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1. NORMAS DE SEGURANÇA 
 
Aspetos Gerais 

 
As informações contidas nestas indicações aplicam-se não só à 
utilização habitual da máquina como também a qualquer 
intervenção que seja realizada na máquina, quer seja por motivos 
de manutenção preventiva, de reparações ou de substituição de 
componentes por motivo de desgaste. 

 

Em qualquer dos casos é muito importante respeitar os avisos de 
segurança constantes do presente manual. O desrespeito pelos 
avisos de segurança pode levar à ocorrência de danos pessoais e/ou 
danos à máquina ou às restantes instalações. 

 

Antes de começar a trabalhar com a máquina, leia atentamente este 
manual e caso tenha alguma dúvida, contacte o nosso Serviço de 
Suporte Técnico. Estamos à sua disposição para qualquer 
esclarecimento necessário. 

 

Mantenha os manuais em bom estado e guarde-os ao alcance 
dos funcionários que utilizam e realizam as operações de 
manutenção do equipamento. 

 

Disponibilize também os materiais necessários para garantir a 
segurança: roupa e calçado adequados, luvas e óculos de 
proteção. 

 

Respeite sempre as normas locais vigentes em matéria de 
prevenção de riscos bem como os regulamentos de segurança. 

 

 

Simbologia 
 

A simbologia utilizada nos equipamentos de fusão e neste manual 
representa, em cada caso, o tipo de riscos a que se encontra 
exposto. A falta de atenção a um sinal de advertência pode levar à 
ocorrência de danos pessoais e/ou a danos à máquina ou às 
restantes instalações. 

 
 

Aviso:  Risco de choque elétrico. A falta de atenção pode 
provocar lesões ou conduzir à morte. 

 

 
Aviso: Zona quente com temperaturas altas. Risco de 
queimaduras. Utilize elementos de proteção térmica. 

 

 
Aviso: Sistema sob pressão. Risco de queimaduras ou projeção 
de partículas. Utilize elementos de proteção térmica e óculos 
de proteção. 

 

 
Aviso: Informação de interesse para a correta utilização do sistema. 
Pode incluir um ou vários dos riscos descritos anteriormente, facto 
que deve ter em conta para evitar a ocorrência de danos. 
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Elementos mecânicos 
 

A instalação de adesivo requer partes móveis que podem causar 
danos. Utilize corretamente a instalação e não retire os elementos 
de proteção com o equipamento em funcionamento; evite 
possíveis riscos de entalamento devido ao movimento de 
elementos mecânicos. 

 

Não utilize a máquina se os dispositivos de segurança não 
estiverem colocados ou se apresentarem deficiências de 
instalação. 

 

Para intervenções de manutenção ou reparação, deve interromper, 
através do corte geral da energia, o movimento das partes móveis. 

 

Elementos elétricos 
 

O sistema funciona com corrente 3N ~ 400 V 50/60 Hz, de 
potência certa. Nunca deve manipular o equipamento com a 
alimentação ligada à corrente. Ao fazê-lo, pode despoletar 
descargas elétricas de alta intensidade. 

A instalação tem de estar corretamente ligada à terra. 
 

Os condutores dos cabos de alimentação da instalação 
devem corresponder à corrente e voltagem elétricas 
necessárias. 

 

Verifique periodicamente os cabos para controlar esmagamentos, 
desgaste ou rasgões bem como para evitar tropeções ou quedas 
causados pela sua colocação. 

 

Apesar de o sistema cumprir os requisitos EMC, desaconselha-se a 
utilização de elementos que transmitam um alto nível de radiação, 
nomeadamente telemóveis e equipamentos de soldadura, nas 
imediações da instalação. 

 

Elementos hidráulicos 
 

Por se tratar de um sistema que trabalha sob pressão, devem ser 
cumpridas todas as precauções inerentes a um equipamento desta 
índole. 

 

Estes equipamentos de fusão incluem um sistema com válvula 
limitadora de pressão. Em qualquer caso e antes de efetuar 
qualquer manipulação, deve assegurar-se de que o circuito de 
adesivo já não possui qualquer pressão. Existe um elevado risco 
de projeção de partículas com o consequente perigo de 
queimaduras. 

 
Tome todas as precauções necessárias com a pressão residual que 
possa permanecer nas mangueiras ao arrefecer o adesivo. Ao 
aquecer novamente e caso os orifícios de saída estejam abertos, 
existe o risco de projeção de partículas quentes. 

 

Elementos térmicos 
 

Todo o sistema trabalha a uma temperatura que pode chegar aos 
200 °C (392 °F). Deve trabalhar com as proteções adequadas 
(vestuário, calçado, luvas e óculos de proteção) que tapem bem as 
partes do corpo expostas. 

 

Deve ter em conta que, devido às elevadas temperaturas alcançadas, 
a dispersão do calor não ocorre imediatamente, mesmo que o 
desligue da fonte, neste caso elétrica, que o provoca. Neste sentido, 
deve tomar ainda mais 
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precauções, inclusivamente com o próprio adesivo. Este pode 
continuar muito quente, mesmo que se encontre em estado sólido. 

 

Em caso de ocorrência de queimaduras, deve arrefecer 
imediatamente a zona afetada com água fria e limpa. Dirija-se ao 
médico da empresa ou ao hospital mais próximo o mais depressa 
possível. Não tente retirar o material adesivo da pele. 

 

 
Ruído 

 
Os níveis de ruído do sistema encontram-se bastante abaixo dos 
níveis permitidos, pelo que não constituem um risco específico que 
deva ser tido em consideração. 

 

 
Materiais 

 
Os sistemas Meler destinam-se à utilização com adesivos 
termofusíveis. Não devem ser utilizados com outro tipo de 
materiais, especialmente com dissolventes que podem gerar riscos 
pessoais ou danos aos elementos internos do sistema. 

 

Devem utilizar-se sempre componentes ou peças sobressalentes 
originais Meler que garantam o bom funcionamento e desempenho 
do sistema. 

 

A utilização do adesivo deve seguir as normas indicadas nas Folhas 
Técnicas e de Segurança fornecidas pelo fabricante. Deve ser dada 
especial atenção às temperaturas de funcionamento recomendadas 
de forma a evitar a degradação e carbonização do adesivo. 

 

A área de trabalho deve ter uma ventilação adequada para eliminar 
os vapores gerados. Evite a inalação destes vapores por períodos 
prolongados. 
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2. INTRODUÇÃO 
 
Descrição 

 
Os sistemas de pratos seguidores PS200 da Meler são 
sistemas de fusão e bombagem de materiais termoplásticos 
que utilizam diretamente os bidões onde se encontram (de 
paredes retas) com capacidade de 200 L. 

 

A sua utilização está direcionada para aplicações que necessitam de 
caudais elevados e de um rápido fornecimento do material ao 
substrato. A sua maior vantagem reside na utilização direta da 
própria embalagem em que o material se encontra e no facto de 
não precisar de sistemas de proteção na utilização de poliuretanos 
reativos, uma vez que apenas o material fundido é que vai ser 
bombeado. 

 
 



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS, S.A. INTRODUÇÃO 

2-2 

 

 

 
 

 

Essencialmente, estes pratos seguidores possuem as 
seguintes características: 

 

- Bomba de deslocamento positivo do tipo "engrenagem" 
com fácil acesso para substituição e/ou manutenção. 

 

- Prato de fusão em alumínio de uma só peça que 
permite o rápido aquecimento do elemento. 

 

- Resistências de grande fiabilidade encastradas no prato que 
asseguram uma estabilidade térmica em toda a superfície. 

 

- Sistema de controlo de temperatura através de triacs e 
relés de estado sólido. 

 

- Leitura de temperaturas através de sondas RTD (uma por 
elemento) que asseguram uma perfeita estabilidade da 
temperatura dos elementos. 

 

- Sistema de painel de controlo de fácil acesso e utilização, 
com ecrã para o controlo de temperaturas e estados de 
aquecimento da máquina, bem como botões específicos para 
o controlo dos movimentos do prato e ativação e controlo da 
velocidade de bombagem. 

 

- Ecrãs de subida e descida do prato, de alimentação da 
máquina e de bidão vazio. 

- Programador semanal de ligação e paragem da instalação. 
 

- Sistema rápido de fixação do bidão. 
 

- Ligação exterior para entrada de sinal de ativação de 
baixa manutenção, ativação do motor e referência de 
velocidade de rotação. 

- Ligação exterior para saída de sinal de temperaturas corretas e 
alarmes. 

 

Os pratos seguidores PS200 foram concebidos para serem 
utilizados com mangueiras e aplicadores Meler em aplicações de 
adesivos termofusíveis. Nas suas diversas aplicações, cordão, 
camadas ou spray em espiral, abrangem uma vasta gama de 
aplicações, sendo muito versáteis em todos os mercados em que 
se inserem. 

 

Utilização prevista 

Os pratos seguidores PS200 foram concebidos para serem 
utilizados nas seguintes condições: 

 

 

• Fusão e bombagem de adesivos termofusíveis a 
temperaturas até 200 °C. 

• Utilização dos equipamentos de fusão com acessórios Meler. 
 

• Instalação dos equipamentos de fusão em conformidade 
com as normas de segurança vigentes e as indicações 
presentes neste manual (fixação, ligação elétrica, ligação 
hidráulica, etc.). 

 

• Utilização dos equipamentos de fusão em ambientes 
não explosivos ou quimicamente agressivos. 

 

• Utilização dos equipamentos de fusão segundo as 
indicações de segurança presentes neste manual, bem 
como nos rótulos presentes nos equipamentos, utilizando 
os meios de proteção adequados em cada modo de 
operação. 
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Utilização limitada 
 

Os pratos seguidores PS200 devem ser utilizados da forma para a 
qual foram concebidos e em caso algum devem ser utilizados nas 
seguintes condições: 

 

• Utilização com adesivos ou com qualquer outro material 
que possa causar riscos à segurança ou à saúde quando 
aquecido. 

 

• Utilização do equipamentos de fusão em ambientes onde 
seja necessária a limpeza com jatos de água. 

 

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

 

• Utilização ou manipulação dos mesmos sem as 
proteções de segurança adequadas. 

 

Modos de funcionamento 
 

Os pratos seguidores PS200 podem ser utilizados dos modos 
descritos em seguida: 

 

Modo de trabalho_O equipamento de fusão mantém os 
elementos quentes à temperatura indicada no ecrã e cujo 
valor foi pré-selecionado 
pré-selecionado. O conjunto da bomba mantém-se ativo em 
modo de espera de necessidade de consumo por abertura de 
um ou de vários aplicadores 

 

Controlo de bombagem e de velocidade interno_Os 
seletores estão na posição ok "int" e ref. "int". Neste 
modo de funcionamento o utilizador tem total controlo 
de bombagem e do ajuste de velocidade de rotação da 
bomba. 

 

Controlo de bombagem interno e de velocidade externo_Os 
seletores estão na posição ok "int" e ref. "ext". Neste 
modo de funcionamento, o controlo de bombagem é 
efetuado internamente e o controlo de velocidade é 
efetuado através de um sinal externo de 0-10 V enviado 
pela máquina principal. 

 

Controlo de bombagem externo e de velocidade 
interno_Os seletores estão na posição ok "ext" e ref. 
"int". Neste modo de funcionamento, o controlo de 
bombagem é efetuado por via externa e o controlo da 
velocidade é efetuado por via interna. 

 

Controlo de bombagem e de velocidade externo_Os 
indicadores estão na posição ok "ext" e ref. "ext". Neste 
modo de funcionamento, tanto o controlo de bombagem 
como o controlo da velocidade é efetuado a partir da 
máquina principal. O controlo da velocidade é efetuado 
mediante um sinal externo de 0-10 V enviado pela 
máquina principal. 

 

Modo de standby_O equipamento fusor permanece em 
estado de repouso com as temperaturas dos elementos a 
um valor (programável) abaixo do valor pré-selecionado. O 
conjunto da bomba permanece desativado. 

 

Modo de alarme_O equipamento fusor deteta um 
funcionamento incorreto e alerta o operador para o sucedido. 
O conjunto da bomba permanece desativado. 

Modo de paragem_O equipamento fusor permanece desligado 
sem aquecer os elementos e com o conjunto da bomba 
desativado. Mesmo assim, a alimentação elétrica e 
pneumática de rede (caso exista) para o equipamento é 
mantida. 
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Identificação do equipamento fusor 

 

Quando efetuar pedidos de substituição de material ou caso solicite assistência 
do nosso Apoio Técnico, deverá conhecer a referência e modelo do seu 
equipamento fusor. 
 

Pode encontrar estes dados e outras informações de caráter técnico na 
placa de identificação que se encontra na parte da frente da estrutura 
elétrica. 

 

Componentes principais 
 

Geral 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. Quadro de controlo 

eletropneumático. 

2. Quadro de ligação de 
periféricos. 

3. Cilindros de deslocamento. 

4. Prato de fusão. 

5. Bomba de impulsão. 

6. Sistema de purga e arejamento. 

7. Motor da bomba. 

8. Válvula de sobrepressão (derivação). 

9. Válvula automática de injeção de ar. 

10. Sistema de fixação do bidão. 

11. Molas de suporte de mangueiras. 
 

12. Alarmes luminosos. 
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Painel de controlo 
 

1. Botão luminoso para "Subir o prato". 
 

2. Botão luminoso para "Baixar o prato". 
 

3. Botão de emergência, tipo cogumelo, para parar a máquina. 
 

4. Botão de injeção de ar no interior do prato para extração 
("entrada de ar") 

5. Botão verde para "Ligar" a bomba. 
 

6. Botões bimanuais para descer o prato. 
 

7. Interruptor principal. 
 

8. Placa de controlo de temperaturas. 
 

9. Placa de controlo de bombagem. 
 

10. Manómetro de pressão da válvula de derivação (dois, caso a bomba seja dupla). 
 

11. Regulador de pressão da válvula de derivação (dois, caso a bomba seja dupla). 
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Interruptores de subida e descida do prato 

 
 Subir Desc

er 
LUZ INTERMITENTE possibilidade de movimento possibilidade de movimento 

LUZ FIXA indica a direção do movimento indica a direção do movimento 

LUZ APAGADA posição extrema alcançada 
posição extrema alcançada, 
permanece intermitente por sinal 
de bidão vazio  

 

 
 

 

Sinalização de quatro cores 
 

VERMELHO: Alarme 
 
 

AMARELO: Motor em funcionamento (rotação da bomba) 
 

 

BRANCA FIXA: Bidão vazio. 
 

BRANCA INTERMITENTE: Bidão quase vazio. 

 
 

VERDE: Máquina em funcionamento (temperatura correta). 
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Componentes da placa de controlo 

 
1. Led indicador de prato de fusão. 

 

2. Led indicador de aplicadores. 
 

3. Temperatura de referência. 
 

4. Temperatura real. 
 

5. Ligado ON/OFF. 
 

6. Função em standby. 
 

7. Led de temperaturas corretas. 
 

8. Programação horária. 
 

9. Tecla de seleção de canal esquerda/direita. 
 

10. Tecla de modificação de temperatura para cima/para baixo. 
 

11. Led indicador de mangueiras. 
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Componentes da placa de bombagem 

 
1. Ligado ON/OFF. 

 

2. Led indicador de ligação e paragem externa. 
 

3. Led indicador de controlo de velocidade externo. 
 

4. Led indicador de autorização de bombagem. 
 

5. Teclas de seta para cima/para baixo para seleção de valores. 
 

6. Teclas de seta para a esquerda/direita para seleção de opções. 
 

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

8. Leds de seleção de valores da rampa de velocidades (voltagem/ 
velocidade). 

 

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

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

11. Seleção da velocidade da bomba (interno/externo). 
 

12. Visualização do valor de voltagem do sinal externo de 
controlo de velocidade. 

 

 



INTRODUÇÃO MA-5066-P  MANUAL PRATO SEGUIDOR PS200 

2-9 

 

 

 
Quadro pneumático 

 

O quadro pneumático incorpora as válvulas de controlo de subida 
e descida do prato e de controlo da entrada de ar para a extração 
do prato 

1. Filtro de entrada. 
 

2. Regulador de pressão de movimento dos cilindros. 
 

3. Manómetro de pressão de movimento dos cilindros. 
 

4. Regulador de pressão da válvula de derivação. 
 

5. Manómetro de pressão da válvula de derivação. 
 

6. Regulador de pressão de injeção de ar para extração do prato. 
 

7. Manómetro de pressão de injeção de ar para extração do prato. 
 

8. Válvula limitadora de ar para expulsão do prato. 
 

9. Válvula limitadora de ar da válvula de derivação. 
 

10. Eletroválvula de injeção de ar para extração do prato. 
 

11. Eletroválvula de movimento dos cilindros. 

12. Chave de libertação de ar para extração do prato (opção do 
sistema manual) 
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O regulador de pressão de injeção de ar ajusta a entrada de ar no 
bidão quando o prato é extraído. 

 

O ajuste desta pressão é muito importante: na subida do prato, uma 
pressão excessiva iria colocar o bidão de adesivo sob pressão e uma 
velocidade muito rápida causaria uma despressurização (vácuo) do 
mesmo. 

 

A válvula de derivação ou de pressão máxima limita a pressão do 
circuito a valores aceitáveis, pelo que funciona como uma proteção 
hidráulica do circuito. A pressão desta válvula NÃO DEVE SER 
ALTERADA sem o conhecimento do fabricante da máquina. 

 

A relação entre a pressão pneumática aplicada e a pressão hidráulica 
gerada no circuito é de 1/13 (ajustar a tara da válvula para 
aproximadamente 4 bar). 

 

 
Equipamento opcional 

 
Para aumentar a funcionalidade dos equipamentos de 
fusão, podem ser incorporados nos mesmos os seguintes 
elementos opcionais: 

 

• Sistema de visualização por alarme luminoso. 
 

• Extração do prato com fornecimento automático de ar. 
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3. INSTALAÇÃO 

Aviso: Os pratos seguidores são equipamentos dotados de 
tecnologias atuais e que acarretam determinados riscos 
previsíveis. Por essa razão, a operação, instalação ou reparação 
destes equipamentos só é permitida a técnicos qualificados 
com formação e experiência adequadas. 

 

Preparação 

 
Os pratos seguidores PS200 são fornecidos com os elementos 
necessários à sua instalação. No entanto, alguns elementos podem 
ser fornecidos pelo próprio utilizador em função do posicionamento 
e das ligações específicas de cada instalação: 

 

• Cabo de corrente para alimentação elétrica. 

• Tubo pneumático e ligação à rede de ar comprimido. 

• Cabo multifilar para funções elétricas de controlo externo. 
 

• Sistema de arejamento de gases (opcional). 

 

Requisitos da instalação 

 
Antes de instalar um prato seguidor PS200 deve assegurar-se de 
que o espaço pensado para o mesmo permite a localização, ligação 
e utilização de todo o sistema. Da mesma forma, deve garantir que 
os fornecimentos elétrico e pneumático cumprem os requisitos 
necessários ao equipamento fusor que vai instalar. 

 
Espaço livre 

 
 

Medida Descrição Dimensão 

A ABERTURA DE PORTA 800 mm 

B LARGURA DO PRATO COM A PORTA ABERTA 2.600 mm 

C PROFUNDIDADE DO PRATO 800 mm 

D ESPAÇO PARA EXTRAÇÃO DO BIDÃO 1.600 mm 

E ALTURA COM PRATO NA POSIÇÃO MÍNIMA 1.710 mm 

F ALTURA COM PRATO NA POSIÇÃO MÁXIMA 2.740 mm 
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Consumo elétrico 

 

Para instalar um prato seguidor PS200 deverá ser tido em conta o 
consumo total da instalação, incluindo o consumo das mangueiras 
e aplicadores instalados. 

 

Antes de efetuar a ligação, deve verificar se a voltagem à qual vai 
ligar o equipamento fusor corresponde à voltagem indicada na 
placa de características do equipamento. 

 

Faça a ligação e verifique se a instalação dispõe de uma boa 
tomada de terra. 

 
 

Aviso: Risco de eletrocução. Apesar de o equipamento estar 
desligado, existe tensão nos terminais de entrada, o que pode ser 
perigoso quando efetua operações internas do equipamento. 

 

 
Os pratos seguidores PS200 devem ser instalados com um 
interruptor de corte de tensão bloqueável que isole o fusor da 
sua fonte de alimentação. Deve proteger-se contra sobrecargas 
e curto circuitos através do interruptor magnetotérmico 
correspondente e deve instalar uma proteção pessoal contra 
derivações de massa através de um interruptor diferencial. 

 

As potências associadas a estas proteções encontram-se indicadas 
na tabela da secção "Ligação da alimentação elétrica". 

 
Ar comprimido 

 

Deve dispor de uma rede de ar comprimido seco sem lubrificação 
a uma pressão máxima de 6 bar. 
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A ligação de entrada de ar está instalada num tubo exterior 
com um diâmetro de 12 mm. 

 
Outros fatores 

 

Durante a instalação dos pratos seguidores PS200 deve ter em 
conta outras considerações práticas: 

 
 

• Manter a entrada do bidão na unidade acessível para o 
poder trocar de forma cómoda. 

 

• Colocar o prato seguidor de forma a que seja possível ver com 
facilidade o ecrã do painel frontal onde são apresentadas as 
temperaturas e os possíveis sinais de alarme. 

 

• Evitar, tanto quanto possível, comprimentos de mangueiras 
desnecessários que provocam elevados consumos de energia 
elétrica e grandes perdas de carga. 

 

• Não instalar o prato seguidor junto a potentes fontes de calor 
ou frio que possam afetar o seu funcionamento. 

 

• Facilitar o acesso a zonas de manutenção do equipamento 
fusor (carregamento do bidão, limpeza do prato, ajustes de 
pressão e caudal, quadro elétricos, etc.). 

 
Abertura da embalagem 

 

Antes de dar início à instalação do prato seguidor deve retirá-lo da 
palete em que se encontra e examiná-lo procurando possíveis 
rachas ou danos. Qualquer falha, incluindo da embalagem externa, 
deve ser comunicada ao seu Representante Meler ou ao Escritório 
Principal. 

 
Conteúdo 

 

A embalagem na qual o prato seguidor é expedida pode conter 
elementos acessórios solicitados na mesma encomenda. Caso 
não tenha efetuado um pedido de elementos acessórios, os 
elementos padrão enviados juntamente com o equipamento 
fusor são os seguintes: 

 

• Manual de instruções. 
 

• Certificado de garantia. 
 

• Conexões de ligação de mangueiras. 
 

• Isoladores de passagem PG para ligações elétricas (no próprio equipamento) 
 

• Ligações para fontes de energia I/O externas (incluídas nas placas). 
 

 
Posicionamento do equipamento 

 
Coloque a unidade no plano horizontal de forma a evitar 
movimentos descontrolados. Quando o equipamento estiver 
posicionado no local onde irá funcionar, fixe a base ao solo, se 
necessário, ou regule a altura através dos pés reguláveis incluídos 
com o equipamento. 
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Ligação da alimentação elétrica 

 
De acordo com a sua potência de consumo, os pratos seguidores 
PS200 fornecidos devem ser ligados à rede elétrica de alimentação 
trifásica de 400 VAC com ligação neutra. 

Em todos os casos é necessária uma boa ligação a uma tomada de 
terra. 

 

Os valores máximos de consumo, de acordo com o equipamento 
fusor e com as configurações das saídas encontram-se na tabela 
seguinte. 

 
Fusor N.º de Saídas Trifásico 

  400 VAC E 

  1 Bomba 
simples PS200 4 45,6 A 

 
Aviso:  Risco de choque elétrico. A falta de atenção pode 

provocar lesões ou conduzir à morte. 

 

 

Abra a porta da estrutura elétrica até se encontrar na posição 

máxima. Passe o cabo de potência (Ø 14-18 mm) pelos isoladores de 

passagem M32 e fixe-os nos pontos de fixação internos, garantindo 

que o cabo chega aos terminais de entrada de alimentação. 

 
 
 

 
 

Ligue cada fio do cabo de potência ao local correspondente, tomando 
atenção à cor e função de cada cabo, fase 2 X 01- 2 X 02- 2 X 03 
(laranja), neutro 2 X 04 (azul) e terra 2 X 05 (verde/amarelo). 

 

 
Ligação pneumática 

 
Ligue a rede de ar das instalações (máx. 6 bar) à entrada do prato 
seguidor com um tubo flexível com um diâmetro exterior de 12 mm. 
A unidade possui uma conexão rápida para o mesmo. 

 

 
 
 

 

 
Ligue o ar da rede e rode o regulador de pressão dos cilindros no 
sentido dos ponteiros do relógio. O funcionamento a uma pressão 
de 5 bar é suficiente para impulsionar dos cilindros do prato. 

 
 
 
 
 
 

 
Aviso: Com 6 bar de rede, a pressão máxima do circuito hidráulico 
chega aos 80 bar. Risco de queimaduras ou projeção de partículas. 
Utilize elementos de proteção térmica e óculos de proteção. 

_ + 
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Ligação de mangueiras e aplicadores 

 
Os pratos seguidores PS200 utilizam componentes padrão Meler. 
Toda a gama de mangueiras e aplicadores pode ser ligada a estes 
equipamentos. 

 

Os pratos seguidores suportam até quatro saídas de mangueira-
aplicador. 

 
 

Aviso: Ao ligar as saídas de mangueira-aplicador confirme que a 
potência ligada não ultrapassa a potência máxima permitida por 
cada saída. 

 
 

O prato seguidor PS200 possui um distribuidor hidráulico com 3 
ligações possíveis. Ligue as mangueiras ao distribuidor em função 
da facilidade de instalação e ligação das mesmas. 

Precauções: 
 

• Identifique cada mangueira-aplicador de acordo com a 
ligação elétrica utilizada. Isto é necessário para efetuar o 
controlo visual das temperaturas e dos possíveis sinais de 
alarme. 

 

• Utilize as conexões mais adequadas a cada instalação para 
minimizar o espaço que ocupam nas mangueiras. Algumas 
configurações podem gerar curvas com  raios muito 
pequenos que podem causar a rutura interna da mangueira. 

 

• Guarde as tampas de rosca que retirou do distribuidor para 
ligar uma mangueira. De futuro, se uma mangueira for 
retirada da sua posição, estes podem ser necessários. 

 

• Faça as ligações elétricas das mangueiras e dos aplicadores 
com o equipamento desligado. Fazê-lo com o equipamento 
ligado pode gerar defeitos elétricos na ligação e mensagens 
de alarme no ecrã do equipamento fusor. 

 
Estabelecer parâmetros 

 
Quando o equipamento fusor e os seus componentes estiverem 
instalados, é necessário estabelecer os parâmetros de 
funcionamento adequados para a aplicação concreta que irá 
ocorrer. 

 

Os pratos seguidores PS200 simplificam ao máximo esta tarefa, 
permitindo ao operador alterar apenas os parâmetros que são 
variáveis em cada aplicação. 

 

Entre os diversos parâmetros, é imprescindível estabelecer os 
valores das temperaturas de referência para cada elemento ligado e 
os valores de aviso de sobreaquecimento. Existem outros 
parâmetros (programações semanais de ligação e paragem ou o 
valor da temperatura em standby) que pode estabelecer em 
sistemas avançados, no entanto, os valores de trabalho 
estabelecidos em fábrica são perfeitamente válidos. 

 
Estabelecer temperaturas de funcionamento 

 

Os equipamentos de fusão são fornecidos de fábrica com os 
seguintes valores de temperatura de referência: 

1 

2 
3 

1 3 

2 4 
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• 160 °C (320 °F) para o prato de fusão e distribuidor. 
 

• 150 ºC para as mangueiras e 160 ºC para os aplicadores. 
 
 

Em seguida pode encontrar uma descrição do processo geral 
de alteração do valor de temperatura de referência de 
qualquer elemento. 

 
 

1. Utilize a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para 
selecionar o elemento cujo valor quer modificar. 

 

O led correspondente acenderá com uma intermitência rápida. 
 
 

2. Com a tecla de seta para cima ou para baixo, selecione o 
valor de temperatura de referência pretendido. 

 
 

3. Passados dez segundos, o led deixa de acender de forma 
intermitente e a visualização passa por predefinição para o 
valor da temperatura de referência do depósito, memorizando 
o dado modificado. 

 
 

Repita este procedimento simples para cada um dos elementos 
instalados no equipamento fusor. 

 

 
Seleção do valor de sobreaquecimento 

 

1. Prima as teclas com o símbolo do relógio e a seta para 
baixo em simultâneo para aceder ao menu especial. 

 
 

No ecrã, é apresentada a seleção da unidade de visualização 
das temperaturas (°C ou °F). 

 
 

2. Com a tecla de seta da direita, avance para o ecrã seguinte 
onde é apresentado o símbolo de sobreaquecimento. 

 

3. Selecione o valor pretendido com a tecla de seta para cima e 
para baixo. 

 
 

O valor visualizado corresponde à subida da temperatura 
real acima da temperatura de referência, permitindo assim 
a ativação da mensagem de alarme. 

 

4. Com a tecla de seta para a direita, avance para o ecrã 

seguinte. 
 
 

 

5. Utilize a tecla de seta para a esquerda para sair do menu 
e visualizar novamente as temperaturas do prato de 
fusão. 

 

 

Todos os valores do menu especial são memorizados. 

 

 

 
 

 

160 160  

- - 

- 

10  

ºC  
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Manter a visualização de um elemento 

 

Por predefinição, a visualização principal é a das temperaturas do 
prato de fusão. No entanto, é possível manter a visualização das 
temperaturas de qualquer elemento para respetiva análise e 
controlo por tempo indefinido. 

 

1. Selecione o elemento que pretende visualizar de forma 
permanente com as teclas de seta para a esquerda ou para 
a direita. 

 

O led correspondente acenderá com uma intermitência rápida. 
 

2. Mantenha a tecla premida durante dois segundos no 
elemento pretendido. 

 

3. A visualização mantém-se agora invariável no elemento escolhido. 
 

4. Para voltar à visualização predefinida (do depósito), 

prima novamente qualquer tecla para a esquerda ou 

para a direita. 
 

Ligações I/O externas 
 

Os sinais de entrada e de saída do equipamento fusor (I/O) 
permitem uma comunicação simples e direta entre este e a máquina 
principal. 

 

Existem sete sinais que podem ser utilizados para comunicação 
com a máquina principal: 

 

• Temperaturas corretas_saída de contacto sem tensão que 
comunica à máquina principal (ou aos alarmes luminosos de 
aviso) que as temperaturas do sistema alcançaram um valor 
3° abaixo do valor de referência (e que o tempo de espera 
foi cumprido) no arranque 
ou que o seu valor real não se encontra 20 °C abaixo do respetivo 
valor de referência em funcionamento. 

 

• Standby externo_entrada de controlo do modo de standby, 
efetuado por contacto sem tensão. Com o contacto 
fechado, a função de standby é ligada; com o contacto 
aberto, é desligada. 

 
• Inibição das saídas de mangueira/aplicador_entradas de controlo 

de desimpedimento de cada saída de mangueira/aplicador, 
mediante contacto sem tensão. Com o contacto fechado, a 
saída permanece ativada (saída on); com o contacto aberto a 
saída é desativada (saída off). 

 
• Ligação do motor_é possível controlar a ligação do motor 

de cada bomba através do encerramento de um contacto 
externo sem tensão. 

 

• Referência de velocidade do motor_é possível controlar a 
velocidade de rotação do motor (e portanto da bomba) de 
cada bomba através de um sinal externo de 0 a 10 V DC. 

 

• Indicação de erros na placa de bombagem_saída de contacto sem 
tensão que geralmente comunica a um alarme o erro que 
ocorre na placa de bombagem. 

• Sinais luminosos_saídas para a sinalização externa de quatro luzes: 
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- Máquina em funcionamento (temperatura correta - verde). 

- Motor em funcionamento (rotação da bomba - âmbar) 

- Bidão quase vazio (branco intermitente). 

- Bidão vazio (branco fixo). 
 

- Alarmes (vermelho). 
 

Também existem saídas de contacto sem tensão que 
comunicam à máquina principal o estado da máquina de acordo 
com estas quatro cores. 

 
 

Aviso:  Risco de choque elétrico. A falta de atenção pode 
provocar lesões ou conduzir à morte. 

 

 
Temperatura correta 

 

1. Caso só pretenda ligar este sinal, utilize um cabo de dois 
condutores de 0,5 mm2. 

 
 

2. Passe o cabo do sinal (máx. Ø 12,5 mm) pelos isoladores 
de passagem Pg16 e fixe-o nos pontos de fixação internos, 
garantindo que o cabo chega às entradas correspondentes. 

 

 

3. Ligue os dois fios de sinal de ligação às entradas 15 X 41 e 
15 X 42. A entrada é dupla, pelo que deve ligar cada fio 
num dos orifícios da entrada. Uma vez que se trata de um 
contacto sem tensão, não existe polaridade de ligação. 

 

 

4. Assegure-se de que os cabos ficaram bem fixos nos 
parafusos da entrada. 

 

 

5. Verifique se o cabo ficou bem ligado e se até à estrutura 
elétrica não existem riscos de esmagamento, corte ou 
qualquer dano acidental. 

 

 

Aviso: Ligue a uma AC ou DC de 24 V com uma corrente 
máxima de 500 mA. Se a ligação efetuada for de 230 V, o 
consumo da carga não poderá ser inferior a 50 mA. 

 

 
Standby externo 

 

1. Caso só pretenda ligar este sinal, utilize um cabo de dois 
condutores de 0,5 mm2. 

 

 

2. Abra a porta da estrutura elétrica até se encontrar na 
posição máxima. Passe o cabo do sinal (Ø 4-8 mm) pelo 
isolamento de passagem Pg16 e fixe-o nos pontos de fixação 
internos, garantindo que o cabo chega ao conector das 
placas de controlo onde vai ser instalado. 

 

 

3. Retire o conector da placa e ligue os dois fios do cabo nas 
entradas correspondentes do conector: 
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1 contacto NO 

2 contacto NO 
 

4. Ligue novamente o conetor à placa 
 
 

5. Verifique se o cabo ficou bem ligado e se até à estrutura 

elétrica não existem riscos de esmagamento, corte ou 

qualquer dano acidental. 

 

 
Inibição das saídas de mangueira/aplicador 

 

1. Caso só pretenda ligar este sinal, utilize um cabo multifilar 
com 7 fios cujo diâmetro não deve ser inferior a 0,22 mm2. 

 

2. Abra a porta da estrutura elétrica até se encontrar na 

posição máxima. Passe o cabo do sinal (Ø 4-8 mm) pelo 

isolamento de passagem Pg16 e fixe-o aos pontos de fixação 

internos, garantindo que o cabo chega ao conector das 

placas de sensores onde vai ser instalado. 
 

 

3. Retire o conector da placa e ligue os sete fios do cabo nas 
entradas correspondentes do conector: 

 

1 saída comum de tensão + 
 

2 entrada de inibição de saída 1 
 

3 entrada de inibição de saída 2 
 

4 entrada de inibição de saída 3 
 

5 entrada de inibição de saída 4 
 

6 entrada de inibição de saída 5 
 

7 entrada de inibição de saída 6 
 

8 não ligar 
 

4. Ligue novamente o conetor à placa 
 

5. Verifique se o cabo ficou bem ligado e se até à estrutura 
elétrica não existem riscos de esmagamento, corte ou 
qualquer dano acidental. 

 
 

Os pequenos interruptores situados acima do conector permitem 
selecionar os canais que pretende controlar do exterior. Os 
interruptores de 1 a 6 controlam cada um dos canais, pelo que o 
posicionamento do interruptor em "ON" implica o aquecimento do 
equipamento, sem controlo externo. 

 

com o interruptor na posição "OFF", o canal correspondente não 
aquece se não for ativado do exterior através de um contacto sem 
tensão entre o pino 1 (comum) e o pino correspondente ao canal. 

 

 

 

 

 

 
1  2  3  4  5  6  7      8 
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Ligação do motor (OK ext.) 
 

1. Caso só pretenda ligar este sinal, utilize um cabo de dois 
condutores de 0,5 mm2. 

 
 
 

2. Passe o cabo do sinal (máx. Ø 12,5 mm) pelos isoladores 
de passagem Pg16 e fixe-o nos pontos de fixação internos, 
garantindo que o cabo chega às entradas correspondentes. 

 
 
 

3. Ligue os dois fios de sinal de ligação às entradas XP11 e 
XP12. A entrada é dupla, pelo que deve ligar cada fio num 
dos orifícios da entrada. Uma vez que se trata de um contacto 
sem tensão, não existe polaridade de ligação. 

 

 
 

4. Assegure-se de que os cabos ficaram bem fixos nos 
parafusos da entrada. 

 
 
 

5. Para que este sinal tenha efeito, o led "ok ext" da placa de 
bombagem deverá estar aceso. 

 
 

 
Referência de velocidade do motor (ref. ext.) 

 

1. Caso só pretenda ligar este sinal, utilize um cabo de dois 
condutores de 0,5 mm2. 

 
 
 

2. Passe o cabo do sinal (máx. Ø 12,5 mm) pelos isoladores 
de passagem Pg16 e fixe-o nos pontos de fixação internos, 
garantindo que o cabo chega às entradas correspondentes. 

 
 

3. Ligue os dois fios de sinal de referência de velocidade às 
entradas XV11 e XV12. A entrada é dupla, pelo que deve 
ligar cada fio num dos orifícios da entrada. O fio positivo do 
final deve ser ligado no ponto XV12 enquanto o negativo 
deverá ser ligado no ponto XV11. 

 
 
 

4. Assegure-se de que os cabos ficaram bem fixos nos 
parafusos da entrada. 

 
 
 

5. Para que este sinal tenha efeito, o led "ref ext" da placa de 
bombagem deverá estar aceso. 
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Indicação de erros na placa de bombagem 
 

1. Caso só pretenda ligar este sinal, utilize um cabo de dois 
condutores de 0,5 mm2. 

 
 

2. Passe o cabo do sinal (máx. Ø 12,5 mm) pelos isoladores 
de passagem Pg16 e fixe-o nos pontos de fixação internos, 
garantindo que o cabo chega às entradas correspondentes. 

 
 
 

3. Ligue os dois fios de sinal de ligação às entradas XE11 e 
XE12. A entrada é dupla, pelo que deve ligar cada fio num 
dos orifícios da entrada. Uma vez que se trata de um contacto 
sem tensão, não existe polaridade de ligação. 

 
 
 

4. Assegure-se de que os cabos ficaram bem fixos nos 
parafusos da entrada. 

 
 

Aviso:  Ligue a uma AC ou DC de 24 V com uma corrente máxima de 1 A. 

 

 
Sinais luminosos 

 

As ligações destes sinais são efetuadas por via interna, juntamente 
com os sinais externos associados nas seguintes entradas: 

 
 

Sinal Externo 

Máquina correta 15 X 4,1/15 X 4,2 

Motor em funcionamento 15 X 4.7/15 X 4.8 

Bidão quase vazio 15 X 4,3/15 X 4,4 

Bidão vazio 15 X 4,5/15 X 4,6 

Alarme XE11/XE12 
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4. UTILIZAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO FUSOR 

Nesta secção é descrita a forma de utilização do equipamento 
fusor. Apesar de o seu funcionamento ser muito simples, não 
deve ser utilizado por pessoas sem formação adequada. 

 
 

Aviso: Uma utilização inadequada pode provocar danos ao próprio 
equipamento ou à pessoa que o está a operar, podendo 
inclusivamente provocar a morte. 

 

 
Informação geral 

 
Numa instalação hot-melt com prato seguidor existem três grandes 
grupos de elementos com controlo térmico: a unidade de fusão, as 
mangueiras de transporte e o aplicadores. Todos podem ser 
controlados no painel frontal do equipamento fusor. 

 

O primeiro grande grupo é o prato de fusão e o distribuidor. 
Este grupo incorpora o elemento de bombagem, formando 
uma unidade sólida. 

 

O distribuidor, com um controlo de temperatura independente, 
permite manter uma uniformidade térmica em todo o circuito do 
adesivo até à sua saída das mangueiras. 

 

O segundo grupo é o das mangueiras. De acordo com o modelo 
do equipamento, encontram-se identificadas no painel frontal, 
desde a N.º 1 à N.º 4, com o desenho da mangueira 
correspondente. Cada uma delas tem o seu próprio valor de 
referência. 

 

O terceiro grupo é o dos aplicadores. De acordo com o modelo 
do equipamento, encontram-se identificados no painel frontal, 
desde o N.º 1 ao N.º 4, com o desenho do aplicador 
correspondente. Cada um deles tem o seu próprio valor de 
referência. 

 

Os números da mangueira e do aplicador são automaticamente 
atribuídos ao canal de mangueira/aplicador ao qual estão ligados 
através do conector na parte traseira do fusor. 
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Ligação do equipamento fusor 
 

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

 

Da mesma forma, deverá verificar se o equipamento está carregado 
com o adesivo a utilizar e se os parâmetros de funcionamento 
foram configurados. 

Para começar: 
 

 

1. Ligar o interruptor do equipamento fusor. 
 

 

Se da última vez que desligou o equipamento a placa de controlo 
estava apagada, no novo arranque esta continuará apagada 
(visualização da hora). 

 

Se da última vez que desligou o equipamento a placa de 
controlo estava acesa, no novo arranque esta irá acender-
se. 

 

 

2. Se ainda não estiver ativada, prima a tecla ON/OFF da placa 
de controlo para a acender. 

 
 

Por predefinição, os valores de temperatura de referência e de 
temperatura real visualizados são os do prato de fusão. 

 

O led (verde) de controlo de aquecimento do prato (e os das 
mangueiras e aplicadores ligados) acende-se e este começa a 
aquecer. 

 

Quando for atingido um valor 3 °C inferior ao valor de referência de 
temperatura do prato, é iniciado um temporizador de atraso 
programável até os dois leds (verdes) indicarem que a bomba tem 
autorização de funcionamento e que o sinal foi enviado para a 
máquina principal. 

 

Enquanto o sistema conta o tempo de atraso, os dois leds de 
ativação de bomba e de sinal enviado à máquina principal 
permanecem intermitentes e ficam fixos quando o tempo 
selecionado é atingido. Se após esse tempo algum elemento não 
tiver atingido o valor 3 °C inferior ao valor de referência, os dois 
leds apagam-se. 

 

Se o sistema for desligado, por ter sido premida a tecla de 
desligamento ou a tecla de standby, por programação de 
desligamento ou ativação de standby, por 
desligamento da alimentação ou por ativação externa do standby, 
quando voltar a ligar o sistema, o atraso só será ativado se a 
temperatura do prato tiver descido mais de 20 °C abaixo da 
temperatura de referência. 

 

3. Verifique se o modo de funcionamento (na placa de controlo 
de bombagem) é o pretendido (consultar capítulo "2. 
Introdução. Modos de funcionamento"). 

 

Caso necessite de desligar a máquina: 
 

 

1. Prima o botão ON/OFF do painel de controlo. 
 

2. Desligue o interruptor principal. 
 

3. Desligue a alimentação pneumática e a alimentação elétrica 
do programador de controlo (caso exista). 

07  57  

160 157  
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Visualizações no equipamento fusor 

 
Os pratos seguidores PS200 possuem no painel de controlo dois 
ecrãs com três elementos de 7 segmentos cada um para poder 
verificar os valores de temperaturas (temperatura de referência e 
real), os parâmetros programáveis e os alarmes. 

 

Possuem indicadores led para poder ver o aquecimento de cada 
elemento e as ativações da bomba e o sinal de ligação à máquina 
principal. 

 

Visualização do led Aquecimento do elemento Estado do elemento 

permanentemente aceso constante temperatura baixa 

intermitente lento eventual (segundo os parâmetros 
PID) 

temperatura perto da referência 

intermitente rápido programação ou visualização alteração dos valores de 
referência 

apagado não aquece temperatura alcançada 

 
Os pratos também incorporam leds de indicação de 
programação de conexão/não conexão do equipamento e de 
ligação/paragem da função de standby: 

 
Visualização do led On/off Standby 

permanentemente aceso equipamento desligado função ativada 

intermitente lento 
programação de desativação 

existente para o dia atual 

programação de desativação existente 
para o dia atual 

intermitente rápido 
modo de programação de 
ativação/desativação 

modo de programação de 
ativação/desativação 

apagado equipamento em funcionamento função desativada 

intermitência simultânea de ambos os 
leds 

temporização em curso até o prato fusor ter alcançado a sua temperatura 
de referência 
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Visualização da temperatura de cada elemento 
 

Pode ver a temperatura de cada elemento (prato, cada mangueira e 
aplicador) ao utilizar as setas para selecionar o elemento. 

Prima a seta para a esquerda ou para a direita até visualizar o 

elemento pretendido. Passados 10 segundos a visualização regressa 

ao elemento predefinido (prato). 

Caso pretenda manter a visualização de forma permanente, deve 
manter a seta para a esquerda ou para a direita premida durante 2 
segundos no elemento escolhido. 

A sequência de visualização é a seguinte: 
 

distribuidor<—prato<—mangueira1<—aplicador1<—...<—mangueira4<—aplicador4 

distribuidor—>prato—>mangueira1—>aplicador1—>...—>mangueira4—>aplicador4 

 
Para sair da visualização permanente de um elemento só tem de 
voltar a premir a tecla da seta para a esquerda ou para a direita. 

 

 
Visualização de alarmes 

 

Os pratos seguidores PS200 indicam ao utilizador quando existe 
um defeito na unidade, alertando com mensagens que se podem 
ver no ecrã do painel de controlo. 

 

Quando surge um alarme, o controlo deve efetuar uma série de ações 
para proteger a unidade. Para que o controlo volte a ativar as funções 
do equipamento só tem de corrigir o problema. 

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

Em caso de rutura do sensor, o sistema mantém os elementos 
quentes, exceto aquele onde ocorreu o problema. 

 

Em caso de sobreaquecimento, o aquecimento do elemento 
avariado é imediatamente desligado. Se após três minutos o 
problema persistir, é desligado o aquecimento de todos os 
elementos bem a energia elétrica. A placa continuará a indicar 
o alarme até o erro ter sido resolvido. Nesse momento, o sistema 
volta a ligar e o aquecimento será efetuado normalmente. 
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Código Causa Ações 

Aquecimento Bomba Sinal de máq. principal 

Err 0 rutura do sensor do prato desliga apenas o prato desligada desligado 

Err 1 rutura do sensor da mangueira1 desliga apenas a mangueira1 desligada desligado 

Err 2 rutura do sensor do aplicador1 desliga apenas o aplicador1 desligada desligado 

Err 3 rutura do sensor da mangueira2 desliga apena a mangueira2 desligada desligado 

Err 4 rutura do sensor do aplicador2 desliga apenas o aplicador2 desligada desligado 

Err 5 rutura do sensor da mangueira3 desliga apenas a mangueira3 desligada desligado 

Err 6 rutura do sensor do aplicador3 desliga apenas o aplicador3 desligada desligado 

Err 7 rutura do sensor da mangueira4 desliga apenas a mangueira4 desligada desligado 

Err 8 rutura do sensor do aplicador4 desliga apenas o aplicador4 desligada desligado 

Err 13 rutura do sensor do distribuidor desliga apenas o distribuidor desligada desligado 

Err 100 sobreaquecimento do prato desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 101 sobreaquecimento da mangueira1 desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 102 sobreaquecimento do aplicador1 desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 103 sobreaquecimento da mangueira2 desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 104 sobreaquecimento do aplicador2 desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 105 sobreaquecimento da mangueira3 desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 106 sobreaquecimento do aplicador3 desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 107 sobreaquecimento da mangueira4 desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 108 sobreaquecimento do aplicador4 desliga todos os elementos desligada desligado 

Err 113 sobreaquecimento do distribuidor desliga todos os elementos desligada desligado 
 

Visualização e ajuste da velocidade de funcionamento 
 

A velocidade de rotação da bomba (em rotações por minuto) pode 
ser visualizada no ecrã de cada placa de bombagem do 
equipamento. Estas rotações podem ser ajustadas através das setas 
para cima e para baixo (controlo de velocidade em referência 
interna) através da emissão de um sinal de tensão da máquina 
principal ou da alteração de toda a escala (controlo de velocidade 
em referência externa). A velocidade de rotação da bomba deve ser 
ajustada de acordo com as necessidades de funcionamento. 

 
 

Aviso: Apesar de ser possível selecionar velocidades de rotação 
entre 0 e 100 rpm, não é recomendado trabalhar com valores 
inferiores a 10 rpm (o caudal pode não ser constante em função da 
carga do motor) ou superiores a 80 rpm (a bomba funciona nas 
rotações máximas). 

 
 

Nota: para obter mais informações acerca do ajuste das velocidades 
de funcionamento, consulte "Modos de funcionamento’. 

 

Ajuste das temperaturas 
 

Os equipamentos de fusão são fornecidos de fábrica com 
os seguintes valores de parâmetros: 

 

• Temperatura de referência do prato de fusão e do distribuidor: 160 °C. 
 

• 150 ºC para as mangueiras e 160 ºC para os aplicadores. 
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• Visualização em °C. 
 

• Valor de sobreaquecimento: 25 °C. 
 

• Valor de standby: 40%. 
 

• Tempo de atraso: 10 min. 
 

• Programação de horário: DESLIGADO. 
 
 

Para ajustar as temperaturas de cada um dos elementos, siga o 
processo geral que se descreve em seguida. 

 
 

1. Utilize a seta para a esquerda ou para a direita para 
selecionar o elemento cujo valor quer modificar. 

 

O led correspondente acenderá com uma intermitência rápida. 
 
 

2. Com a seta para cima ou para baixo, selecione o valor de 
temperatura de referência pretendido. Abaixo dos 40 °C, o 
valor da temperatura passa a "OFF" (desligado), o que anula o 
aquecimento desse elemento (mangueiras e aplicadores). 

 

 
3. Passados dez segundos, o led deixa de acender de forma 

intermitente e a visualização passa por defeito para o valor 
da temperatura de referência do prato, memorizando o 
dado modificado. 

 
 

Deve repetir este procedimento simples com cada um dos 
elementos para os quais pretende alterar o valor da temperatura 
de referência. 

 

 
Estabelecer os parâmetros do equipamento fusor 

 

1. Prima as teclas com o símbolo do relógio e a seta para 
baixo em simultâneo para aceder ao menu especial. 

 
 

No ecrã, é apresentada a seleção da unidade de visualização 
das temperaturas (°C ou °F). 

 

2. Selecione o valor pretendido com a seta para cima e para 
baixo. 

 
 

3. Com a seta da direita, avance para o ecrã seguinte onde é 
apresentado o símbolo de sobreaquecimento. 

 

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

 
 

 

O valor visualizado corresponde à subida da temperatura 
real acima da temperatura de referência, permitindo assim 
a ativação da mensagem de alarme. 

off  
40 ºC  

160 160  

- - 

- 

10  

ºC  
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5. Com a seta da direita, avance para o ecrã seguinte onde é 

apresentado o símbolo de função de standby 

 
 
 

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

 
 
 

O valor visualizado corresponde à percentagem de diminuição 
da temperatura real em relação à temperatura de referência 
que ocorre quando esta função é ativada. 

 
 
 

7. Utilize a seta para a direita para avançar para o ecrã seguinte 
onde é apresentado o valor de tempo de atraso. 

 
 
 

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

 
 

9. Regresse ao parâmetro inicial premindo a seta para a direita. 
 
 
 

10. Em qualquer parâmetro, utilize a seta para a esquerda 
para sair do menu especial e visualizar novamente as 
temperaturas do prato. 

 

 
 

Para memorizar qualquer parâmetro, tem de passar para o 
parâmetro seguinte utilizando a seta para a direita. 

 

 
Programar o relógio 

 
Os pratos seguidores PS200 dispõem de um sistema semanal 
programável para ligar e desligar o equipamento e para ativar e 
desativar a função de standby. 

 

Antes de programar estas funções, é necessário introduzir no 
controlo os dados de data e hora atuais e os dados de data e hora 
que utilizará para executar estes programas. 

 

 
Programar a data e hora atuais 

 

1. Prima a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

No ecrã, é apresentado um "0" que indica o programa para 
os dados da data e hora atuais. 

 

2. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 

55  

ƒ 10  

160 160  

0 
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No ecrã da esquerda é apresentada a hora com um ponto, 
que indica que é este o valor que pode ser alterado, no 
segundo ecrã são apresentados os minutos. 

 
 

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

 
 

4. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

Agora o ponto é apresentado no ecrã da direita. 
 
 

5. Selecione o valor pretendido com a seta para cima e para 

baixo. 

 
 

6. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

E apresentado um número que indica o dia da semana 
(1 - segunda-feira/7 - domingo). 

 

7. Selecione o valor pretendido com a seta para cima e para 

baixo. 
 
 

8. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

é novamente apresentado o programa "0". 
 

9. Prima a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para 
sair desta programação e regressar à visualização da 
temperatura do prato. 

 
Programar a ativação/desativação do equipamento 

 

É possível programar uma hora de ativação e uma hora de 
desativação por cada dia da semana, de segunda (1) a domingo (7). 

As horas são apresentadas em intervalos de 15 minutos, ou seja, 
passa das 
10.0 (10 horas e 0 minutos) para as 10.1 (10 horas e 15 minutos), 
10.2 (10 horas e 30 minutos) 
30) e 10.3 (10 horas e 45 minutos). 

 

1. Prima a tecla com o símbolo do relógio. 
 

No ecrã, é apresentado um "0" que indica o programa para 
os dados da data e hora atuais. 

 

2. Utilize a seta para cima e para baixo para selecionar o valor 
do dia da semana pretendido, de segunda (1) a domingo (7). 

 

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

São apresentados dois valores de horas, um em cada 
ecrã. O ecrã da esquerda apresenta a hora de início ao 
passo que o ecrã da direita apresenta a hora de fim. 

0 

2 

.08  02  

08 .02  

2 

0 

160 160  
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4. O ponto intermitente na hora de início indica que este é o 
valor que pode ser alterado. Selecione o valor pretendido 
com a seta para cima e para baixo. 

 

5. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

O ponto para a hora de fim. 
 
 

6. Selecione o valor pretendido com a seta para cima e para baixo. 

 
 

7. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 

 
 

É novamente apresentado o programa selecionado. Pode 
selecionar outros programas com as teclas de seta para cima 
ou seta para baixo. 

 
 

8. Prima a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para 
sair desta programação e regressar à visualização da 
temperatura do prato. 

 
 

Sempre que exista uma hora programada para desligar o 
equipamento no dia atual o led verde da tecla "ON/OFF" 
permanecerá intermitente. 

 
 
 

Desligar a programação de ativação/desativação do equipamento 
 

É possível desligar a programação de ativação/desativação do 
equipamento sem que para isso tenha de anular a programação de 
cada dia da semana. Desta forma pode conservar os dados 
programados, mas a programação não tem qualquer efeito sobre o 
equipamento. 

 

1. Prima a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

No ecrã, é apresentado um "0" que indica o programa para 
os dados da data e hora atuais. 

 
 

2. Utilize a tecla para cima ou para baixo para passar a seleção 
para o último dia da semana (7). 

 
 

No ecrã, é apresentada a indicação "ON/OFF" de acordo com 
o estado em que a seleção se encontre. 

 

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

O estado mudará sempre que premir a tecla. 
 
 

4. Prima a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para 
sair desta programação e regressar à visualização da 
temperatura do prato. 

07.2    19.3  

2 

160 160  

0 

off  

07.2   19.3  

160 160  
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Programar a ativação/desativação da função standby do equipamento 
 

É possível programar uma hora de ativação e uma hora de 
desativação por cada dia da semana, de segunda (1) a domingo (7). 

As horas são apresentadas em intervalos de 15 minutos, ou seja, 
passa das 
10.0 (10 horas e 0 minutos) para as 10.1 (10 horas e 15 minutos), 
10.2 (10 horas e 30 minutos) 
30) e 10.3 (10 horas e 45 minutos). 

 
 

1. Prima a tecla com o símbolo do relógio. 

 
 

No ecrã, é apresentado um "0" que indica o programa para 
os dados da data e hora atuais. 

 

 

2. Prima a tecla da função de standby. 
 
 

É apresentado o número "1", que indica o primeiro dia 
da programação da função de standby. 

 
 

[Uma vez que a data e hora atuais são comuns a ambas as programações, 
neste menu não é apresentado o valor "0"]. 

 
 

3. Utilize a seta para cima e para baixo para selecionar o valor 
do dia da semana pretendido, de segunda (1) a domingo (7). 

 
 

4. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 

 
 

São apresentados dois valores de horas, um em cada 
ecrã. O ecrã da esquerda apresenta a hora de início ao 
passo que o ecrã da direita apresenta a hora de fim. 

 
 

5. O ponto intermitente na hora de início indica que esta é a 
hora que pode ser alterada. 

 
 

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

 
 

6. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

O ponto para a hora de fim. 

0 

1 

2 

07.2 19.3  

07.2    19.3  

2 
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7. Selecione o valor pretendido com a seta para cima e para baixo. 
 
 

8. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

É novamente apresentado o programa selecionado. Pode 
selecionar outros programas com as teclas de seta para cima 
ou seta para baixo. 

 
 

9. Prima a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para 
sair desta programação e regressar à visualização da 
temperatura do prato. 

 
 

Sempre que exista uma hora de ativação para a função de standby 
para o dia atual programada, o led verde da tecla "baixa 
manutenção" permanecerá intermitente. 

 

 
Desligar a programação de ativação/desativação da função standby do equipamento 

 

É possível desligar a programação da função de standby do 
equipamento sem que para isso tenha de anular a programação de 
cada dia da semana. Desta forma pode conservar os dados 
programados, mas a programação não tem qualquer efeito sobre o 
equipamento. 

 

 
1. Prima a tecla com o símbolo do relógio. 

 
 

No ecrã, é apresentado um "0" que indica o programa para 
os dados da data e hora atuais. 

 

2. Prima a tecla da função de standby. 
 
 

É apresentado o número "1", que indica o primeiro dia 
da programação da função de standby. 

 
 

3. Utilize a tecla para cima ou para baixo para passar a seleção 
para o último dia da semana (7). 

 

No ecrã, é apresentada a indicação "ON/OFF" de acordo com 
o estado em que a seleção se encontrar. 

 

4. Prima novamente a tecla com o símbolo do relógio. 
 
 

O estado mudará sempre que premir a tecla. 
 
 

5. Prima a tecla de seta para a esquerda ou para a direita para 
sair desta programação e regressar à visualização da 
temperatura do prato. 

160 160  

0 

1 

off  

160 160  
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Teclas de funções especiais 

 
A simplicidade de programação dos pratos seguidores PS200 
reduz a utilização das peças de funções especiais apenas à 
função de standby. 

Esta função manual permite alternar entre o modo de 
funcionamento e o modo de standby. A utilização da função de 
standby durante os períodos de inatividade do equipamento fusor 
ajuda a poupar energia e permite aos elementos aquecidos voltar 
a alcançar rapidamente a temperatura de referência ao restituir 
novamente o modo de funcionamento. 

Quando a função de standby é ativada, a temperatura de referência 
de todos os elementos aquecidos é reduzida para um valor em 
conformidade com o parâmetro estabelecido (consulte "Estabelecer 
os parâmetros do equipamento fusor"). Por exemplo, se a 
temperatura de referência do prato é 160 °C e o parâmetro de 
standby estiver fixado em 30 (30%), quando premir a tecla de 
função de standby, a temperatura de referência do prato passará a 
ser 112 °C (70% de 160 °C). 

 

Os três sistemas de função de standby existentes têm o 
seguinte protocolo de prioridades: 

 

1° Tecla de função de standby manual. 
 

2° Sinal externo de função de standby. 
 

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

Desta forma, se a função for ativada por qualquer dos três 
sistemas, pode ser sempre desativada através da tecla manual. 
No entanto, se a ativação tiver sido efetuada através da tecla 
manual, nenhum dos outros sistemas a pode desativar. A 
programação semanal não pode desativar uma função que tenha 
sido ativada por qualquer um dos outros sistemas. 

 

Sugerimos que utilize a função de standby de acordo com o seguinte 
critério: 

 
 

- Se o tempo de inatividade for inferior a 2 horas, deixe o 
equipamento fusor aquecido normalmente. 

 

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

 

- Se o tempo de inatividade for superior a 4 horas, adote 
uma das seguintes opções: se não existir uma previsão de 
utilização do equipamento durante o resto do dia, desligue 
o equipamento, se existir uma previsão de que o 
equipamento ainda vai ser utilizado durante esse dia, 
utilize a função de standby. 

 

Controlo de bombagem 
 

Gestão do arranque da placa de controlo de bombagem 
 

A placa de controlo de bombagem (doravante também designada 
por placa de controlo), possui um botão de ligação ON-OFF que 
permite desligar os ecrãs e leds (apenas o led de alimentação 
permanecerá aceso para indicar que existe uma alimentação de 24 
VDC). 

112 160  
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A placa de controlo desliga-se automaticamente dependendo 
do estado de autorização de entrada de bombagem: 

 
• Sempre que a autorização de entrada de bombagem seja 

desativada a placa de controlo de bombagem desliga-se e o 
controlo deixa de estar operacional, exceto se for ligado com 
o próprio botão de ligação ON-OFF. 

 

• Se a alimentação de 24 VDC à placa de controlo for 
cortada, ao recuperar a alimentação a placa de controlo 
mantém-se desligada até a autorização de entrada de 
bombagem seja ativada. Se ao recuperar a alimentação 
a autorização de entrada de bombagem já estiver 
ativada, a placa acende-se diretamente. 

 
• Se existir alimentação e não houver autorização de 

bombagem e se a placa de controlo estiver desligada, tem de 
ser o próprio utilizador a premir oi botão de ligação ON-OFF 
para a ligar. 

 
Gestão de segurança da bombagem 

 

Para evitar arranques descontrolados, o controlo efetua por 
predefinição uma opção de segurança que impede o 
funcionamento da bomba até que este não seja ativado ao premir 
o botão ON-OFF na placa de controlo. É possível desativar esta 
funcionalidade através do "Menu de configuração do utilizador". 

 

Para que o controlo da bombagem permita o funcionamento da 
bomba, tem obrigatoriamente de premir o botão ON-OFF da 
bomba, deixando o mesmo ativado (o led vermelho do botão ON-
OFF da bomba apaga-se). Após a ativação do controlo de 
bombagem, o bombeamento será permitido no momento 
em que todas as condições que permitem a sua ativação seja 
recuperadas, incluindo a autorização de bombagem. 

Quando a segurança da bombagem estiver ativada: 
 

• Se a alimentação de 24 VDC for cortada ou se o controlo for 
desligado através do botão ON-OFF da placa de controlo, o 
controlo arranca com o bombeamento desativado (led 
vermelho do botão ON-OFF da bombagem aceso) ao 
restabelecer a alimentação ou ao ligar a placa de controlo e 
impede o funcionamento da bomba, apesar de voltar a fechar 
a autorização de entrada de bombagem, até que o botão de 
ligação ON-OFF da bombagem seja premido e o led vermelho 
se apague. 

 

• Sempre que a autorização de entrada de bombagem seja 
desativada, o controlo desliga o bombeamento (led vermelho 
do botão ON-OFF da bombagem aceso) e impede o 
funcionamento da bomba, apesar de voltar a fechar a 
autorização de entrada de bombagem, até que o botão de 
ligação ON-OFF da bombagem seja premido e o led vermelho 
se apague. 

 

• Sempre que ocorra um erro, o controlo desativa o 
bombeamento (led vermelho do botão ON-OFF de bombagem 
aceso) e impede o funcionamento da bomba até o erro seja 
corrigido, o botão de ligação ON-OFF da bombagem seja 
premido e o led vermelho se apague. 

 

Quando a segurança da bombagem estiver desativada: 
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• Se a alimentação de 24 VDC for cortada ou se o controlo for 
desligado através do botão ON-OFF da placa de controlo, 
quando a alimentação for reposta ou a placa de controlo for 
ligada, o controlo mantém o estado de ativação do botão 
ON-OFF de bombagem (se estava em ON, liga-se em ON, se 
estava em OFF liga-se em OFF): 

 

• Sempre que a autorização de entrada de bombagem seja 
desativada, o controlo para o bombeamento mas não o 
desativa (led vermelho do botão ON-OFF apagado) e 
permitirá o funcionamento da bomba quando se voltar a 
fechar a autorização de entrada de bombagem. 

 

• Quando ocorrer um erro, o controlo para o bombeamento 
mas não o desativa (led vermelho do botão ON-OFF 
apagado) e não impede o funcionamento da bomba 
quando o erro for corrigido. 

 

 

Para desativar a segurança da bomba consulte o ponto 5 da secção 
"Menu de configuração do utilizador". 

 

Gestão de segurança de palavras-passe 
 

Quando programar a opção de configuração de palavras-passe de 
segurança para "1", segurança ativada, significa que apenas estão 
operacionais os botões ON/OFF da placa de controlo e ON/OFF da 
bombagem. Quando essa segurança esteja programada, com o 
objetivo de não desligar nem ligar a máquina para voltar a aceder 
ao "Menu de configuração do utilizador", ser-lhe-á pedido para 
introduzir a palavra-passe quando premir em qualquer tecla (exceto 
no botão ON/OFF da placa de controlo e ON/OFF da bombagem. 
Quando a palavra-passe for corretamente introduzida, pode deixar a 
placa de controlo operacional programando-a para "0". Quando 
utilizar este método para aceder à gestão de segurança da placa de 
controlo, ou seja, quando tiver introduzido qualquer palavra-passe, 
as teclas da placa de controlo ficam temporariamente desprotegidas 
até que passe um minuto sem que seja premida nenhuma tecla ou 
até que se prima uma tecla e o controlo volte a ficar protegido. 

 

Sempre que lhe seja pedido para introduzir uma palavra-passe de 
segurança, será apresentada a mensagem P00 nos ecrãs e, com a 
tecla de seta para cima ou para baixo deve procurar o número de 
três dígitos correspondente à palavra-passe de segurança. Quando 
o valor da palavra-passe programada estiver selecionado, prima a 
tecla de seta para a direita, se for o valor correto, poderá aceder ao 
campo selecionado. A tecla de seta para a direita valida a palavra-
passe sempre que esta seja a correta. Se for a palavra-passe 
errada, será apresentada a mensagem P00 e o ciclo será reiniciado. 

Por predefinição, a palavra-passe está programada com o valor 
"000". 

Gestão dos leds 
 

Em seguida, poderá encontrar uma descrição dos leds que a placa 
de controlo de bombagem utiliza para indicar os diferentes estados 
em que se pode encontrar o equipamento: 

 

 

1. Led ON/OFF da placa de controlo: quando existir alimentação de 
fonte externa de 24VDC estará sempre aceso, caso não exista 
alimentação estará apagado. É um led verde. 

 

2. Led ON/OFF de bombagem:  quando puder ser efetuado o 
bombeamento o led estará apagado. Quando a bombagem não 
puder ser efetuada o led estará aceso. É um led vermelho. 

 

3. Leds de Int. e Ext de OK:  quando o equipamento funcionar com a 
ligação e paragem (OK) interna, o led de "int" estará aceso e o de 
"ext" apagado. Quando o equipamento 
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funcionar com a ligação e paragem (OK) externa, o led de "ext" 
estará aceso e o de "int" estará apagado. Nunca podem estar os 
dois acesos ou apagados ao mesmo tempo. São leds verdes. 

 

4. Leds de Int. e Ext de REF: quando o equipamento funcionar com a 
ligação e paragem (OK) interna, o led de "int" estará aceso e o de 
"ext" apagado. Quando o equipamento funcionar com a referência 
externa, o led de "ext" estará aceso e o de "int" estará apagado. 
Nunca podem estar os dois acesos ou apagados ao mesmo tempo. 
São leds verdes. 

 
5. Led de On Ext.:  quando o equipamento funcionar com a ligação e 
paragem (OK) externa e o contacto de autorização externa estiver 
fechado este led estará aceso, se o contacto externo estiver aberto, 
este led estará apagado. É um led verde. 

 
6. Led de Ref. Ext.: Quando o equipamento funcionar com 
referência externa e a tensão de referência externa seja 
diferente de zero, este led estará aceso. Quando a tensão de 
referência externa for zero, o led estará apagado. É um led 
verde. 

 
7. Leds de "In" ou "Out": ao funcionar no modo de referência de 
referência externa de velocidade do motor, os leds acendem-se a 
apagam-se quando as opções de rampa de velocidades foram 
programadas. São leds verdes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Modos de funcionamento 
 

Em primeiro lugar, deve ter em conta que se a opção de palavras-
passe de segurança estiver ativada e se estiver mais de um minuto 
sem operar a placa de controlo, este é bloqueada e terá de 
introduzir novamente a palavra-passe. Para o evitar, pode desativar 
a opção ao seguir os passos na secção "Gestão de palavras-passe 
de segurança". 

 

Modo de funcionamento com controlo interno de bombagem de 

velocidade 
 

Neste modo de controlo, parte-se do princípio de que o 
utilizador tem total controlo da ligação e paragem e do ajuste 
da velocidade de rotação da bomba. 

Para operar a máquina neste modo de trabalho, deve realizar os seguintes passos: 
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1. Prima o botão ON/OFF para ligar a placa de controlo. 
 
 

2. Selecione "OK" na posição "int" e "ref" também na posição 
"int". 

 
 

Para que a ligação seja ativada, devem ser cumpridas as 
seguintes condições: 

 
 

• A autorização de entrada de bombagem (E4) do controlo 
central deve estar ativada, pois não é possível bombear se o 
equipamento não estiver na temperatura correta. 

 

• O botão ON-OFF de bombagem deve indicar que a 
bombagem está ativada (led vermelho apagado). 

• A indicação de falhas não deve estar ativada (E5), caso 
contrário a bomba não poderá ser ligada. Caso a bomba 
esteja em funcionamento quando a indicação de falhas for 
ativada, deverá parar imediatamente a bombagem. 

 

Sempre que as condições anteriores sejam cumpridas e caso tenha 
efetuado um ajuste prévio à velocidade, esse valor será apresentado 
no ecrã e a bomba começará a rodar à velocidade indicada. Caso 
contrário: 

 

3. Com as setas para cima e para baixo, selecione a velocidade 
de rotação e/ou espere pela ativação da autorização de 
bombagem (led vermelho apagado). 

 

 

Nesse momento, a bomba começará a rodar à velocidade das 
rotações indicadas no ecrã. 

 

4. Ajuste a velocidade de rotação para o valor necessário para 
a aplicação. O valor selecionado ficará gravado quando a 
seta para a direita após esta piscar três vezes. 

A bomba será parada sempre que: 
 

• A placa de controlo for desativada no botão de ligação ON/OFF. 
 

• O botão ON-OFF de bombagem seja premido (led vermelho 

aceso). 
 

• Quando o sinal de erro de regulador for ativado (E5). 
 

• Quando o alarme de tempo de RPM MÁXIMAS for apresentado. 
 

• Quando o alarme de tempo de RPM MÍNIMAS for apresentado. 
 

 

A escala máxima de rotações permitidas é 100 (recomenda-se o 
funcionamento a velocidades superiores a 10 rpm e inferiores a 80 
rpm). 

A escala máxima pode variar através da redução da percentagem 
do seu valor, para o fazer consulte "Menu de configuração do 
utilizador", "1. RPM MÁXIMAS". 

 

Modo de funcionamento com controlo de bombagem interno e de 

velocidade externo 
 

Neste modo de funcionamento o controlo de bombagem é feito a 
partir do equipamento e o controlo de velocidade é efetuado 
através de um sinal externo de 0-10 V emitido pela máquina 
principal. 
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Para operar a máquina neste modo de trabalho, deve realizar os seguintes passos: 

 
 

1. Prima o botão ON/OFF para ligar a placa de controlo. 
 
 

2. Selecione "OK" na posição "int" e "ref" na posição "ext". O 
led "ref ext" acende-se quando receber tensão. 

 
 

Para que a ligação seja ativada, devem ser cumpridas as 
seguintes condições: 

 
 

• A máquina principal deve emitir um sinal superior a 0 para 
a entrada E2. 

 

• A autorização de entrada de bombagem (E4) do controlo 
central deve estar ativada, pois não é possível bombear se o 
equipamento não estiver na temperatura correta. 

 

• O botão ON-OFF de bombagem deve indicar que a 
bombagem está ativada (led vermelho apagado). 

 

• A indicação de falhas não deve estar ativada (E5), caso 
contrário a bomba não poderá ser ligada. Caso a bomba 
esteja em funcionamento quando a indicação de falhas for 
ativada, deverá parar imediatamente o bombeamento. 

 
 

O sistema aguarda a emissão de sinal de velocidade da máquina 
principal. Quando este sinal for produzido, caso tenha efetuado um 
ajuste prévio à velocidade, este será apresentado no ecrã e a bomba 
começará a rodar à velocidade indicada. 

 

Caso contrário, ajuste a velocidade de rotação para o valor 
adequado à aplicação. Existem três forma de o fazer: 

1. Alterar a tensão aplicada pela máquina principal. 
 

2. Alterar a escala máxima (consulte a secção "1. RPM 
MÁXIMAS" em "Menu de configuração do utilizador"). 

 

3. Alterar a rampa de velocidades (consulte a secção 
"Configuração da rampa de velocidades"). 

 

Mantenha a tecla "Vin" premida para ver qual a tensão que 
está a ser enviada pela máquina principal. 

A bomba será parada sempre que: 
 

• A placa de controlo for desativada no botão de ligação ON/OFF. 
 

• O botão ON-OFF de bombagem seja premido (led vermelho aceso). 
 

• Quando soar o TEMPO DE ALARME RPM MÁXIMAS. 
 

• Quando soar o TEMPO DE ALARME RPM MÍNIMAS. 
 

• O sinal de tensão enviada pela máquina principal seja zero. 
 

A escala máxima de rotações permitidas é 100 (recomenda-se o 
funcionamento a velocidades superiores a 10 rpm e inferiores a 80 
rpm). 

 

A escala máxima pode variar através da redução da percentagem 
do seu valor, para o fazer consulte "Menu de configuração do 
utilizador", "1. RPM MÁXIMAS". 
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Modo de funcionamento com controlo de bombagem externo e de 

velocidade interno 
 

Neste modo de funcionamento, o controlo de bombagem é 
feito a partir da máquina principal enquanto o controlo de 
velocidade é feito a partir do equipamento. 

 

Para operar a máquina neste modo de trabalho, deve realizar os 

seguintes passos: 
 

1. Prima o botão ON/OFF para ligar a placa de controlo. 
 

2. Selecione "OK" na posição "ext" e "ref" na posição "int". O 
led "on ext" acende-se quando a temperatura estiver 
correta. 

 

Para que a ligação seja ativada, devem ser cumpridas as 
seguintes condições: 

 

• A autorização de entrada de bombagem (E4) do controlo 
central deve estar ativada, pois não é possível bombear se o 
equipamento não estiver na temperatura correta. 

 

• O botão ON-OFF de bombagem deve indicar que a 
bombagem está ativada (led vermelho apagado). 

 

• Se o modo de OK (ligação-paragem) externo estiver 
selecionado, a entrada de OK externa (E3) tem de estar 
ativada. 

 

• A indicação de falhas não deve estar ativada (E5), caso 
contrário a bomba não poderá ser ligada. Caso a bomba 
esteja em funcionamento quando a indicação de falhas for 
ativada, deverá parar imediatamente a bombagem. 

 

O sistema irá aguardar pelo sinal de controlo de bombagem emitido 
a partir da máquina principal. Sempre que as condições anteriores 
sejam cumpridas e caso tenha efetuado um ajuste prévio à 
velocidade, esse valor será apresentado no ecrã e a bomba 
começará a rodar à velocidade indicada. Caso contrário: 

 

3. Com as setas para cima e para baixo, selecione a velocidade 
de rotação e/ou espere pela ativação da autorização de 
bombagem (led vermelho apagado). 

 

Nesse momento, a bomba começará a rodar à velocidade das 
rotações indicadas no ecrã. 

 

4. Ajuste a velocidade de rotação para o valor necessário para 
a aplicação. O valor selecionado ficará gravado quando a 
seta para a direita após esta piscar três vezes. 

A bomba será parada sempre que: 
 

• A placa de controlo for desativada no botão de ligação ON/OFF. 
 

• O botão ON-OFF de bombagem seja premido (led vermelho 
aceso). 

 

• Quando a autorização de entrada de bombagem for desativada 
(E3). 

 

• Quando o sinal de erro de regulador for ativado (E5). 
 

• Quando soar o TEMPO DE ALARME RPM MÁXIMAS. 
 

• Quando soar o TEMPO DE ALARME RPM MÍNIMAS. 
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A escala máxima de rotações permitidas é 100 (recomenda-se o 
funcionamento a velocidades superiores a 10 rpm e inferiores a 80 
rpm). 

 

A escala máxima pode variar através da redução da percentagem 
do seu valor, para o fazer consulte "Menu de configuração do 
utilizador", "1. RPM MÁXIMAS". 

 
Modo de funcionamento com controlo externo de bombagem e de 

velocidade 

 

Neste modo de funcionamento, tanto o controlo da 
bombagem como o controlo da velocidade são efetuados a 
partir da máquina principal. 

 

Para operar a máquina neste modo de trabalho, deve realizar os 

seguintes passos: 
 

1. Prima o botão ON/OFF para ligar a placa de controlo. 
 

2. Selecione "OK" na posição "ext" e "ref" na posição "ext". 
Os leds "on ext" e "ref ext" acendem-se quando a 
temperatura estiver correta e exista tensão. 

 
Para que a ligação seja ativada, devem ser cumpridas as 
seguintes condições: 

 
• A máquina principal deve emitir um sinal superior a 0 para 

a entrada E2. 
 

• A autorização de entrada de bombagem (E4) do controlo 
central deve estar ativada, pois não é possível bombear se o 
equipamento não estiver na temperatura correta. 

 

• O botão ON-OFF de bombagem deve indicar que o 
bombeamento está ativado (led vermelho apagado). 

 

• Se o modo de OK (ligação-paragem) externo estiver 
selecionado, a entrada de OK externa (E3) tem de estar 
ativada. 

 

• O campo RPM MÁXIMAS não deve estar programado 
para zero (consulte a secção "1. RPM MÁXIMAS" em 
"Menu de configuração do utilizador"). 

 

• A indicação de falhas não deve estar ativada (E5), caso 
contrário a bomba não poderá ser ligada. Caso a bomba 
esteja em funcionamento quando a indicação de falhas for 
ativada, deverá parar imediatamente o bombeamento. 

 
O sistema irá aguardar pelos sinais de ativação de bombagem e de 
velocidade efetuado a partir da máquina principal. Quando este 
sinal for produzido, caso tenha efetuado um ajuste prévio à 
velocidade, este valor será apresentado no ecrã e a bomba 
começará a rodar à velocidade indicada. 

 

Caso contrário, ajuste a velocidade de rotação para o valor 
adequado à aplicação. Existem três forma de o fazer: 

1. Alterar a tensão aplicada pela máquina principal. 
 

2. Alterar a escala máxima (consulte a secção "1. RPM 
MÁXIMAS" em "Menu de configuração do utilizador"). 
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3. Alterar a rampa de velocidades (consulte a secção 
"Configuração da rampa de velocidades"). 

 

Mantenha a tecla "Vin" premida para ver qual a tensão que 
está a ser enviada pela máquina principal. 

A bomba será parada sempre que: 
 

• A placa de controlo for desativada no botão de ligação ON/OFF. 
 

• O botão ON-OFF de bombagem seja premido (led vermelho 
aceso). 

 

• Quando a autorização de entrada de bombagem for desativada 
(E3). 

 

• Quando o sinal de erro de regulador for ativado (E5). 
 

• Quando soar o TEMPO DE ALARME RPM MÁXIMAS. 
 

• Quando soar o TEMPO DE ALARME RPM MÍNIMAS. 
 

• O sinal de tensão enviada pela máquina principal seja zero. 
 

A escala máxima de rotações permitidas é 100 (recomenda-se o 
funcionamento a velocidades superiores a 10 rpm e inferiores a 80 
rpm). 

 

A escala máxima pode variar através da redução da percentagem 
do seu valor, para o fazer consulte "Menu de configuração do 
utilizador", "1. RPM MÁXIMAS". 

 

A placa de controlo de bombagem foi concebida com determinados 
parâmetros programados pela Meler que pode alterar caso estes 
não se adequem às suas necessidades. Para alterar esses 
parâmetros, utilize os menus de configuração do utilizador e de 
programação da rampa de velocidade. 

 

Menu de configuração do utilizador 
 

Para aceder a este menu prima em simultâneo a seta para a 
esquerda, a seta para a direita, o botão ON/OFF da placa de 
controlo acende-se. 

 

Caso a opção de palavras-passe de segurança esteja ativada, terá de 
introduzir a palavra-passe de segurança para poder entrar neste 
menu. A senha predefinida de fábrica é 000, mas o cliente pode 
alterá-la em qualquer altura. Se opção de palavras-passe de 
segurança não estiver ativada, poderá aceder diretamente ao menu: 

 

1. ALARME DE RPM MÁXIMAS: será um valor que pode ser programado 
entre 0 e o valor programado no campo RPM MÁXIMAS.Se não 
quiser este alarme ativo, programe-o com o mesmo valor de RPM 
MÁXIMAS. Por predefinição o seu valor é 100 (ou seja, o alarme não 
é acionado). 

 
2. TEMPO DE ALARME RPM MÁXIMAS: será um valor de tempo (em 
segundos) que pode ser programado entre 0 e 999.Quando as RPM 
de saída forem superiores ao valor de ALARME DE RPM MÁXIMAS 
programado durante o período de tempo programado neste campo, 
o alarme RPM MÁXIMAS é ativado (a bomba é parada e é 
apresentada uma mensagem de erro). Por predefinição, este valor é 
de 30 segundos. 

 
3. ALARME DE RPM MÍNIMAS: será um valor que pode ser programado 
entre 0 e o valor programado no campo RPM MÁXIMAS.Não pode 
ser um valor superior ao programado no campo ALARME DE RPM 
MÁXIMAS. Se o valor programado for 
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"0" a função de erro manter-se-á desativada. Por predefinição, 
este valor é 0 (desativado). 

 

4. TEMPO DE ALARME RPM MÍNIMAS: será um valor de tempo (em 
segundos) que pode ser programado entre 0 e 999. Quando as 
RPM de saída forem inferiores ao valor de ALARME DE RPM 
MÍNIMAS programado durante o período de tempo programado 
neste campo, o alarme de RPM MÍNIMAS é ativado (a bomba é 
parada e é apresentada uma mensagem de erro). Por 
predefinição, este valor é de 30 segundos. 

 
5. SEGURANÇA DE BOMBAGEM: é um campo editável (0 
desativado - 1 ativado). Por predefinição, este valor é "0" 
(ativado). 

 
6. PALAVRA-PASSE DE SEGURANÇA:  é um campo editável onde pode 
alterar a senha de proteção. Para aceder e alterar a palavra-
passe, primeiro tem de introduzir a palavra-passe existente. 
(Consulte a secção "Gestão de palavras-passe de segurança" 
neste capítulo). 

7. ATIVAR AS PALAVRAS-PASSE DE SEGURANÇA: é um campo editável 
(0 desativado - 1 ativado). Para aceder e alterar a palavra-passe, 
primeiro tem de introduzir a palavra-passe existente. Por 
predefinição, o valor programado é "0". (Consulte a secção 
"Gestão de palavras-passe de segurança" neste capítulo). 

 

Alarmes apresentados e função de reposição 
 

Alarme RPM MÁXIMAS 
 

Este alarme ocorre quando as RPM do motor ultrapassam o 
valor definido no ALARME RPM MÁXIMAS e durante o período 
de tempo programado no campo TEMPO DE ALARME RPM 
MÁXIMAS. 

 

• Quando este alarme soar, verá o erro "E.H" nos ecrãs da 
placa de controlo. 

 

• Para repor este erro, tem de desligar e ligar a placa de 
controlo no botão ON/OFF da mesma. 

 

ALARME DE RPM MÍNIMAS 
 

Este alarme ocorre quando as RPM do motor estão abaixo do 
valor definido no ALARME RPM MÍNIMAS e durante o período 
de tempo programado no campo TEMPO DE ALARME RPM 
MÍNIMAS. 

 

• Quando este alarme soar, verá o erro "E.L." nos ecrãs da 
placa de controlo. 

 

• Para repor este erro, tem de desligar e ligar a placa de 
controlo no botão ON/OFF da mesma. 

 

Alarme de ERRO de REGULADOR 
 

Este alarme soa quando a entrada da placa de controlo for ativada 
com o sinal de erro no regulador. 
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• Quando este alarme soar, verá o erro "E.U" nos ecrãs da 

placa de controlo. 

 
 

• O erro é mantido enquanto a entrada de erro no regulador 
(E5) estiver ativa e quando a entrada for desativada, o 
alarme será reposto. 

 
 

Nota: Caso os alarmes de RPM e de ERRO de REGULADOR 
ocorram em simultâneo, as mensagens são apresentadas nos 
ecrãs em modo alternado. 

 
 

Configuração da rampa de velocidades 
 

Caso o equipamento funcione em modo de referência externa, o 
valor apresentado no ecrã é o da referência de rotações da bomba 
atual (a conversão da referência de entrada segundo a escala 
máxima e a tabela de conversão). 

 

É possível programar até 5 pontos da tabela de conversão (potência 
de entrada (V) e velocidade de saída (rpm)). 

Por predefinição a tabela encontra-se programada da seguinte forma 
(0 V= 0 rpm e 10 v= 100 rpm): 

 

 

Notas sobre os valores editáveis da tabela de conversão: 
 

 

• O valor de voltagem é sempre apresentado com uma casa 
decimal. 

 

• O ponto 1 representa o início da rampa de velocidades, pelo 
que a potência será sempre 0 e apenas o valor de RPM de 
saída é editável. 

 

• Os valores que é possível programar para cada ponto devem 
ser iguais ou superiores aos do ponto anterior. 

 

• O ponto 5 representa o final da rampa de velocidades, pelo 
que a potência será sempre 10 e apenas o valor de RPM de 
saída é editável. 

• Não é necessário programar o valor de RPM MÁXIMAS na 
tabela. 

 

• Se em qualquer ponto se introduzir o valor máximo Vin = 
10 V os valores de Vin e de RPM correspondentes aos 
pontos acima atualizam-se automaticamente para 
corresponderem aos deste ponto. 

 

• Quando for introduzido um valor máximo num ponto, ou 
seja, RPM = RPM MÁXIMAS, os valores das RPM 
correspondentes aos pontos acima atualizam-se 
automaticamente para os valores de RPM MÁXIMAS. 

 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 
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Programação da rampa de velocidade 
 

Para aceder a este menu e programar os diferentes pontos 
correspondentes à relação potência-velocidade, tem de selecionar 
referência externa (led "ref ext" aceso) e premir o botão de seta 
para a direita para aceder ao menu. É apresentada a seguinte 
mensagem: 

 

O led IN ON e o led OUT OFF, 1 000, NÃO EDITÁVEL, prima o 
botão de seta para a direita para avançar para o ponto seguinte: 

 

O led IN OFF e o led OUT ON, 1 XXX, significa que o valor de 
velocidade de saída para o ponto 1 está a ser programado (quando 
a potência de entrada é 0 V), utilize os botões de setas para cima e 
para baixo para alterar o valor que pode ir de 000 até às RPM 
MÁXIMAS, prima o botão de seta para a direita para avançar para o 
ponto seguinte: 

 

O led IN ON e o led OUT OFF, 2 XXX, significa que o valor de 
potência de entrada para o ponto 2 está a ser programado, utilize 
os botões de setas para cima e para baixo para alterar o valor que 
pode ir de 00,0 até 10,0 (com uma casa decimal), prima o botão de 
seta para a direita para avançar para o ponto seguinte: 

 

O led IN OFF e o led OUT ON, 2 XXX, significa que o valor de 
velocidade de saída para o ponto 2 está a ser programado, utilize os 
botões de setas para cima e para baixo para alterar o valor que 
pode ir de 000 até às RPM MÁXIMAS, prima o botão de seta para a 
direita para avançar para o ponto seguinte: 

 

O led IN ON e o led OUT OFF, 3 XXX, significa que o valor de 
potência de entrada para o ponto 3 está a ser programado, utilize 
os botões de setas para cima e para baixo para alterar o valor que 
pode ir de 00,0 até 10,0 (com uma casa decimal), prima o botão de 
seta para a direita para avançar para o ponto seguinte: 

 

O led IN OFF e o led OUT ON, 3 XXX, significa que o valor de 
velocidade de saída para o ponto 3 está a ser programado, utilize os 
botões de setas para cima e para baixo para alterar o valor que 
pode ir de 000 até às RPM MÁXIMAS, prima o botão de seta para a 
direita para avançar para o ponto seguinte: 

 

O led IN ON e o led OUT OFF, 4 XXX, significa que o valor de 
potência de entrada para o ponto 4 está a ser programado, utilize 
os botões de setas para cima e para baixo para alterar o valor que 
pode ir de 00,0 até 10,0 (com uma casa decimal), prima o botão de 
seta para a direita para avançar para o ponto seguinte: 

 

O led IN OFF e o led OUT ON, 4 XXX, significa que o valor de 
velocidade de saída para o ponto 4 está a ser programado, utilize os 
botões de setas para cima e para baixo para alterar o valor que 
pode ir de 000 até às RPM MÁXIMAS, prima o botão de seta para a 
direita para avançar para o ponto seguinte: 

 

O led IN ON e o led OUT OFF, 5 100, NÃO EDITÁVEL, prima o 
botão de seta para a direita para aceder à mensagem seguinte: 
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O led IN OFF e o led OUT ON, 5 XXX, significa que o valor de 
velocidade de saída para o ponto 5 está a ser programado, utilize 
os botões de setas para cima e para baixo para alterar o valor que 
pode ir de 000 até às RPM MÁXIMAS, prima o botão de seta para 
a direita para sair do menu. 

 

Prima o botão de seta para a direita para voltar a entrar no menu e 
regressar à mensagem inicial: O led IN ON e o led OUT ON, 1 000. 

 

Para sair deste menu deve utilizar o botão ON/OFF da placa de 
controlo para a desligar e voltar a ligar. 

 

Para guardar os dados introduzidos deve avançar ou retroceder 
(botão de seta para a direita ou para a esquerda) no menu. Se 
alterar uma dos campos com as setas para cima e para baixo e em 
seguida premir o botão ON/OFF para desligar, os dados não ficam 
guardados. 

 
Visualização da voltagem atual de Vin 

 

Sempre que mantiver premido o botão Vin, os três dígitos da 
direita mostram o valor da potência de entrada com uma casa 
decimal. 

 

Caso esteja a editar um ponto da rampa de velocidades de "ref 
ext" e mantiver o botão Vin premido durante 3 segundos, o valor 
de tensão com o qual o equipamento está a trabalhar nesse 
momento será copiado para o ponto da tabela que está a editar. 

 

Regulação da válvula de derivação 

 
O sistema de bombagem através de bomba de engrenagem 
proporciona um caudal constante do adesivo em função da 
velocidade de rotação da bomba. 

 

Neste tipo de sistemas, a pressão gerada pela bomba é uma 
consequência das retenções provocadas pelo circuito (comprimento 
e diâmetro da mangueira, curvas nas conexões, diâmetros de saída 
dos bicos, etc.) e do próprio adesivo (viscosidade). 

 

Por motivos de segurança, essa pressão deve ser aliviada quando o 
circuito ultrapassar o valor de funcionamento, geralmente com o 
circuito fechado e a bomba ativada, o que obriga à utilização de 
uma válvula de descarga de pressão ou de derivação. 

Esta válvula é ajustada através de um comando pneumático, 
através de um regulador de pressão e de um manómetro. A 
pressão do circuito do adesivo tem um rácio de 13:1 em relação à 
pressão visualizada no manómetro. 

 
Ajuste da válvula pneumática 

 

Para ajustar a pressão neste modelo de válvula, siga os seguintes 
passos: 

 
1. Desbloqueie o comando do regulador de pressão, puxando-

o suavemente para fora. 

 
2. Rode-o no sentido dos ponteiros do relógio para 

aumentar a pressão. Verá este aumento refletido no 
manómetro junto do regulador. 

 
 

Aviso: Não deve ultrapassar os 6 bar de pressão. 
Correspondem a 80 bar no circuito hidráulico. 

  6.0 
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Movimentos do prato 
 

Para descer o prato é necessário, quando este se encontra fora do 
bidão e por motivos de segurança, premir em simultâneo os 
botões bimanuais de controlo de cada lado do botão de 
emergência e do interruptor principal. 

 

 

Quando o prato se encontra na posição mais elevada, o botão 
"Baixar prato" fica intermitente, indicando a possibilidade de 
realizar este movimento. Ao premir os botões bimanuais, o botão 
de descida fica com uma luz fixa e o prato desce até à parte 
superior do bidão (detetado pelo sensor magnético correspondente 
no sistema). Por sua vez, um sinal sonoro intermitente alerta o 
funcionário e outras pessoas que possam estar perto do 
equipamento para a manobra. 

 

 

Enquanto o prato desce, se deixar de premir os botões bimanuais, 
o movimento do prato é interrompido. Neste caso, ambos os 
botões, de subida e descida, iluminam-se de forma intermitente, 
uma vez que é possível subir ou baixar o prato. 

 

 

A partir deste ponto, o sistema desde automaticamente sem 
que seja necessário manter os botões bimanuais premidos. O 
sinal sonoro é interrompido: já não existe uma situação de 
risco. 

 

 

 

Sempre que o prato desce, é necessário abrir a válvula de 
derivação manual para evitar que o bidão fique sob pressão. 
Quando o adesivo deixar de correr na válvula, pode fechar-se a 
mesma e operar normalmente o sistema. 

 

 

 

 

Quando o sensor do sistema correspondente deteta, através da 
posição escolhida, que o bidão está a ficar vazio, é emitido um 
aviso através do sinal luminoso correspondente (se estiver 
instalado). Pode começar a preparar um novo bidão para 
proceder à substituição. 
 

Quando o bidão chegar ao fim (facto detetado pelo sensor 
magnético correspondente no sistema), a bomba e o prato param e 
o sistema aguarda indicação para subir o prato. Ao mesmo tempo, é 
emitido um sinal sonoro permanente que indica que o prato chegou 
ao fim e que o bidão está vazio. Pode parar o sinal sonoro premindo 
o comando bimanual. 

 

Com o prato na posição mais baixa, o botão "Subir prato" fica 
intermitente, indicando a possibilidade de realizar este movimento. 
Quando prime o botão, o prato sobe automaticamente até que volte 
a premir o botão ou quando o prato estiver totalmente elevado 
(detetado pelo sensor correspondente no sistema). O movimento do 
prato para e a luz do botão apaga-se. 

 

Quando o prato sobe, é automaticamente ativada a  "Entrada de ar" 
para evitar a formação de vácuo no interior do bidão, o que 
provocaria um bloqueio indesejado do prato ou a deformação do 
próprio bidão. Esta entrada de ar pode ser ativada manualmente 
premindo o botão correspondente. 
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Colocar um bidão novo 

 
Com o prato na posição superior, coloque o bidão na máquina e 
ajuste-o, colocando-o na base redonda (1). O bidão não deve 
apresentar amolgadelas ou deformações. 

 
 

Ajuste o bidão e feche a proteção frontal (2). 

 
 
 

Lubrifique ligeiramente o vedante do prato com lubrificante para 
altas temperaturas (3). 

 
 
 

Retire a vareta do orifício de purga. Para o fazer, rode-o 1/4 de 
volta para a esquerda e puxe a vareta para cima. Nesse 
momento, a vareta sobe um nível e posiciona-se na zona de 
proteção antissalpicos. 

 
 

Nota: para realizar este passo não precisa de retirar completamente a 

vareta. 
 
 
 

Coloque o recipiente de recolha revestido a teflon no local adequado. 
Desça lentamente o prato com os botões bimanuais até a junta ter 
sido introduzida no bidão. 

 

 
 

A partir deste ponto o prato desce automaticamente. Espere que 
o adesivo saia pelo orifício de purga. Assegure-se de que não 
existe ar retido no bidão. 

 
 

Coloque a vareta no orifício de purga. Para o fazer, desça-a da 
zona de proteção e introduza-a completamente no orifício de 
purga e encaixe-a rodando-a 1/4 de volta para a direita. 

 
 
 

Limpar o recipiente de recolha revestido a teflon (esta operação é 
muito mais simples de realizar com o prato frio pois permite extrair 
completamente o adesivo sólido). 

 

 
 

Prima o botão de ativação da bomba. O sistema está pronto para 
entrar em funcionamento. 

3 

1/
4 

1/
4 

1 

2 
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Retirar um bidão vazio 

 
É possível saber que um bidão está vazio através da luz de 
descida do prato que se apaga (o prato não pode descer mais), 
através do sinal sonoro permanente (pode desativá-lo ao premir 
os botões bimanuais) ou através do sinal luminoso (se estiver 
instalado). Quando isso acontecer, a bomba permanece 
desativada. 

 
 
 

 
 

Pode ativar a bomba manualmente ao premir continuamente o 
botão verde para garantir que o bidão está completamente vazio e 
que todo o adesivo no fundo do bidão foi extraído. 

 

 
 

 
Retirar o bidão através da introdução manual de ar 

 
 
 
 

 
Retire a vareta do orifício de purga. Para o fazer, rode-o 1/4 de 
volta para a esquerda e puxe a vareta para cima). Nesse 
momento, a vareta sobe um nível e posiciona-se na zona de 
proteção antissalpicos. Para retirar completamente a vareta, rode-
a 1/2 volta para a esquerda ou para a direita e puxe-a para cima 
(2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Introduza a vareta com o tubo de ar. Para o fazer, introduza a 
vareta e rode-a 1/2 volta para a esquerda ou para a direita (1). 
Nesse momento, a vareta desce um nível e posiciona-se na zona de 
proteção antissalpicos. Para introduzir completamente a vareta no 
orifício de purga, encaixe-a rodando 1/4 de volta para a direita (2). 

 

 
 

 
 
 
 
 

O sistema deve estar ligado à saída de ar e a válvula de ar deve 
estar aberta. 

1/
4 

1 

2 
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2 

1 

1/
2 

2 
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É conveniente confirmar que sai ar pelo tubo premindo o botão azul 
"Entrada de ar" no painel. UMA FALHA NO FORNECIMENTO DE AR 
PODE DANIFICAR O BIDÃO E IMPEDIR A EXTRAÇÃO DO PRATO. 

 
Prima o botão "Subir prato" do comando pneumático para dar 
início ao movimento ascendente. É automaticamente ativada a 
entrada de ar no bidão. Quando o prato chegar à sua posição mais 
elevada, a luz de subida apaga-se e a luz de descida começa a 
piscar, aguardando a indicação para voltar a introduzir o prato. 

 
 
 

 
Libertar o bidão e retirá-lo da máquina (1). 

 
 
 

 
Caso não pretenda colocar imediatamente um bidão novo, coloque o 
recipiente para recolha de gotas de adesivo por baixo do prato (2). 
Retire a vareta com o tubo de ar e volte a colocar a vareta de rosca 
no orifício de purga. 

 
 
 

 
Ao colocar o recipiente de recolha, o sistema de deteção indica à 
máquina a sua presença, impedindo o prato de descer enquanto 
o recipiente se encontrar por baixo do mesmo. 

 
 

 

 
Se não pretende utilizar o sistema durante várias horas, limpe os 
restos de adesivo colados ao prato com o pano absorvente. 

 
 
 
 
 
 

 
Retirar o bidão com introdução de ar em modo automático (opcional) 

 

O sistema introduz automaticamente ar no bidão enquanto o 
prato é elevado, pelo que só precisa de premir o botão "Subir 
prato" para que a manobra seja iniciada. 

 

 
 

 
O sistema de injeção de ar ativa-se automaticamente. 

1 

2 
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Aviso: Uma injeção de ar em excesso provoca a pressurização do 
interior do bidão. 

 
 

 

 
A regulação da entrada de ar deve ser ajustada em relação à 
velocidade de elevação do prato (o limite máximo de pressão é de 
1,5 bar). A injeção de ar é necessária para evitar a criação de 
vácuo no interior do bidão. A regulação de entrada de ar 
predefinida é de 1 bar. Pode encontrar o regulador de pressão, o 
manómetro de leitura e a válvula limitadora de pressão no interior 
da estrutura. 

_ + 
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5. MANUTENÇÃO 

Aviso: Os equipamento de fusão são equipamentos dotados de 
tecnologias atuais e que acarretam determinados riscos 
previsíveis. Por essa razão, a operação, instalação ou reparação 
destes equipamentos só é permitida a técnicos qualificados 
com formação e experiência adequadas. 

 

 
A tabela seguinte apresenta um breve resumo das 
recomendações para uma correta manutenção do equipamento 
fusor. Leia atentamente a secção correspondente a cada 
recomendação. 

 
Operação Frequência Secção a consultar 

Limpeza externa Diariamente Limpeza do equipamento 

 
Despressurização do sistema 

Antes de efetuar a manutenção e reparação do 

sistema hidráulico 

 
Despressurização do sistema 

 

Verificação de existência de 
fugas na bomba 

Dependendo das horas de trabalho e dos 

parâmetros de temperatura e velocidade (mín. 1 

vez/mês) 

 

Manutenção da bomba 

Verificação do lubrificante 

(motor e redutor) 

De acordo com a temperatura e com as 

condições de utilização (máx. 8000 h) 

 
Manutenção do motor - redutor 

Verificação do funcionamento 

do termóstato 

 
- Verificar com o sistema em funcionamento 

 
Manutenção do termóstato 

 
Filtro de ar comprimido 

- Purga da condensação de água (semanalmente) 

- Limpeza do filtro (no mínimo, semestralmente) 

 
Manutenção do filtro de ar 

 
Se o equipamento não funcionar corretamente ou de todo, 
contactar o Apoio Técnico da Meler ou o Representante da sua 
região. 

 
Limpeza do equipamento 

 
Para manter o desempenho do equipamento fusor e a perfeita 
mobilidade de todos os componentes, é necessário manter todas 
as suas peças limpas, principalmente a grelha de ventilação da 
parte superior. 

 
 

Aviso:  Risco de choque elétrico. A falta de atenção pode provocar 
lesões ou conduzir à morte. Limpe a parte exterior com um pano 
húmido. Não utilize dissolventes ou líquidos inflamáveis. 

 

Limpeza externa: 

 
 

• Não utilize produtos de limpeza agressivos que possam 
danificar a pintura exterior do equipamento. 

• Aplique o produto com um pano suave. 
 

• Não utilize ferramentas de perfuração ou raspadores afiados. 
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Despressurização do sistema 

 
Aviso: Sistema sob pressão a altas temperaturas. Antes de 
qualquer manuseamento ou de desligar as mangueiras ou os 
aplicadores, efetue a despressurização completa do sistema. O não 
cumprimento destas precauções pode causar danos pessoais 
graves. 

 

1. Desligue o interruptor do equipamento situado na parte frontal. 
 
 

2. Utilize a válvula de purga que se encontra no distribuidor 
para libertar a pressão residual do circuito. 

 
 

3. Purgue todos os aplicadores utilizados manualmente 
ou recorrendo ao comando correspondente no 
programador. 

 

 
Manutenção do prato 

 
Quando o equipamento está parado vários dias ou quando se 
muda de tipo de adesivo, é necessário efetuar uma purga do 
sistema com um produto de limpeza. 

 

Contacte o fabricante do adesivo para que este o aconselhe 
acerca do produto de limpeza e lhe forneça as respetivas 
instruções de utilização. Solicite e leia atentamente a ficha técnica 
do produto. 

 

Quando reiniciar a produção, elimine os restos do produto de 
limpeza com o novo adesivo. 

Os partos possuem um revestimento de teflon para favorecer as 
suas propriedades antiaderentes. Graças a este revestimento, a 
limpeza do prato é simples. O material frio pode ser suavemente 
retirado. Caso seja necessário, pode aquecer o prato a 60-80 °C 
para facilitar a limpeza do adesivo. 

 
 

Aviso: Não utilize ferramentas de perfuração ou raspadores afiados. 

 
 

No que diz respeito à vedação do prato, para prolongar a sua 
durabilidade e para evitar a formação de fissuras, recomenda-se 
que a lubrifique após cada troca de bidão e após o seu 
funcionamento. 

 

Manutenção da bomba 
 

Inspeção de fugas 
 

A bomba está equipada com um sistema de vedação para evitar 
fugas de adesivo através da mesma. Ocasionalmente, poderá 
ocorrer alguma fuga de adesivo, o que indica a necessidade de 
voltar a apertar os parafusos ou de substituir o sistema de 
vedação. 

Aviso: Substituir o sistema de vedação com a bomba quente. 
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Desmonte a ligação do sistema à bomba. Volte a apertar ou 
retire os parafusos que fixam o sistema de vedação. Substitua as 
juntas e volte a montar tudo novamente. 

 

Devido aos ciclos de aquecimento-arrefecimento do sistema, 
ocasionalmente pode ser necessário voltar a apertar os 
parafusos. 

 
 

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

 

 

Manutenção do motor - redutor 
 

 
Limpeza do ventilador do motor 

 

Periodicamente, deve inspecionar o estado do ventilador do 
motor e da respetiva grelha de arejamento. 

 

Se verificar que existe pó acumulado, limpe-o com uma ligeira 
injeção de ar (se for necessário, retire a tampa de proteção). 

 

 
Verificação do lubrificante 

 

Os redutores são fornecidos com um lubrificante sintético vitalício 
para evitar a contaminação exterior. A temperatura ambiente 
deverá ser entre os 0 e os 40 °C com picos que podem ir dos -20 
°C aos 50 °C. 

 

Utilize apenas os lubrificantes recomendados pelo fabricante. A 
utilização de outro tipo de lubrificantes pode causar um desgaste 
prematuro ou danificar o redutor. 

 

Se o equipamento tiver um redutor de 0,375 kW, cabem 
aproximadamente 0,35 kg de lubrificante no seu recipiente, 
enquanto no caso dos redutores de 0,55 kW, 0,75 kW e de 1,1 kW 
são necessários 1,4 litros de óleo lubrificante. 

 

 
Lubrificantes recomendados 

 
 

Marca Tipo de lubrificante 

IP Telesia Compound A 

SHELL Tivela Compound A 

MOBIL Glygoyle Grease 00 

 
 
 

Marca Tipo de óleo 

KLÜBER Klübersynth GH 6-220 

SHELL Tivela Oil S 220 

MOBIL Glygoyle 30 
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Manutenção do termóstato 

 
Em caso de desativação do termóstato, retire a tampa que se 
encontra no prato de fusão e quando visualizar o termóstato 
prima o botão indicado para o reativar. 

 

 

 

 

 
 

 

Manutenção do filtro de ar 

 
O filtro regulador de ar é utilizado na entrada de ar comprimido 
da unidade para limpar as impurezas do ar, extrair a 
condensação de humidade e regular ao máximo a pressão de 
funcionamento. 

 

A condensação de humidade do ar é recolhida num recipiente de 
inclui o filtro regulador. 

 

Para esvaziar o recipiente, abra a pequena válvula de purga que 
se encontra na parte inferior do recipiente. 

 

De seis em seis meses, em função da sujidade do ar utilizado, deve 
efetuar a limpeza das partículas que se encontram no interior do 
filtro. Para o fazer, primeiro esvazie o recipiente, corte a entrada de 
pressão de ar e desenrosque o recipiente do filtro de forma a poder 
tirar o cartucho do filtro. Lave-o com água e sabão e enxague bem. 

Volte a colocar o cartucho no local certo e enrosque novamente o 
recipiente. 

2 

1 
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6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Gerais 
 

Capacidade do bidão 

Dimensões do bidão 

Tipo de fusão  

Opçõesde disco 

Capacidade de fusão (*) 

Capacidade de bombagem (*) 
 

 

Número de bombas 
 
 
 

Número de saídas hidráulicas 

Número de saídas elétricas 

Potência do motor 

 

Velocidade 
Intervalo de temperatura 
 

Controlo de temperatura 
 

 

 

Pressão máxima de funcionamento 

(até 6 bar)  

Válvula de derivação 

Potência máxima para instalar 
 

uma bomba simples/2 saídas 

uma bomba dupla/4 saídas 

Funções externas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Requisitos elétricos 

Temperatura ambiente 

Dimensões (CxPxA) 

 
Peso 

Opções 

200 litros 

Ø 571 (interior) x 950 mm (máx.)  

Prato com resistências encastradas 

Liso, axial e paralelo 

30 kg/h (liso), 130 kg/h (axial), 165 kg/h (paralelo) 

1, 2.5, 4, 8, 15, 20, 30 cc/rev simples 

2 x 0,93, 2 x 1,86, 2 x 3,71 e 2 x 4,8 cc/rev dupla  

1 bomba simples ou 1 bomba dupla 

2 bombas simples até 8 cc/rev  

2 por bomba (rosca 3/4’ UNF) 

2 ou 4 saídas (versão padrão) 

375 W, 550 W, 750 W, 1.100 W (de acordo com o tipo de 

bomba)  

10-80 rpm (intervalo de 0-100 rpm) 

40 a 200 °C (100 a 392 °F)  

RTD ± 0,5 °C (± 1 °F) 

Pt-100 ou Ni-120 

80 bar (1.160 psi) (não se recomenda ultrapassar os 70 

bar) 

Pneumática (regulação manual) 

 

9.300 W/ por fase 

10.500 W/ por fase  

Indicador de temperaturas corretas 

Indicador de entrada em 

standby Inibidor de saída 

externa Ativação do motor 

Velocidade de referência do 

motor 

Erros na placa de bombagem 

Sinalização luminosa 

3 N ~ 400 V 50/60 Hz + PE 

0 até 40 °C 

1.795 x 800 x 1.710 mm (prato em baixo)  

1.795 x 800 x 2.740 mm (prato em cima) 

780 kg 

Sinalização luminosa 

Extração do prato com fornecimento automático de ar 

 

(*) Dependendo do tipo de adesivo, tipo de prato de fusão e condições de funcionamento. 
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Dimensões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Acessórios 
 

 
Sistema de visualização por sinal luminoso 

 

Sistema de visualização de sinais luminosos de quatro cores 
(vermelho, amarelo, branco e verde) para sinalização de alarmes, 
motor em funcionamento (rotação da bomba), bidão vazio/quase 
vazio e máquina em funcionamento (temperatura correta). 

 

 
Extração do prato com fornecimento automático de ar 

 

Para expulsar o prato, é utilizado um sistema de injeção de ar 
para neutralizar o vácuo produzido no interior do bidão. É um 
sistema manual que requer a adaptação de um tubo de ar no 
momento da extração. Também existe a opção de efetuar o 
processo de forma automática. 
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8. ESQUEMAS PNEUMÁTICOS 
 
1. Esquema pneumático com sistema de arejamento manual 

 
- 1 Sistema de válvula de injeção de ar 

- 2 Filtro de entrada 

- 3 Electroválvula de 3/2 do sistema de injeção de ar 

- 4 Regulador de pressão do sistema de injeção de ar 

- 5 Manómetro de pressão do sistema de injeção de ar 

- 6 Válvula limitadora de pressão do sistema de injeção de ar 

- 7 Regulador de pressão da válvula de derivação da bomba 

- 8 Manómetro de pressão da válvula de derivação da bomba 

- 9 Válvula limitadora de pressão da válvula de derivação da bomba 

- 10 Eletroválvula de 5/3 de movimento dos cilindros 

- 11 Regulador de pressão de movimento dos cilindros 

- 12 Manómetro de pressão de movimento dos cilindros 

- 13 Regulador da velocidade do caudal dos cilindros 

- 14 Cilindros de movimentação do prato 
 

 
2. Esquema pneumático com sistema de arejamento automático 

 
- 1 Sistema de válvula de injeção de ar 

- 2 Filtro de entrada 

- 3 Electroválvula de 3/2 do sistema de injeção de ar 

- 4 Regulador de pressão do sistema de injeção de ar 

- 5 Manómetro de pressão do sistema de injeção de ar 

- 6 Válvula limitadora de pressão do sistema de injeção de ar 

- 7 Regulador de pressão da válvula de derivação da bomba 

- 8 Manómetro de pressão da válvula de derivação da bomba 

- 9 Válvula limitadora de pressão da válvula de derivação da bomba 

- 10 Eletroválvula de 5/3 de movimento dos cilindros 

- 11 Regulador de pressão de movimento dos cilindros 

- 12 Manómetro de pressão de movimento dos cilindros 

- 13 Regulador da velocidade do caudal dos cilindros 

- 14 Cilindros de movimentação do prato 

ESQUEMAS 
PNEUMÁTICOS 

MA-5066-P  MANUAL DE PRATO SEGUIDOR 
PS200 
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FOLHA 
DE 

PROJETO:  PRATO SEGUIDOR /FUSOR DE BIDÕES 

FICHEIRO:  ML-PS20 

CÓDIGO:   

TÍTULO:   ESQUEMA PNEUMÁTICO INJEÇÃO DE AR AUTOMÁTICA 
ESQUEMA PNEUMÁTICO – INJEÇÃO DE AR AUTOMÁTICA 

DIS:    AC DATA:   2/05/13 
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9. LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES 
 
A lista das peças sobressalentes mais comuns em equipamentos de 
prato seguidor de 200 L é apresentada neste capítulo para que 
possa dispor de um guia rápido e seguro na escolha das mesmas. 

 

As peças sobressalentes estão divididas em vários grupos que 
representam o local onde se encontram nos próprios 
equipamentos de fusão. 

 

Como auxiliar visual incluem-se ilustrações gerais numeradas 
das peças de forma a facilitar a respetiva identificação na lista. 

As listas possuem a referência e denominação da peça sobressalente. 
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A. ESTRUTURA 
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A. ESTRUTURA 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150024360 Regulador de caudal G3/8 

2 150023780 Detetor de indução M12 5 PNP 

 
 

 

3 

150118220 Redutor de motor 0,375 kW com ventilação 

150118230 Redutor de motor 0,55 kW com ventilação 

150118240 Redutor de motor 0,75 kW com ventilação 

150118250 Redutor de motor 1,1 kW com ventilação 

4 150023670 Volante ondulado M12 x 50 

5 150023680 Tabuleiro de recolha de gotejamento 

6 150118170 Sensor magnético 

 
7 

150023760 Estrutura de ligação em cotovelo 

150020720 Ligação base de 12 polos 

8 150110910 Conjunto de suporte de 2 molas de proteção de mangueiras 

9 150023660 Molas de proteção de mangueiras 
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B. CONJUNTO DO PRATO 
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B. CONJUNTO DO PRATO 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150111800 Prato de fusão com resistências encastradas 

2 150110810 Disco de fusão liso 

3 150110820 Disco de fusão axial 

4 150110830 Disco de fusão paralelo 

5 150021220 Vedação do prato de fusão a altas temperaturas 

 

6 
R0005031 Sensor Pt100 com casquilho de Ø 4,8 mm 

150090300 Sensor Ni120 

7 150023560 Empanque de cabo metálico M32 x 1,5 

8 150114620 Termóstato de segurança 230 ºC 
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C. CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO SIMPLES 
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C. CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO SIMPLES 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150044040 Cartucho de resistência 250 W 230 V Ø 12,61 x 71 

2 150028050 Juntas simples de assentamento da bomba 120 x 88 

3 10100082 Tampa da bomba (9/16’) 

4 10100083 Junta da tampa da bomba 

5 150110840 Junta tórica Ø 35 x 2 

6 150090360 Junta tórica Ø 37 x 2 

7 150110860 Recipiente de recolha de escoamento 

8 150023690 Válvula de bola hidráulica H-G3/8 H-G3/8 

9 150025420 Conjunto de distribuidor de barra de injeção de ar simples 

10 150024430 Junta tórica Ø 13 x 3 

11 150110850 Vareta de purga de ar com junta 

12 150027960 Tampa interna em hexágono 3/4” 16h UNF com junta 

13 150041920 Junta tórica de conexão/tampa de 3/4 

 

14 
R0005031 Sensor Pt100 com casquilho de Ø 4,8 mm 

150090300 Sensor Ni120 
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D. CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DUPLO 
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D. CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DUPLO 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150111890 Juntas duplas de assentamento da bomba 94 x 80 

2 10100082 Tampa da bomba (9/16’) 

3 10100083 Junta da tampa da bomba 

4 150110840 Junta tórica Ø 35 x 2 

5 150111820 Junta tórica Ø 20 x 1,5 

6 150110860 Recipiente de recolha de escoamento 

7 150111780 Conjunto de distribuidor de barra de injeção de ar duplo 

8 150024430 Junta tórica Ø 13 x 3 

9 150111850 Vareta de purga de ar com junta 

10 150027960 Tampa interna em hexágono 3/4” 16h UNF com junta 

11 150041920 Junta tórica de conexão/tampa de 3/4 

 

12 
R0005031 Sensor Pt100 com casquilho de Ø 4,8 mm 

150090300 Sensor Ni120 
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E. CONJUNTO DA BOMBA 

 
N.º Ref.ª Denominação 

 
 

1 

150110870 Bomba simples de 30 cc/rev impressa 120 x 88 

150026030 Bomba simples de 20 cc/rev impressa 120 x 88 

150026020 Bomba simples de 15 cc/rev impressa 120 x 88 

 
 

2 

150025970 Bomba simples de 8 cc/rev impressa Ø 79 

150025930 Bomba simples de 4 cc/rev impressa Ø 79 

150114020 Bomba simples de 2.5 cc/rev impressa Ø 79 

150025960 Bomba simples de 1 cc/rev impressa Ø 79 

 
 

3 

150111860 Bomba dupla de 2 x 0,93 cc/rev impressa 94 x 80 

150111870 Bomba dupla de 2 x 1,86 cc/rev impressa 94 x 80 

150111880 Bomba dupla de 2 x 3,71 cc/rev impressa 94 x 80 

150030050 Bomba dupla de 2 x 4,8 cc/rev impressa 94 x 80 

4 150026430 Juntas de assentamento de bomba simples impressa Ø 79 

5 150028050 Juntas simples de assentamento da bomba 120 x 88 

6 150111890 Juntas duplas de assentamento da bomba 94 x 80 
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F. CONJUNTO DA VÁLVULA LIMITADORA 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150026270 Conjunto da válvula limitadora pneumática 

2 150026300 Juntas da válvula limitadora pneumática 

3 150026060 Ponta de fecho da válvula limitadora 
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G. VÁLVULA DE INJEÇÃO DE AR (OPCIONAL) 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150110890 Válvula automática de injeção de ar 

2 150110950 (*) Junta tórica Ø 14 x 2 

3 150023950 (*) Junta tórica Ø 24 x 2 

4 150118990 Kit de juntas da válvula de injeção automática PS200 
 

(*) Estas juntas, também servem como peças sobressalentes do prato, que não se 
encontra nesta opção. 
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H. ESTRUTURA PNEUMÁTICA 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150110730 Válvula limitadora pneumática 6 bar 1/8 

2 150023730 Regulador de pressão 0,3-7 bar G1/4 

3 10110030 Manómetro 

4 150110780 Regulador de pressão 0.3-3.5 bar G1/4 

5 150110770 Manómetro 0-4 bar 

6 150023750 Válvula limitadora pneumática 1 bar 

7 150110790 Eletroválvula 5/3 24 VDC 

8 150060040 Conector da eletroválvula 22 mm DIN 43650B 

9 150024410 Ventilador 119 x 119 x 38 

10 150023700 Filtro de ar G3/8 

11 150023710 Eletroválvula 3/2 24 VDC de injeção de ar 

12 150060050 Conector da electroválvula 32 mm DIN 43650A 
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I. COMPONENTES DA ESTRUTURA ELÉTRICA 
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I. COMPONENTES DA ESTRUTURA ELÉTRICA 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150118450 Contactor 100 A 4-polos 24 VDC 

2 150024450 Interruptor diferencial 63 A 4-polos 

3 150024440 Interruptor magnetotérmico 63 A 4-polos 

4 150091620 Fonte de alimentação 24 V DC 5 A 

 

 

5 

150091370 Regulador de frequência do motor 0,55 kW 

150091580 Regulador de frequência do motor 1,1 kW 

150091590 Regulador de frequência do motor 1,5 kW 

6 150025630 Sinal sonoro 24 V DC 

7 150117130 Relé programável LOGO 

8 150118370 Ampliação do relé LOGO 

9 150118340 Relé de segurança 24 V DC 

10 150118350 Relé de segurança bimanual 24 V DC 

11 150091610 Relé de 2 contactos 24 V DC 

12 150118460 Interruptor magnetotérmico 6 A 2-polos 

13 150110700 Interruptor magnetotérmico 32 A 3-polos 

14 150021010 Interruptor magnetotérmico 16 A 2-polos 

15 150024110 Interruptor magnetotérmico 4 A 1-polo 

 
16 

150113680 Placa de potência de 6 saídas 

150113670 Placa de potência de 2 saídas 

17 150024710 Placa de sensores Pt100 - Ni120 

18 150110710 Cabo de ligação da placa de sensores à placa de controlo 

19 150028150 Cabo de ligação da placa de potência à placa de controlo 

20 150112570 Fusível 16 A 10 x 38 ultra rápido 

21 150112560 Fusível 6,3 A 6 x 32 ultra rápido 

22 150112410 Fusível 6,3 A 5 x 20 ultra rápido 
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J. COMPONENTES DO PAINEL DE CONTROLO 

 
N.º Ref.ª Denominação 

1 150115830 Botão amarelo luminoso 

2 150118190 Botão azul 

3 150118200 Botão verde luminoso 

4 150115840 Botão preto 

5 150118180 Botão de emergência 

6 150113660 Placa de controlo 

7 150117100 Placa de controlo de bombagem 

8 150022490 Led amarelo 

9 150115870 Base de contacto 

10 150022530 Contacto N/O 

11 150022460 Led verde 

12 150022540 Contacto N/C 

13 150118150 Dispositivo de selecionador de controlo 

14 150118140 Disjuntor 63 A 4-polos 

15 R0006220 Lâmpada de 24 V 5 W 
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