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É com satisfação que a PROJEPACK Máquinas para Embalagens LTDA. Entrega 

mais uma máquina de sua fabricação. No intuito de proporcionar um melhor 

aproveitamento de nosso equipamento elaboramos este MANUAL DE 

INSTRUÇÕES. Nele contêm os dados necessários sobre a instalação de 

componentes, sobre o funcionamento, sobre a manutenção e outros detalhes 

importantes para melhor funcionamento do equipamento. Esperamos que a 

nossa máquina atinja suas expectativas e lhe atenda da melhor forma possível. 

Agradecemos a Preferência. 

 

AS FIGURAS CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, E PODEM DIFERIR DO EQUIPAMENTO REAL. 

Prezado Cliente: 

mailto:assistênciatecnica@projepack.com.br
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

ADVERTÊNCIA 

 É de responsabilidade do CLIENTE tomar os seguintes CUIDADOS: 

• Não utilize ou opere a máquina de uma forma indevida, qual fuja dos fins a que foi 

desenvolvida; 

• Assegure-se que todas as medidas de segurança listadas e recomendadas neste 

manual, junto as instruções dos componentes individuais dos fabricantes sejam 

rigorosamente seguidas; 

• Jamais coloque qualquer parte do corpo nas áreas móveis da máquina; 

• Antes de qualquer manutenção deve-se desligar a chave geral do equipamento 

e despressurizar; 

• Adote sinais de sinalização e coordenação sempre que um processo de 

manutenção for iniciado; 

• Faça a manutenção preventiva; 

• Não permita o acesso de pessoal desqualificado na parte interna do painel 

elétrico e nas chaves; 

• A localização do botão de emergência deve estar bem visível e acessível, assim se 

necessário possa ser acionado rapidamente; 

• Seja atencioso ao aproximar-se da chave de acionamento ou mesmo dos botões 

de comando. 

 

 

O DESREIPEITO DESTAS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO PODEM CAUSAR GRAVES 

ACIDENTES 

ATENÇÃO 

Antes de instalar, operar ou fazer manutenção neste equipamento, LEIA 

ATENTAMENTE as instruções contidas nesse manual 

 



 

 

5 

5 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

INSTALAÇÃO 
A instalação do equipamento somente deverá ser realizada por um técnico da 

PROJEPACK. O cliente que efetuar a instalação sem essa condição assume a perda da 

garantia do equipamento e também os danos e riscos que podem ocorrer à máquina e 

ao operador. 

O equipamento só deve entrar em funcionamento após ter sido devidamente 

instalado e após os operadores serem treinados para tal função pelo próprio técnico. 

Deve-se atentar para a instalação das montagens mecânicas, aplicações de cabos de 

distribuição, fusíveis, aterramento e demais dispositivos protetores elétricos, isso reduzirá a 

possibilidade de choque, fogo ou outros danos às pessoas envolvidas com o 

equipamento. Essas precauções podem ainda evitar sérios danos a própria máquina. 

A manutenção da máquina deverá ser feita por um profissional qualificado e 

familiarizado com as operações e riscos que o equipamento apresenta. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  
 

A máquina possui diversos componentes de segurança, é de suma importância conhecer 

bem sua localização, funcionamento e riscos. Leia atentamente os perigos e prevenções de cada 

sistema. 

 

RÉGUA DE SELAGEM 
 

A régua de selagem trabalha em altas 

temperaturas que podem variar da temperatura 

ambiente até 200ºC, podendo causar graves 

danos ao operador caso não tenha atenção ou 

desrespeite as barreiras de proteção instaladas 

na máquina. Para algum ajuste ou manutenção, 

deve-se obrigatoriamente desligar o equipamento na chave geral.  
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6 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 

 

Nunca anule, desvie ou elimine as chaves do sistema de segurança da régua, os 

sensores das portas de segurança, os relés ou qualquer outro dispositivo de emergência 

das portas de emergência instaladas no conjunto, pois foram projetados para impedir o 

acesso dos operadores às áreas perigosas da máquina. 

 A régua possui um sistema de segurança gerado por proteções de aço inox, uma 

em cada lado de sua base, ligadas a guias em sistema de balanço. Ela ativa os micros 

de sua estrutura invertendo a rotação do motor que irá recuar a régua para a sua 

posição inicial. Sempre que seu curso for obstruído pelo menor contato com algum 

objeto ou por meio de algum volume fora de fluxo. Isso irá evitar possíveis contatos com 

a alta temperatura da lâmina de corte, essas proteções sempre devem estar no mínimo 

5mm mais baixas que a barra de latão de sua base (conforme gráfico abaixo).  

 

 

EXISTE UM GRANDE NÚMERO DE CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS PELOS OPERADORES 

OU PESSOAL DE MANUTENÇÃO ANTES DE INICIAR O TRABALHO NA MÁQUINA: 

1º Jamais coloque qualquer parte do corpo embaixo de sua estrutura. 

2º A régua trabalha em alta temperatura e queima com o mais leve contato. 

3º A régua não precisa estar quente para cortar. 

4º Jamais encoste na régua quando a máquina estiver em operação. 

É NECESSÁRIO ESPERAR APROXIMADAMENTE 30 A 40 MINUTOS PARA QUE A RÉGUA ESFRIE E 

POSSA SER MANUSEADA COM SEGURANÇA. A RÉGUA É EQUIPADA COM UMA FACA DE CORTE 

QUE NÃO PRECISA ESTAR QUENTE PARA CORTAR. 

JAMAIS ENCOSTE QUALQUER PARTE DO CORPO NAS PROXIMIDADES DA RÉGUA DE SELAGEM 

QUANDO A MÁQUINA ESTIVER LIGADA. 

Proteção inox

Resistência

Lâmina de corte
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PORTAS DE PROTEÇÃO 
O equipamento dispõe de portas monitoradas por CLP 

de segurança em seus pontos de risco. Durante a operação 

de selagem, as portas devem obrigatoriamente 

permanecerem fechadas, sendo abertas somente para a 

passagem de filme, ajustes ou manutenção. Quando as 

portas forem abertas durante a operação normal de selagem, 

automaticamente bloqueará o funcionamento da máquina. 

O sistema loto e uma válvula padrão NR12, que despressuriza 

a seladora para se fazer a manutenção da régua e 

formadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
 

A chave geral localiza-se no lado direito do quadro 

de comando, e em caso de manutenção recomenda-se 

que após ser desligada, seja pressionado o botão com seta 

acrescentando um cadeado para impedir seu 

acionamento até o termino da operação de manutenção. 

 

 

Posição/ligada
Posição/desligado com

cadeado de segurança

JAMAIS ANULE OU REMOVA AS PORTAS DE PROTEÇÃO DA MÁQUINA, ESSE SISTEMA É 

INDISPENÁVEL PARA A SEGURANÇA DOS OPERADORES. 

Sistema Loto 

Sentido horario ele presoriza 

Sentido anti horario ele despresoriza 
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8 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

O operador deve conhecer bem a localização e o funcionamento dos sistemas de 

segurança como os botões de emergência (STOP).  

Botões de emergência são vermelhos e travam 

quando acionados. Para destravá-los, deve-se girar no 

sentido horário. Não gire ou solte as chaves para reiniciar o 

funcionamento até que a condição de emergência tenha 

sido corrigida. 

 

 

Ao pressionar a botoeira de emergência “STOP”, o comando da máquina é desligado, 

fazendo com que seus dispositivos moveis cessem seu funcionamento. 

Após utilizado o sistema de emergência é necessário reiniciar o equipamento conforme 

descrito na sessão operação.  

 

SISTEMAS ELÉTRICOS 
A máquina possui tensões e correntes perigosas no quadro de comando, cabos, 

componentes elétricos, conduítes e caixa de conexão de motores. Deve-se ter cautela 

ao trabalhar próximo a estas áreas. O quadro de comando possui trancas na porta que 

devem estar sempre fechadas, somente no caso de manutenção devem ser abertas por 

uma pessoa qualificada da manutenção elétrica, para este manuseio indica-se o uso de 

óculos de proteção, luvas, tapete de borracha e ferramentas isoladas.  

A chave geral deve sempre estar desligada quando: 

• É necessário ter acesso ao interior da máquina; 

• É necessário o acesso atrás das grades de proteção; 

• Grades de proteção são removidas; 

• Manutenção em qualquer parte do sistema elétrico ou mecânico. 

 

 

 

 

 

SENTIDO DE GIRO
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9 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 

TORRE LUMINOSA 
 

Sobre o quadro de comando da máquina se encontra uma torre de sinalização, 

nela será possível acompanhar o estado do funcionamento da máquina e se algum 

sistema está em alerta.  

 

  

  Sinalizador VERDE 

• Estará aceso sempre que o comando da máquina 

estiver ligado em seu funcionamento normal. 

 

Sinalizador VERMELHO 

• Estará aceso quando houver um alarme na máquina 

(verificar IHM para identificação). 

Sinalizador AMARELO 

• Estará aceso sempre que o comando da máquina 

estiver ligado em modo automático; 

 

Sinalizador SONALARME 

• Estará ativo quando houver algum alarme. 



 

 

10 

10 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO 

TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO 

 

O transporte deverá ser feito com o auxílio de talha, empilhadeira, paletizadora, 

carrinhos e etc.  

Para carregamento a seladora será desmontada em 3 partes: estrutura principal, 

cavalete de solda automática e conjunto da régua de solda. 

SELADORA 

 

FIXAÇÃO 
A máquina não necessita de chumbadores para a sua fixação, basta estar apoiada 

em base sólida e nivelada. O nivelamento se dá com o ajuste nas porcas da parte inferior 

dos pés, conforme figura abaixo:  

  

P1

P2

Estrutura 

Esteira de saída Esteira de entrada 

OBS: Usar as esteiras como base de referência para o nivelamento 
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11 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO 

TÚNEL 
 

 

TÚNEL: 

Terá seus pés de apoio (sapatas) retirados de sua 

estrutura principal para transporte. 

  

TRANSPORTE SUSPENSO 

Máquina elevada por olhais de suspensão. 
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12 IDENTIFICANDO A MÁQUINA: SELADORA 

IDENTIFICANDO A MÁQUINA: SELADORA 

 

 

É de grande importância conhecer o equipamento, seus diferenciais e funcionamento.  

As imagens seguintes destacam as principais características da máquina. 

 

 

 

 

 

Esteiras motorizadas 

• Velocidade controlada por 

inversor de frequência. 

• Fabricadas em nylon com 

revestimento em PVC 

 

Desbobinadores  

• Atuam exercendo tração no filme. 

 

Envelopador  

Envelopador do filme é acionado 

por um motoredutor com 

empurrador acoplado, assim dando 

um melhor posição de avanço, 

essa posição pode ser ajustada 

com forme dimensão do produto 

na tela IHM 
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13 IDENTIFICANDO A MÁQUINA: SELADORA 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Régua de selagem 

• Efetua a solda que une o filme lateral 

esquerdo com o lateral direito; 

• Faca de corte teflonada com 

resistência elétrica; 

• Acionamento eletromecânico, para 

aproximação e solda pneumática; 

• Estrutura interna envolvida por fita de 

alta temperatura (tipo armalon); 

 

Empurrador principal 

• Tem a função de empurrador o 

produto através do formador até a 

esteira de saída para que seja 

realizada a selagem; 

 

Empurrador lateral motorizado 

• Atua empurrando os volumes da 

esteira de entrada até o empurrador 

principal; 

 

• Utiliza um trilho e um sistema de 

polias motorizadas; 

 

Formadores 

• Cada formador foi projetado para 

uma medida de produto, devem 

ser devidamente trocados para 

cada produto a ser passado; 

• Garante um bom acabamento de 

embalagem por envolver todo o 

produto com as dimensões corretas 

de filme; 
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Quadro de Comando 

Grades de Proteção 

Portas 

Suporte da Bobina 

Empurrador Principal 

Esteira de Entrada 

Empurrador Lateral 

Rotor 

Resfriadores 

S
e

la
d

o
ra

 
Tú

n
e

l 

Esteira de Saída 

Talha 

Desbobinador 

Formadores 
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15 IDENTIFICANDO A MÁQUINA: TÚNEL 

IDENTIFICANDO A MÁQUINA: TÚNEL 

 

 

 

É de grande importância conhecer o equipamento, seus diferenciais e funcionamento.  

As imagens seguintes destacam as principais características da máquina. 

 

 

 

  

Esteira motorizada 

• Fabricada em tela de aço e montada 

com duas correntes laterais que servem 

para tração da tela; 

• Projetada em sistema de balanço para 

absorver os efeitos de dilatação térmica 

da esteira. 

• Trabalha apoiada sobre lastros especiais 

que evitam o desgaste. 

• O engrena mento lateral fornece uma 

deslocamento uniforme da esteira; 

• Um sistema de resfriamento evita 

deformações da esteira e inibe a 

aderência do filme derretido na esteira. 

 

Rotor 

• Dois rotores são responsáveis 

pela circulação do ar no interior 

do túnel fazendo com que o 

calor gerado pelo queimador 

incida igualmente em todos os 

lados do volumes. 
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Resfriador 

• Resfria a esteira para que a 

mesma não se danifique e não 

sofra aderência de filmes 

derretidos.  

 

Porta  

• Ajuda a reduzir as perdas 

térmicas, estabilizando a 

temperatura e melhorando o 

encolhimento. 

 

Queimador 

• Fornece o calor para o 

encolhimento do filme. 

• Pode trabalhar com GLP ou gás 

natural para cada gás e feito 

uma configuração particular. 
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17 INSTALAÇÃO 

INSTALAÇÃO 

ADVERTÊNCIA 
 

A instalação do equipamento somente deverá ser realizada por um técnico da 

PROJEPACK. 

IMPORTÂNCIA E FUNÇÕES DO TÉCNICO 
 

• O equipamento necessita de ajustes e alinhamentos para que cumpra com a 

capacidade de trabalho a qual foi projetado, apenas um técnico da PROJEPACK 

será eficaz em deixar este processo otimizado e funcional; 

 

• O técnico se encarregará da montagem mecânica, elétrica, ajuste do 

esticamento e alinhamento das esteiras e demais montagens necessárias; 

 

• O técnico também será responsável pelo treinamento dos operadores, para que 

compreendam os modos de operação, funcionalidades das partes mecânicas e 

seus componentes, troca de bobina, passagem de filme e manutenção 

preventiva.  

 

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 

• O equipamento possui sua tensão elétrica de alimentação trifásica (conforme dados 

técnicos). Primeiramente, certifique- se de qual é a tensão existente no local de trabalho 

onde a máquina será instalada, somente após essa identificação, pode-se conectar a 

alimentação aos bornes de entrada do equipamento. 

 

• É de suma importância a conexão da máquina junto ao sistema de aterramento, para 

garantir a segurança do operador e a proteção dos componentes eletroeletrônicos. 

 

• No túnel de encolhimento deve-se conectar a fiação na seccionadora localizada no 

quadro de comando. 

O CLIENTE QUE REALIZAR A INSTALAÇÃO SEM UM TÉCNICO AUTORIZADO PELA PROJEPACK 

ASSUME OS RISCOS DE DANOS AO EQUIPAMENTOS E A PERDA DE GARANTIA 
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18 INSTALAÇÃO 

 

Após instalado o equipamento, deve- se verificar o sentido de giro dos motores 

conforme as setas adesivas. Caso o sentido de giro for o oposto em todos os motores, 

deve-se inverter a ligação entre duas fases na entrada do equipamento. 

 

  
Se desejar inverter a rotação de um motor apenas, deve-se atentar para o 

contador correspondente no quadro de comando e após inverter a ligação entre duas 

fases na sua entrada. OBS: A inversão de fases na entrada não afeta o sentido de giro em 

motores comandados por inversores de frequência.

 

• A régua queima com o mais leve contato. 

• Nunca coloque qualquer parte do corpo embaixo da régua de selagem. 

• Mantenha distância de todas as engrenagens ou correntes, esteiras e polias 

de transmissão ou quaisquer outras peças móveis.  

• Jamais coloque as mãos na trajetória das correntes e das esteiras. 

• Jamais utilize o equipamento sem as portas de proteção. 

• Todas as pessoas não treinadas para operar o equipamento, devem manter 

distância da entrada e da saída da máquina durante o funcionamento. 
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SISTEMAS MECÂNICOS – SELADORA  

ESTEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINHAMENTO 
Para obter o perfeito funcionamento das esteiras, deve-se verificar o esticamento 

e o alinhamento. 

 

 

 

 

2200mm 

 

8
1

0
m

m
 

ESTEIRA DE LONA 

MANCAL 

SAPATA DE APOIO 

ESTICADOR 

ROSCA DE APERTO 1 

ROSCA DE APERTO 2 

1200mm 

 

Entrada 

Saída 
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20 SISTEMAS MECÂNICOS – SELADORA 

A tensão ideal de esticamento é a mínima possível para que não haja 

escorregamento da lona sobre o eixo de tração, quando a peça de maior peso estiver 

sendo transportada pela esteira. O esticamento excessivo pode causar danos aos 

mancais e aos eixos da esteira. Se houver o deslocamento lateral das esteiras deve-se 

esticar para fora o lado em que ocorreu o deslocamento. Caso as esteiras estiverem muito 

tensionadas faz-se o inverso. Deve-se afrouxar a esteira do lado oposto ao deslocamento 

até sua estabilização. O posicionamento da esteira deve ser frequentemente observado 

pelo operador, quando ocorrer o desalinhamento, deve-se apertar um quadro de volta 

no parafuso esticador e esperar alguns minutos para ver se há necessidade de mais 

regulagem. 

RÉGUA DE SELAGEM 
A régua de selagem trabalha em altas temperaturas que podem variar da 

temperatura ambiente até 200ºC, podendo causar graves danos ao operador caso não 

tenha atenção ou desrespeite as barreiras de proteção instaladas na máquina. Para 

algum ajuste ou manutenção deve obrigatoriamente desligar o equipamento na chave 

geral.  

 

 

                   

Base de apoio 

Garfo de apoio 

Proteção de inox 
Latão  

Resistência  

Lâmina de corte 

É NECESSÁRIO APROXIMADAMENTE 30 A 40 MINUTOS PARA QUE A RÉGUA POSSA SER 

MANUSEADA COM SEGURANÇA. A RÉGUA É EQUIPADA COM UMA FACA DE CORTE QUE NÃO 

PRECISA ESTAR QUENTE PARA CORTAR. 

JAMAIS ENCOSTE QUALQUER PARTE DO CORPO NAS PROXIMIDADES DA RÉGUA DE SELAGEM 

QUANDO A MÁQUINA ESTIVER LIGADA. 

Guia Linear 

Guia Linear 
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TEMPO DE SELAGEM 
É o tempo em que a régua fica em contato com a base da selagem. Esse tempo e 

regulado na IHM existente no painel de comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE SEGURANÇA  
O sistema tem a finalidade de evitar com que a régua colida com o volume no 

caso de ocorrer alguma falha de operação. Pode-se regular a sensibilidade ajustando as 

porcas que fixam o suporte S1 de maneira que, com a régua na posição superior as 

chaves de fim de curso (FC1) fiquem acionadas e que com uma leve pressão na régua, 

uma delas desacione. A sensibilidade também pode ser aumentada, reduzindo a 

pressão das molas do sujeitador da régua, afrouxando a porca P1 e sai contra porca, 

conforme a ilustração anterior. O equipamento possui portas de segurança que quando 

abertas desligam o comando da máquina automaticamente, sendo necessário o 

fechamento destas para que a selagem não retorne a funcionar. As portas têm como 

finalidade evitar que o operador e/ou qualquer pessoa desqualificada aproxime-se da 

régua de selagem, evitando assim, possíveis acidentes. 

 

Sensor de segurança 

Sensor de segurança 
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MOTOFREIO 
O motofrio auxilia na soldagem dos plásticos, ele aproxima até o ponto da selagem, 

onde a selagem ocorre por cilindros pneumáticos, a regulagem da pressão de solda, e 

feita no regulador de pressão na entrada da seladora.  

 

CUIDADOS 
 

Existe um grande número de cuidados que devem ser tomados pelos operadores ou 

pelo pessoal de manutenção antes de iniciar o trabalho na máquina. 

• Jamais coloque qualquer parte do corpo embaixo da estrutura; 

• A régua trabalha em altas temperaturas e queima com o mais leve contato; 

• Jamais coloque as mãos na trajetória das correntes e das esteiras; 

• Nunca utilize o equipamento sem as portas de proteção; 

• Não coloque as mãos atrás das proteções; 

• Mantenha distância de todas as engrenagens, correntes, esteira, polias e demais  

peças móveis. 

Motofreio 

A CADA HORA DE TRABALHO, DEVE SER APLICADA UMA PELÍCULA DE SILICONE LÍQUIDO SOBRE A 

FACA DE SELAGEM, PARA QUE NÃO OCORRA ADERÊNCIA DE PLÁSTICO SOBRE A MESMA. 

CONVÉM OBSERVAR QUE TEMPERATURA EXCESSIVAS NA RÉGUA CAUSAM O MESMO PROBLEMA. 

Cilindros Pneumaticos 

Regulador de pressão 
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PASSAGEM DE FILME 
 

 

Para realizar a passagem de filme, primeiramente deve-se posicionar a bobina no 

eixo. Após, passar o filme pelo desbobinador como a imagem acima ilustra. Ao chegar 

no formador deve-se passar o filme dentro do formador, formando um quadrado, 

deixando o guia interno livre como ilustra a figura a seguir. 

Após feita a passagem pelo formador, deve-se esticar o filme na mesa de saída e 

realizar a SELAGEM MANUAL pelo painel de comando. 

1. Posiciona-se a bobina de plástico filme no lugar; 

2. Realiza-se a passagem do filme, segundo o desenho acima até chegar no 

formador; 

3. Quando chegar no formador, o plástico que entra pelo lado direito deve ficar por 

cima no formador; 

4. Já o plástico filme que entra pelo lado esquerdo deve ficar por baixo;  

 

 

 

 

 

BOBINA 

PASSAGEM DO FILME 
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PASSAGEM DO FILME PELO FORMADOR 
 

 

 

Na imagem acima, é possível ver que o filme plástico enfestado sai do desbobinador 

e se abre em dois lados. Deve-se realizar a passagem de filme para que o transpasse fique 

como a imagem abaixo. 

 

 

 

 

LADO ABERTO DO FILME LADO FECHADO DO FILME 
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FORMADORES 
 

 

 

O equipamento utiliza de formadores, os quais foram projetados para uma 

medida de produto. Eles devem ser devidamente trocados para cada dimensão 

de produto.  
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Para trocar os formadores deve-se seguir os seguintes passos:  

 

1. Deve-se primeiramente soltar os manípulos encontrados embaixo da gaveta dos 

formadores, como mostra na imagem abaixo: 

2. Retirar a gaveta do formador 

3. Soltar alavanca de ficção dos formadores 

4. Retirar o formadores 

5. Encaixar o novo modulo do formador 

 

 

 

 

6.  Após, deve-se encaixar a gaveta, para que mantenha o plástico esticado. 

Para a fixação da gaveta, é essencial que sejam apertados os manípulos 

abaixo do formador.  

 

 

 

 

 

 

 

Os Manípulos se 

encontram embaixo 

da gaveta dos 

formadores, possuem 

quatro manípulos, 

dois de cada lado 

da Seladora 

MANÍPULOS 

Alavanca de ficção 
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INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM) 

O equipamento dispõe de uma interface gráfica (IHM), cujo o objetivo do uso da 

mesma é facilitar ao operador da máquina a visualização de possíveis alarmes, que 

possam ocorrer durante o processo produtivo, bem como facilitar a movimentação 

manual de alguns atuadores do equipamento e realizar a configuração de parâmetros 

da máquina necessários para o processo produtivo. 

 Segue abaixo uma sequência de imagens descrevendo as telas que serão 

UTILIZADAS pelo operador, bem como os procedimentos para seu uso e parametrização. 

 

 

1 TELA INICIAL 
A imagem abaixo mostra a tela que aparecerá na IHM quando o equipamento for 

energizado:  

  

1. Alarmes 

2. Configurações Gerais 

3. Modo Automático 

4. Modo Pause 

USUÁRIO: manut 

SENHA: 100 
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1.1 ALARMES 
 

Ao pressionar a tecla “Alarmes” (1) a tela abaixo se apresentará:  

 

Nesta tela, serão exibidos os alarmes recentemente acionados no equipamento.  

Quando um alarme é acionado, a máquina entrará no modo PAUSE parando seu 

funcionamento. Para retomar o funcionamento do equipamento, deve-se corrigir o 

alarme e pressionar RESET.  

 

1.1.1 HISTÓRICO DE ALARMES 
 

Nesta tela serão exibidos todos os alarmes já acionados na máquina. 

1.1.2 DIAGNÓSTICOS  
 

Nesta tela será exibido o log de eventos ocorridos no CLP. 

 

 

A tecla RESET pode ser pressionada na tela Alarmes ou na tela Principal. 
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1.2 TELA CONFIGURAÇÕES GERAIS  
Ao pressionar a tecla “Operações Manuais” (2), a tela abaixo se apresentará:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 TEMPO OCIOSO 
 Ao pressionar a tecla “Tempo Ocioso” a tela abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela é possível configurar o modo ocioso conforme o tempo desejado. Assim 

que a linha atingir o tempo indicado de inatividade, irá parar totalmente. 
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1.2.2 VISUALIZAÇÃO DE SENSORES 
A tela abaixo mostra todos os sensores que estão instalados no equipamento. Os 

sensores que apresentarem um ponto verde na tela, significam que estão ativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 QR CODE 
Esta tela permite que o usuário do equipamento acesse virtualmente os manuais 

de instrução da linha. Ao escanear o código QR, será direcionado ao site, que contém 

todos os manuais das linhas Electrolux fabricadas pela PROJEPACK. 
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1.2.4 SISTEMA IHM 
A tela Sistema IHM apresenta as opções de Calibração de Tela e Painel de 

Controle IHM.  

• Calibração de tela: Ao pressionar essa tecla, é possível ajustar a sensibilidade de toque na 

tela;  

• Stop Runtime: Ao pressionar essa tecla, é possível reiniciar a tela, possibilitando o acesso às 

configurações nativas da HMI. 
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2 TELA LINHA TÚNEL 
Para ter acesso às opções de configurações apresentadas na imagem abaixo, 

pressione na tela principal, a cor amarela que indica a linha do túnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 MODO PAUSE 
Ao pressionar a tecla ON/OFF no modo pause, a linha selecionada irá parar ou 

retomar o funcionamento. 
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2.2 OPERAÇÕES MANUAIS LINHA TÚNEL 
Ao pressionar a tecla “Operações Manuais”, a tela abaixo se apresentará:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela é possível operar manualmente a linha do túnel. Abaixo estão listados os itens 

que possibilitam a operação manual: 

• Drives: avanço e recuo. A seta para a direita realiza o avanço e a seta para a 

esquerda realiza o reverso. 

• Girador: a seta para a direita faz com que o girador dê uma volta no sentido 

horário. A seta para a esquerda faz com que o girador dê uma volta no sentido 

anti-horário. 

• Sobre Transfer: deixe o botão ligado (ON) para que o transfer possa subir. Deixe o 

botão desligado (OFF) para que o botão possa descer.  
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2.3 PARÂMETROS DRIVES 
Nesta tela é possível escolher quais os drives que serão configurados. Verifique o 

tópico 3.3.1 para conhecer como é feita a configuração dos drives. 
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2.3.1 EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DOS DRIVES DA LINHA TÚNEL 
Esta é a tela que se apresentará quando um drive for escolhido. Aqui é possível 

modificar os parâmetros de: Velocidade do Set-Point, Velocidade Mínima, Velocidade 

Máxima, Aceleração e Desaceleração. A informação de Velocidade Atual é apenas para 

visualização, não sendo possível modificar esta informação.  

 

Após alterar os parâmetros necessários, é preciso pressionar a tecla SALVAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATENÇÃO 

Para modificar esses parâmetros, é imprescindível que a máquina esteja totalmente 

desligada. 
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3 TÚNEL DE ENCOLHIMENTO 
Para ter acesso às opções de configurações apresentadas na imagem abaixo, 

pressione na tela LINHA DO TÚNEL, a cor verde que indica o túnel de encolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 HABILITA AQUECIMENTO 
Ao pressionar a tecla ON/OFF em habilita aquecimento, o túnel de encolhimento 

irá habilitar ou desabilitar o aquecimento. 

3.2 DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 
Ao pressionar a tecla ON/OFF em desligamento automático, o túnel de 

encolhimento irá habilitar ou desabilitar o desligamento automático. 
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3.3 AJUSTES DE TEMPERATURA 
A tela abaixo permite configurar as temperaturas desejadas para o túnel de 

encolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As opções de ajustes de temperatura são para: Set-Point, Desligamento 

Automático, Temperatura Mínima para Entrada de Produtos e Temperatura para Ligar os 

Resfriadores. Além disso, é necessário configurar as temperaturas das coifas do túnel. 
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3.4 OPERAÇÕES MANUAIS TÚNEL DE ENCOLHIMENTO 
Ao pressionar a tecla “Operações Manuais” na tela inicial do Túnel de 

Encolhimento, a tela abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo estão listados todos os itens passíveis de operar manualmente: 

Rotor Coifa 1: sentido giro motor 

Rotor Coifa 2: 

Cortina:  

Resfriador Superior:  

Resfriador Inferior Entrada: 

Resfriador Inferior Saída: 

Esteira de Tela: 

Esteira de Roletes:  
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3.5 PARÂMETROS DRIVES TÚNEL DE ENCOLHIMENTO 
Ao pressionar a tecla “Parâmetros Drives”, na tela inicial do Túnel de Encolhimento, 

a tela abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela é possível escolher quais os drives que serão configurados. Verifique o 

tópico 3.5.1 para conhecer como é feita a configuração dos drives. 

  



 

 

40 

40 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM) 

3.5.1 EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DOS DRIVES 
Esta é a tela que se apresentará quando um drive for escolhido. Aqui é possível 

modificar os parâmetros de: Velocidade do Set-Point, Velocidade Mínima, Velocidade 

Máxima, Aceleração e Desaceleração. A informação de Velocidade Atual é apenas para 

visualização, não sendo possível modificar esta informação.  

 

Após alterar os parâmetros necessários, é preciso pressionar a tecla SALVAR. 

 

 

ATENÇÃO 

Para modificar esses parâmetros, é imprescindível que a máquina esteja totalmente 

desligada. 
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3.6 ENCODER ESTEIRA TÚNEL 
Ao pressionar a tecla “Parâmetros Drives”, na tela inicial do Túnel de Encolhimento, 

a tela abaixo se apresentará: 
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3.7 CONTADOR 
Ao pressionar a tecla “Contadores”, na tela inicial do Túnel de Encolhimento, a tela 

abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

43 

43 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM) 

4 SELADORAS 
Para ter acesso às opções de configurações apresentadas na imagem abaixo, 

pressione na tela inicial, a cor laranja que indica as seladoras.  
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As configurações disponíveis nas telas acima são: 

• Modo Automático: pressione ON/OFF para habilitar ou desabilitar o Modo 

Automático da seladora. 

• Pause: pressione ON/OFF para habilitar ou desabilitar o modo Pause da seladora. 

 

5 ENTRADA GERAL 
Para ter acesso às opções de configurações apresentadas na imagem abaixo, 

pressione na tela inicial, a verde que indica a entrada geral. 
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5.1 OPERAÇÕES MANUAIS 
Ao pressionar a tecla “Operações Manuais”, a tela abaixo se apresentará:  
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5.2 PARÂMETROS DRIVES ENTRADA GERAL 
Ao pressionar a tecla “Parâmetros Drives”, na tela inicial do Entrada Geral, a tela 

abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela é possível escolher quais os drives que serão configurados. Verifique o 

tópico 5.2.1 para conhecer como é feita a configuração dos drives. 
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5.2.1 EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DOS DRIVES 
Esta é a tela que se apresentará quando um drive for escolhido. Aqui é possível 

modificar os parâmetros de: Velocidade do Set-Point, Velocidade Mínima, Velocidade 

Máxima, Aceleração e Desaceleração. A informação de Velocidade Atual é apenas para 

visualização, não sendo possível modificar esta informação.  

 

Após alterar os parâmetros necessários, é preciso pressionar a tecla SALVAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATENÇÃO 

Para modificar esses parâmetros, é imprescindível que a máquina esteja totalmente 

desligada. 
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6 LINHA INTERMEDIÁRIA 
Para ter acesso às opções de configurações apresentadas na imagem abaixo, 

pressione na tela inicial, a azul que indica a linha intermediária. 
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6.1 SEQUÊNCIA ORDENADA 
Ao pressionar a tecla “Sequência Ordenada”, a tela abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tela mostra quais volumes estão passando nas esteiras indicadas. As peças 

entrarão nas esteiras - que estão perpendiculares às seladoras – com seu tamanho e 

formador de destino já determinados e indicados na IHM. Assim, continuarão na esteira, 

até encontrarem a seladora que tem instalado o mesmo formador que está indicado na 

IHM. 

Caso a seladora de destino esteja parada e a peça não consiga entrar, a esteira 

parará seu funcionamento, até que a peça em questão seja retirada da linha e excluída 

da IHM. 
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6.2 ENCODER DIMENSÃO 
Ao pressionar a tecla “Encooder Dimensão”, a tela abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada modificação das informações de Passo e Pulsos/Volta, a posição atual 

receberá um novo resultado, de acordo com as informações disponibilizadas pelo usuário, 

respeitando a fórmula apresentada acima. 

Nesta tela também é possível movimentar manualmente o Drive 38: a seta para a 

direita fará o drive avançar e a seta para a esquerda, fará a reversão do drive. 
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6.3 OPERAÇÕES MANUAIS 
Ao pressionar a tecla “Operações Manuais”, na tela inicial da Linha Intermediária, 

a tela abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tela permite movimentar manualmente a Linha Intermediária. 

Os drives serão movimentados da seguinte forma: a seta para a direita fará o drive 

avançar e a seta para a esquerda, fará a reversão do mesmo. 

Os transfers serão operados da seguinte forma: ao pressionar o botão ON, o transfer irá 

subir. O botão OFF fará o transfer descer. 
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6.4 PARÂMETROS DRIVES LINHA INTERMEDIÁRIA 
Ao pressionar a tecla “Parâmetros Drives”, na tela inicial do Entrada Geral, a tela 

abaixo se apresentará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela é possível escolher quais os drives que serão configurados. Verifique o 

tópico 6.4.1 para conhecer como é feita a configuração dos drives. 
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6.4.1 EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO DO DRIVE LINHA INTERMEDIÁRIA 
Esta é a tela que se apresentará quando um drive for escolhido. Aqui é possível 

modificar os parâmetros de: Velocidade do Set-Point, Velocidade Mínima, Velocidade 

Máxima, Aceleração e Desaceleração. A informação de Velocidade Atual é apenas para 

visualização, não sendo possível modificar esta informação.  

 

Após alterar os parâmetros necessários, é preciso pressionar a tecla SALVAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATENÇÃO 

Para modificar esses parâmetros, é imprescindível que a máquina esteja totalmente 

desligada. 
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6.5 RECEITA FORMADORES 
A tela abaixo serve para indicar quais os formadores que estão instalados na 

máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após informar o modelo dos formadores que estão instalados em cada seladora, 

configure a receita dos formadores, informando   

  



 

 

55 

55 SISTEMAS MECÂNICOS – TÚNEL 

SISTEMAS MECÂNICOS – TÚNEL  

ESTEIRA DE TELA 
 Para um perfeito funcionamento da esteira, deve-se verificar periodicamente o 

seu alinhamento. Durante o funcionamento da máquina, poderá acontecer algum 

desalinhamento lateral, sendo necessário o esticamento da mesma lateral que esteja 

pendendo para fora da máquina. 

 Deve-se ter cuidado para não tirar a esteira do esquadro, quando por exemplo, a 

esteira está deslocada para a direita na entrada e para a esquerda na saída do túnel, é 

sinal de que ela está fora de esquadro. Neste caso, deve-se fazer um esticamento 

cruzado, ou seja, deslocar os dois mancais onde ocorre o deslocamento para fora. Para 

que não ocorra o esticamento excessivo da esteira, pode ser afrouxado o esticador do 

mancal oposto ao que necessita ser esticado para fazer o alinhamento da esteira. A 

esteira frouxa tende a obedecer facilmente aos guias laterais. Deve-se esticar a esteira 

somente no caso de não haver tensão suficiente para tracionar volumes mais pesados. 

O esticamento ou afrouxamento é feito no parafuso P1. Deve-se soltar o parafuso P2 

antes de se efetuar o ajuste em P1 e após apertá-lo. 

 

 

 

VELOCIDADE ESTEIRA 
Tem sua velocidade determinada pelos parâmetros das esteiras da seladora que 

são controladas pelo inversor de frequência no quadro de comando. 

ROTOR RESFRIADOR

ENTRADA DO TÚNEL SAÍDA DO TÚNEL

MOTOR E REDUTOR

DA ESTEIRA

PRENSOR

CORTINA DE

SILICONE

ESTEIRA

DE TELA
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QUEIMADOR  
O queimador já parte com suas regulagens pré-definidas para o perfeito 

funcionamento do equipamento, bastando apenas que seja conectado o duto de gás a 

sua entrada. O queimador entrará em alarme sempre que: 

 

- Não existir ar suficiente para queima 

- Não existir gás suficiente para queima. 

- Excesso na pressão do gás. 

 

 O queimador está localizado na parte superior da entrada do túnel de 

encolhimento (conforme ilustração abaixo), sendo responsável pelo aquecimento e a 

temperatura constante no interior do túnel. 
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AJUSTES INTERNOS 
 

ALETAS LATERAIS 
 Para um encolhimento de qualidade é fundamental o uso das aletas laterais para 

que o ar quente seja direcionado para o produto da melhor forma possível. Após a 

instalação do equipamento, o Técnico PROJEPACK® fará os devidos ajustes de forma 

geral para que a qualidade seja a maior possível para os diferentes tipos de produtos 

que poderão ser utilizados na máquina. Pode-se alterar esse ajuste seguindo a lógica a 

seguir: 

• Jatos de ar quente diretamente sobre o produto irão perfurar o plástico; 

• Jatos de ar quente totalmente bloqueados irão resultar em uma embalagem de má 

qualidade; 

• É possível direcionar o jato para a esteira do túnel fazendo com que rebata no 

volume por baixo e resulte em um melhor acabamento lateral do produto; 

Após realizar o ajuste deve-se apertar os parafusos de fixação para impedir as aletas 

de se movimentarem. 

 

  

Aletas laterais 

Esteira no túnel 

Parafusos de fixação 
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SENSORES ELETRO-ELETRÔNICOS 

SENSORES 
 

Todos os sensores partem com sua posição de leitura 

previamente regulada, eventualmente será necessário 

algum ajuste devido a trepidações que passam ocorrer no 

transporte ou movimentação do equipamento. 

Exemplo de atuação do sensor ótico (emissor e 

receptor): O posicionamento dos sensores óticos é dado 

quando o receptor estiver no foco de leitura e o sensor 

presente em seu corpo estiver aceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FOCO DE LEITURA
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CONFIGURAÇÃO DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA 
Os parâmetros na programação do inversor são diferentes dos parâmetros de fábrica: 

Marca/Modelo: Siemens G120 1/3cv 

Consulte o manual do inversor para instruções sobre a mudança de parâmetros 

Parâmetros 
Esteira 

Entrada 

Esteira 

Saída 

Empurrador 

Lateral 

Empurrador 

Principal 

Esteira 

Túnel 

Envelopador 

Superior 

Envelopador 

Inferior 

 

Régua 

 

Rotor 

P010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P015 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

P730 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 

P1002 xxxxx 1800 Xxxxx -1100 1750 xxxxx xxxxx -2800 xxxxx 

P1001 xxxxx Xxxxx -1600 -1400 Xxxxx -1400 -1400 1400 xxxxx 

P1004 xxxxx Xxxxx -2100 Xxxxx Xxxxx -1400 xxxxx xxxxx xxxxx 

P1080 0 0 0 0 0 Xxxxx 0 0 0 

P1082 2936 2936 2936 2936 2936 R722,4 2936 1800 2936 

P1120 0,100 0,300 0,100 0,200 2 0,200 0,200 0,100 4 

P1121 0,100 0,300 0,100 0,300 2 0,200 0,200 0,100 4 

P2000 2936 2936 2936 2936 2936 2936 2936 1800 2936 

P010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P100 2 2 2 2 2 2 Xxxxx  2 

P1000 2 23 23 23 2 23 23 3 2 

P1021 xxxxx R722,4 Xxxxx R722,5 xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

P1020 xxxxx xxxxx R722,4 R722,4 xxxxx R722,4 R722,4 xxxxx xxxxx 

Descrição de Cada Parâmetro 

Parâmetros Descrição dos Parâmetros 

P010 Define o filtro de parâmetros para comissionar um drive. 

P015 Executa os arquivos macrocorrespondentes. 

P730 Define a fonte de sinal do terminal DO 0 (NO: T. 19 / NC: T. 18). 

P1002 Ponto de ajuste de velocidade fixa 2 

P1001 Ponto de ajuste de velocidade fixa 1 

P1004 Ponto de ajuste de velocidade fixa 4 

P1080 Velocidade mínima 

P1082 Velocidade máxima 

P1120 
O gerador da função de aceleração aumenta o ponto de ajuste da rotação da parada (ponto de 

ajuste = 0) para a rotação máxima (p1082) neste tempo. 

P1121 Define o tempo de desaceleração para o gerador da função de aceleração interno. 

P2000 

Define a quantidade de referência para velocidade e frequência. 

Todas as velocidades ou frequências especificadas como valor relativo são referentes a esta 

quantidade de referência. 

P010 Define o filtro de parâmetros para comissionar um drive. 

P100 Define se as configurações de potência do conversor do drive e do motor 

P1000 Seleção de ponto de ajuste da velocidade 

P1021 Bit 1 de seleção do ponto de ajuste de velocidade fixa 

P1020 Bit 0 de seleção do ponto de ajuste de velocidade fixa 
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REGIME DE OPERAÇÃO 

1 – LIGANDO O EQUIPAMENTO: 
• Ligar a chave geral; 

• Conferir se as botoeiras “STOP” não estão acionadas; 

• As portas de segurança devem estar fechadas. 

 

2 – INICIANDO O PAINEL DE COMANDO: 
• Pressionar o botão Liga Comando; 

• Pressionar os botões Reset Portas do túnel e da seladora; 

• Pressionar os botões Reset STOP do túnel e da seladora; 

• Gire o comutador Esteira Seladora para a posição 1; 

• Gire o comutador Esteira Túnel para a posição 1; 

• Gire o comutador Motoventilador para a posição 1; 

• Gire o comutador Resfriador para a posição 1; 

• Verificar Receita selecionado; 

• Determine no comutador OPERAÇÃO entre as funções Manual ou Automático; 

• Habilitar o Início Automático na tela principal; 

• Habilitar na tela HMI Aquecimento; 

Manual 

Nesta configuração a máquina irá operar em modo semiautomático; sempre que 

acionada a selagem, a esteira irá parar. 

Automático 

Nesta configuração o equipamento irá operar em modo contínuo. A esteira não 

irá parar seu movimento após efetuar a selagem e oferecerá um melhor tempo de 

produção. 

• Selecione a tela Comando automática na IHM e clique no botão INICIA 

AUTOMÁTICO para começar o ciclo; 

 

3 – COMANDOS MANUAIS: 
O equipamento oferece sistemas de operações manuais como: 

Acionamento da esteira 
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Localiza-se na lateral direita da longarina da esteia um 

acionador para a movimentação manual, para seu funcionamento 

é necessário desativar as botoeiras de STOP girando-as no sentido 

horário. 
OPERAÇÃO para posição 1. 

ESTEIRA para posição 0. 

 

Selagem Manual 

Localiza-se no painel de comando e é utilizado para testes de 

selagem, tempos e temperaturas. Para seu funcionamento é necessário 

desativar as botoeiras de STOP girando-as no sentido horário. 
OPERAÇÃO para posição manual. 

ESTEIRA SELADORA para posição 0. 
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REGIME DE OPERAÇÃO/DESLIGA 
 

1º Desligar o AQUECIMENTO; 

2º Acione OPERAÇÃO para opção Manual; 

3º Desligar ESTEIRA SELADORA; 

 

OBS: Não desligue a ESTEIRA TUNEL pois a esteira deve resfriar para não causar danos ao 

equipamento. 

 

  

PARA EVITAR DANOS POR AQUECIMENTO EXCESSIVO AO ROTOR O EQUIPAMENTO 

DISPÕES DE UM SISTEMA PROGRAMADO VIA TEMPORIZADOR QUE O MANTÉM FUNCIONANDO 

POR UM PERÍODO DE 30 MIN APÓS DESLIGADO A CHAVE AQUECIMENTO. 

SOMENTE AO TERMINO DESTE TEMPO O EQUIPAMENTO SE DESLIGARÁ COMPLETAMENTE. 

JAMAIS UTILIZE OUTROS MEIOS PARA DESLIGAR A MÁQUINA, COMO BOTÕES DE STOP OU 

CHAVE GERAL, POIS ISSO PROVOCARÁ UMA SÉRIE DE DANOS NO EQUIPAMENTO. 
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LUBRIFICAÇÃO 

 

DEVEM SER LUBRIFICADOS SEMANALMENTE  
 Túnel: 

A bomba modelo BMG é projetada para uso em sistemas centralizados tipo 

Linha Progressivo e Dupla em instalações a graxa. Destina-se a trabalhos 

pesados, substituindo bombas automáticas em equipamentos que não 

requerem lubrificação muito frequente ou para emprego como bombas de 

reserva em grandes sistemas. A bomba modelo BMG é equipada com ou sem 

válvula inversora de fluxo de acionamento manual. O acionamento da 

alavanca movimenta um pistão interno de dupla ação. Este por sua vez 

recalca o lubrificante continuamente para uma das linhas. Atingindo a pressão 

desejada a válvula inversora deve ser acionada, fazendo com que o fluxo de 

lubrificante sob pressão se dirija para a outra linha, operando assim os 

distribuidores. 
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RECOMENDA-SE O USO DOS MODELOS: 

• B-2/HTF/1.5 (CHEMLUB); 

• Wal Super 2 

• NLGI 2 (Petronasa) 

• Triton BHT – NLGI 2 (Triton): 

 

 

  

A graxa para o mancal do rotor de circulação de ar interno,

é uma graxa especial para alta temperatura:

ATENÇÃO

MANCAIS DE DESLIZAMENTO

MANCAIS DE ROLAMENTO

TRANSMISSÃO POR CORRENTE

LOCAL A SER LUBRIFICADO

FABRICANTE GN-1

GN-1

GN-1

GN-1

TIPO DE LUBRIFICANTE

TABELA DE LUBRIFICANTES

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE LUBRIFICANTES

ONH-32 AGMA 7EP/ISO 460 ONR-150

BARDAHL ------------ MAXLUB MA-10 MAXLUB MA-40MAXLUB  MA–130 EP

CASTROL GRAXA LM – 2 HYSPIN AWS 32 HYSPIN AWS 150
ILO SP 460/

OPTIGEAR BM 460

ESSO ESSO MULTI H NUTO H 32 NUTO H 150SPARTAN EP 460

IPIRANGA ISAFLEX 2 IPITUR AW 32 IPITUR AW 150IPIRANGA SP 460

TIRRENO ------------ TIRROIL AWSE 32 TIRROIL AWSE 150TIRROIL GEAR 460

MOBIL ------------ ------------ ------------MOBILGEAR 634

PETROBRÁS LUBRAX IND. GMA 2
LUBRAX IND.

HR-32-EP
LUBRAX IND.

HR-150-EP
LUBRAX. EGF-460-PS

REPSOL YPF ------------ HIDRAULICO BP 32 HIDRAULICO BP 150TRANSMISIÓN EP 460

SHELL ALVANIA R 2 TELLUS 32 ------------OMALA 460

TEXACO MULTIFAK 2 RANDO HD 32 RANDO HD 150MEROPA 460

MICRO QUIMICA ------------ MICROFLUID AW 32 MICROFLUID AW 150MICROGEAR 460
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Diária) 

Seladora 

• A cada hora de trabalho deve-se aplicar uma película de silicone líquido ou 

spray sobre a lâmina de selagem, para não haver a aderência de plástico na 

régua. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Semanal) 

Seladora 

• Fazer o alinhamento das esteiras. As esteiras demoram aproximadamente 

uma semana para se estabilizarem. Nesse tempo convém um 

acompanhamento constante do operador para que as mesmas não saiam 

de sua posição, o que pode provocar avarias no equipamento. Depois desse 

prazo, deveram ser realizadas verificações semanais. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Mensal) 

Seladora 

• Verificar os rolamentos, vibrações anormais podem determinar o estado dos 

mancais de rolamentos. 

• Inspecionar em motores e redutores se há ruído e vibrações anormais, verificar 

o alinhamento e os parafusos de fixação (apertá-los quando necessário). 

• Vazamento de óleo dos redutores podem ocorrer devido ao desgaste dos 

retentores ou no caso de redutores que necessitem troca periódicas de óleo, 

poderá ocorrer o mau fechamento do tampão. 

• Verificação do estado da fita armalon (fita para alta temperatura) que 

envolve a estrutura interna da régua superior. Se danificada, ocorrerá a 

aderência do plástico. Também pode ocorrer a aderência pela alta 

temperatura régua. 

Caso essa aderência esteja em excesso deve-se tentar retira-la com uma 

espátula de plástico. Se a mesma for constante é sinal que o banho de teflon da 

lâmina de corte está gasto. Se ocorrer em algum ponto de régua pode-se usar 

silicone liquido ou spray para evita-la. Sendo em toda a régua é necessário 

desmontá-la e fazer a troca da fita armalon. 

• Verificar o esticamento das correias da régua. 
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• Verificar o aperto dos terminais da resistência da régua e se não apresentam 

oxidação. Caso apresentem, faça a sua limpeza para que haja uma boa 

condução elétrica. Jamais deixe os terminais sem a fita isolante de alta 

temperatura, pois poderá ocorrer curto circuito entre a alimentação da 

resistência e o corpo da régua. 

• Reapertar bornes dos equipamentos situados no quadro de comando. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Semanal) 
 

Túnel 

• Fazer o alinhamento das esteiras. As esteiras demoram aproximadamente uma 

semana para se estabilizarem. Nesse tempo convém um acompanhamento 

constante do operador para que as mesmas não saiam de sua posição, o que pode 

provocar avarias no equipamento. Depois desse prazo, devem ser realizadas 

verificações semanais. 

• Verificar também se os mesmos apresentam oxidação, caso apresentem deverá se 

proceder a limpeza para que haja uma boa condução elétrica. 

• Verificar o aperto dos bornes situados no quadro de comando. 

• Verificar os rolamentos, ruídos, vibrações e aquecimentos anormais, esses 

parâmetros podem determinar o estado dos mancais. 

• Inspecionar se há ruídos ou vibrações anormais em redutores e motores do 

equipamento, checar seu alinhamento e seus parafusos de fixação e apertá-los 

quando necessário. 

• Vazamentos de óleo dos redutores podem ocorrer devido ao desgaste dos 

retentores ou em caso de redutores que necessitem trocas periódicas de óleo, que 

podem ocorrer com o mau fechamento do tampão. 

• Verificar o estado dos guias de Celeron e lona de freio do lastro da esteira do túnel, 

que deverão ser trocados se apresentarem desgaste. 

• Lubrificação 
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LUBRIFICAÇÃO DOS GUIAS LINEARES

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Seladora 

Comprimento da Régua de Solda 1250mm 

Largura da Esteira de Entrada e Saída 800mm 

Comprimento Esteira de Entrada 2200mm 

Comprimento Esteira de Saída 1200mm 

Altura Máxima de Passagem 1000mm 

Altura da Esteira de Trabalho (Regulagem +/- 40mm) 710mm 

Largura Máxima das Bobinas Filme Liso 1200mm 

Diâmetro Máximo das Bobinas Filme Liso 350mm 

Peso Aproximado 2800Kg 

Variação de Velocidade 12 a 20 m/min 

Tensão de Entrada Trifásica 380 v 

Frequência dos Motores 60Hz 

Bitola de Entrada de Energia 16mm² 

Bitola de Entrada de Ar Comprimido 12mm 

Pressão de Linha 6 Bar 

Modelo de Inversor Siemens G-120 1/3 CV 

Motor da Esteira 1/3 CV 4P 

Motor da Régua 3/4CV 4P – Motofreio 

Motor dos Desbobinares 1/6CV 6P Trifásico (012Kw) 
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Motoredutor da Esteira de entrada SEW WA20 i60 (0,25Kw) 

Motoredutor da Esteira de saída SEW-WA20 i19,5 (0.37Kw) 

Motoredutor do desbobinador SEW-WA10 i14,3 (0,20Kw) 

Motoredutor do envelopador SEW SA37 i157,40 (0,18kw) x2 

Motoredutor da régua SEW-SAF30 i28,7 (0,55Kw) 

 

 

 

 

 

 

 

Túnel 

Largura da Esteira  1200mm 

Altura de passagem  1000mm 

Altura da esteira de trabalho (regulagem + / -40mm) 710mm 

Comprimento Total 4000 mm 

Variação de velocidade 12 a 20 m/min 

Tensão de entrada 380 V 

Peso 900Kg 

Potência Total 60Kw 

Cabeamento 6mm² 

Motor do resfriador 1/4CV 4P 

Número de resfriadores 4 

Motor da esteira 1/2CV 4P(0,37Kw) 

Motor do rotor 2CV 4P 

Redutor da Esteira SEW WA30DRS71S4-i48 

Modelo de Inversor Siemens G-120 1/2CV 

Modelo do Queimador Weishaupt WG10N/1-C 
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ESTEIRA GIRATORIA 

A esteira giratória tem como facilidade de girar o produto em 90° gruas. 

 

 

 

 

 

 

ESTEIRA PLACAS DE TRASNFERENCIA 
 

Esteira de transferência a onde os roletes das placas se encontram em 90° gruas, ajuda a 

transferir a peça conforme estiver os roletes tanto para direita como a esquerda, conta também 

com pneumático, sendo quando estiver acionado ele desloca, e quando não tiver acionada ele 

segue o seu percurso. 

  

Roletes da 

placa 
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                              TRANSFERIDORES 
O módulo de transferência realiza movimentos que podem causar danos ao operador 

caso não tenha atenção ou desrespeite as barreiras de proteção instaladas. Para algum ajuste 

ou manutenção, deve-se obrigatoriamente desligar o equipamento na chave geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteiras de rolete tracionados  

• Roletes engrenado fabricados em aço  

• Tem a função de locomover o volume em linha reta  

 

 

MÓDULO DE 

ELEVAÇÃO 

ROLETES 

TRACIONAD

OS 

Modulo de elevação  

• A transferência do produto e feita através de correntes tracionadas, o produto e deslocado 

conforme a construção das esteiras. 

• Mudar o sentido de movimentação das peças.  
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LUBRIFICAÇÃO DAS CORRENTES 

As linhas A e B das esteiras da Electrolux, são compostas por Esteiras de Correntes, 

Transferidores de Correntes e também Esteiras de Roletes Tracionadas por Correntes. Todas as 

esteiras e transferidores são equipados com um sistema de auto lubrificação na lateral do 

equipamento. Abaixo, a localização dos lubrifica dores automáticos: 

 

 

 

 

O modelo de lubrifica dores é o LAGD 125/HP2 – SKF SYSTEM 24, 

ele possibilita a regulagem de dosagem de óleo através de um calibrador, sendo flexível a 

duração de 1 a 12 meses. Abaixo, fotos do modelo de lubrifica dor usado. 
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MANUTENÇÃO PREVENTINA DA CORREIA 

Para realizar essa operação e preciso observa se tem folga nas engrenagens dos roletes, causo 

isso o corra necessita regular os parafusos dos bi longos P1, e regular o perfilo P2 aonde se 

encontra os perfil UHMW, erguendo eles até que a não a já folga da coreia com as 

engrenagens, causo a já desgastes nos perfil UHMW deve ser feito a troca dos perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

P1 

P1 

 P2 

Perfil UHMW 
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ESTEIRA DE CORRENTE 

Esteira em grau que serve para transporta das peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEIRA ACUMULADORA 

 

Ela utiliza um sistema de stop, onde conforme as peças vão chegando, vai acionando o 

stop, até que a esteira esteja cheia.  
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LIGANDO O EQUIPAMENTO  

LIGANDO O EQUIPAMENTO 
 

1º Ligue a chave geral; 

2º Assim que a IHM ligar, pressione a tecla “HABILITA COMANDO”. Então, uma mensagem 

aparecerá na tela; 

3º Assim que a mensagem “Drives Ligando” desaparecer, pressione a tecla “RESET”; 

4º Ligue o modo automático de operação das linhas ou utilize as “OPERAÇÕES MANUAIS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

75 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA – IHM 

INTERFACE HOMEM-MÁQUINA – IHM 
 

O equipamento dispõe de uma interface gráfica (IHM), cujo o objetivo do uso da mesma 

é facilitar ao operador da máquina a visualização de possíveis alarmes, que possam ocorrer 

durante o processo produtivo, bem como facilitar a movimentação manual de alguns atuadores 

do equipamento e realizar a configuração de parâmetros da máquina necessários para o 

processo produtivo.  

A seguir, uma sequência de imagens descrevendo as telas que serão UTILIZADAS pelo 

operador, bem como os procedimentos para seu uso e parametrização. 

TELA INICIAL 
A imagem abaixo mostra a tela que aparecerá na IHM quando o equipamento for 

energizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Habilita/Desabilita Comando 

2. Pause/Restart 

3. Reset 

4. Modo de operação – Linha A e B 

5. Manutenção 

6. Operações Manuais 

7. Alarmes 

8. Seleção de produtos  

 

1 

2 

3 

 

7 

8 

4 

5 

6 
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1. HABILITA COMANDO 
Ao Habilitar o Comando na sua respectiva tecla, é necessário ligar a operação das linhas 

A e B para que as esteiras possam movimentar. 

2. PAUSE/RESTART 
Ao clicar em “Pause” a movimentação das esteiras é interrompido. Para retomar a 

movimentação, basta clicar em RESTART. 

3. RESET 
A tecla RESET será usada nas situações citadas abaixo: 

➢ Ao Ligar o Equipamento: Quando a chave geral for acionada, no quadro de 

comando, a tela IHM irá ligar automaticamente. Logo após, será solicitado que 

pressione a tecla RESET.  

➢ Para Desligar Alarmes: Quando um alarme é identificado, aparecerá um aviso na 

IHM juntamente com um aviso sonoro e visual na torre acima do quadro de 

comando. Para desativar o alarme, corrija o erro apontado e logo após pressione 

RESET, para que a linha volte a funcionar. 

4. MODO DE OPERAÇÃO – LINHA A E B 
Para iniciar a movimentação das duas linhas, basta ligar o modo de operação da linha 

desejada, nos botões indicados abaixo. 

 

 

 

 

 

Quando este modo de operação está desativado, é possível somente operar manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA DESLIGA DESLIGA LIGA 
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5. MANUTENÇÃO 
 

Para ter acesso à esta tela, basta clicar na tecla “Manutenção” (10), e a tela abaixo será 

apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela, estão disponíveis os seguintes comandos de manutenção, que serão 

apresentados na sequência: 

➢ Parâmetros dos Inversores; 

➢ Visualização de Sensores; 

➢ Visualização de Entradas e Saídas CLP; 

➢ Sistema IHM; 

➢ Contadores. 

➢ Visualização / Tempo Ocioso 

  

Ao clicar na tecla Manutenção, será solicitado um 

usuário e senha. 

Usuário: ADMIN Senha:123, Usuário: MANUT Senha: 100 
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5.1 PARÂMETROS DOS INVERSORES 
Ao selecionar a opção Parâmetros dos Inversores, a tela abaixo será apresentada:  

 

Neste momento, é necessário escolher qual inversor deseja consultar e/ou ajustar seus 

parâmetros. Ao clicar no inversor escolhido, a tela abaixo será apresentada para sua leitura e/ou 

configuração. 
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5.1.1 PARÂMETROS DE ESCRITA  
Os parâmetros de escrita são aqueles passíveis de alteração, podendo justá-los conforme 

necessidade. Abaixo estão listados os parâmetros configuráveis: 

➢ Velocidade Mínima 

➢ Velocidade Máxima 

➢ Rampa de Aceleração 

➢ Rampa de Desaceleração 

➢ Reversão 

➢ Velocidade Referência 

5.1.2 PARÂMETROS DE LEITURA 

Os parâmetros de leitura são aqueles que não podem ser alterados, servem apenas para 

consulta e conhecimento. 

➢ Velocidade Atual 

➢ Potência Atual 

➢ Corrente de Saída 

➢ Tensão de Saída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de configurar os parâmetros, clique no botão 

SALVAR, no canto esquerdo da tela. 
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1.1 VISUALIZAÇÃO DE SENSORES 
Ao selecionar a opção Visualização de Sensores, a tela abaixo será apresentada: 

 

Os sensores que estiverem operando terão um ponto verde sinalizando. 

5.3 VISUALIZAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS 
As telas abaixo podem ser utilizada somente para consulta, não sendo necessário a 

abertura do quadro de comando.  
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5.4 SISTEMA IHM 
Ao selecionar a opção Sistema IHM, a tela abaixo será apresentada. 

 

A tela Configurações de Sistema apresenta os ajustes listados abaixo: 

 

➢ Calibração da Tela 

➢ Painel de Controle IHM 

5.4.1  CALIBRAÇÃO DA TELA 
Este recurso possibilita o ajuste de sensibilidade da tela. 
 

5.4.2 PAINEL DE CONTROLE IHM 
Ao clicar nessa tecla, é possível reiniciar a tela, possibilitando o acesso às configurações nativas da HMI.  
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5.4 CONTADORES 
Para ter acesso aos contadores, clique na opção “CONTADORES” na tela de Manutenção. 

A tela abaixo possibilita a escolha dos contadores contidos nas duas linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 VELOCIDADES / TEMPO OCIOSO 
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6 OPERAÇÕES MANUAIS 
Nesta tela, é possível movimentar as esteiras manualmente. Para usar este recurso, o ciclo 

automático da linha deve estar desativado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ALARMES 
Na tela a ALARMES, que está apresentada abaixo, serão mostrados todos os alarmes 

ocorridos na máquina. 
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Para reparar os alarmes e continuar operando, corrija a causa do alarme, logo em 

seguida pressione RESET e o equipamento voltará a produção. 

 

8 SELEÇÃO DE PRODUTOS 
Ao clicar na opção “SELEÇÃO DE PRODUTOS” a tela abaixo será apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tela possibilita a conferência e cadastro de novos códigos. Os códigos cadastrados 

nessa tela, serão encaminhados para as seladoras, após passar pelo leitor de código de barras. 
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MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 

 

As manutenções preventivas são de extrema importância, abaixo estão citados 

alguns cuidados que devem ser tomados para o perfeito funcionamento do 

equipamento e sua maior durabilidade. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA – SEMANAL  
Esteira: 

Fazer o alinhamento das esteiras. As esteiras demoram aproximadamente uma 

semana para se estabilizarem. Nesse tempo convém um acompanhamento constante 

do operador para que as mesmas não saiam de sua posição, o que pode provocar 

avarias no equipamento. Depois desse prazo, deveram ser realizadas verificações 

semanais. 

Revisar se os sistema de lubrificação estão funcionando corretamente.  

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA – MENSAL  
Esteira: 

Inspecionar em motores e redutores se há ruído e vibrações anormais, verificar o 

alinhamento e os parafusos de fixação (apertá-los quando necessário). 

Tracionar as correntes de tração  

 

 


