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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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Tome todas as precauções necessárias relativamente à pressão residual
que possa existir no circuito antes de desligar qualquer tubo de alimentação
pneumática.
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Elementos térmicos
Todo o sistema trabalha a altas temperaturas que podem exceder 200 °C
(392 °F). Deve trabalhar-se com protecções adequadas (roupa, calçado,
luvas e óculos de protecção) que cubram bem as partes expostas do corpo.
É preciso ter em conta que o calor, devido às altas temperaturas alcançadas,
não desaparece de forma imediata mesmo que se desligue a fonte, eléctrica
neste caso, que o provoca. Extremar neste sentido as precauções, inclusive
com o próprio adesivo. Este pode continuar muito quente mesmo em estado
sólido.
Em caso de queimaduras:
1.

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

2.

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

3.

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

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

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

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

•

Utilização dos equipamentos fusores com elementos acessórios
Meler.

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

Utilização dos equipamentos fusores para aquecer ou fundir produtos
alimentares.

•

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

•

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

•

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

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

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.
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Modos de operação
Os equipamentos fusores da série Micron podem ser utilizados nos modos
descritos a seguir:
Modo de trabalho_ o equipamento fusor mantém os elementos
quentes na temperatura indicada no display e pré-seleccionada no
valor desejado. A bomba mantém-se activada em espera de pedido
de consumo por abertura de uma ou vários aplicadores de aplicação.
Modo de standby_O equipamento fusor permanece em estado
de repouso com as temperaturas dos elementos a um valor
(programável) por baixo do pré-seleccionado. A bomba permanece
desactivada.
Modo alarma_O equipamento fusor detecta um funcionamento
incorrecto e adverte do problema ao operador. A bomba permanece
desactivada.
Modo paragem_O equipamento fusor permanece desligado sem
aquecer elementos e com a bomba desactivada. Mesmo assim
mantém-se a alimentação eléctrica e pneumática de rede ao
equipamento.

Identificação do equipamento fusor
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.

2-2

INTRODUÇÃO

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

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. Ligações eléctricas mangueira-aplicador
10. Instalação ar comprimido (6 bar máx.)
11. Conjunto de filtro-purgador

1

2

3

11
5 47

8

10 9
6
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Componentes da placa de controle
1. Led indicador depósito
2. Led indicador aplicadores
3. Temperatura programada
4. Temperatura real
5. Interruptor ON/OFF
6. Função standby
7. Led temperaturas ok e permissão bomba
8. Programação horária
9. Tecla esq/dir selecção canal
10. Tecla acima/abaixo modificação temperaturas
11. Led indicador mangueiras

3

4
5

6

7

8

1
11

2
9

10
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Definição do intervalo MICRON

MICRON

5

2

M01

200

BP

7

400N

V

B0

VP0

sistema proporcional do pressão VP0: sem VP / VP1: com VP
baliza nivel baixo B0: sem baliza / B1: com baliza
modelo tampa V: estándar / CG: carregador de adesivo
tensão de alimentação** 400N: 3x400+N+T / 400: 3x400+T
fluxo da bomba* 7: 7cc / 19: 19 cc
tipo de bomba BP: pistón
temperatura máxima 200: 200°C / 230: 230°C
conexões M01: Pt100 / N01: Ni120
no. saídas eléctricas 2/4/6
capacidade do depósito 5: 5kg / 10: 10kg / 20: 20 kg / 35: 35 kg
serie MICRON

* O equipamento fusor Micron 35 só suporta bomba 19CC.
** O equipamento fusor Micron 35 só suporta 3x400+N+T.
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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 400N ou 400
O transformador para 5, 10, 20L deve ser solicitado em separado.
O “micron” 35 não permite a ligação “400” para 3x400+T

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.

Equipamento opcional
Para incrementar a funcionalidade dos equipamentos fusores podem ser
incorporados a estes os seguintes elementos opcionais:
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•

Sistema de detecção de nível baixo de adesivo fundido. Podesemontar 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.

INSTALAÇÃO
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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
10L
20L
35L
5L
10L
20L
35L
5L
10L
20L
35L
5L
10L
20L
35L
5L
10L
20L
35L

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
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dar como valor máximo um consumo de 40-50 l/min para uma pressão de 6
bar à máxima velocidade da bomba.

Outros factores
Na instalação dos equipamentos fusores da série Micron devem ter-se em
conta outras considerações de índole prática:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Evitar vibrações do equipamento fusor.

•

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

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

•

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

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
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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.
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 230 VAC sem neutro.

•

3 fases 400 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.
Equipamento

micron 5

micron 10

micron 20

micron 35

No. Saídas

1 Fase

3 Fases

230 VAC

230 VAC Δ

400 VAC Y

2

20.87 A

13.73 A

10.00 A

4

31.30 A

18.45 A

10.87 A

6

41.74 A

27.49 A

16.09 A

2

25.22 A

17.86 A

14.35 A

4

35.65 A

21.91 A

14.35 A

6

46.09 A

27.49 A

16.09 A

2

27.39 A

19.96 A

16.52 A

4

37.83 A

23.89 A

16.52 A

6

48.26 A

28.24 A

16.52 A

2

33.91 A

24.55 A

16.09 A

4

44.35 A

29.35 A

21.30 A

6

54.78 A

37.27 A

26.52 A

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 (Ø14.5 mm max.) pelo passamuros Pg16 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.
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L3 N PE
LN~230V 50/60Hz + PE

L1 L2 L3 N PE
3N~400V 50/60Hz + PE

SEM NEUTRO

L1 L2 L3 PE
3~230V 50/60Hz + PE
Os valores de consumo relativos a cada equipamento podem encontrar-se na
mesma placa de identificação.

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

1
2

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.

5

3
4

•

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.
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Estabelecer temperaturas de trabalho
Os equipamentos fusores saem de fábrica com os valores de temperatura
programada seguintes:
•

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

•

150 ºC para mangueiras e 160 ºC para aplicadores.

A seguir descreve-se o processo geral para modificar o valor de temperatura
programada de um elemento qualquer:
1. Seleccionar com a seta esquerda-direita o elemento ao qual vai ser
modificado o valor.
O led correspondente brilhará com intermitência rápida.
2. Com a seta acima-abaixo seleccionar o valor desejado de temperatura
programada.
3. Passados dez segundos o led deixa de brilhar intermitentemente e a
visualização passa por defeito ao valor de temperatura programada do
depósito, memorizando o dado modificado.
Deve ser repetido este simples procedimento com cada um dos elementos
instalados no equipamento fusor.

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

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

2. Com a seta direita passamos ao ecrã seguinte no qual aparece o
símbolo de sobretemperatura.

3. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
O valor visualizado corresponde ao incremento da temperatura real
sobre a temperatura programada permitindo assim que se active a
mensagem de alarme.
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4. Com a seta direita passamos ao ecrã seguinte.
5. Com a seta esquerda sai do menu especial e visualizam-se novamente
as temperaturas do depósito.
Todos os valores do menu especial são memorizados.

Manter a visualização de um elemento
Por defeito, a visualização principal é a das temperaturas do depósito. Porém,
é possível manter indefinidamente a visualização das temperaturas de
qualquer elemento para a sua análise ou controlo.
1. Seleccionar com a seta esquerda-direita o elemento que se quer
visualizar de forma permanente.
O led correspondente brilhará com intermitência rápida.
2. Manter a seta pressionada durante dois segundos no elemento
desejado.
3. A visualização agora permanece invariável no elemento escolhido.
4. É suficiente pressionar novamente qualquer seta esquerda-direita para
recuperar a visualização por defeito (depósito).

Ligação de I/O externas
2 segundos

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

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

•

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

•

Nível baixo_saída de contacto sem tensão que comunica à máquina
principal (ou a uma baliza luminosa de aviso) que o nível de adesivo
fluido no depósito tem atingido o limite mínimo estabelecido (opcional).

•

Inibição de saídas_entradas de controlo de inibição para cada saída
mangueira-aplicador, mediante contacto sem tensão. Com contacto
fechado a saída permanece activada (saída on); com contacto aberto
desactiva-se (saída off).
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Aviso: Risco de receber choques eléctricos. A falta de atenção pode provocar
lesões ou a morte.

Temperatura ok
1. Se unicamente vai ser usado este sinal, utilizar um cabo bifilar de
secção 0.5 mm2.
Colocar um passamuros Pg13.5 através da placa da base do
equipamento, junto da entrada de alimentação eléctrica.
2. Abrir a porta do armário eléctrico até a sua posição máxima. Passar
o cabo do sinal (Ø12.5mm max.) pelo passamuros Pg13.5 e fixá-lo à
ancoragem interior, permitindo que o cabo chegue até o conector da
placa de potência onde vai ser instalado.
3. Retirar o conector da placa e ligar os dois fios do cabo nos seus
correspondentes bornes do conector:

3
4

3

contacto NO

4

contacto NO

4. Acoplar novamente o conector à placa

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

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

Standby externo
1. Se unicamente vai ser usado este sinal, utilizar um cabo bifilar de
secção 0.5 mm2.
Colocar um passamuros Pg13.5 através da placa da base do
equipamento, junto da entrada de alimentação eléctrica.
2. Abrir a porta do armário eléctrico até a sua posição máxima. Passar
o cabo do sinal (Ø12.5 mm max.) pelo passamuros Pg13.5 e fixá-lo à
ancoragem interior, cuidando que o cabo chegue até o conector da
placa de controlo onde vai a ser instalado.
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3. Retirar o conector da placa e ligar os dois fios do cabo nos seus
correspondentes bornes do conector:

contacto NO
				
contacto NO

4. Acoplar novamente o conector à placa.

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

Nível baixo (opcional)
1. Se unicamente vai ser usado este sinal, utilizar um cabo bifilar de
secção 0.5 mm2.
Colocar um passamuros Pg13.5 através da placa da base do
equipamento, junto da entrada de alimentação eléctrica.
2. Abrir a porta do armário eléctrico até a sua posição máxima. Passar
o cabo do sinal (Ø12.5 mm max.) pelo passamuros Pg13.5 e fixá-lo à
ancoragem interior, permitindo de que o cabo chegue até ao conector
da placa de controlo onde vai a ser instalado (CN1).
3. Retirar o conector da placa e ligar os dois fios do cabo nos seus
correspondentes bornes do conector:

1
2

1

contacto NO

2

contacto NO

4. Acoplar novamente o conector à placa.
5. Verificar que o cabo ficou bem ligado e o seu percurso pelo armário
eléctrico não apresenta riscos de ser trilhado, cortado ou de sofrer
qualquer deterioro acidente.

Aviso: Ligar a 24 V (AC ou DC). Se ligado a 230 V o consumo da carga não
poderá ser inferior a 50 mA.
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Inibição de saídas
1. Se unicamente vai ser usado este sinal, utilizar um cabo multifilar de 7
fios de secção não inferior a 0.22 mm2.
Colocar um passamuros Pg13.5 através da placa da base do
equipamento, junto da entrada de alimentação eléctrica.
2. Abrir a porta do armário eléctrico até a sua posição máxima. Passar
o cabo do sinal (Ø12.5 mm max.) pelo passamuros Pg13.5 e fixá-lo à
ancoragem interior, cuidando de que o cabo chegue até ao conector da
placa de sondas onde vai ser instalado.
3. Retirar o conector da placa e ligar os sete fios do cabo nos seus
correspondentes bornes do conector:
1 saída comum de tensão +
2 entrada inibição saída 1
3 entrada inibição saída 2

8 7 6 5 4 3 2 1

4 entrada inibição saída 3
5 entrada inibição saída 4
6 entrada inibição saída 5
7 entrada inibição saída 6
8 não ligar
4. Acoplar novamente o conector à placa.
5. Verificar que o cabo ficou bem ligado e o seu percurso pelo armário
eléctrico não apresenta riscos de ser trilhado, cortado ou de sofrer
qualquer deterioro acidente.
È possível seleccionar quais os canais que se pretende controlar desde o
exterior mediante os pequenos interruptores situados em cima do conector.
Do 1 ao 6 controlam cada um dos canais, para que o interruptor situado em
“ON” implica aquecimento do equipamento, sem controlo externo.
Com o interruptor em OFF, o canal correspondente não aquece se desde o
exterior não se activa, mediante contacto sem tensão entre o pino1 (comum) e
o pino correspondente ao canal.
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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.

Informação geral
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.
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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.

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.
3. Fechar a tampa após a recarga.
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

Arranque do equipamento fusor
Antes de arrancar o equipamento fusor é necessário comprovar que a unidade
está instalada correctamente e todas as suas ligações de entrada/saída e
acessórios estão realizadas.
Assim mesmo, deve-se comprovar que o equipamento está carregado com o
adesivo que vai ser utilizado e tem programados os parâmetros de trabalho.
Para iniciar:
1. Ligar o interruptor do equipamento fusor.
Se a placa de controlo estiver desligada ao arrancar novamente, esta
continuará desligada (visualização da hora).
Se a placa de controlo estiver ligada ao arrancar novamente, esta ligar-se-á.
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2. Pressionar a tecla ON/OFF da placa de controlo para ligá-la, em caso
de não estar já activada.
Por defeito, os valores de set point e temperatura real visualizados são os do
depósito.
O led (verde) de controlo de aquecimento do depósito (e os das mangueiras e
aplicador ligados) ligar-se-á e começará a aquecer-se.
Uma vez atingido o valor programado da temperatura do depósito -3°C,
activar-se-á temporizador programável até que se dê permissão de arranque
de bomba (activação de electro-válvula) e ligação à máquina principal, sempre
que os outros elementos tenham atingido também a temperatura programada
-3°C.
Enquanto o sistema conta o tempo de atraso os leds de activação da bomba
e ligação à máquina principal permanecerão a brilhar de forma intermitente,
para passar a brilhar de forma permanente ao atingir o tempo seleccionado.
Se após este tempo, algum elemento não atingiu o valor programado -3°C, os
leds deixarão de brilhar.
No caso de se desligar o sistema, por pressionar na tecla de desactivação ou
tecla de standby, por programação de desconexão ou activação de standby, por
desconexão da tensão de alimentação ou por activação externa de standby,
ao voltar a restituir o sistema, só se activará o atraso se a temperatura do
depósito tiver deserdo mais de 20°C por baixo da temperatura programada.
3. Comprovar, no manómetro do equipamento, que a pressão gerada é a
correcta. Valores inferiores a 0.5 bar podem causar movimentos erráticos
da bomba.

Visualizações no equipamento fusor
Os equipamentos fusores da série ‘Micron’ incorporam no seu painel de
controlo dois displays com três elementos de 7 segmentos cada um para
visualizar os valores de temperaturas (set point e temperatura real), os
parâmetros programáveis e os alarmes.
Dispõem de indicadores por led para visualizar o aquecimento de cada
elemento:
Visualização do led

Aquecimento do elemento

Estado do elemento

ligado permanentemente

constante

temperatura baixa

ligado com intermitência lenta

eventual (segundo parâmetros PID)

temperatura próxima ao set point

ligado com intermitência rápida

programação ou visualização

mudança de valores de set point

desligado

não aquece

temperatura atingida

e as activações da bomba e o sinal de ligação à máquina principal.
Incorporam, assim mesmo, leds de indicação de programação de ligação/
desconexão do equipamento e ligação/desconexão da função de standby:
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Visualização do led

On/off

Standby

ligado permanentemente

equipamento desligado

função activada

ligado com intermitência lenta

programação de desactivação
existente para o dia actual

programação de activação existente
para o dia actual

ligado com intermitência rápida

modo programação de activação/
desactivação

modo programação de activação/
desactivação

desligado

equipamento em funcionamento

função desactivada

intermitência simultânea de leds de
bomba e ligação a máquina principal

temporização em curso até ser atingida depósito a temperatura programada
consigna
Visualização da temperatura de cada elemento
Pode visualizar-se a temperatura de cada elemento (depósito, distribuidor e
cada mangueira e aplicador) seleccionando o elemento com os cursores.
Pressionar a seta esquerda-direita até visualizar o elemento desejado.
Passados 10 seg. a visualização retorna ao elemento por defeito (depósito).
No caso de desejar manter a visualização de forma permanente deve
pressionar a seta esquerda-direita durante 2 seg. sobre o elemento escolhido.
A sequencia de visualização é a seguinte:
distribuidor<—depósito<—mangueira1<—aplicador1<—…<—mangueira6<—aplicador6
distribuidor—>depósito—>mangueira1—>aplicador1—>…—>mangueira6—>aplicador6

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

Visualização de alarmes
Os equipamentos fusores da série Micron indicam ao usuário quando a
unidade sofreu um defeito, alertando com mensagens que podem ver-se no
display do painel de controlo.

Código
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Causa

Acções
Aquecimento

Bomba

Sinal maq. principal

Err

0

rotura sonda depósito

off só depósito

off

off

Err

1

rotura sonda mangueira1

off só mangueira1

off

off

Err

2

rotura sonda aplicador1

off só aplicador1

off

off

Err

3

rotura sonda mangueira2

off só mangueira2

off

off

Err

4

rotura sonda aplicador2

off só aplicador2

off

off

Err

5

rotura sonda mangueira3

off só mangueira3

off

off

Err

6

rotura sonda aplicador3

off só aplicador3

off

off

Err

7

rotura sonda mangueira4

off só mangueira4

off

off

Err

8

rotura sonda aplicador4

off só aplicador4

off

off

Err

9

rotura sonda mangueira5

off só mangueira5

off

off
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Acções
Aquecimento

Bomba

Sinal maq. principal

Err 10

rotura sonda aplicador5

off só aplicador5

off

off

Err 11

rotura sonda mangueira6

off só mangueira6

off

off

Err 12

rotura sonda aplicador6

off só aplicador 6

off

off

Err 13

rotura sonda distribuidor

off só distribuidor

off

off

Err 100

sobretemperatura depósito

off todos os elementos

off

off

Err 101

sobretemperatura mangueira1

off todos os elementos

off

off

Err 102

sobretemperatura aplicador1

off todos os elementos

off

off

Err 103

sobretemperatura mangueira2

off todos os elementos

off

off

Err 104

sobretemperatura aplicador2

off todos os elementos

off

off

Err 105

sobretemperatura mangueira3

off todos os elementos

off

off

Err 106

sobretemperatura aplicador3

off todos os elementos

off

off

Err 107

sobretemperatura mangueira4

off todos os elementos

off

off

Err 108

sobretemperatura aplicador4

off todos os elementos

off

off

Err 109

sobretemperatura mangueira5

off todos os elementos

off

off

Err 110

sobretemperatura aplicador5

off todos os elementos

off

off

Err 111

sobretemperatura mangueira6

off todos os elementos

off

off

Err 112

sobretemperatura aplicador6

off todos os elementos

off

off

Err 113

sobretemperatura distribuidor

off todos os elementos

off

off

Quando aparece um alarme, o controlo deve executar uma série de acções
para proteger a unidade. É suficiente corrigir o defeito para que o controlo
volte a reactivar as funções do equipamento.
A activação da função de standby não gera nenhum tipo de alarme.
Em caso de rotura da sonda, o sistema mantém todos os elementos
aquecidos, excepto obviamente aquele onde se produziu o defeito.
Em caso de sobretemperatura, de forma imediata desliga-se o aquecimento
do elemento avariado. Se, após três minutos, o defeito persiste, desligar-se-á o
aquecimento de todos os elementos assim como os relés de potência. A placa
continuará a indicar o alarme até que o erro seja reparado. Nesse momento
rearmar-se-ão os relés de potência e o sistema voltará a aquecer normalmente.

Visualização do nível de hot-melt (opcional)
Quando o nível de hot-melt desce abaixo de 1/3 da capacidade do depósito, o
detector de nível envia um sinal ao controlo do equipamento fusor e este põe
em funcionamento as seguintes acções:
1. Visualização no display (se a função está activada).
2. Fecho de um contacto de saída sem tensão. O usuário instalará o
dispositivo que requer (buzina, luz ou entrada de PLC).
Bastará recarregar o depósito e esperar que o adesivo funda o suficiente para
que o detector volte a informar o nível correcto.
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Visualização e ajuste da pressão de trabalho
A pressão de ar com a qual trabalha o dispositivo pneumático de controlo da
bomba vê-se reflectido no manómetro situado na base do equipamento fusor.
A pressão deve ser ajustada às necessidades da aplicação.
Girando o botão para a esquerda regulador, localizado do painel frontal, ao
lado do manômetro, até parar. Dê forma à rede de ar e gire no sentido horário
o regulador de pressão.

Aviso: Valores inferiores a 0.5 bar podem causar movimentos erráticos da
bomba. Não superar nunca os 6 bar de pressão. O efeito multiplicador da
bomba eleva a pressão hidráulica a limites perigosos para o funcionamento
dos elementos.

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

Temperatura programada depósito e distribuidor: 160 °C

•

Temperatura para mangueiras 150ºC e aplicadores 160ºC

•

Visualização em °C

•

Valor de sobretemperatura: 20°C

•

Valor de standby: 40%

•

Tempo de retardo: 10 min

•

Programações horárias: ON

•

Detector de nível: ON

Para ajustar as temperaturas de cada um dos elementos descreve-se a seguir
o processo geral que deve ser realizado.
1. Seleccionar com a seta esquerda-direita o elemento ao qual se vai
modificar o valor. O depósito e o distribuidor têm o mesmo valor de set
point.
O led correspondente brilhará com intermitência rápida.
2. Com a seta acima-abaixo seleccionar o valor desejado de temperatura
programada. Aaixo de 40°C, o valor de temperatura passa a ‘OFF’,
anulando o aquecimento desse elemento.
3. Após dez segundos o led deixa de brilhar intermitentemente e a
visualização passa por defeito ao valor de temperatura programada do
depósito, memorizando o dado modificado.
Deve repetir-se este simples procedimento com cada um dos elementos para
os que se deseja modificar o valor de temperatura programada.
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Estabelecendo os parâmetros do equipamento fusor
O acesso a estas funções é realizado através do menu especial. Prima os
botões com o símbolo do “relógio” e da “seta para baixo” em simultâneo para
aceder a este menu. A ordem de navegação deste menu é a seguinte:
Função
Seleção da unidade de visualização das temperaturas

Símbolo no visor

Valor predefinido

ºC - ºF

ºC

Programação de sobretemperatura

20 ºC

Programação da temperatura para o modo STANDBY

40%

Tempo de atraso da ativação da bomba

F

10 minutos

Ativação e desativação do alarme de nível baixo no reservatório

n

On

Programação do tempo para passar do modo ON para o modo STANDBY

S-1

OFF

Programação do tempo para passar do modo STANDBY para o modo OFF

S-2

OFF

Configuração da palavra-passe para a proteção dos parâmetros

PAS

000

t

00000

tP

1000

Visualização das horas totais de funcionamento
Programação do contador parcial para a substituição do filtro

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

Modificar valor

Salir

Avanzar

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

Processo de programação
1. Pressionar simultaneamente as teclas com o símbolo do relógio e a
seta abaixo para entrar no menu especial.
No display aparece a selecção da unidade de visualização das
temperaturas (°C ó °F).
2. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
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3. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o
símbolo de sobretemperatura.

4. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (entre 10 e 25).
O valor visualizado corresponde ao incremento da temperatura real
sobre a temperatura programada permitido que se active a mensagem
de alarme.
5. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o
símbolo de função de standby.

6. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (entre 25 e 55).
O valor visualizado corresponde à percentagem de decremento da
temperatura real sobre a temperatura programada que se activará
com a função.
7. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o
valor do tempo de retardo.

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

9. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte onde aparece o
detector de nível.

10. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (ON/OFF).
Com valor a OFF não tem efeito nem visualização no visor nem a
activação do sinal externo. Com valor a ON quando o nível de hot-melt
está baixo se visualizará no visor um alarme (n - - -) e se activará o
contacto de sinal externo.
11. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte.
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12. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (ver
‘Temporização de passagem entre os modo ON - Standby - OFF’).

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

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

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

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

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

Esta função consiste num contador que regista as horas totais de
funcionamento operacional do equipamento, isto é, com a temperatura
de funcionamento adequada (OK) ativada.
Trata-se de um contador ascendente, não sendo possível alterar os
seus valores.
O máximo de horas contabilizadas é de t99999, após o qual o contador
voltará novamente ao valor t00000 para reiniciar a contagem.
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18. Com a seta direita avançamos para o ecrã seguinte.

19. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado (ver ‘Contador
do total de horas de funcionamento do equipamento’).
20. Com a seta direita voltamos para o parâmetro inicial.
Em qualquer parâmetro, com a seta esquerda sai-se do menu especial e
visualizam-se novamente as temperaturas do depósito.
Para memorizar qualquer parâmetro é sempre necessário passar ao
parâmetro seguinte com a seta direita.
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Temporização de passagem entre os modo ON - Standby - OFF
Esta função permite programar a passagem automática do modo ON para o
modo Standby após um determinado período de inatividade (S-1), bem como
do modo STANDBY para o modo OFF após um outro período de tempo (S-2)
sem retomar a atividade.
Para que esta função possa ser programada e operada corretamente, o
equipamento de fusão deve estar ligado a um equipamento principal no conetor
CN4 de standby externo da placa de controlo. É através deste contacto que o
equipamento principal indica (através de sinais sucessivos não inferiores a 500
ms) que se encontra em produção. Após um primeiro período programado de
inatividade (S-1), o equipamento passa para o modo STANDBY. Se o equipamento
permanecer no estado Standby sem que o botão ‘Standby’ seja premido durante o
período de tempo programado (S-2), passará para o modo OFF.
Para ativar novamente o equipamento (modo ON), é necessário premir o botão
‘ON/OFF’ na placa de controlo. O período de tempo programado S-1 começará
a contar novamente no instante em que o equipamento de fusão alcançar a
temperatura de funcionamento.
Produção com o equipamento principal

S-1
Peça

Peça

Peça

Peça

Peça

S-2

Peça

Modo ON

Modo STANDBY

OFF

S-1

S-2

Funcionalidade

dIS

dIS

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

OFF

OFF

A entrada Standby externa (CN4) funciona da forma habitual.
• Contacto FECHADO: Equipamento no Modo STANDBY.
• Contacto ABERTO: Equipamento no Modo ON.
A entrada Standby externa (CN4) funciona como deteção de inatividade.
Entre 001 e 999
(minutos)

OFF ou 000

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

Entre 001 e 999
(minutos)

Entre 001 e 999
(minutos)

Caso ocorra um período de inatividade, decorrido o período de tempo programado
em S-1, o equipamento de fusão passa do Modo ON para o Modo STANDBY.
Caso ocorra um período de inatividade, decorrido o período de tempo programado
em S-2, o equipamento de fusão passa do Modo STANDBY para o Modo OFF.
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Palavra-passe de acesso à programação de parâmetros
É possível definir uma palavra-passe para proteger o acesso a determinadas
funções de programação do equipamento de utilizadores não autorizados.
A partir do menu especial, poderá definir um valor entre 000 (desativado)
e 999. Se o valor da palavra-passe for diferente de 000, o equipamento
encontra-se protegido de modo a que a programação de funções seja
realizada da seguinte forma:
•

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

•

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

Caso tenha sido ativada uma palavra-passe para o equipamento e se tente aceder
às funções protegidas, a mensagem ‘PAS 000’ é apresentada nos visores.
Introduza a palavra-passe através dos botões ‘para cima’ e ‘para baixo’.
Uma vez visualizada a palavra-passe, prima o botão ‘seta para a direita’.
Caso prima o botão ‘seta para a esquerda’, o equipamento permanecerá no
mesmo modo de funcionamento em que se encontrava antes de surgir a
mensagem de introdução da palavra-passe.
Se a palavra-passe introduzida estiver incorreta, o equipamento não acederá ao
menu desejado e permanecerá no mesmo modo de funcionamento em que se
encontrava antes de surgir a mensagem ‘PAS 000’. Não é apresentada qualquer
mensagem indicando que a palavra-passe introduzida está incorreta.
Caso a palavra-passe introduzida esteja correta, o equipamento acederá
ao menu pretendido e poderá alterar a programação ou a visualização dos
parâmetros.

Contador do total de horas de funcionamento do
equipamento
Esta función es un contador que registra las horas totales de funcionamiento
operativo del equipo, es decir con la temperatura de servicio OK activada.
Se trata de un contador ascendente y su valor no puede ser modificado.
El máximo de horas es de t99999, tras lo cual el contador volverá nuevamente
al valor t00000 para continuar con el contaje.
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Contador de aviso de substituição do filtro de adesivo
Esta função consiste num contador parcial descendente que regista as horas
de funcionamento operacional do equipamento, isto é, com a temperatura de
funcionamento adequada (OK) ativada e desde as tP1000 horas até às tP0000
horas.
Alcançado este valor, o visor apresenta a mensagem ‘FIL tEr’, alertando para a
necessidade de se limpar e/ou substituir o filtro do adesivo do equipamento.
Premindo qualquer botão, esta mensagem desaparecerá do visor e o contador
voltará novamente para as 1000 horas. O equipamento voltará ao mesmo
modo de funcionamento em que se encontrava antes de surgir a mensagem.

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

Uma vez selecionado o valor pretendido, ao premir o botão ‘seta para a direita’
é possível guardar o esse novo valor e a mensagem de aviso ‘FIL tEr’ será
apresentada decorrido apenas o novo período de tempo programado.
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Programando o relógio
Os equipamentos fusores da série Micron dispõem de um sistema
programável semanal para a ligação e desconexão do equipamento e para a
activação e desconexão da função de standby.
Antes de programar estas funções, é necessário introduzir no controlo os
dados do dia e a hora com os que trabalhará para executar estes programas.

Programando o dia e hora actual
1. Pressionar a tecla com o símbolo do relógio.
No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia
e hora actual.
2. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.

No display da esquerda aparece a hora com um ponto, indicando que
é este o valor que se pode modificar, enquanto no segundo display
aparecem os minutos.
3. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
4. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.
Agora o ponto aparece no display da direita.
5. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
6. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.
Aparece um número que indica o dia da semana (1- segunda-feira /
7- domingo).
7. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
8. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.

Aparece novamente o programa ‘0’

9. Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita saise desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do
depósito.
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Programando a activação/desactivação do equipamento
Para cada dia da semana, de segunda-feira (1) a domingo (7), é possível
programar uma hora de activação e outra de desactivação.
As horas estão expressas em valores de 15 em 15 minutos, assim passa-se
das 10.0 (10 horas e 0 minutos) às 10.1 (10 horas e 15 minutos), 10.2 (10 horas
e 30) e 10.3 (10 horas e 45 minutos).
1. Pressionar a tecla com o símbolo do relógio.
No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia
e hora actual.
2. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor do dia da semana
desejado, segunda-feira (1) a domingo (7).

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

Aparecem duas horas, uma em cada display. O display da esquerda visualiza
a hora de início enquanto que o display da direita visualiza a hora final.
4. O ponto intermitente na hora de início indica que este é o valor que
se pode modificar. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor
desejado.
5. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.
O ponto passa à hora final.
6. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
7. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.
Aparece novamente o programa seleccionado. Com a seta acimaabaixo podem-se seleccionar outros programas.
8. Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita saise desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do
depósito.
Sempre que estiver programada uma hora de desconexão do equipamento,
para o presente dia, o led verde da tecla ‘ON/OFF’ permanecerá intermitente.
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Inabilitação do programa de activação/desactivação do equipamento
É possível inabilitar a programação de activação/desactivação do equipamento
sem que seja necessário anular a programação de cada dia da semana. Desta
forma, conservam-se os dados programados, mas a programação não tem
efeito sobre o equipamento.
1. Pressionar a tecla com o símbolo do relógio.
No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia
e hora actual.
2. Com a seta acima-abaixo ultrapassamos a selecção do último dia da
semana (7).
No display aparece o indicativo ‘ON/OFF’ segundo o estado em que se
encontre.
3. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.
O estado mudará alternativamente com cada pulsação.
4. Se pressionar qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita saise desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do
depósito.

Programando a activação/desactivação da função standby do equipamento
Para cada dia da semana, de segunda-feira (1) a domingo (7), é possível
programar uma hora de activação e outra de desactivação.
As horas estão expressas em valores de 15 em 15 minutos, assim passa-se
das 10.0 (10 horas e 0 minutos) às 10.1 (10 horas e 15 minutos), 10.2 (10 horas
e 30) e 10.3 (10 horas e 45 minutos).
1. Pressionar a tecla com o símbolo do relógio.
No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia
e hora actual.
2. Pressionar a tecla de função de standby.
Aparece um ‘1’ indicativo do primeiro dia na programação da função de
standby.
[Dado que a hora e data actual são comuns a ambas as programações, neste
menu não aparece o valor ‘0’].

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

O ponto passa à hora final.
7. Com a seta acima-abaixo seleccionamos o valor desejado.
8. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.
Aparece novamente o programa seleccionado. Com a seta acimaabaixo podem seleccionar-se outros programas.

9. Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita
sai-se desta programação e retorna-se à visualização de temperatura
do depósito.
Sempre que estiver programada uma hora de activação da função de standby
do equipamento, para o presente dia, o led verde da tecla ‘sob manutenção’
permanecerá intermitente.

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

1. Pressionar a tecla com o símbolo do relógio.
No display aparece um ‘0’ indicativo do programa para os dados do dia
e hora actual.
2. Pressionar a tecla de função de standby.
Aparece um ‘1’ indicativo do primeiro dia na programação da função de
standby.
3. Com a seta acima-abaixo ultrapassamos a selecção do último dia da
semana (7).
No display aparece o indicativo ‘ON/OFF segundo o estado em que se
encontre.
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4. Pressionar novamente a tecla com o símbolo do relógio.
O estado mudará alternativamente com cada pulsação.
5. Pressionando qualquer uma das teclas da seta esquerda ou direita saise desta programação e retorna-se à visualização de temperatura do
depósito.

Teclas de funções especiais
A simplicidade de programação dos equipamentos fusores ‘Micron’ reduz a
utilização de teclas de funções especiais a uma só, a da função de standby.
Esta função manual permite alternar entre o modo de trabalho e o modo de
standby. Utilizando a função de standby durante períodos de inactividade do
equipamento fusor ajuda a economizar energia e permite que elementos
aquecidos atingam outra vez a temperatura programada rapidamente, ao
restituir novamente o modo de trabalho.
Quando se activa a função de standby, a temperatura programada de todos os
elementos aquecidos reduz-se a um valor segundo o parâmetro estabelecido
(ver ‘Estabelecendo os parâmetros do equipamento fusor’). Por exemplo,
se a temperatura programada do depósito é de 160 °C e o parâmetro de
standby está fixado em 30 (30%), ao pressionar a tecla de função de standby, a
temperatura programada do depósito passará a ser 112 °C (70% de 160 °C).
Os três sistemas de função de standby existentes nos equipamentos fusores
‘Micron’ têm um protocolo de prioridades da forma seguinte:
1° Tecla função standby manual
2° Sinal externo de função standby
3° Programação de activação/desactivação da função standby
assim, se a função está activada por qualquer um dos três sistemas, sempre
pode ser desactivada da tecla manual.
Pelo contrário, se a activação tiver sido realizada da tecla manual não pode
desactivar-se por nenhum dos outros dois sistemas. A programação semanal
não pode desactivar a função que foi activada por qualquer dos outros dois
sistemas.
Sugere-se o seguinte critério para a utilização da função standby:
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-

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.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO FUSOR

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

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

Frequência

Consulta

Limpeza externa

Diariamente

Limpeza de equipamento

Despressurização do sistema

Antes de realizar tarefas de manutenção e
reparação do sistema hidráulico

Despressurização do sistema

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

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

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

1

2

E

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

Substituição do filtro da bomba
Aviso: Utilizar sempre luvas e óculos de protecção. Risco de queimaduras.
Para mudar o filtro deve-se ter em mente que o filtro e válvula de drenagem
são o mesmo conjunto:
1. Despressurizar o sistema.
2. Com uma chave de 22 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.
4. Substituir o vedante do filtro se estiven danificado.
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5. 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.
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’).

1

5. Montar o filtro novamente sem o cartucho.
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6. Bombear, através da saída do distribuidor marcada com o número 1,
como mínimo um depósito completo.
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.

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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6. SOLUÇÃO RÁPIDA DE
PROBLEMAS
Este capítulo apresenta procedimentos de ajuda básicos para resolver
problemas simples, sem intervenção do pessoal técnico da Meler.
É extremamente importante respeitar sempre os avisos de segurança
contidos neste manual. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos pessoais
e/ou danos na máquina ou na restante 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, o manipulação, instalação ou
reparação destes equipamentos.

Cada falha observada corresponde a um subcapítulo. Em cada um destes
existem quatro colunas diferentes:
•

Causas possíveis

•

Verificações a efectuar

•

Observações úteis

•

Acções

A utilização é fácil. Localiza-se um subcapítulo que corresponda à falha
observada. Começando pela coluna da esquerda ir verticalmente ao longo das
causas. Depois de ter encontrado a causa, verificar a ação é realizada tendo
em conta os comentários e uma vez que o erro verificado realizada em cada
caso, uma ação corretiva.
Se nenhuma causa for encontrada, siga para o próximo defeito.
Se o problema não for solucionado com a ajuda constante deste capítulo,
contactar a Assistência Técnica da Área ou directamente a central da Meler.

Equipamento
O equipamento não se liga
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha de alimentação
do equipamento.

Verificar tensão entre fases e
neutros do terminal principal.
Verificar tensão em CN4 (placa
de potência).

As tensões variam em função da
alimentação do equipamento.

Verificar cablagem.
Verificar tensão de rede.
Substituir cabo de
alimentação eléctrica.

Falha do interruptor.

Verificar continuidade no
interruptor (2S1).

Ligar CN7. Se existir continuidade,
Substituir interruptor.
o interruptor funciona OK.
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Causas

Acção de verificação

Observações

Falha da placa de
potência.

Verificar tensão no conector da
placa (CN8).

Em caso de 230V a placa funciona Substituir placa de
correctamente.
potência.

Acção correctiva

Termóstato danificado. Verificar continuidade (2S2.1).

Solte os cabos antes de verificar.
Caso exista continuidade, o
funcionamento do termóstato
está OK.

Substituir termóstato.

Fusível da placa de
controlo danificado.

Verificar continuidade do fusível
(F1).

Começar por assegurar que a
placa de controlo é alimentada
por 230V (CN8).

Substituição de
fusível.

Falha da placa de
controlo.

Verificar tensão em CN9.

O fusível funciona e a tensão
fornecida é de 230V.

Substituir placa de
controlo.

Falha no termóstato
do reservatório. (*)

Verifique a continuidade do
termóstato (5S5).

Caso exista continuidade, o
funcionamento do termóstato
está OK.

Substitua o termóstato.

Falha no contactor. (*)

Verifique se o contactor (5K2)
recebe 230 V (A1-A2) e, em seguida,
se NÃO existe continuidade de
contacto (21-22).

O funcionamento do contactor
está OK caso receba 230 V e
exista continuidade entre os
contactos 21-22.

Substitua o contactor.

O equipamento está em curto-circuito
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Curto-circuito no
depósito.

Desligar conector CN6 da placa
de potência.

Se existir curto-circuito, o
equipamento liga-se. Voltar a
ligar o conector e soltar os cabos
da régua de terminais do depósito.

Verificar cablagem.
Possível cabo em
derivação.
Substituir depósito.

Curto-circuito no
distribuidor.

Desligar conector CN6 da placa
de potência.

Se existir curto-circuito, o
equipamento liga-se. Voltar
a ligar o conector e soltar os
cabos da régua de terminais do
distribuidor.

Verificar cablagem.
Possível cabo em
derivação, conector
partido.
Substituir distribuidor.

Curto-circuito na
mangueira-aplicador
(saída 1-6).

Soltar cada um dos conectores
até que seja possível ligar o
equipamento.

Posteriormente, é necessário
Substituir mangueira
verificar se o curto-circuito ocorre
ou aplicador.
no aplicador ou na mangueira.

Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha de alimentação
do equipamento.

Verificar tensão entre fases e
neutros do terminal principal.
Verificar tensão em CN4 (placa
de potência).

As tensões variam em função da
alimentação do equipamento.

Verificar cablagem.
Verificar tensão de rede.
Substituir cabo de
alimentação eléctrica.

Falha do cabo plano.

Verificar cabo (CN11).

Verificar ligação entre o cabo e a
placa.

Substituir cabo plano.

Fusível do depósito
avariado.

Verificar continuidade do fusível
(F01).

Soltar fusível, para o verificar
com o equipamento desligado.

Substituir fusível.

Funcionamento correcto se 230V
e DL2 aceso.

Verificar cablagem
do conector,
posicionamento
incorrecto.
Substituir placa.

Depósito
O depósito não aquece

Placa de potência
danificada.

6-2

Verificar tensão no conector CN6
(pinos 2 e 4).
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Observações

Acção correctiva

Verificar tensão no conector da
Cabo de alimentação
placa (pinos 2 e 4 de CN6) e na
do depósito danificado.
régua de terminais do depósito.

Se o conector da placa indicar
230V e a régua de terminais
cerâmica não, o cabo está
danificado.

Verificar ligações no
conector e na régua de
terminais.
Substituir cabo.

Resistência queimada
ou em curto-circuito.

Funciona OK se 230V.

Substituir depósito.

Falha nos contactos de Verifique se existe continuidade
força do contactor. (*) nos contactos de força.

Caso exista continuidade entre
os contactos, o funcionamento do
contactor está OK.

Substitua o contactor.

Falha no
magnetotérmico. (*)

Verifique se existe continuidade
no magnetotérmico (5F6).

Caso não exista continuidade
com o magnetotérmico instalado, Substitua o
então o dispositivo está
magnetotérmico.
danificado.

Os 2 relés de
estado sólido estão
danificados. (*)

Verifique a tensão entre a saída
2 de cada relé e o neutro (5K5 e
5K7).

Se existir uma tensão de 230 V,
o relé está OK; caso não exista,
o mesmo está danificado. Se o
depósito estiver aquecido, deverá
existir uma tensão de 230 V.

Substitua os relés.

Resistores derretidos
ou em curto-circuito.
(*)

Verifique a tensão nas
extremidades de ambos os
resistores.

Caso exista uma tensão de
230 V entre as extremidades, o
funcionamento está OK.

Substitua o
reservatório.

Verificar tensão na régua de
terminais.

O depósito não pára de aquecer
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha da placa de
potência.

Verificar placa de potência (pinos 2 e
4 de CN6).

O LED indicador (DL2)
mantém-se apagado.

Substituir placa de
potência.

Falha da placa de
controlo.

Verificar placa de controlo.

O LED indicador (DL2)
mantém-se aceso.

Substituir placa de
controlo.

Falha na placa de
potência. (*)

Verifique a tensão entre os pontos
4-3 dos relés de estado sólido (5K5,
5K7).

Se a tensão corresponder
a 230 V quando não deve
aquecer, então a placa de
potência não está a funcionar
corretamente.

Substitua a placa de
potência.

Verifique a continuidade entre os
pontos 1-2 de cada relé.

Caso exista continuidade
entre os pontos 1-2 mas
não exista uma tensão de
230 V entre os pontos 3-4,
o relé não está a funcionar
corretamente.

Substitua o relé ou os
relés.

Falha nos relés. (*)

O depósito apresenta flutuações de temperatura
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha da sonda de
temperatura.

Verificar resistência da sonda (Pt100 ou Ni-120) com um multímetro.

Observar o conector CN1
(placa sondas) e o estado dos
dois cabos superiores.

Substituir conector.
Substituir sonda.

Sonda posicionada
incorrectamente.

Observar a posição da sonda no seu
alojamento.

A sonda deve estar
introduzida até ao fundo.

Introduzir a sonda
totalmente no seu
alojamento.

Falha na placa de
sondas.

Última opção de avaria.

Começar por verificar sondas,
Substituir placa de
ligações e inspeccionar
sondas.
cablagem.

(*) Tenha em consideração que estas falhas são aplicáveis apenas para o equipamento MICRON 35.
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Distribuidor
O distribuidor não aquece
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha de alimentação
do equipamento.

Verificar tensão entre fases e
neutros do terminal principal.
Verificar tensão em CN4.

As tensões variam em função da
alimentação do equipamento.

Verificar cablagem.
Verificar tensão de rede.
Substituir cabo de
alimentação eléctrica.

Falha do cabo plano.

Verificar cabo (CN11).

Verificar ligação entre o cabo e a
placa.

Substituir cabo plano.

Fusível do distribuidor
avariado.

Verificar continuidade do fusível
(F02 em CN6).

Soltar fusível, para o verificar com
Substituir fusível.
o equipamento desligado.

Placa de potência
danificada.

Verificar tensão no conector
(pinos 1 e 3 em CN6).

Funcionamento correcto se a
tensão for 230V e DL1 estiver
aceso.

Verificar cablagem
do conector,
posicionamento
incorrecto.
Substituir placa.

Cabo de alimentação
do distribuidor
danificado.

Verificar tensão no conector
da placa (pinos 1 e 3 em CN6)
e na régua de terminais do
distribuidor.

Se o conector da placa indicar
230V e a régua de terminais
cerâmica não, o cabo está
danificado.

Verificar ligações no
conector e na régua de
terminais.
Substituir cabo.

Resistência queimada
ou em curto-circuito.

Verificar tensão na régua de
terminais.

A tensão deve ser de 230V.

Substituir resistências.

O distribuidor não pára de aquecer
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha da placa de
potência.

Verificar placa de potência.

LED indicador (DL1) apagado.

Substituir placa de
potência.

Falha na placa de
controlo.

Verificar placa de controlo.

LED indicador (DL1) aceso.

Substituir placa de
controlo.

O distribuidor apresenta flutuações de temperatura
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Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha da sonda de
temperatura.

Verificar resistência da sonda
(Pt-100 ou Ni-120) com um
multímetro.

Observar o conector CN1 (placa
sondas) e o estado dos dois
cabos inferiores.

Substituir conector.
Substituir sonda.

Sonda posicionada
incorrectamente.

Observar a posição da sonda no
seu alojamento.

A sonda deve estar introduzida
até ao fundo.

Introduzir a sonda
totalmente no seu
alojamento.

Falha na placa de
sondas.

Última opção de avaria.

Começar por verificar sondas,
conectores, cablagem.

Substituir placa
sondas.
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Bomba
O eixo não se move (o manómetro não indica a pressão)
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Ausência de pressão
de ar.

Verificar a pressão na rede e no
regulador.

Se não existir pressão, o
manómetro do equipamento
indica 0 bar.

Substituir regulador
de pressão.

Nenhum elemento
indica que a
temperatura está OK

Verifique todos os elementos

Verifique todos os menus na
placa de controlo

Repare o elemento
danificado.

Eletroválvula (2Y3)
danificada.

Se eletroválvula receber tensão
Verifique se a eletroválvula recebe mas o ar não for expelido, tal
significa que a eletroválvula está
220 VAC.
danificada.

Substitua a
eletroválvula.

Funcionamento
incorrecto da placa de
potência.

Verificar se existem 230V (CN2).

Se existir tensão, placa OK.

Substituir placa de
potência.

Observações

Acção correctiva

O eixo não altera a
A junta está posicionada
direção da bombagem. incorretamente.

A junta deve ser colocada na
extremidade do eixo.

Reposicione a junta.

O eixo não altera a
A válvula diferencial ou a válvula
direção da bombagem. piloto estão danificadas.

Em primeiro lugar, substitua a
válvula diferencial.

Substitua a válvula ou
as válvulas.

O eixo não se move (o manómetro indica a pressão)
Causas

Acção de verificação

Fugas de ar.

Colocar o grupo sob uma pressão Qualquer elemento pode
de 6 bar.
apresentar fugas.

Substituir uniões,
válvulas.

Eixo agarrotado.

Tentar mover o eixo
manualmente.

Mover sempre o eixo a quente.

Limpar ou substituir a
bomba.

Grupo completo.

Soltar o grupo do equipamento.

O grupo não se movimenta.

Substituir grupo
completo.

A bombagem é insuficiente
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Ausência de hot-melt
no depósito.

Verificar o nível de hot-melt no
depósito.

Movimento rápido do eixo em
ambos os sentidos.

Encher o depósito com
adesivo.

Filtro do depósito sujo.

Verificar o estado do filtro e
limpar o fundo do depósito.

Fundo do depósito impregnado
de sujidade.

Substituir ou limpar o
filtro.

Funcionamento
incorrecto do eixo.

Verificar se o adesivo retorna ao
depósito. Colocar o equipamento
sob pressão.

A bombagem rápida ocorre
numa direção, quando o eixo do
sistema pneumático sai do corpo
da bomba. Saída descontínua de
adesivo

Substituir eixo.

Funcionamento
incorrecto da válvula
de admissão.

Verificar se existe formação de
bolhas por retorno do adesivo
na zona da válvula. Colocar o
equipamento sob pressão.

A bombagem rápida ocorre
numa direção, quando o eixo
do sistema pneumático é
introduzido no corpo da bomba.
Saída descontínua de adesivo.

Substituir válvula de
admissão.
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Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Funcionamento
incorrecto da válvula
de despressurização.

Verificar se existe retorno pela
válvula durante a bombagem.
Colocar o equipamento sob
pressão.

Bombagem rápida de adesivo.
Saída descontínua de adesivo.

Substituir válvula de
despressurização.

Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Fuga pelo eixo da
bomba.

Colocar o sistema (equipamento
+ mangueira + aplicador) sob
pressão.

Os casquilhos estão gastos.

Substituir eixo
completo.

Fuga pela válvula de
despressurização.

Colocar o sistema (equipamento
+ mangueira + aplicador) sob
pressão.

O orifício do distribuidor está
manchado de cola.

Substituir válvula de
despressurização.

Fuga pelas tampas do
distribuidor.

Colocar o sistema (equipamento
+ mangueira + aplicador) sob
pressão.

Gotejamento sob o distribuidor.

Substituir a junta
da tampa e apertála. Possível rosca
danificada.

Fuga pela união
depósito-bomba.

Colocar o sistema (equipamento
+ mangueira + aplicador) sob
pressão.

Gotejamento pela bomba.

Substituir a junta de
união de ambas as
partes.

Fuga pela uniões das
mangueiras.

Colocar o sistema (equipamento
+ mangueira + aplicador) sob
pressão.

Gotejamento pela parte exterior
do distribuidor.

Substituir a junta
da união e apertála. Possível rosca
danificada.

Fugas de adesivo

Mangueira
A mangueira não aquece
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Mangueira danificada.

Trocar a mangueira por uma outra
que se saiba que funciona.

Trocar a mangueira para
outro canal.

Substituir mangueira.

Pinos e cablagem
defeituosos.

Verificar tensões nos conectores da
placa e da saída para a mangueira
(com a mangueira colocada).

Conector placa CN* (cabo
preto neutro e cabo azulmangueira M*).( 1 )

Substituir conectores.

Cabo plano colocado
incorrectamente.

Verificar ligação do cabo plano.

Cabo plano funcional se o
LED vermelho estiver aceso
(DL15).

Colocar
correctamente o cabo
plano.

Fusível da placa de
potência danificado.

Verificar continuidade no fusível. ( 2 )

Observar a continuidade com
o equipamento desligado.

Substituir fusível.

Verificar tensão à saída da placa
(com a mangueira colocada).

Conector placa CN* (cabo
preto neutro e cabo azulmangueira M*). O fusível
dá continuidade. O LED DL*
mantém-se aceso. ( 3 )

Substituir placa de
potência.

Placa de potência
danificada.

A mangueira não pára de aquecer
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Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Placa de potência
danificada.

Verificar placa de potência.

LED indicador DL* apagado
continuamente. ( 4 )

Substituir placa de
potência.

Placa de controlo
danificada.

--

LED indicador DL* aceso
continuamente. ( 4 )

Substituir placa de
controlo.
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A mangueira apresenta flutuações de temperatura
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha da sonda de
temperatura da
mangueira.

Trocar por outra mangueira que
não dê problemas.

Mudar a mangueira de canal.

Substituir mangueira.

Cablagem da sonda.

Observar conectores de sonda da
placa de sondas e da ligação de
mangueira.

Conector CN* placa de sondas
(cabo preto e verde). ( 5 )

Substituir conector.

Falha na placa de
sondas.

Última opção de avaria.

Começar por inspeccionar
cablagem, conectores...

Substituir placa de
sondas.

Nota

Mangueira 1

Mangueira 2

Mangueira 3

Mangueira 4

Mangueira 5

Mangueira 6

(1)

CN9 / M1

CN9 / M2

CN10 / M3

CN10 / M4

CN11 / M5

CN11 / M6

F08

F09

(2)

F04

F05

F06

F07

(3)

CN9 / M1 / DL3

CN9 / M2 / DL5

CN10 / M3 / DL7

CN10 / M4 / DL9

(4)

DL3

DL5

DL7

DL9

DL11

DL13

(5)

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN11/ M5 / DL11 CN11/ M6 / DL13

Aplicador
O aplicador não aquece
Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Aplicador danificado.

Trocar o aplicador por uma outra
que se saiba que funciona.

Testar o aplicador noutro canal.

Substituir aplicador.

Mangueira danificada.

Trocar o conjunto mangueiraaplicador por outro.

Mudar o conjunto para outro
canal.

Substituir mangueira.

Pinos e cablagem
defeituosos.

Verificar tensões nos conectores
da placa e da saída para o
aplicador (com o aplicador
ligado).

Conector placa CN* (cabo
preto neutro e cabo vermelhoaplicador P*). ( 1 )

Substituir conectores.

Cabo plano colocado
incorrectamente.

Verificar ligação do cabo plano.

Cabo plano funcional se o LED
vermelho estiver aceso (DL15).

Colocar correctamente
o cabo plano.

Observar a continuidade com o
equipamento desligado.

Substituir fusível.

Conector placa CN* (cabo preto
neutro e cabo vermelho-aplicador
P*). O fusível dá continuidade. O
LED DL* mantém-se aceso. ( 3 )

Substituir placa de
potência.

Acção correctiva

Fusível da placa de
potência danificado.
Placa de potência
danificada.

Verificar continuidade no fusível.
(2)

Verificar tensão à saída da placa
(com o aplicador ligado).

O aplicador não pára de aquecer
Acção de verificação

Observações

Placa de potência
danificada.

Causas

Verificar placa de potência.

LED indicador verde DL* apagado Substituir placa de
potência.
continuamente. ( 4 )

Placa de controlo
danificada.

Verificar placa de controlo.

LED indicador verde DL* aceso
continuamente. ( 4 )

Substituir placa de
controlo.
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O aplicador apresenta flutuações de temperatura
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Causas

Acção de verificação

Observações

Acção correctiva

Falha da sonda de
temperatura do
aplicador.

Trocar por outro aplicador que
não dê problemas.

--

Substituir aplicador.

Cablagem da sonda.

Observar conectores de sonda da
placa de sondas e da ligação o
aplicador.

Conector CN* placa de sondas
(cabo preto e azul).( 5 )

Substituir conector.

Falha na placa de
sondas.

Última opção de avaria.

Começar por inspeccionar
cablagem, conectores...

Substituir placa de
sondas.

Nota

Aplicador 1

Aplicador 2

Aplicador 3

Aplicador 4

Aplicador 5

Aplicador 6

(1)

CN9 / P1

CN9 / P2

CN10 / P3

CN10 / P4

CN11 / P5

CN11 / P6

(2)

F04

F05

F06

F07

F08

F09

(3)

CN9 / P1 / DL4

CN9 / P2 / DL6

CN10 / P3 / DL8

CN10/ P4 / DL10

CN11/ P5 / DL12

CN11/ P6 / DL14

(4)

DL4

DL6

DL7

DL10

DL12

DL14

(5)

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7
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PLACA POTÊNCIA

CN3
DL6
CN5

DL4

CN9

F5

F4
DL3

DL5
CN10
DL10

DL8
F6

F7

CN1

CN2

CN7

DL9

CN11

DL12

F7

DL7

DL11

F8

CN8
DL14

DL1

F2
DL13

DL2

F1

CN6

CN4
CN9,CN10 y CN11
Canal 2, 4 ó 6
Canal 1, 3 ó 5

CN6

Aplicador
Común
MangueIra

4

Depósito

3
2
1

Distribuidor
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PLACA CONTROLO

PLACA SONDAS

CN5
CN9

CN4

CN7
CN6

CN3
CN5
CN4

CN6

CN3

CN2
CN1

CN11
F1

CN9

CN2, CN3, CN4,
CN5, CN6,CN7
Aplicador
MangueIra

CN1
Distribuidor
Depósito
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7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Generais

Volume do depósito

5,15 litros

9,7 litros

Capacidade de bombeio

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

Capacidade de fusão

9,0 kg/h (*)

13,5 kg/h (*)

Número de saídas

2, 4 ou 6 (roscas de 9/16)

2, 4 ó 6 (roscas de 9/16)

Intervalo de temperaturas

40 a 200°C (100 a 392°F)

40 a 200°C (100 a 392°F)

			 (opcional)

230°C (450°F)

230°C (450°F)

Controlo de temperatura

RTD ±0.5°C (±1°F)

RTD ±0.5°C (±1°F)

Pt-100 ou Ni-120

Pt-100 ou Ni-120

Pressão máxima de trabalho (a 6 bar)

81,6 bar (1183 psi)

81,6 bar (1183 psi)

Potência máxima a instalar (a 230V)

4.700W (2 saídas)

5.700W (2 saídas)

7.100W (4 saídas)

8.100W (4 saídas)

9.500W (6 saídas)

10.500W (6 saídas)

Saídas temperaturas ok

Salida temperaturas ok

Saída nível baixo (opcional)

Saída nível baixo (opcional)

Entrada sob manutenção

Entrada sob manutenção

Entradas inibição canais

Entradas inibição canais

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 400V 50Hz + PE com base
transformação

3 ~ 400V 50Hz + PE com base
transformação

Temperatura ambiente

0 a 40°C

0 a 40°C

Dimensões

587 x 341 x 481 mm

671 x 341 x 481 mm

587 x 341 x 628 (tampa aberta)

671 x 341 x 760 (tampa aberta)

37,5 kg (sem carga)

45,7 kg (sem carga)

Funções externas

Requerimentos eléctricos

			
(opcional)

Peso

(*) Em condições padrão
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volume do depósito

19,7 litros

37,4 litros

Capacidade de bombeio

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

Capacidade de fusão

19 kg/h (*)

30 kg/h (*)

Número de saídas

2, 4 ou 6 (roscas de 9/16)

2, 4 ou 6 (roscas de 9/16)

Intervalo de temperaturas

40 a 200°C (100 a 392°F)

40 a 200°C (100 a 392°F)

			 (opcional)

230°C (450°F)

230°C (450°F)

Controlo de temperatura

RTD ±0.5°C (±1°F)

RTD ±0.5°C (±1°F)

Pt-100 ou Ni-120

Pt-100 ou Ni-120

Pressão máxima de trabalho (a 6 bar)

81,6 bar (1183 psi)

81,6 bar (1183 psi)

Potência máxima a instalar (a 230V)

6.200W (2 saídas)

7.700W (2 saídas)

8.600W (4 saídas)

10.100W (4 saídas)

11.000W (6 saídas)

12.500W (6 saídas)

Saídas temperaturas ok

Saídas temperaturas ok

Saída nível baixo (opcional)

Saída nível baixo (opcional)

Entrada sob manutenção

Entrada sob manutenção

Entradas inibição canais

Entradas inibição canais

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

LN ~ 230V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 230V 50/60Hz + PE

3 ~ 400V 50Hz + PE com base
transformação

3 ~ 400V 50Hz + PE com base
transformação

Temperatura ambiente

0 a 40°C

0 a 40°C

Dimensões

671 x 382 x 524 mm

738x 435 x 673 mm

671 x 382 x 875 (tampa aberta)

738x 435 x 1067 (tampa aberta)

60,2 kg (sem carga)

90,1 kg (sem carga)

Funções externas

Requerimentos eléctricos

			
(opcional)

Peso

(*) Em condições padrão
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

Dimensões
921
671
micron 20

micron 20

524

391

391

445

391
391

481

481

481

micron 10

587
587
878

341

587

341
341
382

341

587

micron 10

micron 5, 10, 20

673

673
673

627

627

627

micron 20

992

738

738

738

435

435

435

micron 35
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FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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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1 de 1

TRATAMIENTO/
TREATMENT

C.T.B.
15/10/2012
TITULO/TITLE

-----

DPTO. OFICINA TECNICA
201020170 REV./
REV. -

REFERENCIA/
REFERENCE

DENOMINACION/DENOMINATION

CHASIS MICRON 20 PISTON 2013

128,5

494

SUS. A/
REPLACES
CATEGORIA/
RATE

Este plano es propiedad exclusiva de MELER APLICADORES DE HOT - MELT S.A. Todos los derechos reservados.
This drawing is owned sole of MELER APLICADORES DE HOT- MELT S.A. All rights reserved.
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This drawing is

DIBUJADO/DESIGN VALIDADO/COMFIRM MATERIAL/MATERIAL
NOMBRE/NAME

TITULO/TITLE

DENOMINACION/DENOMINATION

1 de 1

FIXAÇÃO EQUIPAMENTO micron 35

128,5

T
T

C.T.B.
11/10/2011

-----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

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.

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

C-D

C-D

16
B
A
280

A

Ø9
B
C-D

A
C-D

306

B

249

.
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 micron10, 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.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta página não contém texto.
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ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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8. ESQUEMAS ELÉCTRICOS

8-1

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Esta página não contém texto.
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ESQUEMA PNEUMÁTICO

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

9. 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

9-2

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-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

GRUPO 7cc

Esquema pneumático para bomba de 7 cc/ciclo

9-3

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

9-4

EDICION

2

ESQUEMA PNEUMÁTICO

MA-5078-POR MANUAL 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

9-6

2

ESQUEMA PNEUMÁTICO

MA-5078-POR MANUAL 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-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

06.03.212

Esquema electro-pneumático con regulador de pressão VP.
Bomba 19 cc/ciclo
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ESQUEMA PNEUMÁTICO

Esta página não contém texto.
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

10. 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.

10-1

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Esta página não contém texto.
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LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5078-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
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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
10-4

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

150113050

Sonda Pt-100

12

150114540

Sonda Ni-120

13

150114490

Conjunto detector de nível baixo micron (*)

13.1

150021920

Detector de nível baixo micron (*)

(*) Opcional

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5078-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

5

150022110

Tampa completa

6

150024750

Conjunto válvula de despressurização

6.1

150024760

Kit vedante válvula de despressurizado. O selo Ø5

6.1

150131300

Kit vedante válvula de despressurizado. O selo Ø9,05

7

10100082

Tampa com vedante

7.1

10100083

Vedante 11,89 X 1,98

8

150113050

Sonda Pt100

8

150114540

Sonda Ni120

9

150114940

União bomba distribuidor micron 35

10

10030007

Placa ligação corrente

3.6
3.1

3

5

3.4
3.5
3.3

4.1

4

4.2
3.2
7.1
7

9

2
8

10

1

6

6.1
10-5

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

C. CONJUNTO BOMBA

5
6

4

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

2
1

3

7
10-6

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

D. CONJUNTO GRUPO PNEUMÁTICO 7cc
Nº

Ref.

Denominação

1

150113610

Conjunto grupo pneumático com filtro 7cc

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

150020520

Electroválvula de entrada (220V AC)

9

150020630

Conector 2P+T 15x15

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 electroválvula (220V AC)

6

150060040

Conector electroválvula DIN 43650B

7

150111710

Electroválvula de entrada 220V

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

10-8

4

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

E. CONJUNTO CARNAGENS
Nº

Ref.

Denominação

1

150113280

Carenagem porta armario eléctrico micron

2

150113290

Conjunto carcaça armario eléctrico sem baliza

2

150113360

Conjunto carnagem armario eléctrico com baliza

3

150113300

Conjunto carnagem depósito micron 5

3

150113310

Conjunto carnagem depósito micron 10

3

150113320

Conjunto carnagem depósito micron 20

3

150114950

Conjunto carnagem depósito micron 35

4

150113330

Conjunto tampa carnagem micron 5

4

150113340

Conjunto tampa carnagem micron 10

4

150113350

Conjunto tampa carnagem micron 20

4

150114960

Conjunto tampa carnagem micron 35

2

4
1
3

10-9

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

F. CONJUNTO ELECTRÓNICO
Nº

Ref.

Denominação

1

150113660

Placa controlo micron

2

150113670

Placa potência micron 2 salidas

3

150113680

Placa potência micron 6 salidas

4

150024710

Placa sondas micron Pt100/Ni120

5

150110970

Fusível 0,315A 5x20

6

R0002393

Condensador

7

R0001938

Rele estado sólido 40A

8

150114760

Kit de substituição sensor capacitativo e do amplificador (*)

(*) Opcional

2

4

3

1
7

8
5
6
10-10

LISTA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

MA-5078-POR MANUAL EQUIPAMENTO FUSOR MICRON PISTÓN

G. CONJUNTO ELÉCTRICO
Nº

Ref.

Denominação

1

10010300

Fusível 6,3A 5x20

2

150028860

Fusível 6,3A 6x32

3

150021540

Fusível 16A 10x38

4

150114450

Cabo plano placa controlo- placa potência

5

150024740

Cabo placa controlo- placa sondas

6

16010003

Conector fêmea 8 pólos (mural)

7

150020720

Conector fêmea 12 pólos (mural)

8

150119180

Prensaestopas Pg13.5 preto

9

150119190

Prensaestopas Pg16 preto

10

150114470

Interruptor principal

11

150114460

Cabo ligação placas potência-fonte alimentação micron 5-10-20

11

150114980

Cabo ligação placas potência-fonte alimentação micron 35
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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 60204-1:2006. Segurança de máquinas. Equipamento eléctrico de máquinas. Parte 1: Requisitos gerais.

•

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

•

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

•

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

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

V0220

Javier Aranguren
Diretor Geral

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

