Define o tempo que deve decorrer para ser
apresentado um alarme de carga externa.
Tempo de transbordo: Permite definir durante quanto tempo o
carregamento de adesivo continua depois do sensor de nível baixo ter
sido ativado (depósito suficientemente cheio, mas não totalmente cheio).

•

Alarme de erro de carregamento: Define o tempo máximo para encher o
depósito. Se este tempo for excedido, o equipamento exibe um alarma.

•

Alarme de tampa aberta: Emite um alarme sonoro quando a tampa está
aberta e interrompe imediatamente o carregamento.

•

Sinal sonoro: Permite configurar se os alarmes de carregamento
emitirão um sinal sonoro.

Carregamento automático

CARREGAR
Alarme de Alimentador

60 s
Tempo carregamento excedido

1 s

Alarme erro de carregamento

90 s

Alarme de tampa aberta

90 s

Som de alarme
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Ecrã 3: Injeção de ar seco/gás
Inje.
5. auto.
Carregar

INJETAR
Tempo de ciclo
Inje. auto.
Tempo injeção

•

Injeção automática : Ativa ou desativa a injeção de ar seco/gás.
Ao clicar em “INJETAR”, é possível ativar e desativar a injeção de forma
manual.

120 s
15 s
INJETAR

•

Tempo do ciclo: Define o tempo que deve decorrer entre injeções de ar
seco/gás.

Tempo de ciclo

120 s

•

Tempo da injeção: Define o tempo de injeção de ar seco/gás.

Tempo injeção

15 s

•

Som do alarme: Permite configurar se os alarmes do sistema de injeção
emitirão um sinal sonoro.

Som de alarme

Som de alarme

RANE
Ecrã 4: Pressurização (apenas para equipamentos com tampa estanque)
5. Carregar

•

Ao clicar em “PRESSURIZAR”, é possível ativar e desativar a
pressurização de forma manual.

Press. auto.

PRESSURIZ.
Tempo de ciclo

120 s

Tempo injeção

15 s

Tempo purga

15 s

Alarme de tampa aberta

90 s

Som de alarme

4-28

Pressão automática: Ativa ou desativa o sistema de pressão automática
do depósito.

•

Tempo do ciclo: Define o tempo que deve decorrer entre ciclos de injeção
de ar seco.

•

Tempo de purga: Define o tempo de injeção de ar seco e o tempo de
abertura da válvula de saída. Desta forma, obtém-se a renovação do ar do
depósito.

•

Tempo da injeção: Define o tempo de injeção de ar seco e, portanto, de
pressurização do depósito.

•

Alarme de tampa aberta: Emite um alarme sonoro quando a tampa está
aberta e interrompe o sistema.

•

Som do alarme: Permite configurar se os alarmes do sistema de
pressurização emitirão um sinal sonoro.

RANE

MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

Função de bloqueio automático de bombeamento
O equipamento dispõe de uma função para o bloqueio automático do
bombeamento após uma queda de tensão, uma desconexão direta da rede ou
sempre que ocorra um erro de funcionamento.

MICRON+ ENGRANE

A partir do ecrã de “2. Configurações adicionais / 2.2 Configurações
: S02002101
v1.1.2
adicionais”HMI
é possível
ativar
ou desativar esta função.
TC
: S02200100 v1.0.84
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
IO SB : S02102100 v1.0.106

2. Configurações Adicionais

2.2 Configurações adicionais
Som de alarme
Proteção ecrã

2.1 Palavra-passe

10 min

2.2 Configurações
adicionais

Alarme de temperatura interior

85 °C
2.3 Entradas/Saídas 2.4 Restaurar conf.
padrão

60 s

Pumping PISTÓN
autolock
MICRON+
HMI
TC
IO FM

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
OFF after
reset
: S02104100
v1.0.0

Modbus

Node:

2.2 Configurações adicionais
10

B:

57600

Som de alarme
Proteção ecrã

10 min

“Bloqueio automático de bombeamento” ativado

Alarme de temperatura interior

85 °C

Quando ativado, sempre que um evento faz passar o equipamento para o
modo ERROR, modo STANDBY ou modo OFF, o bloqueio de bombeamento
ativa-se automaticamente e o LED vermelho do botão de pressão STOP
acende-se.
Se as condições permitirem que o equipamento possa voltar ao modo READY,
será possível desativar o bloqueio pressionando STOP.O LED vermelho apagase e o equipamento ficará no modo READY.
Exemplo: O equipamento encontra-se no modo RUNNING. Nesse
momento, a temperatura não está OK e, decorrido o tempo
programado, o equipamento passa para o modo ERRO. O bloqueio
de bombeamento ativa-se automaticamente e o LED vermelho
acende-se. Enquanto a temperatura não está OK e o erro não
desaparece, o bloqueio de bombeamento não pode ser desativado.
Quando a temperatura voltar a estar OK, o equipamento não passa
automaticamente para o modo READY, mas deve pressionar-se STOP
para desativar o bloqueio de bombeamento e estar novamente pronto
para bombear.

60 s

Pumping autolock
Off after reset
Modbus

MODO
STOPPED
Node:

Pressione para
ativar
bombagem

MODO

10

B:

READY
57600

Pressione para
desativar
bombagem
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2.2 Configurações adicionais
Som de alarme

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS
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10 min
Alarme de temperatura interior

85 °C

Quando está desativado, sempre que um evento faz passar o equipamento
para o modo ERROR, modo STANDBY ou modo OFF, voltará automaticamente
para o modo READY ao recuperar as condições para tal, sem necessidade de
pressionar STOP. O led vermelho permanecerá sempre apagado.

Pumping autolock
Off after reset
Modbus

Node:

MODO
STOPPED

Pressione para
ativar
bombagem

10

“Bloqueio automático de bombeamento” desativado

60 s

B:

57600

MODO
READY

Exemplo: O equipamento encontra-se no modo RUNNING. Nesse
momento, a temperatura não está OK e, decorrido o tempo
programado, o equipamento passa para o modo ERRO. Quando a
temperatura voltar a estar OK, o equipamento passa automaticamente
para o modo READY.

Pressione para
desativar
bombagem
Atenção: É sempre possível colocar manualmente o equipamento em modo
STOPPED pressionando em STOP. O led vermelho acende-se. Neste caso,
ainda que as condições o permitam, não será possível voltar ao modo READY
enquanto não se pressionar novamente STOP e o LED se apague.
Atenção: Sempre que a função “Bloqueio automático de bombeamento”
estiver desativada, é recomendável que o equipamento disponha do sinal de
“ON/OFF” ou de “Bombeamento OFF” ligado à máquina principal, de modo a
que seja este sinal a ativar novamente, de forma controlada, a colocação em
funcionamento do equipamento.
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Função de “Desativação após reposição”
O equipamento dispõe de uma função para recuperar o estado em que se
encontra (ativação-ON/desativação-OFF) após uma queda de tensão ou uma
desconexão direta da rede.
Entende-se por “reposição” a desativação e ativação a partir do interruptor
principal de ON/OFF do equipamento ou qualquer perda e recuperação de
alimentação.

!

MICRON+ PISTÓN

A partir do ecrã de “2. Configurações adicionais / 2.2 Configurações
HMI
: S02001101 v1.1.2
adicionais”TCé possível
ativar
ou desativar esta função.
: S02200100
v1.0.84
IO FM

: S02104100 v1.0.0

2. Configurações Adicionais

2.2 Configurações adicionais
Som de alarme
Proteção ecrã

2.1 Palavra-passe

10 min

2.2 Configurações
adicionais

Alarme de temperatura interior

MICRON+ PISTÓN
2.3 Entradas/Saídas 2.4 Restaurar conf.
padrão

HMI
TC
IO FM

°C
: S0200110185v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

60 s

Pumping autolock

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

2.2 Configurações adicionais

afterv1.1.2
reset
: Off
S02001101
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

Som de alarme

Modbus

Node:

10

B:

2.2 Proteção
Configurações
ecrã adicionais

57600

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

10 min

Som de alarme

Alarme de temperatura interior
Proteção ecrã

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

85 °C

10 60
mins

2.3 Entradas / Saídas

Pumping
autolock
Alarme de
temperatura interior

“Desativação após reposição” ativada

Entradas
85 °C
Off after
reset

Quando está ativado, sempre que se efetua uma “reposição”, o equipamento
permanece no modo OFF e o ecrã está apagado.

MICRON+ PISTÓN

O equipamento poderá ser ativado (ON) mediante:

HMI
TC

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
v1.0.0

•

O contacto externo de “ON/OFF” (se instalado
e ativado),
IO FM
: S02104100

•

ou as comunicações externas (se instaladas e ativadas),

•

ou a função de Calendário (se programado e ativado),

•

ou pressionando o botão “ON/OFF” do ecrã frontal,

XDI1

60 s

Standby

Modbus
Pumping autolock

XDI2

ON / OFF
10
B:

Node:

57600

Off after reset

DI3

Atividade

Modbus
Saídas

DO2
XDO3

Node:
10
B:
57600
Calendário
Zonas em Temp. OK
Alarmes

Habilitar todos os calendários

XDO4

Nível

C1

C2

C3

S

T

Q

Hora
07:00
11:00
13:15
15:00

C4
Q
ON

C5
S

C6
S

Standby

D
OFF
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Som de alarme
ecrã adicionais
2.2 Proteção
Configurações

TÓN

10 min

Som de alarme

Alarme de temperatura interior

Proteção
ecrã SOLUTIONS
FOCKE MELER
GLUING
85 °C
60 s

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

10 min

2.3 Entradas / Saídas

Pumping
Alarme deautolock
temperatura interior

Entradas
85 °C
Off after
reset

XDI1

Standby

Modbus
Pumping autolock

XDI2

TÓN

60 s

ON / OFF
10
B:

Node:

57600

Off after reset

DI3

Atividade

DO2

Node:
10
B:
57600
Calendário
Zonas em Temp. OK

XDO3

Alarmes

Habilitar todos os calendários

XDO4

Nível

MICRON+ PISTÓN

C1

C2HMI C3: S02001101
C4 C5 v1.1.2
C6

S

T

TC
IO FM

Hora

Q

: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

Q

ON

S

S

Standby

Quando está desativado, sempre que se efetua uma “reposição”, o
equipamento recupera o estado de ativação/desativação (ON/OFF) no qual se
encontra nesse momento.
O equipamento poderá mudar de estado mediante:

Modbus
Saídas

“Desativação após reposição” desativada

D
OFF

07:00

•

O contacto externo de “ON/OFF” (se instalado e ativado),

•

ou as comunicações externas (se instaladas e ativadas),

•

ou a função de Calendário (se programada e ativada).

•

ou pressionando o botão “ON/OFF” do ecrã frontal,

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

2.2 Configurações adicionais
Som de alarme

2.2 Configurações adicionais
Som de alarme

Atenção: caso o equipamento se encontre no modo de ERRO quando se
procede Proteção
à “reposição”,
permanecerá no estado OFF
apesar
ecrã
Proteção
ecrãde a função estar
desativada.

11:00
13:15

10 min

15:00
00:00

Alarme de temperatura interior

00:00

10 min

Alarme de temperatura interior

85
°C um “reset”,
60 so status do equipamento
85 °Cserá:
Após

Estado inicial

Equipamento OFF
(Ecrã desligada)
Equipamento ON
(Ecrã ativada)
Equipamento en ERROR
(Ecrã ativada)

60 s

Função
ativada
Pumping
autolock

Função
desativada
Pumping
autolock

Off after reset

Off after reset

Modbus

Modbus

Equipamento
OFF
Node:
10
B:
57600

Equipamento
OFF
Node:
10
B:
57600

Equipamento OFF

Equipamento ON

Equipamento OFF

Equipamento OFF

Configuração da ativação de bombeamento
São possíveis diferentes modos de arranque e ativação de bombeamento em
função da instalação e programação do equipamento.
Os gráficos abaixo mostram de forma simplificada as sequências mais
habituais para a ativação e desativação do bombeamento. As alterações
de estado do equipamento podem variar através da ação direta sobre os
botões “ON/OFF” ou “STOP”, de sinais externos de entrada (Inputs), das
comunicações (ModBus, Profibus, etc.), dos estados de programação ou de
erros de funcionamento:
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2.2
adicionais
IO Configurações
FM : S02104100 v1.0.0
2.2 Configurações adicionais

Som de alarme
Proteção ecrã

Som de alarme

10 min

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
AlarmeFUSOR
de temperatura
85 °C

interior

60 s

Proteção ecrã

MA-5167-POR
EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM
10 min

Alarme de temperatura interior

85 °C

Pumping autolock

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

Off after reset

Pumping autolock

Modbus

Off after reset

MICRON+
Node:
10 PISTÓN
B:
57600

HMI
: S02001101 v1.1.2
TC
: S02200100 v1.0.84
2.2
adicionais
IO Configurações
FM : S02104100 v1.0.0

Proteção ecrã

Node:

10

EQUIPMENT ON

60 s

10 min

85 °C

Modbus

Off after reset

MICRON+
Node:
10 PISTÓN
B:
57600
: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84

2.2
adicionais
IO Configurações
FM : S02104100 v1.0.0

Proteção ecrã

Node:

10

60 s

10 min

Pumping autolock

Modbus

Off after reset

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84

2.2
adicionais
IO Configurações
FM : S02104100 v1.0.0

Proteção ecrã

STANDBY

READY

ERROR

RUNNIG

STANDBY

Modbus

Node:

10

B:

57600

Som de alarme

10 min

EQUIPMENT ON

STOPPED

Proteção ecrã

Alarme de temperatura interior

85 °C

60 s

10 min
Alarme de temperatura interior

85 °C

Pumping autolock
Off after reset

Pumping autolock

Modbus

Off after reset

B:

57600

EQUIPMENT ON

60 s

Modbus

Node:

SWITCH ON

RUNNIG

60 s

2.2 Configurações adicionais

Som de alarme

10

ERROR

Alarme de temperatura interior

Off after reset

Node:

READY

STOPPED

85 °C

MICRON+
Node:
10 PISTÓN
B:
57600

SWITCH ON

STANDBY

57600

Proteção ecrã

Pumping autolock

HMI
TC

B:

Som de alarme

10 min

EQUIPMENT ON
85 °C

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

RUNNIG

Modbus

Alarme de temperatura interior

HMI
TC
IO FM

ERROR

60 s

2.2 Configurações adicionais

Som de alarme

MICRON+ PISTÓN

READY

Alarme de temperatura interior

Pumping autolock

SWITCH ON

STANDBY

STOPPED

Off after reset

HMI
TC

RUNNIG

57600

Proteção ecrã

Pumping autolock

: S02001101 v1.1.2
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

B:

Som de alarme

10 min

85 °C

HMI
TC
IO FM

ERROR

Modbus

Alarme de temperatura interior

MICRON+ PISTÓN

READY

2.2 Configurações adicionais

Som de alarme

SWITCH ON

60 s

10

B:

57600

STOPPED
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Comunicação sem fios (Wi-Fi)
2.2 Configurações adicionais

TÓN

Número do canal

6

Reencaminhar carregador

Opcionalmente, o equipamento dispõe de um módulo de comunicação sem
fios para a ligação a uma rede local. Este sistema liga o equipamento a uma
Plataforma de Serviços Focke Meler(*) com as seguintes funções principais:
•

Monitorização. Envio periódico de dados do estado e funcionamento para
a plataforma. Os dados são configuráveis e dependem das necessidades
do utilizador.

•

Ações e Programação. É possível enviar determinadas ações ou uma
alteração de programação para um equipamento específico.

•

Suporte técnico. O equipamento disponibiliza informação direta sobre o
seu estado e é possível programar a manutenção do equipamento ou ter
um histórico com todas as intervenções realizadas no mesmo.

Alimentador

2.2 Configurações adicionais
Controlador de disparo

Número do canal
Detetor de nível

6

Reencaminhar
HMI externo carregador
Communications sans fil
Alimentador

(*) Consulte o Serviço Técnico ou o seu Comercial Focke Meler para mais
informações sobre as prestações deste serviço.

Bluetooth
Controlador de disparo
Caudalímetro
Detetor de nível
HMI externo

TÓN

Configuração da ligação

Communications sans fil
Bluetooth
Caudalímetro

1.

Num dispositivo Smartphone, instalar a app ‘Espressif Esptouch’.

2.

Ligar o dispositivo à rede local Wi-Fi à qual deseja ligar o equipamento de
fusão e executar a app.

3.

No ecrã do equipamento de fusão, pressionar START para começar a
sincronização. Seguir as instruções da app para configurar o acesso Wi-Fi
no equipamento de fusão.

4.

No ecrã do equipamento aparecerá o estado da ligação, o nome da rede
Wi-Fi e o IP automático atribuído.

Comunicações sem fio
Configuração rápida

START
PLAY

Configuração PC

PLAY
Online

Status da conexão
SSID:

Network Name
0.0.0.0

IP:

Neste ecrã também é possível configurar as seguintes opções:
•

Atuação remota. Permite que o equipamento possa receber ações.

•

Atualização remota de software. Permite que o equipamento possa
receber atualizações de software.

•

Configuração estática. Permite a configuração de um IP estático para o
equipamento de fusão.

Atuação remota
Atualização remota de SW
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S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
MA-5167-POR
v1.1.1
v1.0.106

EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM
2.3 Entradas / Saídas

Função de Standby

Entradas

Utilizar a função Standby durante os períodos de inatividade do equipamento
de fusão ajudará a poupar energia e a conservar melhor o adesivo fundido
e permitirá aos elementos aquecidos regressem rapidamente à sua
temperatura de referência, restaurando o modo HMI
de trabalho.
: S02002101 v1.1.2

MICRON+ ENGRANE

TC
: S02200100 v1.0.84
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
referência
das
zonasv1.0.106
aquecidas
IO SB : S02102100

Quando a função é ativada, a temperatura de
desce para o valor programado para cada zona (ver “Menu aquecimento/Zonas de
aquecimento”).

MICRON+ ENGRANE

Por exemplo, se a temperatura de referência do depósito
de 160
°C e o
HMI
: for
S02002101
v1.1.2
TC
: S02200100
v1.0.84
parâmetro do Standby estiver definido em -30 °C, quando
a tecla do
Standby é
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
premida, a temperatura de referência do depósito passará
a ser de
130 °C.
IO SB : S02102100
v1.0.106
O protocolo de prioridades é o seguinte:

DI1

Standby

DI2

COM OFF

DI3

Bombear OFF

Saídas

DO2

Modo de Espera

1

OFF Geral

Zonas em Temp. OK

2

DO3 Temperatura

Alarmes Estado

DO4

Nível

Grupo OFF

Calendário
Grupo OFF: 1

1° sinal externo de Standby.
Habilitar todos os calendários

2° tecla do “Standby”.

Area

ou programação por calendário.
3º tecla do “Standby individual”.

MICRON+ ENGRANE

HMI
: S02002101 v1.1.2
TC
: S02200100 v1.0.84
IO PUMP : S02101101 v1.1.1
permanecer
ativo, nenhum dos
IO SB : S02102100 v1.0.106

Assim, enquanto o sinal externo do Standby
outros três sistemas poderá desativar a função.

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

Standby

2

se o tempo de inactividade é inferior a 2 horas, deixar o equipamento
fusor aquecer normalmente.
se o tempo de inactividade é superior a 2 horas e inferior a 4 horas,
aplicar a função standby.
se o tempo de inactividade é superior a 4 horas, adoptar uma das duas
opções: desligar o equipamento se não se previr uma utilização no
resto da jornada ou manter a função standby se previr uma utilização
do equipamento durante esse mesmo dia.

T: Depósito

C1

C2

C3

C4

D: Distribuidor

S

T

Q

1.1: Mangueira 1

Hora

Q

ON

1.2:Modo
Aplicador
1
de Espera

OFF

C5
S

C6
S

D

Standby

OFF

OFF Geral

07:00

2.1: Mangueira 2

11:00

2.2:Temperatura
Aplicador 2

Estado

13:15
Grupo OFF
15:00
00:00

Grupo OFF: 1

00:00
Area

Standby

OFF

T: Depósito
D: Distribuidor
1.1: Mangueira 1

3

1.2: Aplicador 1
2.1: Mangueira 2
2.2: Aplicador 2
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Regulação da válvula bypass
O sistema de bombeamento através da bomba de engrenagens fornece um
caudal constante de adesivo em função da velocidade da bomba.
Neste tipo de sistemas, a pressão resultante gerada pela bomba é a
consequência das barreiras geradas pelo circuito (comprimento e diâmetro da
mangueira flexível, cotovelos nas ligações de conexão, diâmetros de saída dos
bicos, etc.) e do próprio adesivo (viscosidade).
Por razões de segurança, esta pressão deve ser descarregada quando o
circuito ultrapassa o valor de trabalho - normalmente com circuito fechado
e bomba ativada - o que implica a necessidade de utilizar uma válvula de
descarga ou uma válvula bypass.
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.

Eletroválvula de dupla pressão (DP2 - Opcional)
Esta eletroválvula dispõe de duas entradas de ar, a uma determinada pressão
independente, e uma saída para a válvula bypass.
A pressão do ar de saída, com a eletroválvula em repouso, é igual à pressão
que é fornecida pelo regulador colocado na parte frontal do equipamento de
fusão; quando é ativada, a pressão é a da rede.
Com este método de trabalho, e para trabalhar com caudal quando o
aplicador está a deitar adesivo, a pressão do ar da rede tem que ser de 6
bar. Assim, conseguimos que todo o caudal produzido pela bomba saia pelo
aplicador de forma constante.

Eletroválvula

Quando não está a realizar a aplicação, a eletroválvula é desativada para atuar
sobre a válvula bypass, com uma pressão regulada e inferior a 6 bar. Assim, é
possível evitar a sobrepressurização de todo o sistema. No início da aplicação
seguinte, permite evitar um pico de pressão, ou seja, uma quantidade
excessiva de adesivo.

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 (80 bar).
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 (8,82 bar), pelo menos.
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Ajuste da válvula pneumática (DP1/DP2) (opcional)
Para ajustar a pressão com este modelo de válvula, proceder da seguinte
forma:
1. Desbloquear o comando do regulador de pressão, puxando-o
suavemente.
2. Rodá-lo no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a pressão.
A pressão será apresentada no manómetro localizado ao lado.

Aviso: Não exceder 6 bar de pressão. Correspondem a 80 bar no circuito
hidráulico.

Utilização do sistema de secagem de ar (opcional)
Os adesivos reativos à base de poliuretano requerem um ambiente totalmente
seco antes de serem aplicados, já que, em contacto com a humidade
ambiente, reticulam e endurecem rapidamente.
Opcionalmente, os equipamentos de fusão desta série conseguem um
ambiente seco graças à incorporação nestes modelos de um sistema de
secagem a ar. Desta forma, o adesivo é preservado sem ligações cruzadas
prematuras no sistema de aplicação da unidade.
Para manter o sistema de secagem de ar em perfeitas condições, recomendase a verificação periódica do indicador verde de controlo de saturação do
filtro. Se este indicador ficar vermelho, é necessário substituir os cartuchos
filtrantes. Para as peças de substituição, consultar o respetivo capítulo.

eletroválvula
entrada

reguladores

válvula limitadora
Regulador de pressão

Desligando o equipamento fusor
No caso de ter que desligar o equipamento fusor:
1. Desligar o interruptor do equipamento situado no frontal, junto da
entrada de alimentação.
2. Reposição a 0 da válvula de bypass no caso de controlo pneumático do
mesmo.
3. Desligar a alimentação pneumática dos aplicadores e a alimentação
eléctrica do programador de controlo no caso de existir
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MICRON+ ENGRANE
HMI
:
TC
:
IO PUMP :
IO SB :

S02002101
S02200100
S02101101
S02102100

v1.1.2
v1.0.84
v1.1.1
v1.0.106

Utilização do alimentador automático de granulado
Menu

Esta secção descreve o modo de utilização do alimentador automático. Ainda
que o seu funcionamento seja muito simples, não deve ser utilizado por
pessoal não qualificado.
1. Aquecimento

2. Definições

Colocação em funcionamento e processo automático

MICRON+ ENGRANE

O funcionamento do alimentador automático é totalmente automático e basta
ligá-lo
iniciarv1.1.2
o carregamento do equipamento de fusão quando o sensor
HMI para
: S02002101
TC
: S02200100
v1.0.84
de nível
baixo
o solicitar.
IO PUMP : S02101101
v1.1.1
3. Bombagem
IO SB : S02102100 v1.0.106

4. Estatísticas

5. Carregar

1

2

5. Carregar

Carregamento automático

CARREGAR

3

Alarme de Alimentador

60 s
Tempo carregamento excedido

1 s

Alarme erro de carregamento

90 s

Alarme de tampa aberta

90 s

Som dede
alarme
O processo automático de carregamento é efetuado
acordo com o esquema
seguinte:

Deteção de nível baixo

Paragem do alimentador Sistema
de carregamento
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Ajuste da sensibilidade
O ajuste da sensibilidade do sensor, com base no material utilizado e na
histerese permitida no funcionamento do alimentador, é efetuado na fábrica
e, portanto, NÃO é necessário modificá-lo. Na maioria dos casos, o ajuste
de fábrica é perfeitamente adequado para a utilização do alimentador
automático.

Posicionamento do sensor de nível
O sensor é fornecido configurado de fábrica para detetar depósito cheio (LED
verde) quando o nível de granulado estiver aproximadamente 10 mm abaixo do
sensor.
Consoante o tipo de granulado utilizado, pode ser necessário proceder a um
ajuste final no arranque do sistema:
Importante: Utilize o adesivo de trabalho e a temperatura de funcionamento.
Aviso: Zona quente de alta temperatura. Risco de queimaduras. Utilize
equipamentos de proteção térmica.

1. Com o equipamento à temperatura de funcionamento e o sensor limpo,
encha o depósito com o granulado com o qual vai trabalhar até ao nível
considerado como “depósito cheio”.

10 mm approx.

Feed extra time

2. Suba/desça o sensor capacitivo em relação à tampa, até o led mudar a
cor de verde para vermelho. O led deve permanecer vermelho.

3. É recomendável verificar a regulação, efetuando alguns ciclos de
carregamento automático.

Nota: Se necessário, corrija o ajuste da sensibilidade do sensor, contactando o
Serviço Técnico da Focke Meler ou o Representante da sua zona.
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Aplicação para PC
A aplicação opcional para PC(*) permite uma ligação ao equipamento através
de uma porta USB e realizar as seguintes funções:
•

Atualizar software da placa HMI.

•

Atualizar software da placa IOC.

•

Realizar um backup completo do sistema.

•

Repor um backup completo do sistema.

•

Restore um backup completo do sistema.

•

Apagar memórias flash.

•

Efetuar um backup do Datalogger.

(*) http://www.meler.eu

Aviso: Para mais informações, consultar o Representante Focke Meler local
ou a Sede da Focke Meler.
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5. MANUTENÇÃO
Aviso: Os equipamentos fusores estão dotados de tecnologias actuais e com
certos riscos previsíveis. Por isso, permitir unicamente ao pessoal adequado,
com suficiente treino e experiência, a manipulação, instalação ou reparação
destes equipamentos.
A tabela seguinte resume brevemente as indicações para uma correcta
manutenção do equipamento fusor. Ler com atenção, em cada caso, a alínea
correspondente.

Operação

Frequência

Consulta

Limpeza externa

Diariamente

Limpeza de equipamento

Despressurização do sistema

Antes de realizar tarefas de manutenção e
reparação do sistema hidráulico

Despressurização do sistema

Retirar o armário elétrico

Antes de realizar trabalhos de manutenção no
distribuidor, bomba ou motorredutor

Acesso ao interior do
equipamento

Limpeza ou mudança do filtro

- Segundo necessidades (1 vez/ano mínimo)
- Em cada mudança de adesivo

Manutenção do filtro

Esvaziamento e limpeza do
depósito

- Presença de adesivo carbonizado
- Em cada mudança de adesivo

Limpeza do depósito

Verificar a existência de fugas na
bomba

Em função das horas de trabalho e dos
parâmetros de temperatura e velocidade
(mín. 1 vez/mês)

Manutenção da bomba

Verificação do lubrificante (motor
e redutor)

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

Manutenção do motorredutor

Verificar o funcionamento do
termóstato

- Comprobación trabalho contínuo

Mantenimiento del termostato

Filtros do secador de ar
(opcional)

- Purga da água condensada (semanalmente)
- Limpeza do filtro (semestralmente, minimo)

Manutenção do filtro de ar

Mudança de equipamento

- Mudança de equipamento ou reparação

Retirar o equipamento da sua base

Se o equipamento não funcionar ou funciona de forma incorrecta pode
consultar o Serviço Técnico da Focke Meler.

Limpeza do equipamento
Para manter as prestações do equipamento fusor e a perfeita mobilidade
de todos os seus componentes é preciso manter todas as suas partes e em
especial a grelha de ventilação da parte superior.
Aviso: Risco de receber choques eléctricos. A falta de atenção pode provocar
lesões ou a morte.
Limpar o exterior com um pano humedecido em água. Não utilizar líquidos
inflamáveis ou dissolventes.
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Limpeza externa:
•

Utilizar produtos de limpeza compatíveis com materiais de poliamida.

•

Aplicar o produto com um pano suave.

•

Não utilize ferramentas afiadas ou raspadeiras bordas afiadas.

Extracção e substituição das protecções exteriores:
1. Desligar o equipamento fusor.
2. Desligar o ar comprimido de entrada no equipamento.

B

3. Para retirar as protecções do equipamento, começar por separar o
armário eléctrico do depósito. Para este efeito, desapertar o parafuso
1/4 de volta, como indicado (A), e fazê-lo deslizar ao longo das guias.
4. Para retirar a porta do armário eléctrico, abrir a porta rodando o
parafuso 1/4 de volta, como indicado (B), levantar a porta, rodá-la e
retirar os parafusos (C).

D

D

5. Para extrair a protecção do armário eléctrico, desapertar os parafusos
(D) que a fixam à base do equipamento e os parafusos (E) que a fixam à
estrutura do armário eléctrico.
6. Para extrair a protecção do depósito, retirar os parafusos (F) e (G) que
fixam esta protecção à base do equipamento. A tampa e a protecção do
depósito são retiradas simultaneamente.

A

7. A tampa do depósito da Micron+ 5 e 10 é desmontada depois de
desmontada a protecção do depósito. Basta fazer deslizar os eixos
das extremidades ao longo das ranhuras existentes na protecção. (Ver
figura 1).

C

A tampa da Micron+ 20 e 35 equipas são removidos, afrouxando os
parafusos da tampa lateral (Ver Figura 2).

E
1

G

2

F
8. Para montar as protecções, seguir a ordem inversa.
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Despressurização do sistema
Os equipamentos fusores da série Micron+ incorporam uma válvula de
segurança que permite despressurizar o sistema quando se desliga o
equipamento, já seja pneumaticamente ou electricamente.
Antes de desligar qualquer elemento hidráulico ou de abrir qualquer saída do
distribuidor é necessário efectuar os seguintes passos:
1. Desligar o interruptor do equipamento situado no lateral, junto da
entrada de alimentação.
A válvula de despressurização libera o circuito hidráulico de pressão
retornando o adesivo ao depósito.
2. Purgar manualmente, ou mediante o comando correspondente do
programador, todas os aplicadores utilizados.

Acesso ao interior do equipamento

Acesso ao distribuidor
Para aceder ao distribuidor onde se encontra o regulador de pressão da válvula by-pass e o grupo filtro–purgador, é necessário abrir a proteção indicada.
Para isso, desapertar 1/4 de volta o parafuso que mantém a porta de acesso
na posição fechada (A).

A

Acesso ao grupo bomba–motorredutor
Para aceder ao grupo bomba–motorredutor, é necessário retirar o armário
elétrico da sua sede, juntamente com a parte do chassis que se encontra por
baixo dele. Para isso, desapertar 1/4 de volta o parafuso que mantém o equipamento na posição fechada (B) e fazê-lo deslizar pelas guias.
Em seguida, abrir a porta de acesso ao distribuidor (A) e desapertar os parafusos indicados (C) da proteção frontal.
Para aceder ao interior do equipamento não é necessário abrir a porta do
armário elétrico.

C

B

C
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Manutenção do filtro
Os equipamentos fusores da série Micron+ incorporam um filtro de bomba de
50 mesh. O filtro bloqueia o passagem de impurezas e restos carbonizados de
adesivo ao ser impulsionados pela bomba do tanque.
Aviso: É conveniente utilizar também um filtro na válvula de admissão do
deposito. Este filtro actua como primeira etapa de filtragem, impedindo
a passagem das impurezas ocasionadas pela carbonização no depósito e
doutras impurezas que podem introduzir-se do exterior.
O adesivo passa do interior para o exterior do filtro, ficando depositadas todas
as impurezas dentro dele. A válvula de purga está na cabeça do filtro.
O adesivo passa do interior para o exterior do filtro, ficando depositadas todas
as impurezas dentro dele. Ao retirar o filtro do seu lugar, todas as impurezas
ficam retidas, permanecendo totalmente limpo o interior do distribuidor.

zona de purga

O filtro pode limpar-se ou ser directamente trocado por um novo.
Não existe uma norma para determinar quando deve mudar o filtro. Diversos
factores influem nesta decisão:
•

O tipo e pureza dos adesivos utilizados.

•

As temperaturas de trabalho do adesivo.

•

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

•

Mudanças do tipo de adesivo utilizado.

Em qualquer caso, recomendamos uma revisão e limpeza do filtro após um
tempo não superior a 1000 horas de trabalho (equipamentos fusor ligado).
Aviso: Utilizar sempre luvas e óculos de protecção. Risco de queimaduras.
Para mudar o filtro deve-se ter em mente que o filtro e válvula de drenagem
são o mesmo conjunto:
1. Definir a pressão de ar em zero e abrir a proteção indicada.
2. Utilizando uma chave de fendas plana, abrir a válvula de purga
localizada na cabeça do filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio (1) e esperar que os restos de adesivo caiam pela rampa.

2
1

3. Com uma chave de 27 mm desenroscar a tampa hexagonal o conjunto
e retirá-lo.
4. Em função da sujidade existente no interior do cartucho limpá-lo
ou directamente deitá-lo fora, seguindo a normativa existente sobre
resíduos.
5. Substituir o vedante do filtro se estiven danificado.
6. Enroscar novamente o conjunto em sentido contrário aos ponteiros do
relógio.
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7. Colocar novamente o conjunto no interior do distribuidor e apertá-lo
até ao fim.
8. Continuar o trabalho normalmente.

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

Se troque de hot-melt termofusível.

•

Se gerem muitos resíduos no seu interior.

Mudança do tipo de adesivo
1. Esgotar ao máximo o adesivo utilizado.
No caso de ter de descarregar o adesivo sem tê-lo esgotado até o
máximo possível, seguir as instruções da alínea ‘Esvaziamento do
depósito’.
2. Limpar os restos de adesivo termofusível no interior do depósito.
Aviso: Utilizar equipamentos de protecção apropriados para altas temperaturas.
3. Acrescentar o tipo e a quantidade apropriados do novo adesivo,
aguardar que funda e bombear através do sistema (mangueiras e
aplicadores) um depósito completo, como mínimo.

Limpeza de adesivo requeimado
1. Esvaziar o depósito directamente (ver a alínea ‘Esvaziamento do
depósito’) para evitar que os resíduos passem pelo circuito da bomba.
2. Limpar os restos de adesivo e os resíduos do interior do depósito. Não
utilizar objectos pontiagudos que poderiam danificar o recobrimento
interior.
Aviso: Utilizar equipamentos de protecção apropriados para altas temperaturas.
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3. Acrescentar o tipo e a quantidade apropriados de adesivo e esperar a
que funda.
4. Retirar o cartucho do filtro e limpá-lo se for necessário (ver a alínea
‘Manutenção do filtro’).
5. Montar o filtro novamente sem o cartucho.
6. Bombear, através da saída do distribuidor marcada com o número 1,
até que o adesivo saia novamente limpo.
7. Desmontar o filtro e colocar-lhe o cartucho correspondente.Instalá-lo
novamente no distribuidor.
8. Encher novamente o depósito com adesivo, aguardar que funda e
continuar o trabalho normalmente.
Aviso: Sempre que se manipule filtro ou qualquer elemento submetido a
pressão deve realizar-se previamente uma despressurização do sistema (ver
alínea correspondente).

Esvaziamento do depósito
Em tarefas habituais de manutenção é necessária, e conveniente, esvaziar o
depósito directamente sem passar o adesivo pelo sistema de bombeio.
No caso do Micron+ 5, o depósito não dispõe de rampa de esvaziamento. Assim,
para esvaziar o adesivo, é necessário aguardar que o adesivo arrefeça e se
contraia, separando-se das paredes do depósito e facilitando a sua remoção.
Para outros modelos, devem adoptar-se as seguintes indicações:
1. Manter o depósito à temperatura de trabalho.
2. Remover a tampa do depósito e, em seguida, a carnagem dos mesmos.
3. Baixar a rampa de evacuação encostada ao depósito e colocar um
contentor apropriado.
4. Desenroscar a tampa de esvaziamento e permitir que o adesivo flua
livremente no contentor.
5. Uma vez esvaziado por completo, limpar o orificio de saída e a rampa
de restos de adesivo.
6. Colocar novamente a tampa de fecho.
7. Subir a rampa de evacuação e colocar a tampa lateral do carnagem.
Aviso: Utilizar equipamentos de protecção apropriados para altas
temperaturas.
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Manutenção da bomba

Inspeção de fugas
A bomba possui um sistema de vedação no eixo para evitar fugas de adesivo. Por vezes, pode vazar algum adesivo, por isso, é necessário reapertar ou
substituir a vedação.
Aviso: Substitua a vedação com a bomba quente.
Em caso de fuga através das juntas de assentamento da bomba–distribuidor,
reapertar os parafusos de união da bomba-distribuidor, se a fuga persistir,
substituir as juntas. Para isso:
1. Desmontar o acoplamento do eixo da bomba.
2. Reapertar ou extrair os parafusos que fixam a vedação.
3. Substituir as juntas adequadas e voltar a montar todo o grupo.
Por vezes, devido aos ciclos de aquecimento–arrefecimento do sistema, pode
ser necessário reapertar os parafusos de fixação.
Antes de efetuar qualquer substituição, certificar-se da localização da fuga.
No entanto, em caso de dúvida e antes de efetuar qualquer substituição, é
recomendável consultar o Serviço Técnico da Focke Meler.
Aviso: Utilizar sempre luvas e óculos de proteção. Risco de queimaduras.

Manutenção do motor de engrenagem

Limpando o ventilador do motor
Verifique periodicamente o estado do ventilador do motor e sua grade de
ventilação.
Se houver acúmulo de poeira, sopre levemente com ar para limpar (remova a
tampa protetora se necessário).

Verificando o lubrificante
Os redutores são entregues preenchidos com graxa sintética para lubrificação
- na ausência de contaminação externa - 'para a vida'. Temperatura ambiente
0 ÷ 40 ° C com pontas até -20 ° C e +50 ° C.
Use apenas os lubrificantes recomendados pelo fabricante. O uso de outros
tipos pode causar desgaste prematuro ou danificar o redutor.
Aproximadamente 0,1 kg de graxa lubrificante pode caber no modelo de caixa
de engrenagens usado.
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Lubrificantes recomendados
MARCA

TIPO DE ÓLEO

IP

Telesia Compound A

SHELL

Tivela Compound A

MOBIL

Glygoyle Grease 00

Manutenção do termóstato
Em caso de erro no termóstato rearmável. Desmontar a estrutura do depósito
e a tampa e fazer deslizar o armário eléctrico; exposto o termóstato, premir o
botão indicado para o rearmar.

Manutenção do filtro do secador de ar
Os elementos filtrantes, posicionados antes do dispositivo secador de ar nos
equipamentos de fusão, integram um indicador de saturação do filtro que
indica o momento ideal para substituir o cartucho filtrante:
- Cor verde: baixa contaminação do cartucho.
- Cor vermelha: cartucho contaminado. Substituir o cartucho de imediato;
não se garante o desempenho do equipamento.
Recomenda-se a instalação de cartuchos novos uma vez por ano, independentemente da leitura do indicador (pressão diferencial).
5µm
0.01µm

Para substituir o cartucho, seguir as seguintes instruções:

1. Fechar a passagem de ar.

2. Desligar a mangueira de drenagem do reservatório, se estiver ligada.

dreno automático

3. Rodar lentamente o parafuso de cabeça estriada no sentido dos ponteiros do relógio. Este procedimento purgará o ar armazenado no filtro.

4. Empurrar o reservatório até à cabeça do filtro.

5. Rodar lentamente o reservatório no sentido dos ponteiros do relógio
até ao limite máximo (1/8 de volta) e extraí-lo, puxando-o para baixo.

6. Extrair o cartucho e substituí-lo por um novo (não tocar na rede do
filtro com as mãos).
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7. Montar o reservatório seguindo as instruções no sentido inverso.

8. Colocar o filtro sob pressão, abrindo lentamente a válvula de bloqueio.

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

Retirar o equipamento da sua base
Para realizar uma manutenção mais exaustiva do equipamento, será
necessário retirá-lo do seu lugar para podê-lo manipular com maior
comodidade e acessibilidade.
Para isso, deve ser retirado da sua base da forma seguinte:
1. Desconectar electricamente o equipamento desde o seu interruptor
principal.

2. Despressurizar o sistema (1).

1

3. Desconectar eléctrica e hidraulicamente as mangueiras conectadas às
saídas do distribuidor.

4. Desconectar a alimentação de entrada e a toma de terra.

5. Deslizar o equipamento para a frente e elevá-lo para retirá-lo da base.
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Manutenção do alimentador automático de granulado
Aviso: O alimentador automático está equipado com tecnologias atuais e com
certos riscos previsíveis. Por esta razão, o manuseamento, a instalação ou
a reparação destes dispositivos só é permitida a pessoal adequado, com a
devida formação e experiência.

A tabela seguinte resume brevemente as instruções para uma correta manutenção do alimentador automático. Ler com atenção, em cada caso, o capítulo
correspondente.
Se o dispositivo não funcionar ou funcionar incorretamente, contacte o Serviço
Técnico da Focke Meler ou o Representante dap sua zona.

Operação

Frequência

Consulta

Limpeza externa

Diariamente

Limpeza da unidade

Sistema pneumático

Sensores de carga

- Diário: controle de pressão
- Semanal: detecção de fugas
- Diariamente: control de carga
- Semanal: limpeza

Sistema pneumático

Controlo do sensor de carga

Tubo de aspiração

Semanal

Inspeção da conduta de aspiração

Filtro de ar de exaustão

Semanal

Manutenção do filtro

Vibrador pneumático

Semanal

Controlo do vibrador pneumático

Limpeza da unidade
Para manter o desempenho do alimentador automático e o perfeito funcionamento de todos os seus componentes, é necessário manter todas as suas
partes limpas e especialmente as saídas de ar no tubo de aspiração.
Remova os resíduos que possam obstruir as saídas de ar.
Mantenha o tubo de transporte do adesivo limpo e desobstruído.
Limpe os elementos com um pano macio ou aspire o pó eventualmente acumulado.

Sistema pneumático
Controle a pressão do circuito de alimentação. Pressões muito baixas não
permitem o carregamento adequado do adesivo. Pressões muito elevadas
podem produzir salpicos de adesivo fundido no depósito da unidade de fusão
ou mesmo o seu arrefecimento.
Verifique, periodicamente, se há fugas no circuito pneumático. Para além de
constituir uma despesa inútil, conduz a uma perda de pressão e, por conseguinte, a um mau funcionamento do sistema de carregamento.
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Controlo do sensor de carga
Verificar se o sensor de carga funciona corretamente e se permite manter os
níveis desejados.
Uma carga insuficiente provocará uma descida do nível e a possibilidade de
não dispor da quantidade necessária de adesivo fundido. Por outro lado, um
excesso de carga pode provocar o enchimento total do depósito com a consequente obstrução da conduta de carga.
O sensor de carga deve ser mantido limpo, sem cola carbonizada, pois, pode
afetar a deteção correta do nível.

Inspeção da conduta de aspiração
Certifique-se de que a conduta de aspiração não está obstruída com incrustações de granulado. Esta conduta deve estar totalmente livre de entupimentos que impeçam a transferência correta do adesivo do recipiente para o
depósito da unidade de fusão.
A conduta é praticamente toda transparente para facilitar a inspeção visual da
mesma.

Manutenção do filtro
Verifique, periodicamente, o estado do filtro alojado no interior da zona de
descarga. Sopre com ar comprimido as impurezas que possam ter aderido ao
filtro.
Este filtro evita que partículas de granulado ou pó do próprio adesivo sejam
libertadas para o exterior com o ar de exaustão. Se ficar obstruído, o sistema
não funcionará corretamente.
Para o limpar, desaperte os três parafusos que fixam a tampa do cotovelo
rotativo e remova o filtro.

Controlo do vibrador pneumático
Verifique se o vibrador pneumático alojado na boca de aspiração funciona
corretamente. Verifique se vibra e se a sua vibração é adequada.
Remova as impurezas e o pó do adesivo do silenciador de exaustão.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS

6. CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Generais
Volume do depósito

5,15 litros

9,7 litros

Capacidade de bombeio
bomba simples 1, 2.5, 4, 8 cc/rev (*)
bomba dupla 2x0.93, 2x1.86, 2x3.71, 2x4.8 cc/rev (*)
Capacidade de fusão

1, 2.5, 4, 8 cc/rev (*)
2x0.93, 2x1.86, 2x3.71, 2x4.8 cc/rev (*)

9,0 kg/h (*)

13,5 kg/h (*)

4 por bomba (roscas de 9/16)

4 por bomba (roscas de 9/16)

2, 4 ou 6 com uma bomba

2, 4 ou 6 com uma bomba

2 ou 4 com bomba dupla

2 ou 4 com bomba dupla

40 a 200 °C (104 a 392 °F)

40 a 200 °C (104 a 392 °F)

(opcional) 40 a 230 °C (104 a 446 °F)

40 a 230 °C (104 a 446 °F)

Número de saídas hidráulicas
Número de saídas elétricas
Intervalo de temperaturas

Controlo de temperatura
Pressão máxima de trabalho (a 6 bar)

RTD ±0.5 °C (±1 °F)

RTD ±0.5 °C (±1 °F)

Pt-100, Ni-120 ou NTC-R

Pt-100, Ni-120 ou NTC-R

80 bar (1160 psi)

80 bar (1160 psi)

Potência máxima para instalar
com uma bomba simple/2 saídas 1 x 6,9KW • 3 x 3,0KW

1 x 8,0KW • 3 x 4,0KW

com uma bomba simple/4 saídas 1 x 10,5KW • 3 x 4,0KW

1 x 11,6KW • 3 x 4,0KW

com uma bomba simple/6 saídas 1 x 14,2KW • 3 x 5,8KW

1 x 15,2KW • 3 x 5,8KW

com duas bombas simples/2 saídas 1 x 8,3KW • 3 x 3,3KW
com duas bombas simples/4 saídas 1 x 11,9KW • 3 x 4,6KW

1 x 9,3KW • 3 x 4,0KW
1 x 12,9KW • 3 x 4,6KW

Funções externas
Entradas Equipe On-Off • Standby • Controle
de atividade • On-Off Bombeo • OnOff Comunicações • Inibição saídas
elétricas • Redefinir alarmes
Saídas Standby • Zonas Temperatura OK •
Máquina Ready • Running • Alarme •
Nivel • Sem nível
Requerimientos elétricos

Dimensões (LxAxH)
Peso (con una bomba)

Standby • Zonas Temperatura OK •
Máquina Ready • Running • Alarme •
Nivel • Sem nível

1N ~ 230V 50/60Hz + PE

1N ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

(opcional) 3 ~ 230V 50/60Hz + PE
Temperatura ambiente

Equipe On-Off • Standby • Controle
de atividade • On-Off Bombeo • OnOff Comunicações • Inibição saídas
elétricas • Redefinir alarmes

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

0 a 40 °C

0 a 40 °C

730 x 360 x 630 mm

730 x 360 x 630 mm

730 x 360 x 774 (tampa aberta)

730 x 360 x 882 (tampa aberta)

66 kg (sem carga)

76 kg (sem carga)

(*) Em condições padrão.
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Volume do depósito

19,7 litros

37,4 litros

Capacidade de bombeio
bomba simples 1, 2.5, 4, 8 cc/rev (*)
bomba dupla 2x0.93, 2x1.86, 2x3.71, 2x4.8 cc/rev (*)
Capacidade de fusão

1, 2.5, 4, 8 cc/rev (*)
2x0.93, 2x1.86, 2x3.71, 2x4.8 cc/rev (*)

19,0 kg/h (*)

30 kg/h (*)

4 por bomba (roscas de 9/16)

4 por bomba (roscas de 9/16)

2, 4 ou 6 com uma bomba

2, 4 ou 6 com uma bomba

2 ou 4 com bomba dupla

2 ou 4 com bomba dupla

40 a 200 °C (104 a 392 °F)

40 a 200 °C (104 a 392 °F)

(opcional) 40 a 230 °C (104 a 446 °F)

40 a 230 °C (104 a 446 °F)

Número de saídas hidráulicas
Número de saídas elétricas
Intervalo de temperaturas

Controlo de temperatura
Pressão máxima de trabalho (a 6 bar)

RTD ±0.5 °C (±1 °F)

RTD ±0.5 °C (±1 °F)

Pt-100, Ni-120 ou NTC-R

Pt-100, Ni-120 ou NTC-R

80 bar (1160 psi)

80 bar (1160 psi)

Potência máxima para instalar
com uma bomba simple/2 saídas 1 x 8,5KW • 3 x 4,5KW

1 x 10,0KW • 3 x 4,3KW

com uma bomba simple/4 saídas 1 x 12,1KW • 3 x 4,5KW

1 x 13,5KW • 3 x 6,1KW

com uma bomba simple/6 saídas 1 x 15,6KW • 3 x 5,8KW

1 x 17,2KW • 3 x 7,9KW

com duas bombas simples/2 saídas 1 x 9,8KW • 3 x 4,5KW

1 x 11,3KW • 3 x 5,3KW

com duas bombas simples/4 saídas 1 x 13,4KW • 3 x 4,6KW

1 x 14,9KW • 3 x 7,1KW

Funções externas
Entradas Equipe On-Off • Standby • Controle
de atividade • On-Off Bombeo • OnOff Comunicações • Inibição saídas
elétricas • Redefinir alarmes
Saídas Standby • Zonas Temperatura OK •
Máquina Ready • Running • Alarme •
Nivel • Sem nível
Requerimientos eléctricos

(opcional) 3 ~ 230V 50/60Hz + PE

Dimensões (LxAxH)
Peso (con una bomba)
(*) Em condições padrão.
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Standby • Zonas Temperatura OK •
Máquina Ready • Running • Alarme •
Nivel • Sem nível

1N ~ 230V 50/60Hz + PE
3N ~ 400V 50/60Hz + PE

Temperatura ambiente

Equipe On-Off • Standby • Controle
de atividade • On-Off Bombeo • OnOff Comunicações • Inibição saídas
elétricas • Redefinir alarmes

3N ~ 400V 50/60Hz + PE
3 ~ 230V 50/60Hz + PE

0 a 40°C

0 a 40°C

730 x 400 x 670 mm

730 x 400 x 670 mm

730 x 400 x 1022 (tampa aberta)

730 x 400 x 1022 (tampa aberta)

90 kg (sem carga)

145 kg (sem carga)
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Dimensões

Micron+ 5, 10

670+250 (Micron+ 10)
730 (Micron+ 10)
670 (Micron+ 10)
Micron+ 10

590

536

630

+

590 (Micron+ 5)

360

730 (Micron+ 5)
590+250 (Micron+ 5)

Micron+ 20, 35
740+250 (Micron+ 35)
740 (Micron+ 35)
Micron+ 35

Micron+ 35

APROBACION

Ing. Fabricación

Calidad

Producción

Nombre:

Nombre:

Nombre:

ZAPATOS
EQUIPO
DE SEGURIDAD

GUANTES

GAFAS

OTROS

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
EN EL PUESTO Y
EN LA LINEA EN GENERAL

Formación requerida
operario

Piezas en proceso

Nº de Pokayokes

Calibración requerida

830

670

630 (Micron+ 20)

771 (Micron+ 35)

++

400

675 (Micron+ 20)
730 (Micron+ 20)

450

675+250 (Micron+ 20)

401
401

Nota: no caso de equipamentos com grupo motor-bomba duplo, as alturas
aumentam 210 mm.
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FIXAÇÃO EQUIPAMENTO Micron+ 5
13

75

328,5

9

377,5

96

FIXAÇÃO EQUIPAMENTO Micron+ 10

569,5
15

13

328,5

Ø9

Calidad

Producción

Nombre:

Nombre:

ZAPATOS
EQUIPO
DE SEGURIDAD

GUANTES

GAFAS

OTROS

Formación requerida
operario

Piezas en proceso

Nº de Pokayokes

Calibración requerida

75

ón

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
EN EL PUESTO Y
EN LA LINEA EN GENERAL

96

15

FIXAÇÃO EQUIPAMENTO Micron+ 20

462,5
654,5

13

370,5

Ø9

Ing. Fabricación

Calidad

Producción

Nombre:

Nombre:

Nombre:

ZAPATOS
EQUIPO
DE SEGURIDAD

GUANTES

GAFAS

75

APROBACION

96

462,5

FIXAÇÃO EQUIPAMENTO Micron+ 35

15

654,5

13
Ø9

Calidad

Producción

Nombre:

Nombre:

Nombre:

ZAPATOS
EQUIPO
DE SEGURIDAD

GUANTES

GAFAS

OTROS

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
EN EL PUESTO Y
EN LA LINEA EN GENERAL

Formación requerida
operario

Piezas en proceso

Nº de Pokayokes

Calibración requerida

75

Ing. Fabricación

422,5

N

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Nota: os furos Indicado para parafusos M8.
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96

529,5
721,5

OTROS

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
EN EL PUESTO Y
EN LA LINEA EN GENERAL

Formación requerida
operario
Nº de Pokayokes
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Equipamento opcional

Sistema automático de carregamento do depósito
Os carregadores de granulado da Focke Meler asseguram um nível constante de adesivo no interior dos depósitos das unidades de fusão, eliminando a
necessidade 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 recipiente de adesivo (ou diretamente do saco de embalamento) para o depósito
do fusor.

Sistema de secagem de ar para adesivos reativos
Os adesivos reativos à base de poliuretano requerem um ambiente totalmente
seco antes de serem aplicados, já que, em contacto com a humidade ambiente, reticulam e endurecem rapidamente.
As unidades de fusão desta série conseguem um ambiente seco graças à
incorporação nestes modelos de um sistema de secagem a ar que proporciona um elevado grau de desumidificação. Desta forma, o adesivo é preservado
sem ligações cruzadas prematuras no sistema de aplicação da unidade.

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 controlo do nível de adesivo
O nível de “hot-melt” dentro do depósito pode ser controlado de três formas:
por um sensor capacitivo que avisa quando o adesivo atinge o nível programado através de um sinal de nível baixo, por um sensor de flutuação com
indicação de nível baixo no ecrã da placa de controlo ou na máquina principal
através de um contacto NA (normalmente aberto) sem tensão.

Opção luz de advertência de nível baixo
A luz de advertência deve ser encomendada separadamente e deve ser
escolhida entre luz de advertência de nível baixo e incolor (branco) ou luz de
advertência de nível baixo branco) e temperatura ok (verde), sendo ambas as
opções iguais para todos os equipamentos.
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Acessórios

Sistema de roda
Para todos os equipamentos desta série, existe a opção de adicionar 4 rodas à
base para facilitar a movimentação.
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7. ESQUEMAS ELÉTRICOS
Para ver o esquema elétrico do equipamento adquirido, consultar o USB com
os esquemas elétricos em anexo.
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8. ESQUEMA PNEUMÁTICO
Lista de componentes

Sistema de controle de válvula de by-pass pneumático (opcional)
-1

Regulador de pressão 1-10 bar

-2

Manómetro 0-10 bar

-3

Válvula limitadora de controle pneumático

1

2

REGULADOR DE PRESIÓN MANÓMETRO
PRESSURE REGULATOR MANOMETER

P: 0-10 bar

P: 0-10 bar

3
VÁLVULA LIMITADORA / PRESSURE LIMIT VALVE
RELACIÓN / RATIO 1:15

ENTRADA AIRE
AIR INPUT

Sistema secador de ar (opcional)
-1

Filtro 1.ª fase grau 7

-2

Filtro 2.ª fase grau 5

-3

Secador

-4

Eletroválvula 3/2 com comando manual

-5

Regulador de pressão 1-10 bar

-6

Manómetro 0-10 bar

-7

Bocal de saída

4
ELECTROVÁLVULA 3/2
SOLENOID VALVE 3/2

1

2

FILTRO GRADO 7
FILTER GRADE 7

FILTRO GRADO 5
FILTER GRADE 5

3

5

6

REGULADOR DE PRESIÓN MANÓMETRO
PRESSURE REGULATOR MANOMETER

P: 0-10 bar

P: 0-10 bar

SECADOR DE MEMBRANA
MEMBRANE DRYERS

TRADA AIRE
AIR INPUT

SÓLIDOS / SOLIDS
ACEITE / OIL
AGUA / WATER

1µ
< 1ppm
100%

SÓLIDOS / SOLIDS
ACEITE / OIL
AGUA / WATER

0.01µ
< 0.01ppm
100%

AIRE SECO / DRY AIR 99.98%

7
TOBERA DE SALI
OUTPUT PIPE
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Sistema de pressão dupla (opcional)

MANÓMETRO
PRESSURE GAUGE

ENTRADA DE AIRE
AIR INPUT
ENTRADA REGULADOR
DE PRESIÓN
PRESSURE REGULATOR
INPUT

ELECTROVÁLVULA 5/2
SOLENOID VALVE 5/2

REGULADOR DE PRESIÓN
PRESSURE REGULATOR

A VÁLVULA BYPASS
TO BYPASS VALVE

Calidad

Producción

Nombre:

Nombre:
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EQUIPO
DE SEGURIDAD

GUANTES

GAFAS

OTROS

MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA
EN EL PUESTO Y
EN LA LINEA EN GENERAL

Formación requerida
operario

Piezas en proceso

Nº de Pokayokes

Calibración requerida
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9. LISTA DE PEÇAS DE
SUBSTITUIÇÃO
A lista dos recambios mais comuns nos equipamentos da série Micron+
aparece neste capítulo para proporcionar uma guia rápida e segura na eleição
dos mesmos.
Os recambios estão associados em vários grupos de forma natural, tal como
se encontram localizados nos próprios equipamentos fusores.
Como ajuda visual incluem-se desenhos gerais das peças, numeradas para
facilitar a sua identificação na lista.
As listas proporcionam a referência e denominação do recambio, indicando,
quando é necessário, se a referência corresponde ao modelo de 5, 10, 20 ou
35 litros.
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

CONJUNTO CARNAGENS

E

I
GRUPO
INJEÇÃO DE GÁS

A

GRUPO DO
DEPÓSITO

J
GRUPO DE AR SECO

B
GRUPO DO
DISTRIBUIDOR

C

UNIÃO DE DEPÓSITODISTRIBUIDOR

H
CONJUNTO GRUPO
PNEUMÁTICO

D

GRUPO
MOTOR-BOMBA

F
GRUPO ELÉTRICO

G
GRUPO ELECTRÓNICO

K, L, M- Peças de substituição do alimentador automático.
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A. GRUPO DO DEPÓSITO

4
1

6

7

3
2

10

5

8

11

11.1

12

Nº

Ref.

Designação

1

150113470

Conjunto depósito completo Micron 5 230V

1

150113480

Conjunto depósito completo Micron 10 230V

1

150113490

Conjunto depósito completo Micron 20 230V

1

150114890

Conjunto depósito completo Micron 35 230V

2

150113500

Depósito teflonado Micron 5 230V

2

150113510

Depósito teflonado Micron 10 230V

2

150113520

Depósito teflonado Micron 20 230V

2

150114900

Depósito teflonado Micron 35 230V

3

150113370

Rede protectora depósito 5-10L

3

150114880

Rede protectora depósito 20L

3

150028830

Rede protectora depósito 35L

4

150113380

Boca depósito Micron 5

4

150113390

Boca depósito Micron 10

4

150113400

Boca depósito Micron 20

4

150121360

Boca depósito Micron 35

5

150113410

Manta isolante envolvente depósito Micron 5

5

150113420

Manta isolante envolvente depósito Micron 10

5

150113430

Manta isolante envolvente depósito Micron 20

5

150114920

Manta isolante envolvente depósito Micron 35

6

150113440

Vedantes boca depósito Micron 5

6

150113450

Vedantes boca depósito Micron 10

6

150113460

Vedantes boca depósito Micron 20

6

150121370

Vedantes boca depósito Micron 35

7

150113270

Tampa con vedante depósito

8

10030007

Faixa de conexão de energia

9

150114500

Termóstato de segurança hasta 200°C

9.1 (*)

150114510

Termóstato de segurança hasta 230°C

10

150114530

Sonda Pt-100

10

150123630

Sonda NTC

10

150117570

Sonda Ni-120

11 (*)

150122430

Conjunto detector de nível baixo Micron

11.1 (*)

150123620

Detector de nível baixo Micron

12

150110140

Sensor capacitativo Rechner KXS-M12/25

(*) Opcional

9
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B. GRUPO UNIÃO DE DEPÓSITO- DISTRIBUIDOR
Nº

Ref.

Designação

1

150113570

Juntas de assentamento do depósito. Micron 5, 10, 20

2

150026380

Juntas de Acoplamento depósito–distribuidor. Micron 5, 10, 20

3

150090360

Junta de assentamento do depósito. Micron 35

4

150023950

Junta de acoplamento depósito–distribuidor. Micron 35

1

2

2
3

4
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C. GRUPO DO DISTRIBUIDOR SIMPLE/DUPLO
Nº

Ref.

Designação

1

150026270

Conjunto de válvula de alívio pneumático

2

150026300

Juntas do válvula de alívio pneumático

3

150121390

Grupo do filtro completo

3.1

150121380

Cabeça do filtro com purgador

3.2

150029250

Rede do filtro

3.3

150029260

O-ring Ø23x3

3.4

150026340

O-ring Ø7x1,5

3.5

150121350

Kit de juntas do grupo do filtro

3.6

150026330

Purgador completo

4

10100082

Tampa com junta

5

10100083

O-ring Ø11,89x1,98

6

150026260

Conjunto de válvula de alívio mecânico

6.1

150026280

Juntas do válvula de alívio mecânico

6.2

150026290

Mola do válvula de alívio mecânico

6.3

150026060

Ponteiro de fecho do válvula de alívio mecânico

7

150117180

Acoplamento de saída das mangueiras

8

10030007

Régua de terminais cerâmica

9

150117190

Resistência do cartucho 315W Ø9.46.152 mm 230V

10

150114530

Sonda Pt100

10

150123630

Sonda NTC

10

150117570

Sonda Ni120

11

150117330

Isolamento do distribuidor simples

11.1

150117340

Isolamento do distribuidor duplo

12

150026410

Tampa M27x2 com junta

13

150026420

Junta da tampa M27x2

9

10

8

11

7

11.1

5

4
4

3.5
3.2
3.3

3.1

2
1

6.1
13
12
9-6

6.3

6.2

6

3.4

3

3.6

MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

D. GRUPO MOTOR–BOMBA
Nº

Ref.

Designação

1

150117170

Motorredutor 0,375 KW com servoventilador

2

150117150

Acoplamento do motor da bomba simple

3

150117160

Acoplamento do motor da bomba dupla

4

150026430

Juntas de assentamento da bomba simple

5

150111890

Juntas de assentamento da bomba dupla

6

150025960

Bomba de engrenagem simples 1 cc/rpm

6

150114020

Bomba de engrenagem simples 2,5 cc/rpm

6

150025930

Bomba de engrenagem simples 4 cc/rpm

6

150025970

Bomba de engrenagem simples 8 cc/rpm

7

150111860

Bomba de engrenagem dupla 0,93x2 cc/rpm

7

150111870

Bomba de engrenagem dupla 1,86x2 cc/rpm

7

150111880

Bomba de engrenagem dupla 3,71x2 cc/rpm

7

150030050

Bomba de engrenagem dupla 4,8x2 cc/rpm

8

150096490

Junta Ø12 para bomba engrenagem Ø79

4

6

2

5

7

3

1

8

9-7

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

E. GRUPO CARNAGENS
Nº

Ref.

Designação

1(*)

150123640

Carenagem porta armario eléctrico Micron+

2

150130390

Conjunto carcaça armario eléctrico sem baliza

2

150130400

Conjunto carnagem armario eléctrico com baliza

3

150122930

Conjunto carnagem depósito Micron+ 5

3

150122940

Conjunto carnagem depósito Micron+ 10

3

150122950

Conjunto carnagem depósito Micron+ 20

3

150122960

Conjunto carnagem depósito Micron+ 35

4

150130410

Conjunto tampa carnagem Micron+ 5

4

150130420

Conjunto tampa carnagem Micron+ 10

4

150130430

Conjunto tampa carnagem Micron+ 20

4.1

150130440

Conjunto tampa carnagem Micron+ 35

(*) No caso de equipamento com dois motores, consulte.

2

4
1
3
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MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

F. GRUPO ELÉCTRICO
Nº

Ref.

Designação

1

16010003

Conector fêmea 8 polos PT100 (mural)

2

150020720

Conector fêmea 12 polos Ni120 (mural)

3

150130450

Conector fêmea 8 polos NTC (mural)

4

150123000

Prensaestopas Pg21 preto

5

150119190

Prensaestopas Pg16 preto

6

150114470

Interruptor principal

3

1

4
5

2

6
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

G. GRUPO ELETRÔNICO

9

Nº

Ref.

Designação

1

150123600

Placa HMI micron+ 1 Bomba 200 ºC

1

150130750

Placa HMI micron+ 2 Bombas 200 ºC

2

150122980

Placa de controlo da temperatura 2 saídas

2

150122990

Placa de controlo da temperatura 6 saídas

3

1501123610

Placa I/O bombagem Micron+ engrenagem

4

R0001938

Relé de estado sólido 40A

5 (*)

150114760

Kit de substituição do sensor capacitativo e do amplificador

6

150117110

Grupo do variador Siemens G110 0,55KW

7

150126410

Grupo do variador Siemens V20 0,55KW

8

150130520

Fonte de alimentação 24V 2,2A

8

150030620

Fonte de alimentação 24V 4,5A

8

150030610

Fonte de alimentação 24V 6,5A

9 (*)

150125580

Kit placa de comunicação wifi Micron+ com antena

10

150126180

Fusível 10A 5x20 saidas

10

150126170

Fusível 10A 6,3x32 distribuidor

10

150126160

Fusível 16A 6,3x32 tanque

(*) opcional

1

5

4
10

2

7
6

8

1

3
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MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

H. COMPONENTES PNEUMÁTICOS
Nº

Ref.

Designação

1

150110730

Válvula de descompressão pneumática

2

150114480

Manómetro

3

10110031

Regulador de pressão

Nota: estes componentes são adicionados ao equipamento quando a regulação de by-pass é
pneumática.

1

2

3

I. INJEÇÃO DE GÁS (OPCIONAL)
Nº

Ref.

Designação

1

150028420

Eletroválvula 3/2 1/8 24V DC 5,4W

2

10110031

Regulador de pressão

3

150114040

Manómetro 10–130 bar

4

10110051

Silenciador de exaustão

2
1

3
4
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

J. GRUPO DO SECADOR DE AR (OPCIONAL)

8

7

9-12

Nº

Ref.

Designação

1

150110410

Secador de ar Excelon Pro 92 Series

2

150110390

Filtro coalescente F92C-NND-AT0

3

150110400

Filtro coalescente F92G-NNN-AT1

4

10110031

Regulador de pressão

5

150029540

Regulador de pressão 0,1–0,7 bar

6

150029550

Manómetro 0–1,6 bar

7

150028380

Válvula de descompressão pneumática 0,5 bar 1/4

8

150028420

Eletroválvula 3/2 1/8 24V DC 5,4W

4

5

6

1

2

3

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM

K. ALIMENTADOR DE GRANULADO. CONJUNTO FILTRO SENSORES
N.º

Ref.

Designação

1

150025800

Sensor de nível capacitivo (amplificador e sonda)

2

150025770

Rede do filtro 20 mesh

3

150025870

Juntas do sensor capacitivo

3

2

1
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

L. ALIMENTADOR DE GRANULADO TUBO DE ASPIRAÇÃO

3

N.º

Ref.

Designação

1

150025650

União Y Ø10 da ligação rápida

2

150025660

Mangueira do alimentador automático Ø30 (metro)

3

150025670

Conduta metálica tubo aspiração

4

150025680

Venturi tubo de aspiração

5

150025690

Pés de suporte tubo aspiração

6

150025700

União 90° 3/8 Ø10 da ligação rápida

7

150025710

Vibrador pneumático alimentador automático

8

21300000

Silenciador

9

150110180

União roscada 1/8 Ø4 da ligação rápida

10

150025740

Redutor Ø10-Ø4 da ligação rápida

150025810

Tubo completo de aspiração do alimentador automático

1

10
8

2

9
4
7

5
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5167-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ ENGRENAGEM

M. ALIMENTADOR DE GRANULADO. CONJUNTO VÁLVULA
Nº

Ref.

Designação

1

150025750

União 90° 1/4 Ø10

2

150060080

Bobina da eletroválvula 24 VDC (10W)

3

150060050

Conector da eletroválvula

4

150060070

Eletroválvula completa 2/2 24 VDC 10W

5

150025790

União 90° 3/8 Ø10 da ligação rápida

1
2

3

1

4

5
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DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
Declaração Original

O fabricante,

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

— Focke Group —

declara que a máquina,

Tipo:
Modelo:
Número de série:

satisfaz todas as disposições relevantes da Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas,
e que o objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da
União aplicável:
•

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

•

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

Em referências às normas harmonizadas:
•

EN ISO 12100:2010. Segurança de máquinas. Princípios gerais de concepção. Avaliação e redução de riscos.

•

EN ISO 13732-1:2008. Ergonomia do ambiente térmico. Métodos de avaliação da resposta humana ao contacto
com superfícies. Parte 1: Superfícies quentes.

•

EN ISO 13849-1:2015. Segurança de máquinas. Partes dos sistemas de comando relativos à segurança. Parte
1: Princípios gerais de projeto.

•

EN ISO 14120:2015. Segurança de máquinas. Protetores. Requisitos gerais para concepção e construção de
protetores fixos e móveis.

•

EN 60204-1:2018. Segurança de máquinas. Equipamento eléctrico de máquinas. Parte 1: Requisitos gerais.

•

EN 61000-6-2:2005, +/AC:2005. Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas.
Imunidade para os ambientes industriais.

•

EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma
de emissão para os ambientes industriais.

•

EN 50581:2012. Documentação técnica para a avaliação dos produtos elétricos e eletrónicos no que diz respeito
à restrição de substâncias perigosas.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
A pessoa autorizada a compilar o processo técnico é o fabricante estabelecido no endereço indicado nesta
declación.
Assinado em Arazuri, na data:

v1221

Javier Aranguren
Diretor Geral

Esta página não contém texto.

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
(para dispositivos com sistema Wi-Fi integrado)
Declaração Original

O fabricante,

declara que a máquina,

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

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.

•

Diretiva 2014/53/EU relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização
de equipamentos de rádio no mercado.

Em referências às normas harmonizadas:
•

EN ISO 12100:2010. Segurança de máquinas. Princípios gerais de concepção. Avaliação e redução de riscos.

•

EN ISO 13732-1:2008. Ergonomia do ambiente térmico. Métodos de avaliação da resposta humana ao contacto
com superfícies. Parte 1: Superfícies quentes.

•

EN ISO 13849-1:2015. Segurança de máquinas. Partes dos sistemas de comando relativos à segurança. Parte
1: Princípios gerais de projeto.

•

EN ISO 14120:2015. Segurança de máquinas. Protetores. Requisitos gerais para concepção e construção de
protetores fixos e móveis.

•

EN 60204-1:2018. Segurança de máquinas. Equipamento eléctrico de máquinas. Parte 1: Requisitos gerais.

•

EN 61000-6-2:2005, +/AC:2005. Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas.
Imunidade para os ambientes industriais.

•

EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. 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.

•

ETSI EN 300 328 V2.1.1 Sistemas de transmissão em banda larga; Equipamentos de transmissão de dados
operando na faixa ISM dos 2,4 GHz e utilizando técnicas de modulação de banda larga; Norma Harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3º, nº 2, da Diretiva 2014/53/UE.

•

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article
3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU.

•

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard covering the
essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
A pessoa autorizada a compilar o processo técnico é o fabricante estabelecido no endereço indicado nesta
declación.
Assinado em Arazuri, na data:
v1221

Javier Aranguren
Diretor Geral

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

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

Focke Group

