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

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

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

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

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

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

2.

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

3.

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

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

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

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

•

Utilização dos equipamentos fusores com elementos acessórios
Meler.

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

Utilização dos equipamentos fusores para aquecer ou fundir produtos
alimentares.

•

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

•

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

•

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

Nota: não altere o equipamento, nem utilize componentes que não tenham
sido fornecidos pela Meler. Quaisquer alterações a um componente do equipamento ou a parte da instalação deverão ser comunicadas previamente à
Assistência Técnica.
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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 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+.
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Descrição
Os equipamentos fusores de adesivo Micron+ estão concebidos para a sua
utilização com mangueiras e aplicadores Meler em aplicações de adesivos
termofusíveis. Nas suas diversas variantes – cordão, laminação ou espiroladospray – atingem um grande campo de aplicações, sendo muito versáteis em
todos os mercados que participa.
Modos de operação
O equipamento pode estar nos seguintes modos de funcionamento:
•

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.

•

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. Regulador de pressão de ar de bomba
5. Manómetro de pressão de ar
6. Placa de características
7. Interruptor principal
8. Distribuidor de saídas a mangueiras (até 6 ligações hidráulicas)
9. Caixa de ligações
10. Instalação ar comprimido (6 bar máx.)
11. Conjunto de filtro-purgador

1

5

4

2

7

3

11
11

8

10

9

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+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

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

°C
08:31

A

154

154

B

1
185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

5

2

42

6

42

14:31

6

3

4
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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

11

12 13 14
9

4
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Configuración de la gama MICRON+
MICRON+

5

/ 4 M01 200 BP

7

400N -

LD2

B

VP

MB

W

S

E

F

INOX

Shaft Material _ (in blank):
Standard • INOX: stainless
Certifications _ (in blank): CE •
UL: UL
Flowmeter _ (in blank): Without
flowmeter • F: With flowmeter
Melter Control (in blank): Internal •
E: Prepared for external control
Starbi integration _ (in blank): Not integrated •
S: Starbi integrated (2 channels)
Communications 2 _ (in blank): Without •
B: With Bluetooth • W: Wifi
Communications 1 _ (in blank): No communications •
MB: ModBus • PB: ProfiBus • PN: ProfiNet •
EN: Ethernet-IP • EC: Ethercat
Pressure proportional system_ (in blank): Not prepared •
VP: Prepared
Light tower _ (in blank): Not prepared • B: Prepared
Level detector _ (in blank): Prepared for floating detector •
LD2: With capacitive detector installed
Lid _ (in blank): Standard lid • CG: With granulate feeder installed
Power supply _ 400N: 3N~400V 50/60Hz + PE • 400: 3~400V 50/60Hz + PE •
230: 3 ~ 200/240V 50/60Hz + PE • 480: 3~480V 50/60Hz + PE
Pump size _ 7: 7cc/stroke • 19: 19 cc/stroke
Pump type _ BP: Piston
Maximum temperature_ 200: 200°C • 230: 230°C
Sensor type _ M01: Pt100 • N01: Ni120 • HB01: Pt100 Bühnen • R01: NTC-R
Electrical outputs_ 2 • 4 • 6
Tank capacity _ 5: 5kg • 10: 10kg • 20: 20kg • 35: 35kg
MICRON+ series

Notas
•

Todas as versões são preparadas para detector de boia.

•

Quando o alimentador automático está incluído, o tubo de aspiração e a mangueira devem ser solicitadas à parte.

•

O baliza deve ser solicitado à parte.

•

O detetor boia deve ser solicitado à parte.

•

O sistema VP deve ser solicitado à parte.

•

O controlador externo deve ser solicitado à parte.

•

Para 3~400V 50/60Hz + PE & 3~480V 50/60Hz + PE, unidade transformadora está incluída.
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Incompatibilidades

•

Bluetooth & Wifi

•

UL & preparado para controlador externo fusor

•

230 ºC & Detector boya

•

UL & HB01

•

Micron 35 & bomba pistão 7 cc/curso

•

UL & 230 ºC

•

Micron 35 & 3~400V 50/60Hz + PE

•

UL & Starbi integrado

•

Micron 35 & 3~480V 50/60Hz + PE

•

UL & Bluetooth

•

Alimentador automático & detetor boia

•

UL & Flowmeter

•

Alimentador automático & detetor capacitivo

•

UL & 400

•

Alimentador automático & Baliza

•

CE & 480

•

Detetor boia & detetor capacitivo

•

6 saídas elétricas & Starbi integrado

Acessórios das opções da gama MICRON+
Se, na configuração do equipamento, se tiverem escolhido algumas das
diferentes opções, será necessário adquirir separadamente os seguintes
acessórios:

Opção tensão de alimentação 400 ou 480
O transformador para 5, 10, 20L deve ser solicitado em separado.

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 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.

Opção sistema proporcional de pressão
O sistema VP de válvula proporcional deve solicitar-se em separado e é
idêntico para todos os equipamentos.
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Equipamento opcional
Para incrementar a funcionalidade dos equipamentos fusores podem ser
incorporados a estes os seguintes elementos opcionais:

2-8

•

Sistema de deteção de nível baixo de adesivo fundido através
de um sensor de boia ou capacitivo. Pode-semontar em todos os
equipamentos.

•

Placa de adaptação de equipamentos anteriores. Para adaptação de
equipamentos ST, equipamentos anteriores da gama Micron+ 4, 8 e 16
e equipamentos actuais Micron 5, 10, e 20L.

•

4 rodas. Apenas para os equipamentos 20 e 35L.
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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

B

A
E
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Cota

Descrisão

A

LONGITUDE EQUIPAMENTO

B

LARGURA EQUIPAMENTO

C

ALTURA EQUIPAMENTO

D

ALTURA EQUIPAMENTO COM TAMPA ABERTA

E

LONGITUDE EQUIPAMENTO COM GABINETE
DESCOLOCADO

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

588 mm
671 mm
671 mm
742 mm
339 mm
339 mm
383 mm
435 mm
481 mm
481 mm
526 mm
673 mm
628 mm
760 mm
875 mm
1067 mm
838 mm
921 mm
921 mm
992 mm

Consumo eléctrico
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
necessário, em cada caso, calcular este consumo. De forma geral, podemos
dar como valor máximo um consumo de 40-50 l/min para uma pressão de 6
bar à máxima velocidade da bomba.
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Outros factores
Na instalação dos equipamentos fusores da série 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 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..

Afixação do equipamento
Para el montaje de los equipamentos fusores de la serie Micron fijar la base en
la ubicación deseada por medio de los orificios indicados para tornillos de M8.
Os aparelhos de fusão equipamentos de série acessório incorporado o Micron
montagem placa de base para a fixação do dispositivo facilmente compatível
com os modelos anteriores Micron 4, 8, 16 e equipamentos ST. Para a
instalação deste lugar placa e posição sobre a cama da máquina. Marque e
perfure os quatro furos para parafusos M8 que prendem a placa-mãe. Os
furos podem ser roscado ou internos como a cama, onde ele vai ser ligado.
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Aviso: certificar-se que a bancada onde se fixará a placa base está nivelada,
não apresenta vibrações e é capaz de suportar o peso do equipamento mais a
carga completa do depósito.
Uma vez fixada a placa base sobre a bancada deve ser montado o
equipamento fusor sobre ela.

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.
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. Ligar cada fio do cabo de potência no seu lugar
correspondente do conector de entrada de alimentação da placa de potência.

P

Os valores de consumo relativos a cada equipamento podem encontrar-se na
mesma placa de identificação.

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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Equipamento

micron+ 5

micron+ 10

micron+ 20

micron+ 35

N.º Saídas

1 FASE

3 FASES

230 VAC ( )

230 VAC Δ ( )

400 VAC Y (1)

2

25,65 A

18,10 A

10,00 A

4

27,00 A (!)

26,00 A

15,65 A

6

27,00 A (!)

38,90 A

23,48 A

2

27,00 A (!)

25,90 A

14,35 A

4

27,00 A (!)

26,00 A

15,65 A

6

27,00 A (!)

38,90 A

23,48 A

2

27,00 A (!)

29,80 A

16,52 A

4

27,00 A (!)

29,80 A

16,52 A

6

27,00 A (!)

38,90 A

23,48 A

2

-

41,60 A

18,70 A

4

-

41,60 A

26,52 A

6

-

41,60 A

27,00 A (!)

1

2

Potência máxima de ligação para cada par de mangueira/aplicador: 1800 W
(1) 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)
(2) 3 ~ 230V 50/60Hz + PE (ligação de 10 terminais)

Ligação pneumática
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 8 mm. O equipamento
dispõe de um raccord rápido para isso.
Dar passagem ao ar da rede girando no sentido do ponteiro dos relógios o
regulador de pressão. Com 1 bar de pressão é suficiente para comprovar o
funcionamento da bomba.
A bomba não funcionará, e o manómetro marcará 0 bar, enquanto o equipamento
fusor e as mangueiras-aplicadores ligadas a ele não atinjam a sua temperatura.
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 1:13,6.
Atenção: Nunca exceder os 6 bares de pressão pneumática. Tal pode
causar danos graves no equipamento. Risco de projeção de partículas a alta
velocidade que podem provocar lesões com alguma gravidade
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Ligação de mangueiras e aplicadores
Aviso: Na hora de ligar saídas mangueira-aplicador verificar que a potência
de ligação não supera a potência máxima admitida por cada saída.
Os equipamentos fusores da série Micron utilizam componentes standard
Meler. Toda a gama de mangueiras e aplicadors ‘clássico’, ‘compacto’, ou
‘manuais’ podem ser ligadas a estes equipamentos.

5

3

1
2

2

Os equipamentos fusores da série Micron dispõem de um distribuidor hidráulico
com 6 possíveis saídas, segundo as ligações que venham a ser utilizadas. Ligar as
mangueiras ao distribuidor ordenadamente, segundo a numeração do desenho.

6

4
1

Nos equipamentos fusores Micron de 5, 10, 20 e 35L podem ligar-se até seis
saídas mangueira-aplicador.

3

4

5

Precauções:
•

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

•

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.

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.
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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
XDI1.1 / XDI1.2

Bombear OFF

XDI2.1 / XDI2.2

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

-----Conector
en tarjeta HMI (5)

Atividade (Auto Standby - OFF)

DI3

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

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)

Sinal de passagem de produto (Caudalímetro/Flowmeter)

Borna (5)

Entrada digital para a ligação de uma fotocélula ou sinal de passagem de produto
quando o equipamento tem o controlo de caudal instalado (6).

X

(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) Disponível conforme opções instaladas no equipamento.
(6) Consulte o ponto “4 Utilização/Flowmeter”.

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 1.1

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
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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

Alarms

GND

Open

Open

No 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. Abra a porta frontal do armário elétrico, rodando o parafuso de fixação
1/4 de volta.

3. 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.

P

X9

X21

4. 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.
X9

+24

X

8

7

X21

6

5

GND

+24

é é é é é

X

4

3

2

1

GND

é é é é é

5. Volte a ligar os conectores à placa.
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 diferentes grupos de inibição e atribuir-lhes o sinal
correspondente, consulte o ponto “4 Utilização/Menu aquecimento/
Inibições”.
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Ligação da sinal de passagem de produto (Caudalímetro/Flowmeter)
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 (X) correspondentes.
4. Ligue os dois fios ao terminal correspondente. A polaridade da ligação
deve ser respeitada.
Terminal

Polaridade

Color FC

X0V

0V

BLU

XIN

IN

BLK

X24V

+24 VDC 400mA

BRN / PNK

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 / Flowmeter’.

X

Conexão sem fio (Wifi)
Opcionalmente, o equipamento possui um módulo de conexão sem fio (Wifi)
para conexão a uma rede local.
Para ativar e configurar esta função, consulte o capítulo ‘4. Utilização’.
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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:
•

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.

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.
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O elemento vibratório (pneumático) permite manter o adesivo solto ao redor
da entrada para facilitar a sua sução.

DEPRESIÓN

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.
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 AIRE

ORIFICIOS INTERNOS
DE SALIDA DE AIRE

Ligações elétricas
Ligue o cabo de sinal (2) ao conector correspondente na parte traseira do
equipamento.
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Esta página não contém texto.
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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+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

Informação geral

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

°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-distribuidor. Formando uma
unidade solidária, dispõem de controlos separados mesmo que o seu valor
programado seja o mesmo. Assim, ao estabelecer um valor programado para
o depósito, por exemplo 170°C, o distribuidor assume esse mesmo valor.
O segundo grupo é o das mangueiras . Identificam-se no painel frontal, segundo
modelo do equipamento, desde a n.º 1 até a n.º 6 e com o desenho de mangueira
correspondente. Cada uma delas, tem o seu próprio valor programado.
O terceiro grupo é o dos aplicadores. Identificam-se no painel frontal, segundo
modelo do equipamento, desde a n.º 1 até a n.º 6 e com o desenho de aplicador
correspondente. 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.

08:31

A

154

154

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

B

5
42

6

42

14:31

1

3

5

2

4

6

Abastecimento do depósito
O depósito pode estar equipado com um detector de nível baixo de tipo bóia,
que avisa quando o nível de hot-melt fundido desce para uma terceira parte
da sua capacidade.
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.
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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

Capacidade

Micron5

5.15 l

5.15 kg

Micron10

9.7 l

9.7 kg

Micron20

19.7 l

19.7 kg

Micron35

37.4 l

37.4 kg

* para densidade de 1g/cm

3

3. Fechar a tampa após a recarga.

Arranque manual do equipamento fusor
Atenção. A colocação em funcionamento automático depende do tipo de
configuração e das condições de instalação do equipamento. Para obter
mais informações, ver os pontos “Função de desativação após reposição” e
“Configuração de ativação e ativação de bombeamento”.
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.

4-2

Se as temperaturas em todas as zonas ativas excederem a
temperatura de referência (T-3 °C) em menos de 5 minutos, a unidade
passará para o estado ‘Temperatura OK’ sem ter em conta o ‘Atraso na
autorização de bombagem’.
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Estado do
equipamento

Símbolo no ecrã

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 modo
de espera.

Aviso

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

Alarme

Error

Zonas em
Temperatura OK

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.

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”.

MODO
STOPPED

MODO
READY

Quando a bomba está desativada, o led vermelho junto à tecla permanece
aceso.
Pressione para
ativar
bombagem

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 asPISTÓN
suas preferências.El menú de usuario contiene la siguiente
MICRON+
HMI
: S02001101 v1.1.2
estructura:
TC
: S02200100 v1.0.84

+ PISTÓN

01 v1.1.2
00 v1.0.84
00 v1.0.0

IO FM

: S02104100 v1.0.0

Alarmes

Calendário

REINICIAR TUDO
2018-05-20

Habilitar todos os calendários

11:15

REINICIAR

A12: aplicador 5 zona sobreaquecimento
2018-05-20

10:45

REINICIAR

MICRON+ PISTÓN

A19: aplicador 2 zona sobreaquecimento
2018-05-20

C2

C3

S

T

Q

Hora

10:03

HMI
: S02001101 v1.1.2
A66: Thermostat
TC
: S02200100 v1.0.84
09:12v1.0.0
IO FM 2018-05-20
: S02104100

Ecrã inicial

REINICIAR

C4
Q
ON

C5
S

C6
S

D

Standby

OFF

07:00
11:00
13:15

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

C1

MICRON+ PISTÓN

°C

08:32

15:00
HMI

00:00
TC

W14: Baixa temperatura Depósito

IO FM

08:31

00:00

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

Caudalímetro

Menú Alarmes

A

154

154

B

Menú Calendários

+ PISTÓN

01 v1.1.2
00 v1.0.84
00 v1.0.0

Modo de Espera

OFF Geral

Temperatura

-

Variação Geral

150
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

+

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

899

g/h

Consumo por produto

0.22

g/pr

Consumo alvo

0.23

g/pr

70

bar

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

5
42

6

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

Menú Flowmeter

42

14:31

Palavra-passe:

******

Redefinir código da
palavra-passe A: 1285

Menú Temperaturas

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

Consumo por tempo

Pressão

Estado

Valor de referência Geral

PRODUTO 1

Produtos

MICRON+ PISTÓN
Palavras-passe de accesso

MICRON+ PISTÓN

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

HMI
TC
IO FM

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

HMI
TC
IO FM

Unidades e Língua
Unidade:

English

°C

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

Menu

Data e Hora
°F

Español

Deutsch

Français

Italiano

Portugues

Polski

Česky

2021-05-10
Data

14:31

AAAA

MM

DD

2021

05

10

Hora

HH

MM

14

31

Versão do software
HMI
TC
IO

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

Sensores de temperatura:

1. Aquecimento

2. Definições

3. Estatísticas

4. Carregar

PT100

Efetue a leitura do código para transferir o
manual do utilizador

Nederlandse

Menú Unidades e lingua
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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+ PISTÓN

: S02001101
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 FM : S02104100 v1.0.0

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.

HMI
: S02001101 v1.1.2
Interpretação
dos ecrãs
TC
: S02200100 v1.0.84
: S02104100 v1.0.0

Branco: texto editável.
Azul: texto não editável.

Real

Referência

152 °C

150 °C

!

Standby

-60 °C
PID: Standard
P:

30

I:

12

D:

300

Parâmetros guardados..

MICRON+ PISTÓN
IO FM

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.

Node:

10

B:

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

ON+ PISTÓN

2001101 v1.1.2
2200100 v1.0.84
2104100 v1.0.0

A
D

°C
08:31

A

154

154

J
H

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

5
42

L
M

6
14:31

42

B

B
C
E
F
G
K
I

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. Acesso ao caudalímetro.
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.
K - Programador de disparos ligado ao equipamento (opcional).
Para a ecrã do 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 modo de espera.

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.

• 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
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Estado de bombeo

Bombeo no activado.

Bombeo activado.

Pressionando o ícone, acede-se ao menu Caudalímetro (opcional)

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 modo de espera.

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+ PISTÓN
Estes ecrãs permitem aceder à configuração rápida do equipamento.

02001101 v1.1.2
02200100 v1.0.84
02104100 v1.0.0

A
C

Modo de Espera

Temperatura

-

Variação Geral

150
5

A - Modo de espera 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+ PISTÓN

02001101 v1.1.2
02200100 v1.0.84
02104100 v1.0.0

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

TÓN

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.

Estado

Com o ‘Modo de espera’ ativado (Equipamento em Standby), não é
possível ativar individualmente cada Zona.

Grupo OFF

Grupo OFF: 1

2.

3
Area

Standby

OFF

Prima ‘Off Geral’ para ativar (verde) ou desativar (gris) a inibição em todas
as zonas.
Com o ‘Off Geral’ ativado (Equipamento em OFF), não é possível ativar
individualmente cada Zona.

T: Depósito
D: Distribuidor

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 ‘Modo de espera’ em cada zona para ativar (verde) ou desativar
(branco) o modo de espera (standby) individualmente.

5.

Prima ‘OFF’ em cada zona para ativar (verde) ou desativar (branco)
individualmente a inibição.

1.1: Mangueira 1
1.2: Aplicador 1
2.1: Mangueira 2

TÓN

Prima ‘Modo de espera’ para ativar (verde) ou desativar (cinzento) o modo
de espera (standby) em todas as zonas.

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.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

Menu Unidades e Lingua

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

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

Unidades e Língua

•

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+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

°C

English

Español

Deutsch

Français

Italiano

Portugues

Polski

Česky

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

Nederlandse

Neste ecrã, é possível visualizar e alterar a data e a hora do sistema.

Data e Hora

Mostra averão do software.e tipos de sensores de temperatura instalados.
Também mostra:

2021-05-10

•

Data

La versión del software del equipo.

•

A versão do software do computador.

•

O tipo de tecnologia dos sensores instalados.

°F

14:31

AAAA

MM

DD

2021

05

10

HH

MM

14

31

Hora

Versão do software
HMI
TC
IO

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

Sensores de temperatura:

PT100

Efetue a leitura do código para transferir o
manual do utilizador
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Alarmes e avisos
Alarmes

Apresenta os alarmes e os avisos por ordem cronológica. Exibe 5 alarmes em
cada ecrã com um total de 3 ecrãs.

REINICIAR TUDO
2018-05-20

11:15

REINICIAR

A12: aplicador 5 zona sobreaquecimento
2018-05-20

10:45

REINICIAR

A19: aplicador 2 zona sobreaquecimento
2018-05-20

10:03

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.

A66: Thermostat
2018-05-20

09:12

REINICIAR

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

08:32

W14: Baixa temperatura Depósito

N+ PISTÓN

Menú Principal

001101 v1.1.2
200100 v1.0.84
104100 v1.0.0

A - Configuração das opções de aquecimento.

Menu

A

B

B - Ajuste gerais do equipamento.
C - Acesso às estatísticas
D - Configuração do carregamento automático.

1. Aquecimento

2. Definições

C

D
3. Estatísticas
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4. Carregar
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N+ PISTÓNMenú ‘1. Aquecimento’

01101 v1.1.2
00100 v1.0.84
04100 v1.0.0

A - Configuração das zonas de aquecimento.

1. Aquecimento

A

B

B - Configuração do aquecimento sequencial por zonas.
C -Programação das Inibições.
D - Configuração do Modo de Espera.

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+ PISTÓN
1.1 Zonas de aquecimento

HMI
TC
IO FM

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

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 Modo de Espera (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 Meler

4-13

TÓN

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

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

TÓN

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

-10 °C

5 min

Grupo C

TÓN

Grupo Sequencial A

1.3 Inibições
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:

4-14

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

•

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-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN
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MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

1.4 Standby – Off Automático

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

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.
•

MICRON+ PISTÓN

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

CRON+ PISTÓN

2.3 Entradas / Saídas

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

/ Saídas
XDI1 2.3 EntradasStandby
XDI2
Entradas

ON / OFF

DI1
DI3

Standby
Atividade

10 min
Controlo da atividade

10 min

Saídas

DI3
DO2
Peça
Peça
XDO3
Saídas

MICRON+ PISTÓN
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

10 min

Standby

DI2
COM OFF principal
Produção da máquina

Standby

Peça

Off

10 min

Zonas em
Temp. OK
Nível

Modo ON

Standby

Alarmes
Nível

Modo de Espera

OFF Geral

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

Temperatura

2.3 Entradas / Saídas
Entradas

/ Saídas
XDI1 2.3 EntradasStandby

Desativação modo de espera

Entradas

HMI
TC
IO FM

10 min

MICRON+ PISTÓN
1.4 Auto Standby - OFF

OFF

Esperando por falta de recarga

: S02104100 v1.0.0

A atividade da linha é monitorizada a partir de uma entrada digital.
Quando deteta
que não há
atividade, o equipamento
muda v1.1.2
para o
HMI
: S02001101
MICRON+
PISTÓN
HMI
: S02001101 v1.1.2
TC programado
: S02200100 v1.0.84
Modo de Espera,
depois
de
decorrido
o
tempo
e desliga o
TC
: S02200100 v1.0.84
IO FM : S02104100 v1.0.0
FM : S02104100
v1.0.0
aquecimento IOdepois
de decorrido
o segundo tempo.

10 min

Standby

Controlo da atividade: É possível definir os tempos de mudança para
o modo de espera (Standby) e para a Inibição (OFF) quando o sinal de
HMI
: S02001101 v1.1.2
atividade cessa.
TC
: S02200100 v1.0.84
IO FM

CRON+ PISTÓN

10 min

XDI2
Entradas

ON / OFF

DI1
DI3

Standby
Atividade

DI2

COM OFF

DI3
DO2

Bombear
OFF OK
Zonas
em Temp.

Saídas

XDO3
Saídas

Alarmes

DO2
XDO4
OFF

Zonas em
Temp. OK
Nível

DO3

Alarmes

DO4

Nível

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 o equipamento
Standby
OFF
Standby por falta deHora
carregamento:
muda
ON
Standby
OFF
automaticamente para Standby
quando
deteta
uma
falta
de adesivo e não
T: Depósito
07:00
deteta um carregamento depois de decorrido o tempo programado.
11:00
13:15
15:00
00:00
00:00

D: Distribuidor
1.1: Mangueira 1
1.2: Aplicador 1
2.1: Mangueira 2
2.2: Aplicador 2
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TÓN

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°].

•

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

•

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.

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

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
Tempo adaptativo

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.

•

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

60 s

(*) 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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N+ PISTÓN

01101 v1.1.2
00100 v1.0.84
04100 v1.0.0

TÓN

TÓN

Menu ‘2. Configurações’
A - Gestão de palavras-passe.

2. Configurações Adicionais

A

B

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

2.2 Configurações
adicionais

2.1 Palavra-passe

C

D
2.3 Entradas/Saídas 2.4 Restaurar conf.
padrão

2.1 Gestão de palavras-passe

HMI
TC
IO FM

MODO BLOQUEADO:
-

MICRON+ PISTÓN

Tem acesso apenas ao ecrã HOME (Inicial).

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

MODO USUARIO (Utilizador):

2.1 Palavra-passe

-

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

-

por padrão, o nível de usuário não possui uma senha. Você pode criar
08:31
uma senha de nível de usuário inserindo um valor entre 0000 e 9999.

MODO EXPERTO (Especialista):
A

B

-

154
154qualquer parâmetro. Introdução prévia de uma
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.

-

BLOQUEADO

UTILIZ.

ESPECI.

Nova Palavra-passe

******

Repetir a nova palavra-passe

******

Menu de disparo bloqueado

MICRON+
PISTÓN
É possível alterar a palavra-passe do nível especialista, introduzindo
HMI
: S02001101 v1.1.2
170
1 v1.0.84
TC
: S02200100
um 185
valor
entre
0000
IO FM : S02104100 v1.0.0

e 9999.

154
154 o modo de trabalho UTILIZADOR ou
2
É possível
selecionar
ESPECIALISTA ou BLOQUEADO.
100

3

---

4
5

42

A

100

°C

08:31

6

--Palavra-passe:

42

154 14:31

154

185

1

170

154

2

154

B

******

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 EXPERTO (Especialista), o equipamento
mantém-se 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 USUARIO (Utilizador).
Caso se esqueça da palavra-passe do nível EXPERTO (Especialista), contacte a
sede da Focke Meler para saber o que fazer para recuperá-la.

TÓN

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.

•

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

•

Alimentador. Ativa ou desativa o funcionamento da alimentação externa
de adesivo (nível de carga líquida ou de granulado externos).

•

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

•

Detetor de nível Ativa ou desativa o funcionamento do detetor de nível.

•

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

•

Comunications sans fil. 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

TÓN
2.2 Configurações adicionais
Número do canal
Reencaminhar carregador
Alimentador
Controlador de disparo

6

Detetor de nível

Ao clicar na seta, você acessa a tela de opções de configuração. Consulte
o pont ‘Comunicação sem fio’ para obter mais informações.

HMI externo
Communications sans fil
Bluetooth
Caudalímetro
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•

Bluetooth. Ativa ou desativa a função Bluetooth.
Pressionando a seta, acede-se ao ecrã de opções de configuração. Ver o
ponto “Anexo de ligação Bluetooth” para mais informações.
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•

Caudalímetro. Ativa ou desativa a função de controlo de caudal de
adesivo.
Pressionando a seta, acede-se ao ecrã de opções de configuração. Ver o
ponto “Caudalímetro” para mais informações

2.3 Configuração dos sinais de entrada e saída

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

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

Permite configurar as entradas e saídas digitais do equipamento.

2.3 Entradas / Saídas

As entradas podem ser:
•

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.

Entradas

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+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

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

Permite eliminar todas as alterações realizadas no sistema e deixar o
equipamento com os parâmetros predefinidos de fábrica.
Quando você pressiona ‘SIM’, o dispositivo reinicia com a configuração padrão.

Tem a certeza de que
pretende restaurar as
configurações padrão?

NÃO

SIM
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Menu ‘3. Estatísticas’
Este ecrã permite visualizar:
3. Estatísticas

•

Horas de trabalho
2018-05-20

TÓN

10:45

4515

REINICIAR

Troca de filtro
2018-05-20

10:45

Apenas o Serviço Técnico da Meler pode reprogramar este valor.
•

1000 h
REINICIAR

Carregar
Gravador de 4.
dados

1 min

Alarme de Nível

•

Datalogger: Tempo de intervalo para o registo dos dados de programação
e funcionamento do equipamento.
Através da aplicação para PC, é possível realizar um backup destes dados.

120 s

Som de alarme

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.
Depois de trocar o filtro, para restaurar o valor programado do contador,
prima Reset.

Estatísticas do caudalimetro

TÓN

Horas de trabalho: Conta todas as horas que o equipamento está na
temperatura OK.

Menu ‘4. Carregar’

4. Carregar

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

120 s

Som de alarme

Ecrã 1: Sensor de nível mínimo de adesivo
•

Alarma de nivel. Tiempo tras el cual el equipo se detiene da una alarma
de falta de nivel de adhesivo.

•

Sonar en alarma: Permite configurar si la alarma de detección nivel
emite un sonido.

TÓN
Ecrã 2: Alimentador automático de adesivo
•

4. Carregar

Alimentador 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.

Carregamento automático

PLAY
Alarme de Alimentador

•

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.

60 s
Tempo carregamento excedido

1 s

Alarme erro de carregamento

90 s

Alarme de tampa aberta

90 s

Som de alarme

4-20

TÓN

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

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+ PISTÓN

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

: S02200100 v1.0.84
: 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

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

60 s

Pumping autolock
MICRON+
PISTÓN
HMI
TC
IO FM

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

Modbus

Node:

10

B:

57600

2.2 Configurações adicionais
Som de alarme
Proteção ecrã

10 min

“Bloqueio automático de bombeamento” ativado
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.

Alarme de temperatura interior

85 °C

60 s

Pumping autolock
Off after reset

MODOModbus
STOPPED
Node:

Pressione para
ativar
bombagem

10

B:

MODO
READY

57600

Pressione para
desativar
bombagem
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Som de alarme
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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

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.

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.
Pressione para
ativar
bombagem

Pressione para
desativar
bombagem
Atenção: Sempre que a função “Pumping autolock” 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

Proteção ecrã

interior

60 s

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

MA-5162-POR
EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN
10 min

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 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 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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Caudalímetro (Flowmeter)

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

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

2.2 Configurações adicionais

Opcionalmente, o equipamento pode ser equipado com um sistema de
controlo de caudal de adesivo com as seguintes funções:

Número do canal

6

•

Medição imediata de consumo de adesivo por tempo e por produto
(erro <5%).

Reencaminhar carregador

•

Configuração de 5 produtos com nome editável.

Alimentador

•

Alarme programável por consumo fora dos limites.

Controlador de disparo

•

Objetivo de consumo por produto.

•

Autoaprendizagem de objetivo de consumo por produto.

•

Autoajuste de acordo com o padrão aplicado e a velocidade de trabalho.

•

Autoajuste do sistema quando ao mudar a pressão de trabalho.

•

Calibragem automática ou manual do sistema.

Bluetooth

•

Cálculo automático da densidade de adesivo.

Caudalímetro

•

Ajuste de caudal com campo de correção introduzido manualmente.

•

Seletor de produtos programados a partir do ecrã de início.

•

Estatísticas totais e por produto.

Detetor de nível
HMI externo
Communications sans fil

Calibragem do sistema
A partir do ecrã “2. Configurações adicionais / 2.2 Ajustes adicionais” ativa-se
ou desativa-se esta função. Para realizar a calibragem, tem de se pressionar
HMI
: S02001101 v1.1.2
na seta da direita na opção do caudalímetro.
TC
: S02200100 v1.0.84

MICRON+ PISTÓN

A calibragem deve realizar-se quando:

IO FM

: S02104100 v1.0.0

Se programa a primeira utilização.

•

Se altera o tipo de adesivo.

•

Se altera a temperatura de trabalho.

•

Se observam perdas de precisão.

Pressão

•

Regularmente (3-4 semanas), em trabalhos com pouco consumo de
adesivo.

Calibração

Importante: durante a calibragem, o equipamento tem de estar à pressão e
temperatura de trabalho.
1.

Introduzir a pressão hidráulica do equipamento.

2.

Pressionar “Play” em “Calibragem” e o equipamento realizará os cálculos
automaticamente. Segundo a pressão e temperatura programadas e o
tipo de adesivo, o tempo pode ser de até 1h máximo.

3.

Concluído o cálculo, mostrará “Ready” junto do botão de pressão “Play”.
A secção “Ajuste” mostrará o valor calculado. É um valor compreendido
entre 30 e 1000 dependendo da viscosidade do adesivo, da temperatura e
da pressão de trabalho.

4.

Pressionar “Guardar” uma vez concluído o processo.

4

Caudalímetro

•

!

Configuração do produto

Ajustamento

1

Densidade

bar

Play

2

Cálculo auto densidade
Peso

70

3

st/10h

Play
g
g/cm3

7cc Pump
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TÓN

Cálculo da densidade do adesivo

!

Configuração do produto

70

Pressão

bar

•

Se programa a primeira utilização.

•

Se altera o tipo de adesivo.

Importante: durante o cálculo, o equipamento tem de estar à pressão e
temperatura iguais àquelas com que se realizou a calibragem do sistema.

Play

Calibração

st/10h

Ajustamento
Cálculo auto densidade
Peso

O cálculo deve realizar-se quando:

6

Caudalímetro

2

Play

59s

3

g

4

Densidade

g/cm3

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

1.

Preparar um recipiente e uma balança (tarada com o peso do recipiente).
O equipamento deve estar pronto para disparar livremente através de um
aplicador.

2.

Pressionar “Play” em “Cálculo autodensidade”. Inicia-se uma contagem
regressiva de 10 s para se preparar para a aplicação. Uma vez decorrido
este tempo, soa um alarme e tem de se aplicar adesivo livremente ao
recipiente durante 60 s.

3.

Passados 60 s soa outro alarme. Parar a aplicação de adesivo, pesá-lo e
introduzir o valor na secção “Peso”.

4.

O equipamento calcula automaticamente a densidade e atualiza-se o
valor na secção “Densidade”.

5.

Opcionalmente, é possível introduzir diretamente, de forma manual, o valor da
densidade do adesivo à temperatura de trabalho (valor entre 0,8 e 1 g/cm3).

6.

Pressionar “Guardar” uma vez concluído o processo.

7cc Pump

TÓN

Configuração de produtos
Caudalímetro
Configuração do produto
Pressão
Calibração

70
Play

st/10h

Ajustamento
Cálculo auto densidade
Peso
Densidade
7cc Pump
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bar

Play

59s
g
g/cm3

Uma vez realizada a calibragem, já é possível trabalhar de forma precisa
com o caudalímetro. Antes e durante o trabalho, se for possível, alterar
uma série de parâmetros que se configuram a partir do menu de ajustes do
caudalímetro.
É possível configurar até 5 produtos diferentes. Para os editar, pressionar
“Configuração produto”.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR
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MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

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

Aparece uma lista com 5 produtos que, por defeito, se denominam “Produto
1”, “Produto 2”… “Produto 5”.

Editar produtos

O produto com o qual se está a trabalhar aparece a azul e o produto que se
seleciona para editar aparece a amarelo.

Id: 01

PRODUTO 1

Pressionar “Editar” para modificar os valores do produto selecionado.

Id: 02

PRODUTO 2

Id: 03

PRODUTO 3

Id: 04

PRODUTO 4

Id: 05

PRODUTO 5

Editar

MICRON+ PISTÓN
•

HMI
TC
IO FM

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

Denominação: O nome do produto é editável pressionando o quadrado
branco.

•

Objetivo alvo: Mostra o objetivo de consumo em gramas por produto.
Pode programar-se manualmente ou mediante a autoaprendizagem.

•

Autoaprendizagem: É possível calcular o valor do objetivo de consumo
por produto de forma automática enquanto se está a produzir.
Para tal, quando o produto tem visualmente a quantidade de adesivo
correta, pressiona-se o botão “Play”. A partir desse momento, o
equipamento conta 10 produtos, realiza a média de consumo por produto
e indica-a no quadro de texto de objetivo de consumo. Para guardar este
dado tem de se pressionar o ícone guardar.

•

PRODUTO 1
g/pr

Consumo alvo
Auto-aprendizagem
Aviso
Correção

Play
20

%

1.01

Aviso: É a percentagem do objetivo de consumo a partir da qual se
considera que o consumo não é adequado. O valor introduzido é tanto
para o limite superior como para o inferior.
Se um produto sair do limite de consumo, aparece um aviso no
equipamento. O aviso mantém-se até que passe um produto que esteja
dentro dos limites de consumo de adesivo programados.
Decorridos 5 minutos, mostra outro aviso se o produto continuar fora
dos limites. O aviso fica guardado no histórico de alertas e é possível
consultá-lo a partir do menu “Alarmes”.

•

Correção: Para cada produto, pode programar-se uma percentagem de
correção (positiva ou negativa) sobre o “objetivo de consumo”.
Por exemplo, se para um determinado produto o sistema calcula 100 g/
pr e o valor real é 101 g/pr, há que introduzir “1%” para ajustar de forma
ainda mais precisa o cálculo de consumo.
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Seleção de produtos
Pressionar o ícone do pistão no ecrã “Home” para aceder à seleção do produto
com que se deseja trabalhar.

°C
08:31

A

TÓN

154

B

154

O ecrã mostra os dados de consumo de adesivo em tempo real por tempo e
por produto, assim como o objetivo de consumo por produto programado no
produto selecionado.

Caudalímetro
185
170
1
Produtos

154

154 1
2 PRODUTO

Consumo por100
tempo 3

---

4

Consumo por produto
Consumo alvo

42

TÓN

100899

g/h

--0.22

g/pr

5
6

Pressão

0.23
42
70

Durante a operação, é possível mudar de pressão de trabalho sem
necessidade de voltar a calibrar devido à função autoajuste do sistema.
Para mudar o produto com que se deseja trabalhar, pressionar o quadrado
branco com o nome do produto.

g/pr
bar

14:31

Selecionar produto

Id: 01

PRODUTO 1

Id: 02

PRODUTO 2

Id: 03

PRODUTO 3

Id: 04

PRODUTO 4

Id: 05

PRODUTO 5

Selecionar

4-30

O ecrã mostra os 5 produtos selecionáveis. O produto com que se está a
trabalhar aparece a azul e o produto que se seleciona para trabalhar a partir
desse momento aparece a amarelo.
Quando se seleciona um dos produtos, carrega-se a sua configuração no
caudalímetro com os dados programados anteriormente.

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

Estatísticas do caudalímetro

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

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

Para aceder ao menu de estatísticas do caudalímetro, entrar no menu “3.
Estatísticas” e pressionar a seta da direita em “Caudalímetro”.
O ecrã de estatísticas está dividido em 6 secções. A primeira secção é de
PRODUTOS TOTAIS. É o contador absoluto que acumula o consumo total de
adesivo, o total de produtos contados e o consumo médio total. As outras
cinco secções correspondem aos 5 produtos configuráveis.
As estatísticas são guardadas automaticamente a cada 30 minutos, cada vez
que se repõe um produto, cada vez que selecionamos um produto e cada
vez que se pressiona “Guardar”. Quando há dados não guardados, a opção
“Guardar” aparece a verde e estes podem ser guardados pressionando na
mesma para não perder nenhum dado antes de se desligar o equipamento.

3. Estatísticas
Horas de trabalho
2018-05-20

10:45

4515

REINICIAR

Troca de filtro
2018-05-20

10:45

1000 h
REINICIAR

Gravador de dados

1 min

Pode repor-se cada produto e a secção de produtos totais separadamente.

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO FM

Estatísticas do caudalimetro

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

Estatísticas do caudalimetro
TOTAL DE PRODUTOS
Consumo (kg)
Por produto (g/pr)
Produtos
2020-12-20

10:45

Id01: PRODUTO 1
Consumo (kg)
Por produto (g/pr)
Produtos
2020-12-20

RESET
12
120
10

10:45

Id02: PRODUTO 2
Consumo (kg)
Por produto (g/pr)
Produtos
2020-12-20

24
120
20

10:45

RESET
12
120
10

RESET
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Modo de Espera

OFF Geral

Temperatura

Estado

Modo de Espera

Grupo OFF

OFF Geral

1
Grupo
OFF: 1

Temperatura

Estado

Grupo OFF

Area

TÓN

Standby

OFF

Standby

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

Por exemplo, se a temperatura de referência do depósito for de 160 °C e o
parâmetro do Modo de Espera estiver definido em -30 °C, quando a tecla do Modo
de Espera é premida, a temperatura de referência do depósito passará a ser de
130 °C.

D: Distribuidor
Area
1.1: Mangueira
1

Função de Standby

Quando a função é ativada, a temperatura de referência das zonas aquecidas
desce para o valor programado para cada zona (ver ‘Menu aquecimento/Zonas de
aquecimento’).

Grupo OFF: 1

T: Depósito

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

OFF

2.3 Entradas / Saídas

T:
Depósito
1.2:
Aplicador 1

O protocolo de prioridades é o seguinte:

D:
Distribuidor
Entradas
2.1:
Mangueira 2
1.1:
DI1
2.2:

Mangueira 2
1
Aplicador

1.2: Aplicador 1

DI2

TÓN

2.1: Mangueira 2

DI3

2.2: Aplicador 2

1° sinal externo de Modo de Espera.

Standby

2° tecla do ‘Modo de Espera’.

COM OFF

ou programação por calendário.

Bombear OFF

3° ou tecla do ‘Modo de Espera individual’.

Saídas

DO2

Calendário
Zonas em Temp. OK

DO3

Alarmes

Assim, enquanto o sinal externo do Modo de espera permanecer ativo, nenhum
dos outros três sistemas poderá desativar a função.
Sugere-se o seguinte critério para a utilização da função standby:

Habilitar todos os calendários

DO4

Nível

2

C1

C2

C3

S

T

Q

Hora
07:00
11:00

C4
Q
ON

C5
S

C6
S

Standby

-

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

-

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

-

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

D
OFF

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

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.
A válvula de despressurização libera o circuito hidráulico de pressão
retornando o adesivo ao depósito.
2. Desligar a alimentação pneumática dos aplicadores e a alimentação
eléctrica do programador de controlo no caso de existir
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Utilização do alimentador automático de granulado
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.
Menu

Colocação em funcionamento e processo automático

MICRON+ PISTÓN

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
: S02001101
TC
: S02200100
v1.0.84
de nível
baixo
o solicitar.

v1.0.0
1. AquecimentoIO FM :2.S02104100
Definições

4. Carregar

3. Estatísticas

1

4. Carregar

Carregamento automático

PLAY

2
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
O processo automático de carregamento é efetuado
de acordo com o esquema
seguinte:

Deteção de nível baixo

Colocação do alimentador em
funcionamento

Paragem do alimentador
Sistema de carregamento

Deteção do nível correto Início da temporização de
nível excedido
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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.

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’.

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.

10 mm aprox.

1.

Nota: Se necessário, corrija o ajuste da sensibilidade do sensor, contactando o
Serviço Técnico da Meler ou com 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, consulte Focke Meler o Serviço Técnico da
Meler ou com o representante da sua zona.
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MANUTENÇÃO

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

Remover o gabinete.

Antes de realizar tarefas de manutenção no
grupo pneumático ou no eixo da bomba

Acesso ao sistema pneumático.

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 o funcionamento do
termóstato

- Comprobación trabalho contínuo

Manutenção do termostato

Mudança de equipamento

- Mudança de equipamento ou reparação

Retirar o equipamento da sua base

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

B

D

A

D

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).
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.
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).

1

E

2

8. Para montar as protecções, seguir a ordem inversa.

G

F

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.
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Acesso ao grupo pneumático
Para aceder ao grupo pneumático e realizar uma manutenção mais exaustiva
do equipamento, é necessário retirar o armário eléctrico da sua posição
de instalação, de modo a ser possível manipulá-lo com maior facilidade e
acessibilidade. Para este efeito, desapertar o parafuso que fixa o armário eléctrico
1/4 de volta (parafuso A) e fazer deslizar ao longo das guias.
Para efectuar esta operação, não é necessário abrir a porta do armário eléctrico.

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.
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.
Também estão equipados com um filtro na válvula de admissão do depósito.
Este filtro actua como primeira etapa de filtragem, impedindo a passagem das
impurezas ocasionadas pela carbonização no depósito e doutras impurezas
que podem introduzir-se do exterior.

zona de purga

Os filtros podem ser limpos ou substituídos diretamente por um novo.
Não existe uma norma para determinar quando deve mudar o filtro. Diversos
factores influem nesta decisão:
•

O tipo e pureza dos adesivos utilizados.

•

As temperaturas de trabalho do adesivo.

•

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

•

Mudanças do tipo de adesivo utilizado.

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

Substituição do filtro da bomba
Para mudar o filtro deve-se ter em mente que o filtro e válvula de drenagem
são o mesmo conjunto:
1. Despressurizar o sistema.
2. Com uma chave de 27 mm desenroscar a tampa hexagonal o conjunto
e retirá-lo.
3. Em função da sujidade existente no interior do cartucho limpá-lo
ou directamente deitá-lo fora, seguindo a normativa existente sobre
resíduos.
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4. Substituir o vedante do filtro se estiven danificado.
5. Desenroscar o cartucho deteriorado no sentido horário. Enroscar
novamente o conjunto em sentido contrário aos ponteiros do relógio.
6. Colocar novamente o conjunto no interior do distribuidor e apertá-lo
até ao fim.
7. Continuar o trabalho normalmente.

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

Filtro de admissão

Rosca à direita
Válvula de admissão

Rosca à esquerda
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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.
cami’o
Aviso: Utilizar equipamentos de protecção apropriados para altas
temperaturas.
3. Acrescentar o tipo e a quantidade apropriados de adesivo e esperar a
que funda.
4. 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.

5-5

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

1

MANUTENÇÃO

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 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.

Aviso: Zona quente de alta temperatura. Risco de queimaduras. Utilize equipamentos de proteção térmica.

Retirar o equipamento da sua base
Para realizar uma manutenção mais exaustiva do equipamento, será
necessário retirá-lo do seu lugar para podê-lo manipular com maior
comodidade e acessibilidade.
Para isso, deve ser retirado da sua base da forma seguinte:
1. Desconectar electricamente o equipamento desde o seu interruptor
principal.
2. Despressurizar o sistema.
3. Desconectar eléctrica e hidraulicamente as mangueiras conectadas às
saídas do distribuidor.
4. Desconectar a alimentação de entrada e a toma de terra.
5. 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 Meler ou o Representante da sua zona.
Operação

Frequência

Consulta

Limpieza externa

Diariamente

Limpeza do equipamento

Sistema pneumático

Sensores de carga

- Diariamente: controlo da pressão
- Semanalmente: deteção de fugas
- Diariamente: controlo da carga
- Semanalmente: limpeza

Sistema pneumático

Controlo do sensor de carga

Tubo de aspiração

Semanalmente

Inspeção da conduta de aspiração

Filtro de ar de exaustão

Semanalmente

Manutenção do filtro

Vibrador pneumático

Semanalmente

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
Verifique 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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6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Generais

Volume do depósito

5,15 litros

9,7 litros

29,3 kg/h (*) bomba 7 cc/ciclo

29,3 kg/h (*) bomba 7 cc/ciclo

66,0 kg/h (*) bomba 19 cc/ciclo

66,0 kg/h (*) bomba 19 cc/ciclo

9,0 kg/h (*)

13,5 kg/h (*)

6 (roscas de 9/16)

6 (roscas de 9/16)

Número de saídas elétricas

2, 4 ou 6

2, 4 ou 6

Intervalo de temperaturas

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)

Capacidade de bombeio
Capacidade de fusão
Número de saídas hidráulicas

Controlo de temperatura
Pressão máxima de trabalho (a 6 bar)
Potência máxima a instalar
(A corrente máxima permitida de
ligação é de 27 A por fase)

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

81,6 bar (1183 psi)

81,6 bar (1183 psi)

5900 W (2 saídas elétricas)

6900 W (2 saídas elétricas)

9500 W (4 saídas elétricas)

10500 W (4 saídas elétricas)

13100 W (6 saídas elétricas)

14100 W (6 saídas elétricas)

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

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

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

Requerimientos eléctricos

1N ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

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

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

(opcional) 3 ~ 400V 50Hz + PE com base
transformação

3 ~ 400V 50Hz + PE com base
transformação

Temperatura ambiente
Dimensões (LxWxH)
Peso

1N ~ 230V 50/60Hz + PE

0 a 40 °C

0 a 40 °C

587 x 341 x 481 mm

671 x 341 x 481 mm

587 x 341 x 628 mm (tampa aberta)

671 x 341 x 760 mm (tampa aberta)

37,5 kg (sem carga)

45,7 kg (sem carga)

(*) Em condições padrão
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Volume do depósito

19,7 litros

37,4 litros

29,3 kg/h (*) bomba 7 cc/ciclo

Capacidade de bombeio

66,0 kg/h (*) bomba 19 cc/ciclo

66,0 kg/h (*) bomba 19 cc/ciclo

19 kg/h (*)

30 kg/h (*)

6 (roscas de 9/16)

6 (roscas de 9/16)

Número de saídas elétricas

2, 4 ou 6

2, 4 ou 6

Intervalo de temperaturas

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)

Capacidade de fusão
Número de saídas hidráulicas

Controlo de temperatura
Pressão máxima de trabalho (a 6 bar)
Potência máxima a instalar
(A corrente máxima permitida de
ligação é de 27 A por fase)

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

81,6 bar (1183 psi)

81,6 bar (1183 psi)

7400 W (2 saídas elétricas)

8900 W (2 saídas elétricas)

11000 W (4 saídas elétricas)

12500 W (4 saídas elétricas)

14600 W (6 saídas elétricas)

16100 W (6 saídas elétricas)

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

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

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

Requerimientos eléctricos

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

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

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

(opcional) 3 ~ 400V 50Hz + PE com base
transformação
Temperatura ambiente
Dimensões (LxWxH)
Peso
(*) Em condições padrão
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0 a 40 °C

0 a 40 °C

671 x 382 x 524 mm

738x 435 x 673 mm

671 x 382 x 875 mm (tampa aberta)

738x 435 x 1067 mm (tampa aberta)

60,2 kg (sem carga)

90,1 kg (sem carga)
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Dimensões
921
671
micron+ 20

micron+ 20

391

391

445

391
391

481

+

+

481

481

+

524

micron+ 10

587
587
878

341

587

341
341
382

341

587

micron+ 10

micron+ 5, 10, 20

micron+ 20

673

673

+

673

627

+

627

627

+

992

738

738

738

435

435

435

micron+ 35
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FIXAÇÃO EQUIPAMENTO micron+ 5

571
381

249

334

49

92

FIXAÇÃO EQUIPAMENTO micron+ 10
655,5
55

381

Calidad

Producción

Nombre:

Nombre:

EQUIPO
FIXAÇÃO EQUIPAMENTO
micron+ 20
ZAPATOS

GUANTES

DE SEGURIDAD

654,5

55

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

381

334

249

49

122

GAFAS

249

334

49

122

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

1:1
HOJA Nº/
SHEET NUMBER

12

577

286

428,5

FECHA/DATE
ESCALA/SCALE

1:1
HOJA Nº/
SHEET NUMBER

Nota: os furos Indicado para parafusos M8.
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Acessórios
Sistema de detecção de nível baixo
Sistema para avisar e/ou controlar o nível de adesivo fundido, através de
sensor de nível com bóia e sensor capacitivo

Sistema de rodas
Para os equipamentos “micron+” 20 e 35 existe a possibilidade de acrescentar
ao equipamento 4 rodas, a instalar na base, para facilitar o respectivo
deslocamento.

Placa de adaptação para equipamentos anteriores
Caso se pretenda substituir um equipamento anterior da gama “micron” 4, 8 ou
16 por um equipamento da nova gama “micron+” 5, 10 ou 20, é possível fazêlo directamente, trocando um equipamento por outro, desde que se tenham
utilizado os orifícios standard de fixação do equipamento correspondente.
Neste caso, o equipamento ficará desviado alguns centímetros relativamente à
posição do equipamento anterior e da mesa de fixação.
Para corrigir este pequeno desvio, existe uma placa de adaptação opcional
(acessório), para fixar os novos equipamentos da gama na posição dos
anteriores, sem que os mesmos sobressaiam da mesa de fixação. Esta placa é
idêntica para todos os equipamentos, os orifícios a utilizar variam consoante o
equipamento (ver dimensões abaixo).
Para o equipamento“micron+”35 não existe placa de adaptação.
381
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306
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hacia zonas libres.

332

A

32

26

46

17.5

90

B

331
69

381
548

A: Fixação equipamento fusor micron+ 5
B: Fixação equipamento fusor micron+10, micron+ 20
C: Substituição de equipamentos da série ML-240-ST
D: Substituição de equipamentos da série ML-260-ST

se.
o hacia zonas libres.

6-5

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta página não contém texto.
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ESQUEMAS ELÉCTRICOS

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

7. ESQUEMAS ELÉCTRICOS

7-1

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Esta página não contém texto.
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ESQUEMA PNEUMÁTICO

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

8. ESQUEMA PNEUMÁTICO
Lista de componentes

Bomba 7 cc/ciclo
-1

Filtro de entrada (disco de filtragem)

-2

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

-3

Redutor de pressão 1-8 bar

-4

Manómetro 0-10 bar

-5

Válvula 5/2 comando pneumático

-6

Válvula diferencial

-7

Cilindro pneumático dupla cámara duplo efeito

		

Ø50x50 (bomba 7cc/ciclo)

-8

Filtro silenciador de escape

-9

Válvula de despressurização

Bomba 19 cc/ciclo
-1

Filtro de entrada (disco de filtragem)

-2

Válvula 3/2 comando pneumático (cilindro Ø80x50)

-3

Reductor de pressão 1-8 bar

-4

Manómetro 0-10 bar

-5

Valvula 5/2 comando pneumático

-6

Válvula diferencial

-7

Cilindro pneumático dupla cámara duplo efeito

		

Ø80x50 (bomba 19cc/ciclo)

-8

Filtro silenciador de escape

-9

Válvula de despressurização

Com sistema de pressão VP200
- 10

Filtro de entrada ar 5µ

- 11

Válvula proporcional de pressão
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

ESQUEMA PNEUMÁTICO

Ligação sistema
pneumático
bomba 7cc/ciclo
INSTRUCCION
DE para
MONTAJE
DENOMINACION/DENOMINATION

REFERENCIA/REFERENCE

MICRON
Nº DE HOJAS

FECHA/DATE

1 DE 9

6/06/07

IM0004

TITULO/TITLE

NEUMATICA CILINDRO PEQUEÑO

INSTALACION NEUMATICA PARA EL GRUPO PEQUEÑO

REGULADOR DE
PRESSÃO

VÁLVULA DE DESCARGA

MANÓMETRO

GRUPO PNEUMÁTICO
ENTRADA AR 6 bar

8-2

ELE Nº DE PIEZA
1 330020340
2 330500310

Lista de piezas
CTD
1 RACOR T B9 6/4 : 2209002 NQ
2 REFUERZO TUBO 6/4

TÍTULO

EDICION

2

ESQUEMA PNEUMÁTICO

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

GRUPO 7cc

Esquema pneumático para bomba de 7 cc/ciclo

8-3

Modificaciones :
Se elimina la válvula de entrada que lleva incorporado el propio grupo y se sustituye por una de mayor
tamaño colocada en el exterior.
FOCKE MELERLa
GLUING
SOLUTIONS
ESQUEMA PNEUMÁTICO
fijación
de esta válvula se realiza mediante fijación al tubo de acero de la válvula de descarga.

Ligação sistema INSTRUCCION
pneumáticoDEpara
bomba 19 cc/ciclo
MONTAJE
DENOMINACION/DENOMINATION

REFERENCIA/REFERENCE

IM0004

MICRON
Nº DE HOJAS

FECHA/DATE

2 DE 9

6/06/07

TITULO/TITLE

NEUMATICA CILINDRO GRANDE

INSTALACION NEUMATICA PARA EL GRUPO GRANDE

REGULADOR DE
PRESSÃO
GRUPO PNEUMÁTICO

R.55)

MANÓMETRO

VÁLVULA DE DESCARGA

ENTRADA AR 6 bar

8-4

EDICION

2

ESQUEMA PNEUMÁTICO

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

Esquema pneumático para bomba de 19 cc/ciclo
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INSTRUCCION DE MONTAJE
FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

ESQUEMA PNEUMÁTICO
REFERENCIA/REFERENCE
EDICION

DENOMINACION/DENOMINATION

IM0004
Nº DE HOJAS

FECHA/DATE

6/06/07

TITULO/TITLE

Sistema
de conexão eletro-pneumática com regulador de
VP CON GRUPO NEUMATICO 7cc
pressão VP. Bomba 7 cc/ciclo

REGULADOR DE
PRESSÃO
VÁLVULA DE DESCARGA

MANÓMETRO

VÁLVULA VP

GRUPO PNEUMÁTICO

ENTRADA AR 6 bar

8-6

2

ESQUEMA PNEUMÁTICO

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

06.03.2012

Esquema electro-pneumático com regulador de pressão VP.
Bomba 7 cc/ciclo
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

ESQUEMA PNEUMÁTICO

INSTRUCCION DE MONTAJE

Sistema
de conexão eletro-pneumática
com regulador
de
DENOMINACION/DENOMINATION
REFERENCIA/REFERENCE
EDICION
2
MICRON
IM0004
pressão VP. Bomba 19 cc/ciclo
Nº DE HOJAS

FECHA/DATE

9 DE 9

6/06/07

TITULO/TITLE

NEUMATICA MICRON VP
VP CON GRUPO NEUMATICO 19cc

TUBO NEUMATICO Ø6 (R.55)

VÁLVULA DE DESCARGA

REGULADOR DE PRESSÃO

GRUPO PNEUMÁTICO

0 MM

MANÓMETRO

VÁLVULA VP

ENTRADA AR 6 bar

NOTA : PONER REGULADOR DE PRESION EN POSICION DE PRESION MAXIMA
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ESQUEMA PNEUMÁTICO

MA-5162-POR EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

06.03.212

Esquema electro-pneumático con regulador de pressão VP.
Bomba 19 cc/ciclo
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

ESQUEMA PNEUMÁTICO

Esta página não contém texto.
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5162-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

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. Para mais informações sobre o
conteúdo das peças, clique sobre o número da peça.
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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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Esta página não contém texto.
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5162-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

E
CONJUNTO CARNAGENS

A
CONJUNTO
DEPÓSITO

F
CONJUNTO
ELECTRÓNICO

B
CONJUNTO
DISTRIBUIDOR

C

CONJUNTO
BOMBA

D
CONJUNTO
GRUPO PNEUMÁTICO

G
CONJUNTO ELÉCTRICO

B

H, I, J - lista de peças de substituição do alimentador de granulado
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

A. CONJUNTO DEPÓSITO

4
1

6

9

3
2
7
8

12

5

13

13.1

10

11

11.1

Nº

Ref.

Denominação

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

10100070

Filtro plano depósito

7

10100085

Filtro plano depósito extragrosso

8

10100071

Malha filtro plano depósito

8

10100086

Malha filtro plano depósito extragrosso

9

150113270

Tampa con vedante depósito

10

150110140

Sensor capacitativo (*)

11

150114500

Termóstato de segurança hasta 200°C

11.1

150114510

Termóstato de segurança hasta 230°C (*)

12

150130370

Sonda Pt-100

12

150130360

Sonda Ni120

12

150123150

Sonda NTC-R

13.1

150122430

Conjunto detector de nível baixo micron (*)

13.1

150123620

Detector de nível baixo micron (*)

(*) Opcional
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5162-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

B. CONJUNTO DISTRIBUIDOR
Nº

Ref.

Denominação

1

150026350

Resistência 300 W

2

10120032

Vedante assento depósito

3

150121390

Conjunto filtro completo

3.1

150121380

Cabeça filtro com purgador

3.2

150029250

Malha filtro

3.3

150029260

Vedante 23X3

3.4

150026340

Vedante 7 X 1.5

3.5

150121350

Kit vedantes conjunto filtro

3.6

150026330

Purgador completo

4

150021820

Conjunto válvula de compensação

4.1

150021830

Conjunto pistão / êmbolo de compensação

4.2

10100096

Mola válvula de compensação

4.3

R0009267

Casquilho êmbolo válvula de compensação

5

150022110

Tampa completa

6

150024750

Conjunto válvula de despressurização

6.1

150024760

Kit vedante válvula despressurizado. Colarinho Ø5

6.1

150131300

Kit vedante válvula despressurizado. Collarín Ø9,05

7

10100082

Tampa com vedante

7.1

10100083

Vedante 11,89 X 1,98

8

150130370

Sonda Pt100

8

150130360

Sonda NTC-R

8

150123150

Sonda Ni120

9

150114940

União bomba distribuidor micron 35

10

10030007

Placa ligação corrente

3.6
3.1
3.4
3.5
3.3

3

5
4.3
4
4.1

4.2
3.2
7.1
7
2

9

8

1
10

6

6.1
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

C. CONJUNTO BOMBA

5
6

44

Nº

Ref.

Denominação

1

150113550

Corpo bomba com tirantes e vedantes 7cc

1

150113560

Corpo bomba com tirantes e vedantes 19cc

2

10100011

Eixo bomba 7cc

2

150023080

Eixo bomba 19cc

3

150113570

Kit vedantes assento depósito-bomba-distribuidor

4

150113530

Kit cápsula guia bomba 7cc

4

150113540

Kit cápsula guia bomba 19cc

5

150020590

Rótula curta de accionamento do eixo da bomba

6

150113580

Suporte bomba 7cc

6

150113590

Suporte bomba 19cc

7

150024970

Válvula de admissão bomba 7cc

7

150024980

Válvula de admissão bomba 19cc

8

150127550

Detetor magnético led cilindro (*)

9

150127560

Íman de anel sensor caudal (*)

(*) opcional

2
1

8
9

3

7
9-6

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5162-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

D. CONJUNTO GRUPO PNEUMÁTICO 7cc
Nº

Ref.

Denominação

1

150123120

Conjunto grupo pneumático com filtro 7cc 24V DC

2

150113650

Silenciador rosca 1/4’ plano

3

150114480

Manómetro

4

10110031

Regulador de pressão

5

150113690

Kit raccords grupo bombeo 7cc sem VP

6

150020490

Válvula diferencial com vedante

7

150020500

Válvula de pilotagem com vedante

8

150123650

Electroválvula de entrada (24V DC)

9

150060130

Conector Electroválvula

10

150020580

Kit vedantes cilindro grupo pneumático 7cc

5
2
3

6

4

1
10
10

7
8

9
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

D. CONJUNTO GRUPO PNEUMÁTICO 19cc
Nº

Ref.

Denominação

1

150113620

Conjunto grupo pneumático com filtro 19cc

2

150114480

Manómetro

3

10110031

Regulador de pressão

4

150113850

Kit raccords grupo bombeo 19cc sin VP

5

150111730

Bobina válvula grupo pneumático 19cc (24V)

6

150060040

Conector electroválvula DIN 43650B

7

150111710

Electroválvula de entrada 24V

8

150020490

Válvula diferencial com vedante

9

150020500

Válvula de pilotagem com vedante

10

150023330

Silenciador escape

11

150023300

Kit vedantes cilindro grupo pneumático 19cc

4

10

2

6

3

5

4
11

11
8
9
1
7

9-8

4

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5162-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

E. CONJUNTO CARNAGENS
Nº

Ref.

Denominação

1

150130380

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

150130440

Conjunto tampa carnagem micron+ 35

2

4
1
3
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

F. CONJUNTO ELETRÔNICO
Nº

Ref.

Denominação

1

150122970

Placa HMI micron+

2

150122980

Placa de potência temperatura 2 saídas

2

150122990

Placa de potência temperatura 6 saídas

3

150114760

Kit sensor capacitivo e amplificador (*)

4

R0001938

Rele estado sólido 40A

5

150125580

kit de placa de antena de comunicação wi-fi Micron+ (*)

6

150126180

Fusível 10A 5x20 saidas

6

150126170

Fusível 10A 6,3x32 distribuidor

6

150126160

Fusível 16A 6,3x32 tanque

7

150127540

Placa I/O Flowmeter micron+ (*)

8

150130520

Fonte de alimentação 24V 2,2A

8

150030620

Fonte de alimentação 24V 4,5A

(*) opcional

5
1

7

2
6

8
4

1
3
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5162-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

G. CONJUNTO ELÉTRICO
Nº

Ref.

Denominação

1

16010003

Conector hembra 8 polos PT100 (mural)

2

150020720

Conector hembra 12 polos (mural)

3

150130450

Conector hembra 8 polos NTC (mural)

4

150123000

Prensaestopas Pg21 preto

5

150119190

Prensaestopas Pg16 preto

6

150114470

Interruptor principal

3

1

4
5

1

6
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

H. ALIMENTADOR DE GRANULADO - SENSORES
N.º

Ref.

Designação

1

150025800

Sensor de nível capacitivo (amplificador e sonda)

2

150025870

Juntas do sensor capacitivo

3

150025770

Rede do filtro 20 mesh

3

2

1
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5162-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON+ PISTÓN

I. ALIMENTADOR DE GRANULADO. TUBO DE ASPIRACIÓN
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

3

1

10
8

2

9
4
7

5

6
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

J. ALIMENTADOR DE GRANULADO. CONJUNTO FILTRO
N.º

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

