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1 COMANDOS GERAIS

1.1 COMANDO COM BOTÕES

1.1.1 PAINEL FS335
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1.1.2 PAINEL FS370 - FS340-350-380-385
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1.1.3 DESCRIÇÃO DOS COMANDOS 

A Botão INICIALIZAÇÃO de ciclo programado.

B  Pressionado juntamente com a tecla (E) o preensor sobe 
automaticamente até à posição alta de início de ciclo.

C Botão de diminuição de valores.

D Botão aumento de valores.

E Reset dos alarmes (pressão rápida – menos de 2 segundos);

 Gravação dos parâmetros (pressionar até o LED lampejar - mais 
de 3 segundos);

 Pressionado juntamente com o botão STOP, interrompe e reinicia 
o ciclo (no visor (V) exibe "INI" para o efetivo cancelamento).

F  Tela com 2 algarismos, que indica as funções (parâmetros) do 
programa selecionado;

 Durante o ciclo mostra o estado do processamento corrente; 

 A indicação “CF” no visor (V) no final do ciclo indica a película 
consumida;

 A indicação “AA” no visor (V) indica que a máquina está em 
alarme.

G Descida do carro em manual com ação de retenção (se for 
pressionado junto com a tecla (E), o carro desce automaticamente 
até à posição baixa de início de ciclo).

H  Rotação da mesa em manual, mantendo-o pressionado, 
comanda a parada da mesa em fase (se for pressionado junto 
com a tecla (E) a mesa gira automaticamente até a posição de 
fase).

O Botão STOP com ciclo em pausa; a mesa desacelera e para, o 
ciclo pode ser reiniciado a partir do mesmo ponto.

P Tela de 2 cifras, indica o programa selecionado;

 Durante o ciclo, mostra uma animação da rotação da plataforma;

 NOTA: o lampejar do visor indica que um parâmetro foi alterado).

V Tela de 3 cifras, indica o valor da função exibida;

 Durante o ciclo ou movendo manualmente o carro da película, 
indica a sua altura atual;

 Os pontos central e esquerdo são pontos decimais dos valores, 
o ponto direito aceso indica quando as teclas V+ e V- estão 
bloqueadas e não é possível alterar os valores dos parâmetros.
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1.1.4 FUNCIONAMENTO FS335 / FS370 / FS340-350-
380-385 

Carregamento de parâmetros: é feito automaticamente selecionando 
o programa desejado.

Salvamento de parâmetros: se o LED da tecla RESET (E) estiver 
desligado, mantendo pressionada a tecla RESET durante mais de 4 
segundos, esse LED começa a piscar rapidamente para indicar que os 
parâmetros foram guardados. 

O programa P=00 é somente de leitura e está configurado com os 
valores de fábrica.

É possível criar 99 programas (com base no modelo da máquina): 
para copiar os parâmetros de um programa existente em um programa 
virgem, selecionar o programa de origem, manter pressionado RESET 
e atuar nos botões P+ e P- para selecionar o programa de destino. 
Liberando a tecla RESET dentro de 4 segundos, os parâmetros serão 
somente copiados; se mantido pressionado por mais de 4 segundos e 
depois liberado, serão copiados e guardados.

Nota: O programa de destinação deve estar sempre desbloqueado 
(F00=1) (LED da tecla RESET (E) desligado).

Chamada automática do último programa utilizado. No 
acendimento seguinte da máquina serão carregados os parâmetros 
do último programa selecionado e inicializado.

Bloqueio / desbloqueio do teclado: impede a modificação dos 
parâmetros bloqueando as teclas V+ e V-; manter pressionados 
simultaneamente F+ e F- e depois pressionar RESET para habilitar / 
desabilitar o bloqueio. Quando a função estiver ativa, o LED direito do 
visor (V) acende e permanece aceso. 

O estado bloqueio/desbloqueio permanece inclusive depois do ciclo 
de desligamento e reacendimento da máquina.

FIGURA

1) indica o ponto decimal ( valores de 0.00 a 9.99)

2) indica o ponto decimal (valores de 0.0 a 99.9)  

3) indica o estado de bloqueio do teclado

 ACESO : teclado blqoeuado (V+ e V- bloqueados)
 DESLIGADO: teclado desbloqueado (V+ e V- desbloqueados)

Sinalizações

O LED da tecla RESET (E) indica o estado de proteção em escrita 
do programa selecionado. Se aceso não é possível reescrever os 
parâmetros modificados. Para realizar as modificações é necessário 
selecionar o parâmetro F00 do mesmo programa e definir o valor 1 
no mesmo e depois manter pressionado RESET durante pelo menos 
3 segundos. Se se deseja guardar o programa e bloqueá-lo na escrita 
depois de o ter guardado, sempre no parâmetro F00 configurar primeiro 
1 (cadeado aberto) e depois novamente 0 (cadeado fechado) e em 
seguida manter pressionado RESET durante pelo menos 3 segundos. 
O LED irá piscar rapidamente somente mantendo pressionado RESET 
por mais de 3 segundos, indicando que a máquina está pronta a 
memorizar os parâmetros; ao liberar a tecla RESET os parâmetros 
serão memorizados. O LED irá piscar mais lentamente somente em 
caso de sinalização do estado de alarme.

O LED instalado ao lado do botão MANUAL MESA indica o comando 
automático da rotação da mesa.

O LED junto ao botão MANUAL SUBIDA CARRO indica o comando 
automático de subida do carro.

O LED junto ao botão MANUAL DESCIDA CARRO indica o comando 
automático de descida do carro.

Indicação da película consumida

No final de cada ciclo (ou selecionando no visor (F) o parâmetro “CF”), a 
máquina indicará no visor (V) o consumo da película em gramas e exibe 
no visor (F) a escrita “CF”. Para obter uma boa precisão, é necessário 
configurar corretamente a espessura da película no parâmetro F24.

NOTA: Opcionalmente, é possível encomendar modelos com consumo 
de película expresso em metros. Também neste caso, para obter uma 
boa precisão, é necessário configurar corretamente o diâmetro do rolo 
de medida no parâmetro F24.

Parada em fase da mesa rotatoria e carro

Através da combinação de diversos botões é possível colocar em fase 
a máquina.

Pressionando o botão (H) e, mantendo-o pressionado, pressionando 
o botão (E), a mesa rotatória roda até alcançar uma posição 
predeterminada (denominada parada em fase).

Pressionando o botão (G) e, mantendo-o pressionado, pressionando o 
botão (E), o carro desce até à posição baixa e depois para.

Pressionando o botão (B), e mantendo-o pressionado, e pressionando 
o botão (E), o pressor sobe automaticamente até à posição alta de 
início de ciclo.

 »  Ver Figura 1 - pág. 1

 »  Ver Figura 2 - pág. 2
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VISOR (V)

1 2 3    

Figura 3 - VISOR (V)

Carregamento de parâmetros: é feito automaticamente selecionando 
o programa desejado.

Salvamento de parâmetros: se o LED da tecla RESET (E) estiver 
desligado, mantendo pressionada a tecla RESET durante mais de 4 
segundos, esse LED começa a piscar rapidamente para indicar que os 
parâmetros foram guardados. 

O programa P=00 é somente de leitura e está configurado com os 
valores de fábrica.

É possível criar 99 programas (com base no modelo da máquina): 
para copiar os parâmetros de um programa existente em um programa 
virgem, selecionar o programa de origem, manter pressionado RESET 
e atuar nos botões P+ e P- para selecionar o programa de destino. 
Liberando a tecla RESET dentro de 4 segundos, os parâmetros serão 
somente copiados; se mantido pressionado por mais de 4 segundos e 
depois liberado, serão copiados e guardados.

Nota: O programa de destinação deve estar sempre desbloqueado 
(F00=1) (LED da tecla RESET (E) desligado).

Chamada automática do último programa utilizado. No 
acendimento seguinte da máquina serão carregados os parâmetros 
do último programa selecionado e inicializado.

Bloqueio / desbloqueio do teclado: impede a modificação dos 
parâmetros bloqueando as teclas V+ e V-; manter pressionados 
simultaneamente F+ e F- e depois pressionar RESET para habilitar / 
desabilitar o bloqueio. Quando a função estiver ativa, o LED direito do 
visor (V) acende e permanece aceso. 

O estado bloqueio/desbloqueio permanece inclusive depois do ciclo 
de desligamento e reacendimento da máquina.

FIGURA

1) indica o ponto decimal ( valores de 0.00 a 9.99)

2) indica o ponto decimal (valores de 0.0 a 99.9)  

3) indica o estado de bloqueio do teclado

 ACESO : teclado blqoeuado (V+ e V- bloqueados)
 DESLIGADO: teclado desbloqueado (V+ e V- desbloqueados)

Sinalizações

O LED da tecla RESET (E) indica o estado de proteção em escrita 
do programa selecionado. Se aceso não é possível reescrever os 
parâmetros modificados. Para realizar as modificações é necessário 
selecionar o parâmetro F00 do mesmo programa e definir o valor 1 
no mesmo e depois manter pressionado RESET durante pelo menos 
3 segundos. Se se deseja guardar o programa e bloqueá-lo na escrita 
depois de o ter guardado, sempre no parâmetro F00 configurar primeiro 
1 (cadeado aberto) e depois novamente 0 (cadeado fechado) e em 
seguida manter pressionado RESET durante pelo menos 3 segundos. 
O LED irá piscar rapidamente somente mantendo pressionado RESET 
por mais de 3 segundos, indicando que a máquina está pronta a 
memorizar os parâmetros; ao liberar a tecla RESET os parâmetros 
serão memorizados. O LED irá piscar mais lentamente somente em 
caso de sinalização do estado de alarme.

O LED instalado ao lado do botão MANUAL MESA indica o comando 
automático da rotação da mesa.

O LED junto ao botão MANUAL SUBIDA CARRO indica o comando 
automático de subida do carro.

O LED junto ao botão MANUAL DESCIDA CARRO indica o comando 
automático de descida do carro.

Indicação da película consumida

No final de cada ciclo (ou selecionando no visor (F) o parâmetro “CF”), a 
máquina indicará no visor (V) o consumo da película em gramas e exibe 
no visor (F) a escrita “CF”. Para obter uma boa precisão, é necessário 
configurar corretamente a espessura da película no parâmetro F24.

NOTA: Opcionalmente, é possível encomendar modelos com consumo 
de película expresso em metros. Também neste caso, para obter uma 
boa precisão, é necessário configurar corretamente o diâmetro do rolo 
de medida no parâmetro F24.

Parada em fase da mesa rotatoria e carro

Através da combinação de diversos botões é possível colocar em fase 
a máquina.

Pressionando o botão (H) e, mantendo-o pressionado, pressionando 
o botão (E), a mesa rotatória roda até alcançar uma posição 
predeterminada (denominada parada em fase).

Pressionando o botão (G) e, mantendo-o pressionado, pressionando o 
botão (E), o carro desce até à posição baixa e depois para.

Pressionando o botão (B), e mantendo-o pressionado, e pressionando 
o botão (E), o pressor sobe automaticamente até à posição alta de 
início de ciclo.
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Carregamento de parâmetros: é feito automaticamente selecionando 
o programa desejado.

Salvamento de parâmetros: se o LED da tecla RESET (E) estiver 
desligado, mantendo pressionada a tecla RESET durante mais de 4 
segundos, esse LED começa a piscar rapidamente para indicar que os 
parâmetros foram guardados. 

O programa P=00 é somente de leitura e está configurado com os 
valores de fábrica.

É possível criar 99 programas (com base no modelo da máquina): 
para copiar os parâmetros de um programa existente em um programa 
virgem, selecionar o programa de origem, manter pressionado RESET 
e atuar nos botões P+ e P- para selecionar o programa de destino. 
Liberando a tecla RESET dentro de 4 segundos, os parâmetros serão 
somente copiados; se mantido pressionado por mais de 4 segundos e 
depois liberado, serão copiados e guardados.

Nota: O programa de destinação deve estar sempre desbloqueado 
(F00=1) (LED da tecla RESET (E) desligado).

Chamada automática do último programa utilizado. No 
acendimento seguinte da máquina serão carregados os parâmetros 
do último programa selecionado e inicializado.

Bloqueio / desbloqueio do teclado: impede a modificação dos 
parâmetros bloqueando as teclas V+ e V-; manter pressionados 
simultaneamente F+ e F- e depois pressionar RESET para habilitar / 
desabilitar o bloqueio. Quando a função estiver ativa, o LED direito do 
visor (V) acende e permanece aceso. 

O estado bloqueio/desbloqueio permanece inclusive depois do ciclo 
de desligamento e reacendimento da máquina.

FIGURA

1) indica o ponto decimal ( valores de 0.00 a 9.99)

2) indica o ponto decimal (valores de 0.0 a 99.9)  

3) indica o estado de bloqueio do teclado

 ACESO : teclado blqoeuado (V+ e V- bloqueados)
 DESLIGADO: teclado desbloqueado (V+ e V- desbloqueados)

Sinalizações

O LED da tecla RESET (E) indica o estado de proteção em escrita 
do programa selecionado. Se aceso não é possível reescrever os 
parâmetros modificados. Para realizar as modificações é necessário 
selecionar o parâmetro F00 do mesmo programa e definir o valor 1 
no mesmo e depois manter pressionado RESET durante pelo menos 
3 segundos. Se se deseja guardar o programa e bloqueá-lo na escrita 
depois de o ter guardado, sempre no parâmetro F00 configurar primeiro 
1 (cadeado aberto) e depois novamente 0 (cadeado fechado) e em 
seguida manter pressionado RESET durante pelo menos 3 segundos. 
O LED irá piscar rapidamente somente mantendo pressionado RESET 
por mais de 3 segundos, indicando que a máquina está pronta a 
memorizar os parâmetros; ao liberar a tecla RESET os parâmetros 
serão memorizados. O LED irá piscar mais lentamente somente em 
caso de sinalização do estado de alarme.

O LED instalado ao lado do botão MANUAL MESA indica o comando 
automático da rotação da mesa.

O LED junto ao botão MANUAL SUBIDA CARRO indica o comando 
automático de subida do carro.

O LED junto ao botão MANUAL DESCIDA CARRO indica o comando 
automático de descida do carro.

Indicação da película consumida

No final de cada ciclo (ou selecionando no visor (F) o parâmetro “CF”), a 
máquina indicará no visor (V) o consumo da película em gramas e exibe 
no visor (F) a escrita “CF”. Para obter uma boa precisão, é necessário 
configurar corretamente a espessura da película no parâmetro F24.

NOTA: Opcionalmente, é possível encomendar modelos com consumo 
de película expresso em metros. Também neste caso, para obter uma 
boa precisão, é necessário configurar corretamente o diâmetro do rolo 
de medida no parâmetro F24.

Parada em fase da mesa rotatoria e carro

Através da combinação de diversos botões é possível colocar em fase 
a máquina.

Pressionando o botão (H) e, mantendo-o pressionado, pressionando 
o botão (E), a mesa rotatória roda até alcançar uma posição 
predeterminada (denominada parada em fase).

Pressionando o botão (G) e, mantendo-o pressionado, pressionando o 
botão (E), o carro desce até à posição baixa e depois para.

Pressionando o botão (B), e mantendo-o pressionado, e pressionando 
o botão (E), o pressor sobe automaticamente até à posição alta de 
início de ciclo.
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2 FUNÇÕES

2.1 FUNÇÕES PAINEL DE COMANDOS

FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 O parâmetro é utilizado para inserir o bloqueio de sobrescrita 
dos parâmetros de ciclo: 0 bloqueio inserido, 1 bloqueio não 
inserido

X X X X F01 Configuração do ciclo: 01 subida e descida; 02 subida ou 
descida; 03 manual; 04 ciclo rápido de subida e descida e 05 
camadas

X X X X F02 Velocidade de rotação da mesa: 05 ÷ 100

X X X X F03  Velocidade de subida do carro: 05 ÷ 100

X X X X F04 Velocidade de descida do carro: 05 ÷ 100

X X X X F05 Escolha do número de rotações de reforço na base do produto

X X X X F06 Escolha do número de rotações de reforço no cimo do produto

X X F07 Escolha do número de rotações de reforço a altura intermédia 
(F08)

X X F08 Altura à qual são executadas as rotações de reforço (F07) 
referida ao centro do filme (dado que a bobina tem uma 
altura de 50 cm, os valores abaixo de 25 cm não podem ser 
configurados)

 Nota: a tensão é definida pelo parâmetro F32 e a pré-tensão 
é configurada pelo parâmetro F33 (este último somente com 
o carro PS)

X X X X F09 Faixa de filme depositado para além do cimo do produto

X X F10 Altura a partir da qual inicia o ciclo de envolvimento referente 
à borda inferior da bobina de filme

X X F11 Altura à qual termina o ciclo de envolvimento referente à 
borda inferior da bobina de filme

X X X X F12 Altura à qual termina a subida do carro referente à borda 
superior da bobina de filme (exclusão da fotocélula de leitura 
do produto)

OPT OPT F13 Tensão do filme no produto durante as rotações de reforço na 
base e na metade (F08) do produto: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Tensão do filme no produto durante a subida do carro: 0 ÷ 
100

OPT OPT F15 Tensão do filme no produto durante as rotações de reforço no 
cimo do produto: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Tensão do filme no produto durante a descida do carro: 0 ÷ 
100

OPT F17 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante os 
giros de reforço na base do produto: 120 ÷ 400

OPT F18 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante a 
subida do carro: 120 ÷ 400

OPT F19 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante as 
rotações de reforço no cimo do produto: 120 ÷ 400

OPT F20 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante a 
descida do carro:  120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21 Ciclo com preensor 

 (Opt.): incluído 1 ou excluído 0

X X X X F22 Ciclo com pausa: incluído 1 ou excluído 0

X X X X F23 Cota de descida de carro com F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Espessura da película em uso: 10 ÷ 35 mícrons 

 (Opt: para modelos com consumo de película em metros, 
configurar o diâmetro do rolo de medida de 60 a 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Atraso do final da descida do preensor (regulação da pressão 
no produto)

OPT OPT OPT F26 Ciclo com corte 

 (Opt.): 0 = excluído, 1 incluído com um golpe de lâmina, 2 
incluído com dois golpes de lâmina

OPT OPT OPT F27 Tempo de corte após a fase: 0 ÷ 100 décimos de segundo
(Cortar tensão película)

OPT OPT OPT F28 Tempo saída película após o corte: 0 ÷ 100 décimos de 
segundo 

X X X X F29 Tempo de inicialização em velocidade lenta e extração da 
película com baixa tensão no início do ciclo

X X F30 Cota de subida ciclo em passos do carro porta-bobina; 0 = 
desabilitada

X X F31 Número de rotações step (F30)

OPT OPT F32 Tensão da película no produto durante as rotações do ciclo 
passo

OPT OPT F33 Apenas carro PS (MPS2): alongamento da película durante as 
rotações do ciclo passo

OPT OPT F34 Número de rotações iniciais de formação de corda na base do 
produto (após F05 rotações com película aberta); se = 0, não 
executa formação de corda na base

OPT OPT F35 0: formação de corda em sentido ascendente desabilitada

 1: formação de corda completa em sentido ascendente

 (Opt: formação de corda avançada) 2: formação de corda de 
rotações baixas até ao reforço (excluído)

 (Opt: formação de corda avançada) 3: formação de corda no 
reforço (incluído) a rotações altas

 (Opt: formação de corda avançada) 4: formação de corda 
apenas durante o reforço

OPT OPT F36 Número de rotações de formação de corda no topo do produto

 (Opç: formação de cordão avançada) antes de efetuar as 
rotações de formação de corda, eleva-se F63 cm; se F36 = 0, 
não executa formação de corda nas rotações altas

OPT OPT F37 0: formação de corda em sentido descendente desabilitada

  1: formação de corda completa em sentido descendente

 (Opt: formação de corda avançada) 2: formação de corda no 
reforço (incluído) a rotações altas

 (Opt: formação de corda avançada) 3: formação de corda das 
rotações altas até ao reforço (excluído)

OPT OPT F38  Número de rotações finais na base do produto; se F38 = 0, 
não executa formação de corda

OPT OPT F39 Tempo de regulação de fecho da vincagem (permite envolver 
com películas parcialmente fechadas)

OPT OPT OPT F60 Tempo de subida do preensor no ciclo com F22 = 1 (F22 Ciclo 
com pausa: incluído 1 ou excluído 0)

OPT OPT OPT F61 Número de giros de reforço no reinício do ciclo com camadas 
(opcional, F01 = 5) .

X X X X F62 Cota comfort incluído 1, excluído 0

OPT OPT F63 (Opt: formação de corda avançada) nova subida do carro após 
as rotações altas
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FS335 / /

FS370 
FS340-

350-380-
385

Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 O parâmetro é utilizado para inserir o bloqueio de sobrescrita 
dos parâmetros de ciclo: 0 bloqueio inserido, 1 bloqueio não 
inserido

X X X X F01 Configuração do ciclo: 01 subida e descida; 02 subida ou 
descida; 03 manual; 04 ciclo rápido de subida e descida e 05 
camadas

X X X X F02 Velocidade de rotação da mesa: 05 ÷ 100

X X X X F03  Velocidade de subida do carro: 05 ÷ 100

X X X X F04 Velocidade de descida do carro: 05 ÷ 100

X X X X F05 Escolha do número de rotações de reforço na base do produto

X X X X F06 Escolha do número de rotações de reforço no cimo do produto

X X F07 Escolha do número de rotações de reforço a altura intermédia 
(F08)

X X F08 Altura à qual são executadas as rotações de reforço (F07) 
referida ao centro do filme (dado que a bobina tem uma 
altura de 50 cm, os valores abaixo de 25 cm não podem ser 
configurados)

 Nota: a tensão é definida pelo parâmetro F32 e a pré-tensão 
é configurada pelo parâmetro F33 (este último somente com 
o carro PS)

X X X X F09 Faixa de filme depositado para além do cimo do produto

X X F10 Altura a partir da qual inicia o ciclo de envolvimento referente 
à borda inferior da bobina de filme

X X F11 Altura à qual termina o ciclo de envolvimento referente à 
borda inferior da bobina de filme

X X X X F12 Altura à qual termina a subida do carro referente à borda 
superior da bobina de filme (exclusão da fotocélula de leitura 
do produto)

OPT OPT F13 Tensão do filme no produto durante as rotações de reforço na 
base e na metade (F08) do produto: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Tensão do filme no produto durante a subida do carro: 0 ÷ 
100

OPT OPT F15 Tensão do filme no produto durante as rotações de reforço no 
cimo do produto: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Tensão do filme no produto durante a descida do carro: 0 ÷ 
100

OPT F17 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante os 
giros de reforço na base do produto: 120 ÷ 400

OPT F18 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante a 
subida do carro: 120 ÷ 400

OPT F19 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante as 
rotações de reforço no cimo do produto: 120 ÷ 400

OPT F20 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante a 
descida do carro:  120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21 Ciclo com preensor 

 (Opt.): incluído 1 ou excluído 0

X X X X F22 Ciclo com pausa: incluído 1 ou excluído 0

X X X X F23 Cota de descida de carro com F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Espessura da película em uso: 10 ÷ 35 mícrons 

 (Opt: para modelos com consumo de película em metros, 
configurar o diâmetro do rolo de medida de 60 a 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Atraso do final da descida do preensor (regulação da pressão 
no produto)

OPT OPT OPT F26 Ciclo com corte 

 (Opt.): 0 = excluído, 1 incluído com um golpe de lâmina, 2 
incluído com dois golpes de lâmina

OPT OPT OPT F27 Tempo de corte após a fase: 0 ÷ 100 décimos de segundo
(Cortar tensão película)

OPT OPT OPT F28 Tempo saída película após o corte: 0 ÷ 100 décimos de 
segundo 

X X X X F29 Tempo de inicialização em velocidade lenta e extração da 
película com baixa tensão no início do ciclo

X X F30 Cota de subida ciclo em passos do carro porta-bobina; 0 = 
desabilitada

X X F31 Número de rotações step (F30)

OPT OPT F32 Tensão da película no produto durante as rotações do ciclo 
passo

OPT OPT F33 Apenas carro PS (MPS2): alongamento da película durante as 
rotações do ciclo passo

OPT OPT F34 Número de rotações iniciais de formação de corda na base do 
produto (após F05 rotações com película aberta); se = 0, não 
executa formação de corda na base

OPT OPT F35 0: formação de corda em sentido ascendente desabilitada

 1: formação de corda completa em sentido ascendente

 (Opt: formação de corda avançada) 2: formação de corda de 
rotações baixas até ao reforço (excluído)

 (Opt: formação de corda avançada) 3: formação de corda no 
reforço (incluído) a rotações altas

 (Opt: formação de corda avançada) 4: formação de corda 
apenas durante o reforço

OPT OPT F36 Número de rotações de formação de corda no topo do produto

 (Opç: formação de cordão avançada) antes de efetuar as 
rotações de formação de corda, eleva-se F63 cm; se F36 = 0, 
não executa formação de corda nas rotações altas

OPT OPT F37 0: formação de corda em sentido descendente desabilitada

  1: formação de corda completa em sentido descendente

 (Opt: formação de corda avançada) 2: formação de corda no 
reforço (incluído) a rotações altas

 (Opt: formação de corda avançada) 3: formação de corda das 
rotações altas até ao reforço (excluído)

OPT OPT F38  Número de rotações finais na base do produto; se F38 = 0, 
não executa formação de corda

OPT OPT F39 Tempo de regulação de fecho da vincagem (permite envolver 
com películas parcialmente fechadas)

OPT OPT OPT F60 Tempo de subida do preensor no ciclo com F22 = 1 (F22 Ciclo 
com pausa: incluído 1 ou excluído 0)

OPT OPT OPT F61 Número de giros de reforço no reinício do ciclo com camadas 
(opcional, F01 = 5) .

X X X X F62 Cota comfort incluído 1, excluído 0

OPT OPT F63 (Opt: formação de corda avançada) nova subida do carro após 
as rotações altas
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Eva Synthesi Synthex Mytho

X X X X F00 O parâmetro é utilizado para inserir o bloqueio de sobrescrita 
dos parâmetros de ciclo: 0 bloqueio inserido, 1 bloqueio não 
inserido

X X X X F01 Configuração do ciclo: 01 subida e descida; 02 subida ou 
descida; 03 manual; 04 ciclo rápido de subida e descida e 05 
camadas

X X X X F02 Velocidade de rotação da mesa: 05 ÷ 100

X X X X F03  Velocidade de subida do carro: 05 ÷ 100

X X X X F04 Velocidade de descida do carro: 05 ÷ 100

X X X X F05 Escolha do número de rotações de reforço na base do produto

X X X X F06 Escolha do número de rotações de reforço no cimo do produto

X X F07 Escolha do número de rotações de reforço a altura intermédia 
(F08)

X X F08 Altura à qual são executadas as rotações de reforço (F07) 
referida ao centro do filme (dado que a bobina tem uma 
altura de 50 cm, os valores abaixo de 25 cm não podem ser 
configurados)

 Nota: a tensão é definida pelo parâmetro F32 e a pré-tensão 
é configurada pelo parâmetro F33 (este último somente com 
o carro PS)

X X X X F09 Faixa de filme depositado para além do cimo do produto

X X F10 Altura a partir da qual inicia o ciclo de envolvimento referente 
à borda inferior da bobina de filme

X X F11 Altura à qual termina o ciclo de envolvimento referente à 
borda inferior da bobina de filme

X X X X F12 Altura à qual termina a subida do carro referente à borda 
superior da bobina de filme (exclusão da fotocélula de leitura 
do produto)

OPT OPT F13 Tensão do filme no produto durante as rotações de reforço na 
base e na metade (F08) do produto: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Tensão do filme no produto durante a subida do carro: 0 ÷ 
100

OPT OPT F15 Tensão do filme no produto durante as rotações de reforço no 
cimo do produto: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Tensão do filme no produto durante a descida do carro: 0 ÷ 
100

OPT F17 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante os 
giros de reforço na base do produto: 120 ÷ 400

OPT F18 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante a 
subida do carro: 120 ÷ 400

OPT F19 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante as 
rotações de reforço no cimo do produto: 120 ÷ 400

OPT F20 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante a 
descida do carro:  120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21 Ciclo com preensor 

 (Opt.): incluído 1 ou excluído 0

X X X X F22 Ciclo com pausa: incluído 1 ou excluído 0

X X X X F23 Cota de descida de carro com F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Espessura da película em uso: 10 ÷ 35 mícrons 

 (Opt: para modelos com consumo de película em metros, 
configurar o diâmetro do rolo de medida de 60 a 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Atraso do final da descida do preensor (regulação da pressão 
no produto)

OPT OPT OPT F26 Ciclo com corte 

 (Opt.): 0 = excluído, 1 incluído com um golpe de lâmina, 2 
incluído com dois golpes de lâmina

OPT OPT OPT F27 Tempo de corte após a fase: 0 ÷ 100 décimos de segundo
(Cortar tensão película)

OPT OPT OPT F28 Tempo saída película após o corte: 0 ÷ 100 décimos de 
segundo 

X X X X F29 Tempo de inicialização em velocidade lenta e extração da 
película com baixa tensão no início do ciclo

X X F30 Cota de subida ciclo em passos do carro porta-bobina; 0 = 
desabilitada

X X F31 Número de rotações step (F30)

OPT OPT F32 Tensão da película no produto durante as rotações do ciclo 
passo

OPT OPT F33 Apenas carro PS (MPS2): alongamento da película durante as 
rotações do ciclo passo

OPT OPT F34 Número de rotações iniciais de formação de corda na base do 
produto (após F05 rotações com película aberta); se = 0, não 
executa formação de corda na base

OPT OPT F35 0: formação de corda em sentido ascendente desabilitada

 1: formação de corda completa em sentido ascendente

 (Opt: formação de corda avançada) 2: formação de corda de 
rotações baixas até ao reforço (excluído)

 (Opt: formação de corda avançada) 3: formação de corda no 
reforço (incluído) a rotações altas

 (Opt: formação de corda avançada) 4: formação de corda 
apenas durante o reforço

OPT OPT F36 Número de rotações de formação de corda no topo do produto

 (Opç: formação de cordão avançada) antes de efetuar as 
rotações de formação de corda, eleva-se F63 cm; se F36 = 0, 
não executa formação de corda nas rotações altas

OPT OPT F37 0: formação de corda em sentido descendente desabilitada

  1: formação de corda completa em sentido descendente

 (Opt: formação de corda avançada) 2: formação de corda no 
reforço (incluído) a rotações altas

 (Opt: formação de corda avançada) 3: formação de corda das 
rotações altas até ao reforço (excluído)

OPT OPT F38  Número de rotações finais na base do produto; se F38 = 0, 
não executa formação de corda

OPT OPT F39 Tempo de regulação de fecho da vincagem (permite envolver 
com películas parcialmente fechadas)

OPT OPT OPT F60 Tempo de subida do preensor no ciclo com F22 = 1 (F22 Ciclo 
com pausa: incluído 1 ou excluído 0)

OPT OPT OPT F61 Número de giros de reforço no reinício do ciclo com camadas 
(opcional, F01 = 5) .

X X X X F62 Cota comfort incluído 1, excluído 0

OPT OPT F63 (Opt: formação de corda avançada) nova subida do carro após 
as rotações altas
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X X X X F00 O parâmetro é utilizado para inserir o bloqueio de sobrescrita 
dos parâmetros de ciclo: 0 bloqueio inserido, 1 bloqueio não 
inserido

X X X X F01 Configuração do ciclo: 01 subida e descida; 02 subida ou 
descida; 03 manual; 04 ciclo rápido de subida e descida e 05 
camadas

X X X X F02 Velocidade de rotação da mesa: 05 ÷ 100

X X X X F03  Velocidade de subida do carro: 05 ÷ 100

X X X X F04 Velocidade de descida do carro: 05 ÷ 100

X X X X F05 Escolha do número de rotações de reforço na base do produto

X X X X F06 Escolha do número de rotações de reforço no cimo do produto

X X F07 Escolha do número de rotações de reforço a altura intermédia 
(F08)

X X F08 Altura à qual são executadas as rotações de reforço (F07) 
referida ao centro do filme (dado que a bobina tem uma 
altura de 50 cm, os valores abaixo de 25 cm não podem ser 
configurados)

 Nota: a tensão é definida pelo parâmetro F32 e a pré-tensão 
é configurada pelo parâmetro F33 (este último somente com 
o carro PS)

X X X X F09 Faixa de filme depositado para além do cimo do produto

X X F10 Altura a partir da qual inicia o ciclo de envolvimento referente 
à borda inferior da bobina de filme

X X F11 Altura à qual termina o ciclo de envolvimento referente à 
borda inferior da bobina de filme

X X X X F12 Altura à qual termina a subida do carro referente à borda 
superior da bobina de filme (exclusão da fotocélula de leitura 
do produto)

OPT OPT F13 Tensão do filme no produto durante as rotações de reforço na 
base e na metade (F08) do produto: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F14 Tensão do filme no produto durante a subida do carro: 0 ÷ 
100

OPT OPT F15 Tensão do filme no produto durante as rotações de reforço no 
cimo do produto: 0 ÷ 100

OPT OPT OPT F16 Tensão do filme no produto durante a descida do carro: 0 ÷ 
100

OPT F17 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante os 
giros de reforço na base do produto: 120 ÷ 400

OPT F18 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante a 
subida do carro: 120 ÷ 400

OPT F19 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante as 
rotações de reforço no cimo do produto: 120 ÷ 400

OPT F20 Somente carro PS (MPS2) alongamento do filme durante a 
descida do carro:  120 ÷ 400

OPT OPT OPT F21 Ciclo com preensor 

 (Opt.): incluído 1 ou excluído 0

X X X X F22 Ciclo com pausa: incluído 1 ou excluído 0

X X X X F23 Cota de descida de carro com F22 = 1

OPT OPT OPT OPT F24 Espessura da película em uso: 10 ÷ 35 mícrons 

 (Opt: para modelos com consumo de película em metros, 
configurar o diâmetro do rolo de medida de 60 a 120 mm)

OPT OPT OPT F25 Atraso do final da descida do preensor (regulação da pressão 
no produto)

OPT OPT OPT F26 Ciclo com corte 

 (Opt.): 0 = excluído, 1 incluído com um golpe de lâmina, 2 
incluído com dois golpes de lâmina

OPT OPT OPT F27 Tempo de corte após a fase: 0 ÷ 100 décimos de segundo
(Cortar tensão película)

OPT OPT OPT F28 Tempo saída película após o corte: 0 ÷ 100 décimos de 
segundo 

X X X X F29 Tempo de inicialização em velocidade lenta e extração da 
película com baixa tensão no início do ciclo

X X F30 Cota de subida ciclo em passos do carro porta-bobina; 0 = 
desabilitada

X X F31 Número de rotações step (F30)

OPT OPT F32 Tensão da película no produto durante as rotações do ciclo 
passo

OPT OPT F33 Apenas carro PS (MPS2): alongamento da película durante as 
rotações do ciclo passo

OPT OPT F34 Número de rotações iniciais de formação de corda na base do 
produto (após F05 rotações com película aberta); se = 0, não 
executa formação de corda na base

OPT OPT F35 0: formação de corda em sentido ascendente desabilitada

 1: formação de corda completa em sentido ascendente

 (Opt: formação de corda avançada) 2: formação de corda de 
rotações baixas até ao reforço (excluído)

 (Opt: formação de corda avançada) 3: formação de corda no 
reforço (incluído) a rotações altas

 (Opt: formação de corda avançada) 4: formação de corda 
apenas durante o reforço

OPT OPT F36 Número de rotações de formação de corda no topo do produto

 (Opç: formação de cordão avançada) antes de efetuar as 
rotações de formação de corda, eleva-se F63 cm; se F36 = 0, 
não executa formação de corda nas rotações altas

OPT OPT F37 0: formação de corda em sentido descendente desabilitada

  1: formação de corda completa em sentido descendente

 (Opt: formação de corda avançada) 2: formação de corda no 
reforço (incluído) a rotações altas

 (Opt: formação de corda avançada) 3: formação de corda das 
rotações altas até ao reforço (excluído)

OPT OPT F38  Número de rotações finais na base do produto; se F38 = 0, 
não executa formação de corda

OPT OPT F39 Tempo de regulação de fecho da vincagem (permite envolver 
com películas parcialmente fechadas)

OPT OPT OPT F60 Tempo de subida do preensor no ciclo com F22 = 1 (F22 Ciclo 
com pausa: incluído 1 ou excluído 0)

OPT OPT OPT F61 Número de giros de reforço no reinício do ciclo com camadas 
(opcional, F01 = 5) .

X X X X F62 Cota comfort incluído 1, excluído 0

OPT OPT F63 (Opt: formação de corda avançada) nova subida do carro após 
as rotações altas
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2.2 COMANDOS MANUAIS ADICIONAIS
A Tela (F) é usada para a exibição dos comandos manuais. Para executar 
o comando manual usar os botões F+ e F- para selecionar o comando 
desejado e pressionar o botão indicado na seguinte lista:

COMBINAÇÃO DE 
COMANDOS/BOTÕES

AÇÃO

C0 Botão (B) Rotação horária

C0 Botão (G) Rotação anti-horária da mesa (somente em Station)

C1 Botão (B) Subida do carro de filme

C1 Botão (G) Descida do carro de filme

C2 Botão (B) Subida do preensor

C2 Botão (G) Descida preensor

C3 Botão (B) Bancada de rolos, carga pallet até a posição de atadura 

C3 Botão (G) Bancada de rolos giratória, descarga de palete

C4 Botão (B) Fechamento de pinça

C4 Botão (G) Abertura de pinça

C5 Botão (B) Subida conector

C5 Botão (G)
Teste sequência corte/soldagem do filme (os alarmes estão 
desativados, permite verificar a posição dos sensores e as 
regulações das válvulas)

C6 Botão (B) Subida carro vincagem

C6 Botão (G) Descida carro vincagem

C7 Botão (B) Bancada de rolos para frente, alinha os pallet às primeiras 
fotocélulas disponíveis 

C7 Botão (G) Bancada de rolos para frente, descarrega os pallet da linha (se 
previsto)

C8 Botão (B) Acionamento de corte
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2.3 CICLOS OPERATIVOS AUTOMÁTICOS

O

G

B

H

   

 »  Ver Figura 4 - pág. 12 F01 = 01 - CICLO COMPLETO DE SUBIDA E DESCIDA

Ciclo automático que permite envolver o palete partindo da base para 
alcançar o cimo e regressar à base.

Durante o envolvimento, através dos botões (B) (carro em fase de 
subida) o (G) (carro em fase de descida), é possível parar o movimento 
do carro e fazê-lo repartir para realizar os ciclos de reforço locais.

FIGURA

F01 = 02 - CICLO SOMENTE SUBIDA OU SOMENTE DESCIDA

PERIGO
O ciclo “somente subida” ou “somente descida” é indicado para 
produtos a envolver com altura máxima equivalente a 1500 mm. 
Acima dessa altura é necessário utilizar adequados dispositivos 
de proteção individual em função do risco de queda e de trabalho 
a uma altura superior a 1500 mm. 

Ciclo automático que permite envolver o produto no palete partindo 
da base até ao cimo ou partindo do cimo até à base. 

Durante o envolvimento, através dos botões (B) (carro em fase de 
subida) ou (G) (carro em fase de descida) é possível parar o movimento 
do carro e fazê-lo repartir para realizar os ciclos de reforço locais.

F10 - CICLO COM PARTIDA À ALTURA PRÉ-ESTABELECIDA

Ciclo automático que permite de envolver o palete partindo de uma 
altura pré-estabelecida cujo o valor é definido através da função F10.

F11 - CICLO COM PARADA EM ALTURA PREESTABELECIDA

Ciclo automático que permite o envolvimento do palete parando a uma 
altura pré-estabelecida cujo valor é configurado através da função F11.

F21 = 01 - CICLO COM PREENSOR (OPCIONAL)

Ciclo automático utilizável quando a máquina está equipada com o 
grupo preensor opcional.

F21 = 1 INCLUÍDO  F21 = 0 EXCLUÍDO

Depois da pressão do botão de inicialização de ciclo (A), um sinalizador 
acústico avisa com uma antecipação de cinco segundos a descida do 
elemento chato preensor.

 - Decorrido o tempo do aviso sonoro, o pressor desce até entrar em 
contacto com a parte superior do produto. Com a função F25, adia-
se a paragem da descida para regular a pressão no produto.

 - A mesa inicia a rodar e começa a fase de envolvimento do produto 
no palete.

 - No final do ciclo o braço para e o elemento chato preensor volta a 
subir, liberando o produto para a descarga.

Para comandar manualmente a subida e a descida do preensor é 
necessário visualizar a função F21 (que deverá ser configurada a 1) e 
pressionar o botão (F) para a subida ou (G)   para a descida.

F22 = 01 - CICLO COMPLETO DE SUBIDA E DESCIDA COM PAUSA

PERIGO
O ciclo “subida e descida com pausa” é indicado para um produto 
a envolver com altura máxima equivalente a 1500 mm. Acima 
dessa altura é necessário utilizar adequados dispositivos de 
proteção individual em função do risco de queda e de trabalho a 
uma altura superior a 1500 mm.

Ciclo automático de subida e descida ou apenas subida com pausa ao 
alcançar o cimo do produto a envolver; antes da pausa o carro pode 
descer em uma cota configurada através de F23. A máquina para e 
espera a reinicialização e colocando um lento sinal intermitente. Se 
a máquina estiver equipada com pressor, este sobe durante tempo 
configurado em F60.

Para completar o ciclo de envolvimento em pausa é necessário 
pressionar o botão de inicio de ciclo (A).

Se o ciclo configurado for de subida e descida, o carro sobe, efetua as 
rotações altas, desce para a base e depois interrompe o ciclo.

Se o ciclo configurado for só de subida, o carro volta a subir, efectua as 
rotações altas e depois interrompe o ciclo.

Figura 4 
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F01 = 01 - CICLO COMPLETO DE SUBIDA E DESCIDA

Ciclo automático que permite envolver o palete partindo da base para 
alcançar o cimo e regressar à base.

Durante o envolvimento, através dos botões (B) (carro em fase de 
subida) o (G) (carro em fase de descida), é possível parar o movimento 
do carro e fazê-lo repartir para realizar os ciclos de reforço locais.

FIGURA

F01 = 02 - CICLO SOMENTE SUBIDA OU SOMENTE DESCIDA

PERIGO
O ciclo “somente subida” ou “somente descida” é indicado para 
produtos a envolver com altura máxima equivalente a 1500 mm. 
Acima dessa altura é necessário utilizar adequados dispositivos 
de proteção individual em função do risco de queda e de trabalho 
a uma altura superior a 1500 mm. 

Ciclo automático que permite envolver o produto no palete partindo 
da base até ao cimo ou partindo do cimo até à base. 

Durante o envolvimento, através dos botões (B) (carro em fase de 
subida) ou (G) (carro em fase de descida) é possível parar o movimento 
do carro e fazê-lo repartir para realizar os ciclos de reforço locais.

F10 - CICLO COM PARTIDA À ALTURA PRÉ-ESTABELECIDA

Ciclo automático que permite de envolver o palete partindo de uma 
altura pré-estabelecida cujo o valor é definido através da função F10.

F11 - CICLO COM PARADA EM ALTURA PREESTABELECIDA

Ciclo automático que permite o envolvimento do palete parando a uma 
altura pré-estabelecida cujo valor é configurado através da função F11.

F21 = 01 - CICLO COM PREENSOR (OPCIONAL)

Ciclo automático utilizável quando a máquina está equipada com o 
grupo preensor opcional.

F21 = 1 INCLUÍDO  F21 = 0 EXCLUÍDO

Depois da pressão do botão de inicialização de ciclo (A), um sinalizador 
acústico avisa com uma antecipação de cinco segundos a descida do 
elemento chato preensor.

 - Decorrido o tempo do aviso sonoro, o pressor desce até entrar em 
contacto com a parte superior do produto. Com a função F25, adia-
se a paragem da descida para regular a pressão no produto.

 - A mesa inicia a rodar e começa a fase de envolvimento do produto 
no palete.

 - No final do ciclo o braço para e o elemento chato preensor volta a 
subir, liberando o produto para a descarga.

Para comandar manualmente a subida e a descida do preensor é 
necessário visualizar a função F21 (que deverá ser configurada a 1) e 
pressionar o botão (F) para a subida ou (G)   para a descida.

F22 = 01 - CICLO COMPLETO DE SUBIDA E DESCIDA COM PAUSA

PERIGO
O ciclo “subida e descida com pausa” é indicado para um produto 
a envolver com altura máxima equivalente a 1500 mm. Acima 
dessa altura é necessário utilizar adequados dispositivos de 
proteção individual em função do risco de queda e de trabalho a 
uma altura superior a 1500 mm.

Ciclo automático de subida e descida ou apenas subida com pausa ao 
alcançar o cimo do produto a envolver; antes da pausa o carro pode 
descer em uma cota configurada através de F23. A máquina para e 
espera a reinicialização e colocando um lento sinal intermitente. Se 
a máquina estiver equipada com pressor, este sobe durante tempo 
configurado em F60.

Para completar o ciclo de envolvimento em pausa é necessário 
pressionar o botão de inicio de ciclo (A).

Se o ciclo configurado for de subida e descida, o carro sobe, efetua as 
rotações altas, desce para a base e depois interrompe o ciclo.

Se o ciclo configurado for só de subida, o carro volta a subir, efectua as 
rotações altas e depois interrompe o ciclo.

 »  Ver Figura 4 - pág. 12
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2.4 CICLO OPERACIONAL SEMIAUTOMÁTICO

F01 = 01 - CICLO COMPLETO DE SUBIDA E DESCIDA

Ciclo automático que permite envolver o palete partindo da base para 
alcançar o cimo e regressar à base.

Durante o envolvimento, através dos botões (B) (carro em fase de 
subida) o (G) (carro em fase de descida), é possível parar o movimento 
do carro e fazê-lo repartir para realizar os ciclos de reforço locais.

FIGURA

F01 = 02 - CICLO SOMENTE SUBIDA OU SOMENTE DESCIDA

PERIGO
O ciclo “somente subida” ou “somente descida” é indicado para 
produtos a envolver com altura máxima equivalente a 1500 mm. 
Acima dessa altura é necessário utilizar adequados dispositivos 
de proteção individual em função do risco de queda e de trabalho 
a uma altura superior a 1500 mm. 

Ciclo automático que permite envolver o produto no palete partindo 
da base até ao cimo ou partindo do cimo até à base. 

Durante o envolvimento, através dos botões (B) (carro em fase de 
subida) ou (G) (carro em fase de descida) é possível parar o movimento 
do carro e fazê-lo repartir para realizar os ciclos de reforço locais.

F10 - CICLO COM PARTIDA À ALTURA PRÉ-ESTABELECIDA

Ciclo automático que permite de envolver o palete partindo de uma 
altura pré-estabelecida cujo o valor é definido através da função F10.

F11 - CICLO COM PARADA EM ALTURA PREESTABELECIDA

Ciclo automático que permite o envolvimento do palete parando a uma 
altura pré-estabelecida cujo valor é configurado através da função F11.

F21 = 01 - CICLO COM PREENSOR (OPCIONAL)

Ciclo automático utilizável quando a máquina está equipada com o 
grupo preensor opcional.

F21 = 1 INCLUÍDO  F21 = 0 EXCLUÍDO

Depois da pressão do botão de inicialização de ciclo (A), um sinalizador 
acústico avisa com uma antecipação de cinco segundos a descida do 
elemento chato preensor.

 - Decorrido o tempo do aviso sonoro, o pressor desce até entrar em 
contacto com a parte superior do produto. Com a função F25, adia-
se a paragem da descida para regular a pressão no produto.

 - A mesa inicia a rodar e começa a fase de envolvimento do produto 
no palete.

 - No final do ciclo o braço para e o elemento chato preensor volta a 
subir, liberando o produto para a descarga.

Para comandar manualmente a subida e a descida do preensor é 
necessário visualizar a função F21 (que deverá ser configurada a 1) e 
pressionar o botão (F) para a subida ou (G)   para a descida.

F22 = 01 - CICLO COMPLETO DE SUBIDA E DESCIDA COM PAUSA

PERIGO
O ciclo “subida e descida com pausa” é indicado para um produto 
a envolver com altura máxima equivalente a 1500 mm. Acima 
dessa altura é necessário utilizar adequados dispositivos de 
proteção individual em função do risco de queda e de trabalho a 
uma altura superior a 1500 mm.

Ciclo automático de subida e descida ou apenas subida com pausa ao 
alcançar o cimo do produto a envolver; antes da pausa o carro pode 
descer em uma cota configurada através de F23. A máquina para e 
espera a reinicialização e colocando um lento sinal intermitente. Se 
a máquina estiver equipada com pressor, este sobe durante tempo 
configurado em F60.

Para completar o ciclo de envolvimento em pausa é necessário 
pressionar o botão de inicio de ciclo (A).

Se o ciclo configurado for de subida e descida, o carro sobe, efetua as 
rotações altas, desce para a base e depois interrompe o ciclo.

Se o ciclo configurado for só de subida, o carro volta a subir, efectua as 
rotações altas e depois interrompe o ciclo.

 »  Ver Figura 4 - pág. 12

 »  Ver Figura 4 - pág. 12 F01 = 03 - CICLO OPERACIONAL SEMIAUTOMÁTICO

Após configurar o ciclo semiautomático, pressionar o botão de START 
(A).

A mesa começa a rodar e inicia a fase de enrolamento do palete.

Comandar a subida e a descida do carro pressionando os botões (B) e 
(G). Para comandar a parada da mesa em fase, pressionar o botão (H).

F30 CICLO OPERATIVO SEMIAUTOMÁTICO

Ciclo automático que permite enrolar o palete em passos.

O carro sobe à cota configurada em F30, realiza o número de rotações 
configuradas em F31 e repete até chegar à parte superior do produto.

Durante as rotações de reforço é possível regular a tensão e a extensão 
da película através dos parâmetros configurados em F32 e F33.
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2.5 LISTA DE ALARMES

Código Descrição Causas Soluções

E01 Fotocélula transpalete 
interrompida

 - A fotocélula de segurança está 
ativada.

 - A fotocélula não tem obstáculos, 
mas o sinal não chega à placa.

 - Remover o obstáculo /verifi car espelho da 
fotocélula de segurança.

 - Verifi car se a fotocélula está a funcionar e se o 
seu led muda de estado inserindo um obstáculo. 
Se não estiver a funcionar, substitua-o. Verifi car 
a continuidade do cabo com os sinais no quadro 
1+ e 8.3. Se estiver interrompido, substitua-o.

E02 Anomalia rotação 
ou marcha, motor 
bloqueado

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O sensor não lê os dentes porque a 
roda fónica está rota ou torta.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O motor parece funcionar a menos 
de 500 rpm durante mais de 2,5 s.

 - A máquina não se move, mesmo 
com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm).

 - Reparar / substituir a roda fónica.

 - Certifi car-se do bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - Se o robô estiver a rodar num pavimento não 
adequado (carpetes), escolher um pavimento 
nivelado liso, mas não escorregadio. Se o alarme 
for necessário na fase de abrandamento, o 
sensor não lê todos os pedais da roda fónica.

 - O acionamento ou inversor não 
recebe o consentimento para o 
arranque, verifi car a cablagem.
O acionamento ou inversor está com anomalia, 
comunicar o código que este último assinala. 
Se motor em DC, verifi car as escovas do motor.
O cabo do motor não está corretamente ligado, 
verifi car a cablagem e as tensões, também no 
travão se presente. O travão eletromecânico do 
motor, se presente, poderá não desengatar, pelo 
que é preciso regulá-lo ou substituí-lo. O grupo 
motor pode estar danifi cado ou defeituoso, 
substituí-lo.

E03 Reinício após queda de 
tensão

 - A placa de circuito reiniciou-se.

 - A máquina parou e mostra este 
aviso.

 - Premir a tecla RESET.

 - Ocorreu uma queda de tensão e a máquina 
desligou-se e depois voltou a ligar-se: pressionar 
a tecla RESET (falta de alimentação) ou a 
campainha (touch).

E04 Activação fi m de curso 
anti-esmagamento carro

 - Obstáculo embaixo do carro.

 - Permanece o alarme E04 sem 
nenhum obstáculo.

 - Remover o obstáculo e premir a tecla RESET.

 - Verifi car o correto funcionamento mecânico do 
micro e do prato antiesmagamento, em caso de 
sensor partido ou prato deformado, as peças 
devem ser substituídas. Verifi que os contactos 
elétricos e se o sinal alcança a placa. Se o 
sensor estiver partido ou o cabo interrompido, 
é necessário substituir.

E08 Anomalia subida/descida 
carro

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O carro move-se somente em uma 
direcção.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O carro porta-bobina não se move, 
mesmo com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm), se a 
roda fónica estiver rota ou danifi cada, deve ser 
substituída.

 - Controlar se o sinal de comando alcança o 
accionamento; em seguida, verifi car também se 
o led de estado está aceso. Controlar se o fi m de 
curso do carro não está premido ou bloqueado.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico, se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - O acionamento ou inversor não recebe o 
consentimento para o arranque, verifi car a 
cablagem. O acionamento ou inversor está com 
anomalia, comunicar o código que este último 
assinala. Se motor em DC, verifi car as escovas do 
motor. O cabo do motor não está corretamente 
ligado, verifi car a cablagem e as tensões, 
também no travão se presente. O grupo motor 
pode estar danifi cado ou defeituoso, substituí-
lo. Verifi car estado da bateria.

E09 Paragem após ruptura 
do fi lme ou fi m do fi lme

 - A bobina do fi lme terminou.

 - A borda do fi lme soltou-se ou o 
fi lme rompeu-se.

 - O fi lme não sai.

 - A película não está presa no 
produto de forma correta.

 - Trocar bobina.

 - Prender de novo o fi lme na palete.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor de 
efeito Hall presente no rolo bailarino removendo 
o fi lme e accioná-lo manualmente. Se não estiver 
a funcionar, verifi car o bom funcionamento do 
sensor. O valor do estiramento do fi lme está 
alto, abaixe-o.

 - Se a película não passar dentro do carro nos 
primeiros (x) segundos, o alarme aciona-se. 
Prender película com maior tensionamento.

E10 Erro fi m-de-curso carro  - Erro de cablagem ou falta de 
alimentação.

 - Verifi car a cablagem dos fi ns de curso e a 
alimentação eléctrica dos mesmos. Verifi car 
escovas do motor do carro.

E11 Erro fi m-de-curso baixo: 
não se fechou durante a 
subida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo. Verifi car escovas do motor do carro.

E12 Erro fi m-de-curso alto: 
não se fechou durante a 
descida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo.

E13 Erro fi m-de-curso baixo: 
abriu-se durante a 
subida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E14 Erro fi m-de-curso alto: 
abriu-se durante a 
descida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E16 Intervenção de 
emergência

 - Botão de emergência premido.

 - Porta do carro aberta.

 - Desbloquear o botão e restabelecer o circuito 
de potência.

 - Fechar a porta e restabelecer o circuito de 
potência. Se se trata de carro MB ou EB, 
verifi car a ponte no conector. Verifi car Micro de 
emergência.

E20 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#0

 - Nenhuma resposta da memória.  - Substituir a memória I2C (24LC256).

E21 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#1

 - Timeout da memória.  - Substituir a memória (24LC256).

E22 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#2

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E23 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#3

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E24 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #4

 - Memória ocupada.  - Substituir a memória (24LC256).

E25 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #5

 - Erro de escrita.  - Substituir a memória (24LC256).

E26 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#1

 - Periférico ocupado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E27 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#2

 - Interrupção durante a escrita.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E28 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#3

 - Verifi cação de dado após escrita 
sem sucesso.

 - Substituir microcontrolador (PIC).

E29 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#4

 - Timeout na escrita dado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E50 Erro nos sensores 
posição do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme

 - Ambos os sensores estão 
ocupados.

 - Certifi car-se da correcta cablagem eléctrica ou 
correcta instalação e funcionamento mecânico.

E51 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa 
do fi lme durante o 
fechamento

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
alto.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E52 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme durante a abertura

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
baixo.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E53 Erro fi m de curso alto: 
não se ocupou durante 
o comando de subida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
subida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor alto. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E54 Erro fi m de curso baixo: 
não se ocupou durante 
o comando de descida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
descida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor baixo. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E62 Carro pressor na 
descida, mas prato 
pressor fora da posição 
não pode detectar a 
palete (Mesas)

 - Prato pressor bloqueado.  - Rodar manualmente o prato pressor. O came do 
prato pressor deve passar a < 2 mm do sensor; 
verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led se 
acender, verifi car o funcionamento do cabo. Se 
o sensor não assinalar nada, será necessário 
substitui-lo.

E64 Carro pressor encontrou 
antes o carro fi lme, mas 
não a palete (Mesas)

 - A palete é muito baixa.  - Para envolver, excluir o pressor.

E90 A fotocélula ativou-se 
na entrada durante o 
transporte de um palete 
no transportador de 
rolos giratório (Mesas)

 - Palete fora de posição.  - Reposicionar o palete e verifi car o funcionamento 
das fotocélulas.

E91 Tentativa de iniciar a 
plataforma enquanto 
uma fotocélula na 
entrada ou na saída do 
transportador de rolos 
giratório está ativada 
(Mesas)

 - Palete em trânsito.  - Remover palete.

E92 Alarme transportador de 
rolos giratório já ativado 
durante o carregamento 
de um palete novo: 
as fotocélulas no 
transportador de rolos 
devem estar ambas 
inativas antes da carga 
(Mesas)

 - Palete em descarga enquanto um 
novo palete está em carga.

 - Em primeiro lugar, descarregar o palete em 
trânsito e, em seguida, carregar o novo palete.

E93 Alarme detetado palete 
sobredimensionado no 
transportador de rolos 
giratório: as fotocélulas 
no transportador de 
rolos estão ambas ativas 
durante a carga. (Mesas)

 - O palete é demasiado longo.  - Remover palete.

E94 Alarme plataforma 
desfasada durante o 
transporte do palete 
na entrada ou saída do 
transportador de rolos 
(Mesas)

 - A mesa não foi sincronizada.  - Sair da modalidade automática e sincronizar a 
mesa.

E95 Alarme saída ocupada 
durante a descarga do 
palete do transportador 
de rolos giratório: as 
duas fotocélulas na linha 
de descarga estão ambas 
ativadas. (Mesas)

 - As fotocélulas estão ativadas.  - Verifi car estado das fotocélulas.

E96 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
carregamento do palete 
(Mesas)

 - Tempo-limite de carga do palete.  - Verifi car o não carregamento do palete.

E97 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
descarregamento do 
palete (Mesas)

 - Tempo-limite de descarga do 
palete.

 - Verifi car o não carregamento do palete.

E99 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
transporte de um palete 
nos transportadores de 
rolos na entrada (Mesas)

 - Tempo-limite de transporte do 
palete.

 - Verifi car o transporte do palete nos 
transportadores de rolos.
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Código Descrição Causas Soluções

E01 Fotocélula transpalete 
interrompida

 - A fotocélula de segurança está 
ativada.

 - A fotocélula não tem obstáculos, 
mas o sinal não chega à placa.

 - Remover o obstáculo /verifi car espelho da 
fotocélula de segurança.

 - Verifi car se a fotocélula está a funcionar e se o 
seu led muda de estado inserindo um obstáculo. 
Se não estiver a funcionar, substitua-o. Verifi car 
a continuidade do cabo com os sinais no quadro 
1+ e 8.3. Se estiver interrompido, substitua-o.

E02 Anomalia rotação 
ou marcha, motor 
bloqueado

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O sensor não lê os dentes porque a 
roda fónica está rota ou torta.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O motor parece funcionar a menos 
de 500 rpm durante mais de 2,5 s.

 - A máquina não se move, mesmo 
com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm).

 - Reparar / substituir a roda fónica.

 - Certifi car-se do bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - Se o robô estiver a rodar num pavimento não 
adequado (carpetes), escolher um pavimento 
nivelado liso, mas não escorregadio. Se o alarme 
for necessário na fase de abrandamento, o 
sensor não lê todos os pedais da roda fónica.

 - O acionamento ou inversor não 
recebe o consentimento para o 
arranque, verifi car a cablagem.
O acionamento ou inversor está com anomalia, 
comunicar o código que este último assinala. 
Se motor em DC, verifi car as escovas do motor.
O cabo do motor não está corretamente ligado, 
verifi car a cablagem e as tensões, também no 
travão se presente. O travão eletromecânico do 
motor, se presente, poderá não desengatar, pelo 
que é preciso regulá-lo ou substituí-lo. O grupo 
motor pode estar danifi cado ou defeituoso, 
substituí-lo.

E03 Reinício após queda de 
tensão

 - A placa de circuito reiniciou-se.

 - A máquina parou e mostra este 
aviso.

 - Premir a tecla RESET.

 - Ocorreu uma queda de tensão e a máquina 
desligou-se e depois voltou a ligar-se: pressionar 
a tecla RESET (falta de alimentação) ou a 
campainha (touch).

E04 Activação fi m de curso 
anti-esmagamento carro

 - Obstáculo embaixo do carro.

 - Permanece o alarme E04 sem 
nenhum obstáculo.

 - Remover o obstáculo e premir a tecla RESET.

 - Verifi car o correto funcionamento mecânico do 
micro e do prato antiesmagamento, em caso de 
sensor partido ou prato deformado, as peças 
devem ser substituídas. Verifi que os contactos 
elétricos e se o sinal alcança a placa. Se o 
sensor estiver partido ou o cabo interrompido, 
é necessário substituir.

E08 Anomalia subida/descida 
carro

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O carro move-se somente em uma 
direcção.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O carro porta-bobina não se move, 
mesmo com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm), se a 
roda fónica estiver rota ou danifi cada, deve ser 
substituída.

 - Controlar se o sinal de comando alcança o 
accionamento; em seguida, verifi car também se 
o led de estado está aceso. Controlar se o fi m de 
curso do carro não está premido ou bloqueado.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico, se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - O acionamento ou inversor não recebe o 
consentimento para o arranque, verifi car a 
cablagem. O acionamento ou inversor está com 
anomalia, comunicar o código que este último 
assinala. Se motor em DC, verifi car as escovas do 
motor. O cabo do motor não está corretamente 
ligado, verifi car a cablagem e as tensões, 
também no travão se presente. O grupo motor 
pode estar danifi cado ou defeituoso, substituí-
lo. Verifi car estado da bateria.

E09 Paragem após ruptura 
do fi lme ou fi m do fi lme

 - A bobina do fi lme terminou.

 - A borda do fi lme soltou-se ou o 
fi lme rompeu-se.

 - O fi lme não sai.

 - A película não está presa no 
produto de forma correta.

 - Trocar bobina.

 - Prender de novo o fi lme na palete.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor de 
efeito Hall presente no rolo bailarino removendo 
o fi lme e accioná-lo manualmente. Se não estiver 
a funcionar, verifi car o bom funcionamento do 
sensor. O valor do estiramento do fi lme está 
alto, abaixe-o.

 - Se a película não passar dentro do carro nos 
primeiros (x) segundos, o alarme aciona-se. 
Prender película com maior tensionamento.

E10 Erro fi m-de-curso carro  - Erro de cablagem ou falta de 
alimentação.

 - Verifi car a cablagem dos fi ns de curso e a 
alimentação eléctrica dos mesmos. Verifi car 
escovas do motor do carro.

E11 Erro fi m-de-curso baixo: 
não se fechou durante a 
subida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo. Verifi car escovas do motor do carro.

E12 Erro fi m-de-curso alto: 
não se fechou durante a 
descida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo.

E13 Erro fi m-de-curso baixo: 
abriu-se durante a 
subida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E14 Erro fi m-de-curso alto: 
abriu-se durante a 
descida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E16 Intervenção de 
emergência

 - Botão de emergência premido.

 - Porta do carro aberta.

 - Desbloquear o botão e restabelecer o circuito 
de potência.

 - Fechar a porta e restabelecer o circuito de 
potência. Se se trata de carro MB ou EB, 
verifi car a ponte no conector. Verifi car Micro de 
emergência.

E20 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#0

 - Nenhuma resposta da memória.  - Substituir a memória I2C (24LC256).

E21 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#1

 - Timeout da memória.  - Substituir a memória (24LC256).

E22 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#2

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E23 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#3

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E24 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #4

 - Memória ocupada.  - Substituir a memória (24LC256).

E25 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #5

 - Erro de escrita.  - Substituir a memória (24LC256).

E26 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#1

 - Periférico ocupado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E27 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#2

 - Interrupção durante a escrita.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E28 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#3

 - Verifi cação de dado após escrita 
sem sucesso.

 - Substituir microcontrolador (PIC).

E29 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#4

 - Timeout na escrita dado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E50 Erro nos sensores 
posição do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme

 - Ambos os sensores estão 
ocupados.

 - Certifi car-se da correcta cablagem eléctrica ou 
correcta instalação e funcionamento mecânico.

E51 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa 
do fi lme durante o 
fechamento

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
alto.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E52 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme durante a abertura

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
baixo.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E53 Erro fi m de curso alto: 
não se ocupou durante 
o comando de subida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
subida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor alto. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E54 Erro fi m de curso baixo: 
não se ocupou durante 
o comando de descida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
descida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor baixo. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E62 Carro pressor na 
descida, mas prato 
pressor fora da posição 
não pode detectar a 
palete (Mesas)

 - Prato pressor bloqueado.  - Rodar manualmente o prato pressor. O came do 
prato pressor deve passar a < 2 mm do sensor; 
verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led se 
acender, verifi car o funcionamento do cabo. Se 
o sensor não assinalar nada, será necessário 
substitui-lo.

E64 Carro pressor encontrou 
antes o carro fi lme, mas 
não a palete (Mesas)

 - A palete é muito baixa.  - Para envolver, excluir o pressor.

E90 A fotocélula ativou-se 
na entrada durante o 
transporte de um palete 
no transportador de 
rolos giratório (Mesas)

 - Palete fora de posição.  - Reposicionar o palete e verifi car o funcionamento 
das fotocélulas.

E91 Tentativa de iniciar a 
plataforma enquanto 
uma fotocélula na 
entrada ou na saída do 
transportador de rolos 
giratório está ativada 
(Mesas)

 - Palete em trânsito.  - Remover palete.

E92 Alarme transportador de 
rolos giratório já ativado 
durante o carregamento 
de um palete novo: 
as fotocélulas no 
transportador de rolos 
devem estar ambas 
inativas antes da carga 
(Mesas)

 - Palete em descarga enquanto um 
novo palete está em carga.

 - Em primeiro lugar, descarregar o palete em 
trânsito e, em seguida, carregar o novo palete.

E93 Alarme detetado palete 
sobredimensionado no 
transportador de rolos 
giratório: as fotocélulas 
no transportador de 
rolos estão ambas ativas 
durante a carga. (Mesas)

 - O palete é demasiado longo.  - Remover palete.

E94 Alarme plataforma 
desfasada durante o 
transporte do palete 
na entrada ou saída do 
transportador de rolos 
(Mesas)

 - A mesa não foi sincronizada.  - Sair da modalidade automática e sincronizar a 
mesa.

E95 Alarme saída ocupada 
durante a descarga do 
palete do transportador 
de rolos giratório: as 
duas fotocélulas na linha 
de descarga estão ambas 
ativadas. (Mesas)

 - As fotocélulas estão ativadas.  - Verifi car estado das fotocélulas.

E96 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
carregamento do palete 
(Mesas)

 - Tempo-limite de carga do palete.  - Verifi car o não carregamento do palete.

E97 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
descarregamento do 
palete (Mesas)

 - Tempo-limite de descarga do 
palete.

 - Verifi car o não carregamento do palete.

E99 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
transporte de um palete 
nos transportadores de 
rolos na entrada (Mesas)

 - Tempo-limite de transporte do 
palete.

 - Verifi car o transporte do palete nos 
transportadores de rolos.
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Código Descrição Causas Soluções

E01 Fotocélula transpalete 
interrompida

 - A fotocélula de segurança está 
ativada.

 - A fotocélula não tem obstáculos, 
mas o sinal não chega à placa.

 - Remover o obstáculo /verifi car espelho da 
fotocélula de segurança.

 - Verifi car se a fotocélula está a funcionar e se o 
seu led muda de estado inserindo um obstáculo. 
Se não estiver a funcionar, substitua-o. Verifi car 
a continuidade do cabo com os sinais no quadro 
1+ e 8.3. Se estiver interrompido, substitua-o.

E02 Anomalia rotação 
ou marcha, motor 
bloqueado

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O sensor não lê os dentes porque a 
roda fónica está rota ou torta.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O motor parece funcionar a menos 
de 500 rpm durante mais de 2,5 s.

 - A máquina não se move, mesmo 
com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm).

 - Reparar / substituir a roda fónica.

 - Certifi car-se do bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - Se o robô estiver a rodar num pavimento não 
adequado (carpetes), escolher um pavimento 
nivelado liso, mas não escorregadio. Se o alarme 
for necessário na fase de abrandamento, o 
sensor não lê todos os pedais da roda fónica.

 - O acionamento ou inversor não 
recebe o consentimento para o 
arranque, verifi car a cablagem.
O acionamento ou inversor está com anomalia, 
comunicar o código que este último assinala. 
Se motor em DC, verifi car as escovas do motor.
O cabo do motor não está corretamente ligado, 
verifi car a cablagem e as tensões, também no 
travão se presente. O travão eletromecânico do 
motor, se presente, poderá não desengatar, pelo 
que é preciso regulá-lo ou substituí-lo. O grupo 
motor pode estar danifi cado ou defeituoso, 
substituí-lo.

E03 Reinício após queda de 
tensão

 - A placa de circuito reiniciou-se.

 - A máquina parou e mostra este 
aviso.

 - Premir a tecla RESET.

 - Ocorreu uma queda de tensão e a máquina 
desligou-se e depois voltou a ligar-se: pressionar 
a tecla RESET (falta de alimentação) ou a 
campainha (touch).

E04 Activação fi m de curso 
anti-esmagamento carro

 - Obstáculo embaixo do carro.

 - Permanece o alarme E04 sem 
nenhum obstáculo.

 - Remover o obstáculo e premir a tecla RESET.

 - Verifi car o correto funcionamento mecânico do 
micro e do prato antiesmagamento, em caso de 
sensor partido ou prato deformado, as peças 
devem ser substituídas. Verifi que os contactos 
elétricos e se o sinal alcança a placa. Se o 
sensor estiver partido ou o cabo interrompido, 
é necessário substituir.

E08 Anomalia subida/descida 
carro

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O carro move-se somente em uma 
direcção.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O carro porta-bobina não se move, 
mesmo com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm), se a 
roda fónica estiver rota ou danifi cada, deve ser 
substituída.

 - Controlar se o sinal de comando alcança o 
accionamento; em seguida, verifi car também se 
o led de estado está aceso. Controlar se o fi m de 
curso do carro não está premido ou bloqueado.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico, se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - O acionamento ou inversor não recebe o 
consentimento para o arranque, verifi car a 
cablagem. O acionamento ou inversor está com 
anomalia, comunicar o código que este último 
assinala. Se motor em DC, verifi car as escovas do 
motor. O cabo do motor não está corretamente 
ligado, verifi car a cablagem e as tensões, 
também no travão se presente. O grupo motor 
pode estar danifi cado ou defeituoso, substituí-
lo. Verifi car estado da bateria.

E09 Paragem após ruptura 
do fi lme ou fi m do fi lme

 - A bobina do fi lme terminou.

 - A borda do fi lme soltou-se ou o 
fi lme rompeu-se.

 - O fi lme não sai.

 - A película não está presa no 
produto de forma correta.

 - Trocar bobina.

 - Prender de novo o fi lme na palete.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor de 
efeito Hall presente no rolo bailarino removendo 
o fi lme e accioná-lo manualmente. Se não estiver 
a funcionar, verifi car o bom funcionamento do 
sensor. O valor do estiramento do fi lme está 
alto, abaixe-o.

 - Se a película não passar dentro do carro nos 
primeiros (x) segundos, o alarme aciona-se. 
Prender película com maior tensionamento.

E10 Erro fi m-de-curso carro  - Erro de cablagem ou falta de 
alimentação.

 - Verifi car a cablagem dos fi ns de curso e a 
alimentação eléctrica dos mesmos. Verifi car 
escovas do motor do carro.

E11 Erro fi m-de-curso baixo: 
não se fechou durante a 
subida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo. Verifi car escovas do motor do carro.

E12 Erro fi m-de-curso alto: 
não se fechou durante a 
descida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo.

E13 Erro fi m-de-curso baixo: 
abriu-se durante a 
subida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E14 Erro fi m-de-curso alto: 
abriu-se durante a 
descida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E16 Intervenção de 
emergência

 - Botão de emergência premido.

 - Porta do carro aberta.

 - Desbloquear o botão e restabelecer o circuito 
de potência.

 - Fechar a porta e restabelecer o circuito de 
potência. Se se trata de carro MB ou EB, 
verifi car a ponte no conector. Verifi car Micro de 
emergência.

E20 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#0

 - Nenhuma resposta da memória.  - Substituir a memória I2C (24LC256).

E21 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#1

 - Timeout da memória.  - Substituir a memória (24LC256).

E22 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#2

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E23 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#3

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E24 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #4

 - Memória ocupada.  - Substituir a memória (24LC256).

E25 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #5

 - Erro de escrita.  - Substituir a memória (24LC256).

E26 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#1

 - Periférico ocupado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E27 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#2

 - Interrupção durante a escrita.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E28 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#3

 - Verifi cação de dado após escrita 
sem sucesso.

 - Substituir microcontrolador (PIC).

E29 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#4

 - Timeout na escrita dado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E50 Erro nos sensores 
posição do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme

 - Ambos os sensores estão 
ocupados.

 - Certifi car-se da correcta cablagem eléctrica ou 
correcta instalação e funcionamento mecânico.

E51 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa 
do fi lme durante o 
fechamento

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
alto.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E52 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme durante a abertura

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
baixo.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E53 Erro fi m de curso alto: 
não se ocupou durante 
o comando de subida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
subida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor alto. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E54 Erro fi m de curso baixo: 
não se ocupou durante 
o comando de descida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
descida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor baixo. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E62 Carro pressor na 
descida, mas prato 
pressor fora da posição 
não pode detectar a 
palete (Mesas)

 - Prato pressor bloqueado.  - Rodar manualmente o prato pressor. O came do 
prato pressor deve passar a < 2 mm do sensor; 
verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led se 
acender, verifi car o funcionamento do cabo. Se 
o sensor não assinalar nada, será necessário 
substitui-lo.

E64 Carro pressor encontrou 
antes o carro fi lme, mas 
não a palete (Mesas)

 - A palete é muito baixa.  - Para envolver, excluir o pressor.

E90 A fotocélula ativou-se 
na entrada durante o 
transporte de um palete 
no transportador de 
rolos giratório (Mesas)

 - Palete fora de posição.  - Reposicionar o palete e verifi car o funcionamento 
das fotocélulas.

E91 Tentativa de iniciar a 
plataforma enquanto 
uma fotocélula na 
entrada ou na saída do 
transportador de rolos 
giratório está ativada 
(Mesas)

 - Palete em trânsito.  - Remover palete.

E92 Alarme transportador de 
rolos giratório já ativado 
durante o carregamento 
de um palete novo: 
as fotocélulas no 
transportador de rolos 
devem estar ambas 
inativas antes da carga 
(Mesas)

 - Palete em descarga enquanto um 
novo palete está em carga.

 - Em primeiro lugar, descarregar o palete em 
trânsito e, em seguida, carregar o novo palete.

E93 Alarme detetado palete 
sobredimensionado no 
transportador de rolos 
giratório: as fotocélulas 
no transportador de 
rolos estão ambas ativas 
durante a carga. (Mesas)

 - O palete é demasiado longo.  - Remover palete.

E94 Alarme plataforma 
desfasada durante o 
transporte do palete 
na entrada ou saída do 
transportador de rolos 
(Mesas)

 - A mesa não foi sincronizada.  - Sair da modalidade automática e sincronizar a 
mesa.

E95 Alarme saída ocupada 
durante a descarga do 
palete do transportador 
de rolos giratório: as 
duas fotocélulas na linha 
de descarga estão ambas 
ativadas. (Mesas)

 - As fotocélulas estão ativadas.  - Verifi car estado das fotocélulas.

E96 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
carregamento do palete 
(Mesas)

 - Tempo-limite de carga do palete.  - Verifi car o não carregamento do palete.

E97 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
descarregamento do 
palete (Mesas)

 - Tempo-limite de descarga do 
palete.

 - Verifi car o não carregamento do palete.

E99 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
transporte de um palete 
nos transportadores de 
rolos na entrada (Mesas)

 - Tempo-limite de transporte do 
palete.

 - Verifi car o transporte do palete nos 
transportadores de rolos.
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Código Descrição Causas Soluções

E01 Fotocélula transpalete 
interrompida

 - A fotocélula de segurança está 
ativada.

 - A fotocélula não tem obstáculos, 
mas o sinal não chega à placa.

 - Remover o obstáculo /verifi car espelho da 
fotocélula de segurança.

 - Verifi car se a fotocélula está a funcionar e se o 
seu led muda de estado inserindo um obstáculo. 
Se não estiver a funcionar, substitua-o. Verifi car 
a continuidade do cabo com os sinais no quadro 
1+ e 8.3. Se estiver interrompido, substitua-o.

E02 Anomalia rotação 
ou marcha, motor 
bloqueado

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O sensor não lê os dentes porque a 
roda fónica está rota ou torta.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O motor parece funcionar a menos 
de 500 rpm durante mais de 2,5 s.

 - A máquina não se move, mesmo 
com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm).

 - Reparar / substituir a roda fónica.

 - Certifi car-se do bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - Se o robô estiver a rodar num pavimento não 
adequado (carpetes), escolher um pavimento 
nivelado liso, mas não escorregadio. Se o alarme 
for necessário na fase de abrandamento, o 
sensor não lê todos os pedais da roda fónica.

 - O acionamento ou inversor não 
recebe o consentimento para o 
arranque, verifi car a cablagem.
O acionamento ou inversor está com anomalia, 
comunicar o código que este último assinala. 
Se motor em DC, verifi car as escovas do motor.
O cabo do motor não está corretamente ligado, 
verifi car a cablagem e as tensões, também no 
travão se presente. O travão eletromecânico do 
motor, se presente, poderá não desengatar, pelo 
que é preciso regulá-lo ou substituí-lo. O grupo 
motor pode estar danifi cado ou defeituoso, 
substituí-lo.

E03 Reinício após queda de 
tensão

 - A placa de circuito reiniciou-se.

 - A máquina parou e mostra este 
aviso.

 - Premir a tecla RESET.

 - Ocorreu uma queda de tensão e a máquina 
desligou-se e depois voltou a ligar-se: pressionar 
a tecla RESET (falta de alimentação) ou a 
campainha (touch).

E04 Activação fi m de curso 
anti-esmagamento carro

 - Obstáculo embaixo do carro.

 - Permanece o alarme E04 sem 
nenhum obstáculo.

 - Remover o obstáculo e premir a tecla RESET.

 - Verifi car o correto funcionamento mecânico do 
micro e do prato antiesmagamento, em caso de 
sensor partido ou prato deformado, as peças 
devem ser substituídas. Verifi que os contactos 
elétricos e se o sinal alcança a placa. Se o 
sensor estiver partido ou o cabo interrompido, 
é necessário substituir.

E08 Anomalia subida/descida 
carro

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O carro move-se somente em uma 
direcção.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O carro porta-bobina não se move, 
mesmo com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm), se a 
roda fónica estiver rota ou danifi cada, deve ser 
substituída.

 - Controlar se o sinal de comando alcança o 
accionamento; em seguida, verifi car também se 
o led de estado está aceso. Controlar se o fi m de 
curso do carro não está premido ou bloqueado.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico, se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - O acionamento ou inversor não recebe o 
consentimento para o arranque, verifi car a 
cablagem. O acionamento ou inversor está com 
anomalia, comunicar o código que este último 
assinala. Se motor em DC, verifi car as escovas do 
motor. O cabo do motor não está corretamente 
ligado, verifi car a cablagem e as tensões, 
também no travão se presente. O grupo motor 
pode estar danifi cado ou defeituoso, substituí-
lo. Verifi car estado da bateria.

E09 Paragem após ruptura 
do fi lme ou fi m do fi lme

 - A bobina do fi lme terminou.

 - A borda do fi lme soltou-se ou o 
fi lme rompeu-se.

 - O fi lme não sai.

 - A película não está presa no 
produto de forma correta.

 - Trocar bobina.

 - Prender de novo o fi lme na palete.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor de 
efeito Hall presente no rolo bailarino removendo 
o fi lme e accioná-lo manualmente. Se não estiver 
a funcionar, verifi car o bom funcionamento do 
sensor. O valor do estiramento do fi lme está 
alto, abaixe-o.

 - Se a película não passar dentro do carro nos 
primeiros (x) segundos, o alarme aciona-se. 
Prender película com maior tensionamento.

E10 Erro fi m-de-curso carro  - Erro de cablagem ou falta de 
alimentação.

 - Verifi car a cablagem dos fi ns de curso e a 
alimentação eléctrica dos mesmos. Verifi car 
escovas do motor do carro.

E11 Erro fi m-de-curso baixo: 
não se fechou durante a 
subida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo. Verifi car escovas do motor do carro.

E12 Erro fi m-de-curso alto: 
não se fechou durante a 
descida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo.

E13 Erro fi m-de-curso baixo: 
abriu-se durante a 
subida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E14 Erro fi m-de-curso alto: 
abriu-se durante a 
descida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E16 Intervenção de 
emergência

 - Botão de emergência premido.

 - Porta do carro aberta.

 - Desbloquear o botão e restabelecer o circuito 
de potência.

 - Fechar a porta e restabelecer o circuito de 
potência. Se se trata de carro MB ou EB, 
verifi car a ponte no conector. Verifi car Micro de 
emergência.

E20 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#0

 - Nenhuma resposta da memória.  - Substituir a memória I2C (24LC256).

E21 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#1

 - Timeout da memória.  - Substituir a memória (24LC256).

E22 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#2

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E23 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#3

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E24 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #4

 - Memória ocupada.  - Substituir a memória (24LC256).

E25 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #5

 - Erro de escrita.  - Substituir a memória (24LC256).

E26 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#1

 - Periférico ocupado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E27 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#2

 - Interrupção durante a escrita.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E28 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#3

 - Verifi cação de dado após escrita 
sem sucesso.

 - Substituir microcontrolador (PIC).

E29 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#4

 - Timeout na escrita dado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E50 Erro nos sensores 
posição do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme

 - Ambos os sensores estão 
ocupados.

 - Certifi car-se da correcta cablagem eléctrica ou 
correcta instalação e funcionamento mecânico.

E51 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa 
do fi lme durante o 
fechamento

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
alto.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E52 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme durante a abertura

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
baixo.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E53 Erro fi m de curso alto: 
não se ocupou durante 
o comando de subida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
subida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor alto. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E54 Erro fi m de curso baixo: 
não se ocupou durante 
o comando de descida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
descida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor baixo. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E62 Carro pressor na 
descida, mas prato 
pressor fora da posição 
não pode detectar a 
palete (Mesas)

 - Prato pressor bloqueado.  - Rodar manualmente o prato pressor. O came do 
prato pressor deve passar a < 2 mm do sensor; 
verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led se 
acender, verifi car o funcionamento do cabo. Se 
o sensor não assinalar nada, será necessário 
substitui-lo.

E64 Carro pressor encontrou 
antes o carro fi lme, mas 
não a palete (Mesas)

 - A palete é muito baixa.  - Para envolver, excluir o pressor.

E90 A fotocélula ativou-se 
na entrada durante o 
transporte de um palete 
no transportador de 
rolos giratório (Mesas)

 - Palete fora de posição.  - Reposicionar o palete e verifi car o funcionamento 
das fotocélulas.

E91 Tentativa de iniciar a 
plataforma enquanto 
uma fotocélula na 
entrada ou na saída do 
transportador de rolos 
giratório está ativada 
(Mesas)

 - Palete em trânsito.  - Remover palete.

E92 Alarme transportador de 
rolos giratório já ativado 
durante o carregamento 
de um palete novo: 
as fotocélulas no 
transportador de rolos 
devem estar ambas 
inativas antes da carga 
(Mesas)

 - Palete em descarga enquanto um 
novo palete está em carga.

 - Em primeiro lugar, descarregar o palete em 
trânsito e, em seguida, carregar o novo palete.

E93 Alarme detetado palete 
sobredimensionado no 
transportador de rolos 
giratório: as fotocélulas 
no transportador de 
rolos estão ambas ativas 
durante a carga. (Mesas)

 - O palete é demasiado longo.  - Remover palete.

E94 Alarme plataforma 
desfasada durante o 
transporte do palete 
na entrada ou saída do 
transportador de rolos 
(Mesas)

 - A mesa não foi sincronizada.  - Sair da modalidade automática e sincronizar a 
mesa.

E95 Alarme saída ocupada 
durante a descarga do 
palete do transportador 
de rolos giratório: as 
duas fotocélulas na linha 
de descarga estão ambas 
ativadas. (Mesas)

 - As fotocélulas estão ativadas.  - Verifi car estado das fotocélulas.

E96 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
carregamento do palete 
(Mesas)

 - Tempo-limite de carga do palete.  - Verifi car o não carregamento do palete.

E97 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
descarregamento do 
palete (Mesas)

 - Tempo-limite de descarga do 
palete.

 - Verifi car o não carregamento do palete.

E99 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
transporte de um palete 
nos transportadores de 
rolos na entrada (Mesas)

 - Tempo-limite de transporte do 
palete.

 - Verifi car o transporte do palete nos 
transportadores de rolos.
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Código Descrição Causas Soluções

E01 Fotocélula transpalete 
interrompida

 - A fotocélula de segurança está 
ativada.

 - A fotocélula não tem obstáculos, 
mas o sinal não chega à placa.

 - Remover o obstáculo /verifi car espelho da 
fotocélula de segurança.

 - Verifi car se a fotocélula está a funcionar e se o 
seu led muda de estado inserindo um obstáculo. 
Se não estiver a funcionar, substitua-o. Verifi car 
a continuidade do cabo com os sinais no quadro 
1+ e 8.3. Se estiver interrompido, substitua-o.

E02 Anomalia rotação 
ou marcha, motor 
bloqueado

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O sensor não lê os dentes porque a 
roda fónica está rota ou torta.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O motor parece funcionar a menos 
de 500 rpm durante mais de 2,5 s.

 - A máquina não se move, mesmo 
com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm).

 - Reparar / substituir a roda fónica.

 - Certifi car-se do bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - Se o robô estiver a rodar num pavimento não 
adequado (carpetes), escolher um pavimento 
nivelado liso, mas não escorregadio. Se o alarme 
for necessário na fase de abrandamento, o 
sensor não lê todos os pedais da roda fónica.

 - O acionamento ou inversor não 
recebe o consentimento para o 
arranque, verifi car a cablagem.
O acionamento ou inversor está com anomalia, 
comunicar o código que este último assinala. 
Se motor em DC, verifi car as escovas do motor.
O cabo do motor não está corretamente ligado, 
verifi car a cablagem e as tensões, também no 
travão se presente. O travão eletromecânico do 
motor, se presente, poderá não desengatar, pelo 
que é preciso regulá-lo ou substituí-lo. O grupo 
motor pode estar danifi cado ou defeituoso, 
substituí-lo.

E03 Reinício após queda de 
tensão

 - A placa de circuito reiniciou-se.

 - A máquina parou e mostra este 
aviso.

 - Premir a tecla RESET.

 - Ocorreu uma queda de tensão e a máquina 
desligou-se e depois voltou a ligar-se: pressionar 
a tecla RESET (falta de alimentação) ou a 
campainha (touch).

E04 Activação fi m de curso 
anti-esmagamento carro

 - Obstáculo embaixo do carro.

 - Permanece o alarme E04 sem 
nenhum obstáculo.

 - Remover o obstáculo e premir a tecla RESET.

 - Verifi car o correto funcionamento mecânico do 
micro e do prato antiesmagamento, em caso de 
sensor partido ou prato deformado, as peças 
devem ser substituídas. Verifi que os contactos 
elétricos e se o sinal alcança a placa. Se o 
sensor estiver partido ou o cabo interrompido, 
é necessário substituir.

E08 Anomalia subida/descida 
carro

 - O sensor não lê os dentes porque 
está muito distante da roda fónica.

 - O carro move-se somente em uma 
direcção.

 - O sensor não manda sinal para a 
placa.

 - O carro porta-bobina não se move, 
mesmo com comandos manuais.

 - Regular a posição do sensor em relação aos 
dentes da roda fónica (distância < 2 mm), se a 
roda fónica estiver rota ou danifi cada, deve ser 
substituída.

 - Controlar se o sinal de comando alcança o 
accionamento; em seguida, verifi car também se 
o led de estado está aceso. Controlar se o fi m de 
curso do carro não está premido ou bloqueado.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico, se o led 
se acende, substitua o cabo; se o sensor não 
trabalha, é necessário substitui-lo.

 - O acionamento ou inversor não recebe o 
consentimento para o arranque, verifi car a 
cablagem. O acionamento ou inversor está com 
anomalia, comunicar o código que este último 
assinala. Se motor em DC, verifi car as escovas do 
motor. O cabo do motor não está corretamente 
ligado, verifi car a cablagem e as tensões, 
também no travão se presente. O grupo motor 
pode estar danifi cado ou defeituoso, substituí-
lo. Verifi car estado da bateria.

E09 Paragem após ruptura 
do fi lme ou fi m do fi lme

 - A bobina do fi lme terminou.

 - A borda do fi lme soltou-se ou o 
fi lme rompeu-se.

 - O fi lme não sai.

 - A película não está presa no 
produto de forma correta.

 - Trocar bobina.

 - Prender de novo o fi lme na palete.

 - Verifi car o bom funcionamento do sensor de 
efeito Hall presente no rolo bailarino removendo 
o fi lme e accioná-lo manualmente. Se não estiver 
a funcionar, verifi car o bom funcionamento do 
sensor. O valor do estiramento do fi lme está 
alto, abaixe-o.

 - Se a película não passar dentro do carro nos 
primeiros (x) segundos, o alarme aciona-se. 
Prender película com maior tensionamento.

E10 Erro fi m-de-curso carro  - Erro de cablagem ou falta de 
alimentação.

 - Verifi car a cablagem dos fi ns de curso e a 
alimentação eléctrica dos mesmos. Verifi car 
escovas do motor do carro.

E11 Erro fi m-de-curso baixo: 
não se fechou durante a 
subida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo. Verifi car escovas do motor do carro.

E12 Erro fi m-de-curso alto: 
não se fechou durante a 
descida do carro

 - Bloqueio do motor do carro.

 - Fim de curso avariado ou 
bloqueado.

 - Verifi car a motorizacão do carro (escovas do 
motor).

 - Desbloquear o sensor ou, se avariado, substitui-
lo.

E13 Erro fi m-de-curso baixo: 
abriu-se durante a 
subida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E14 Erro fi m-de-curso alto: 
abriu-se durante a 
descida do carro

 - O carro move-se na direcção 
contrária.

 - Inverter o sentido da rotação ou os fi ns de curso 
estão invertidos.

E16 Intervenção de 
emergência

 - Botão de emergência premido.

 - Porta do carro aberta.

 - Desbloquear o botão e restabelecer o circuito 
de potência.

 - Fechar a porta e restabelecer o circuito de 
potência. Se se trata de carro MB ou EB, 
verifi car a ponte no conector. Verifi car Micro de 
emergência.

E20 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#0

 - Nenhuma resposta da memória.  - Substituir a memória I2C (24LC256).

E21 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#1

 - Timeout da memória.  - Substituir a memória (24LC256).

E22 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#2

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E23 Erro memória não volátil 
funções (I2C)#3

 - Erro de comunicação.  - Substituir a memória (24LC256).

E24 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #4

 - Memória ocupada.  - Substituir a memória (24LC256).

E25 Erro memória não volátil 
funções (I2C) #5

 - Erro de escrita.  - Substituir a memória (24LC256).

E26 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#1

 - Periférico ocupado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E27 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#2

 - Interrupção durante a escrita.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E28 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#3

 - Verifi cação de dado após escrita 
sem sucesso.

 - Substituir microcontrolador (PIC).

E29 Erro memória não volátil 
parâmetros ocultos (EE) 
#4

 - Timeout na escrita dado.  - Substituir microcontrolador (PIC).

E50 Erro nos sensores 
posição do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme

 - Ambos os sensores estão 
ocupados.

 - Certifi car-se da correcta cablagem eléctrica ou 
correcta instalação e funcionamento mecânico.

E51 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa 
do fi lme durante o 
fechamento

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
alto.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E52 Bloqueio do sistema 
apertador de faixa do 
fi lme durante a abertura

 - O sistema apertador de faixa do 
fi lme está bloqueado no sensor 
baixo.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car 
a ligação eléctrica. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

 - Verifi car funcionamento do sensor.

E53 Erro fi m de curso alto: 
não se ocupou durante 
o comando de subida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
subida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor alto. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E54 Erro fi m de curso baixo: 
não se ocupou durante 
o comando de descida 
(formação de corda)

 - O carro bloqueou-se durante a 
descida.

 - Verifi car o funcionamento do motor. Verifi car o 
funcionamento do sensor baixo. Se estiver roto, 
deve ser substituído. Controlar a ausência de 
impedimentos mecânicos.

E62 Carro pressor na 
descida, mas prato 
pressor fora da posição 
não pode detectar a 
palete (Mesas)

 - Prato pressor bloqueado.  - Rodar manualmente o prato pressor. O came do 
prato pressor deve passar a < 2 mm do sensor; 
verifi car o bom funcionamento do sensor 
aproximando um objecto metálico. Se o led se 
acender, verifi car o funcionamento do cabo. Se 
o sensor não assinalar nada, será necessário 
substitui-lo.

E64 Carro pressor encontrou 
antes o carro fi lme, mas 
não a palete (Mesas)

 - A palete é muito baixa.  - Para envolver, excluir o pressor.

E90 A fotocélula ativou-se 
na entrada durante o 
transporte de um palete 
no transportador de 
rolos giratório (Mesas)

 - Palete fora de posição.  - Reposicionar o palete e verifi car o funcionamento 
das fotocélulas.

E91 Tentativa de iniciar a 
plataforma enquanto 
uma fotocélula na 
entrada ou na saída do 
transportador de rolos 
giratório está ativada 
(Mesas)

 - Palete em trânsito.  - Remover palete.

E92 Alarme transportador de 
rolos giratório já ativado 
durante o carregamento 
de um palete novo: 
as fotocélulas no 
transportador de rolos 
devem estar ambas 
inativas antes da carga 
(Mesas)

 - Palete em descarga enquanto um 
novo palete está em carga.

 - Em primeiro lugar, descarregar o palete em 
trânsito e, em seguida, carregar o novo palete.

E93 Alarme detetado palete 
sobredimensionado no 
transportador de rolos 
giratório: as fotocélulas 
no transportador de 
rolos estão ambas ativas 
durante a carga. (Mesas)

 - O palete é demasiado longo.  - Remover palete.

E94 Alarme plataforma 
desfasada durante o 
transporte do palete 
na entrada ou saída do 
transportador de rolos 
(Mesas)

 - A mesa não foi sincronizada.  - Sair da modalidade automática e sincronizar a 
mesa.

E95 Alarme saída ocupada 
durante a descarga do 
palete do transportador 
de rolos giratório: as 
duas fotocélulas na linha 
de descarga estão ambas 
ativadas. (Mesas)

 - As fotocélulas estão ativadas.  - Verifi car estado das fotocélulas.

E96 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
carregamento do palete 
(Mesas)

 - Tempo-limite de carga do palete.  - Verifi car o não carregamento do palete.

E97 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
descarregamento do 
palete (Mesas)

 - Tempo-limite de descarga do 
palete.

 - Verifi car o não carregamento do palete.

E99 Alarme esgotado tempo 
máximo durante o 
transporte de um palete 
nos transportadores de 
rolos na entrada (Mesas)

 - Tempo-limite de transporte do 
palete.

 - Verifi car o transporte do palete nos 
transportadores de rolos.
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 »  Ver Figura 5 - pág. 20

 - Aguardar que a máquina pare em fase e coloque o carro na altura 
de substituição da bobina (alarme E09).

 - Solucionar o problema que causou o alarme ou substituir a bobina 
terminada, inserir o filme no palete.

 - Pressionar o botão de RESTABELECIMENTO AZUL (2).

 - Zerar o alarme pressionando o botão RESET (E) no painel de 
controle.

 - Pressionar o botão de START (A) por 3 segundos, pelo menos.

Figura 5 





Hinterbergstrasse 26
6312 Steinhausen
Switzerland

Fromm Holding AG


	1	Comandos gerais
	1.1	comando com botões
	1.1.1	PAINEL FS335
	1.1.2	PAINEL FS370 - FS340-350-380-385
	1.1.3	DESCRIÇÃO DOS COMANDOS 
	1.1.4	FUNCIONAMENTO FS335 / FS370 / FS340-350-380-385 


	2	FUNÇÕES
	2.1	funções painel de comandos
	2.2	COMANDOS MANUAIS ADICIONAIS
	2.3	CICLOS OPERATIVOS AUTOMÁTICOS
	2.4	CICLO OPERACIONAL SEMIAUTOMÁTICO
	2.5	lista de alarmes
	2.5.1	REINÍCIO APÓS ALARME OU DEPOIS DE RUPTURA/FINAL DE FILME



