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Introdução

1.1 Descrição do produto
O aparelho é um distribuidor de etiquetas semiautomático para soltar e
proporcionar etiquetas em rolo para processamento manual.

1.2 Indicações
As informações e indicações importantes estão assinaladas nesta documentação do seguinte modo:

Perigro!
Alerta para um risco imediato iminente considerável para a sua
saúde ou vida.

!
!

Atenção!
Indica uma situação de risco que pode provocar ferimentos ou
danos materiais.

Cuidado!
Alerta para possíveis danos materiais ou uma perda de qualidade.

i

Nota!
Conselhos para simplificação do processo de trabalho ou indicação
de passos de trabalho importantes.



Meio ambiente!





Dicas para a protecção ambiental.



Instruções de manuseamento



Remete para o capítulo, posição, número da imagem ou documento.



Opção (acessório, periférico, equipamento especial).
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1.3 Utilização correcta
•

O aparelho destina-se exclusivamente à distribuição de materiais
adequados. Uma outra utilização que vá para além da utilização prevista,
é considerada incorrecta. O fabricante/fornecedor não se responsabiliza
em caso de danos resultantes de utilização incorrecta, o risco é suportado
exclusivamente pelo utilizador.

•

O aparelho foi fabricado de acordo com o estado da técnica e as regras
técnicas de segurança reconhecidas. Todavia, durante a sua utilização,
poderão haver riscos para a vida e saúde do utilizador ou de terceiros ou
danos no aparelho ou noutros valores materiais.

•

O aparelho só pode ser utilizado em perfeitas condições técnicas, assim
como de forma correcta e consciente em relação à segurança e aos
perigos, sob observação do manual de instruções.

•

A utilização correcta engloba também a observação do manual de
instruções, incluindo as recomendações/normas de manutenção indicadas
pelo fabricante.

i

Nota!
Toda a documentação pode ser consultada actualmente também na
Internet.

1.4 Indicações de segurança
•

O aparelho é próprio para redes eléctricas de tensão alternada de 100
V a 240 V. Ligar apenas a tomadas com contacto para protecção da
condutibilidade.

•

Antes de proceder à ligação ou desligação de conexões, desligar todos
os aparelhos em causa.

•

Utilizar o aparelho apenas em ambientes secos e sem humidade (pulverização de água, nevoeiro, etc.

•

Não utilizar o aparelho em atmosferas potencialmente explosivas.

•

Não utilizar o aparelho nas proximidades de cabos de alta tensão.

•

Certifique-se de que o vestuário, cabelo, acessórios ou semelhantes não
entram em contacto com peças rotativas descobertas.

•

Executar apenas as acções descritas neste manual de instruções.
Trabalhos adicionais, só poderão ser executados por pessoal especializado ou por técnicos de assistência.

•

Intervenções indevidas em módulos electrónicos e no seu software podem
provocar avarias.

•

Também outros trabalhos ou alterações indevidos no aparelho podem
ameaçar a segurança de funcionamento.

•

Realizar os trabalhos de assistência técnica sempre numa oficina qualificada que possua os conhecimentos técnicos e ferramentas necessários

5
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para a execução dos trabalhos necessários.
•

Nos aparelhos, estão colados diferentes adesivos de sinalização que o
alertam para perigos.
Não remover os adesivos de sinalização, caso contrário, os perigos não
poderão ser detectados.

•

O nível de pressão sonora máximo LpA é inferior a 70 dB(A).

Perigro!
Perigo de morte devido à tensão de rede.
XX Não abrir a caixa do aparelho.

1.5 Meio ambiente







Os aparelhos usados contêm materiais valiosos para reciclagem, que
deverão ser depositados num ecoponto.
XX Não deposite o aparelho juntamente com o lixo doméstico.
Devido à estrutura modular do aparelho, a sua decomposição é facilmente
possível.
XX Separar as peças para reciclagem.
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2.1 Vista geral do aparelho
1

2

5

6

Imagem 1

1

3

Imagem 2

1
2
3
4
5
6
7

Painel de comando
Dispositivo pressor
Suporte de rolos
Marginador
Sensor de distribuição
Sensor presença
Enrolador da fita
transportadora

1
2
3
4
5
6
7

Painel de comando
Sensor de distribuição
Suporte de rolos
Marginador
Dispositivo pressor
Sensor presença
Enrolador da fita
transportadora

7
Vista geral HS / HS+

2

5

4

6

3

4

7
Vista geral VS / VS+
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2.2 Desembalar e instalar o aparelho
XX Retirar o aparelho da caixa e colocar sobre uma base plana.
XX Verificar o aparelho quanto a danos de transporte.
XX Verificar o fornecimento quanto à sua integridade.
Volume de fornecimento:
•

Distribuidor de etiquetas

•

Marginador

•

Cabo de rede tipo E+F

•

Manual de instruções Alemão / Inglês

i

Nota!Conserve a embalagem original para o transporte posterior.

!

Cuidado!
Danos do aparelho e dos materiais devido a água e a humidade.
XX Colocar a o aparelho apeno em locais secos e protegidos contra
pulverização de água.

2.3 Ligar o aparelho

1
2

1
2
3

3

Imagem 3

Interruptor de rede
Casquilho de ligação à rede
Porta de ligação para periféricos para controlador externo
(HS+/VS+)

Ligações

2.3.1 Ligar à corrente de rede
O aparelho encontra-se munida com uma fonte de alimentação universal para
uma tensão de rede de 100 V a 240 V.
1. Certifique-se de que o aparelho está desactivado.
2. Encaixar o cabo de rede no casquilho de ligação à rede (2).
3. Encaixar a ficha do cabo de rede numa tomada com ligação à massa.

2
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2.3.2 Ligar o controlo externo
somente em aparelhos com porta de ligação para periféricos



Utilizando a porta de ligação para periféricos é possível integrar o aparelho a
uma sequência de controlo superior.
1. Certifique-se de que o aparelho está desactivado.
2. Contactar o controlo externo na tomada SUB-D de 9-pinos da porta de
ligação para periféricos (3 / imagem 3).
Pin1

Pin6

Pin5

Pin9

Imagem 4
Pino Sinal
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ligação periférica
Direcção

ERROR
ESP

Função

Activação /
estado activo
0V no pino
+24V no pino

Saída
Saída

Erro
Etiqueta na posição de
distribuição
EXTGND (Entrada) Massa externa (0V)
STRT
Entrada
Início
Ligar +24 V
EXTAN
Entrada
Avaliação STRT
fazer ponte com pino 9!
EXT24P
(Entrada) Tensão externa 24V
não ligar
não ligar
INTGND (Saída)
Massa interna (0V)
Tabela 1 Atribuição dos pinos da porta de ligação para periféricos
Pin

Pin
ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GND
24P

ERROR
ESP
EXTGND
STRT
EXTAN
EXT24P
INTGND

STRT
Imagem 5

Ligações mínimas externas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Imax = 50 mA

ERROR, ESP

ERROR
ESP

24P
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3.1 Colocação de etiquetas
HS / HS+

1

2 3

8

4

VS / VS+

5 6

7

9

1

3

4

2

8

5 6

7
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Imagem 6 Colocação de etiquetas
1. Rodar o anel de ajuste (7) com a seta sobre o símbolo
marginador (6) do suporte do rolo (5).

e retirar o

2. Empurrar o rolo de material (4) de tal modo sobre o suporte de rolos (5)
que, ao enrolar, as etiquetas se apresentem para cima no HS e para baixo
no VS.
3. Colocar novamente o marginador (6) e deslocar até encostar ao rolo de
material.
4. Rodar o anel de ajuste (7) com a seta sobre o símbolo e prender deste
modo o delimitador de margens (6) sobre o suporte do rolo (5).
5. Articular para fora o dispositivo pressor (3).
6. Soltar as etiquetas à mão nos primeiros 20 cm.
7. Conduzir o material como mostrado na Imagem 6 sobre a extremidade
de distribuição (1) para o enrolador (9). A linha a tracejado é para as
etiquetas enroladas no interior.
8. Manter o enrolador (9) bem preso e rodar o botão rotativo (8) no sentido
dos ponteiros do relógio até ao encosto.
9. Empurrar o material de suporte por baixo do gancho (2) do enrolador (9) e
rodar o botão rotativo (8) contra o sentido dos ponteiros do relógio, até ao
encosto.
O enrolador é estendido e a tira é apertada através disso.
10. Articular para dentro o dispositivo pressor (3).
11. Ajustar o sensor de distribuição.

3
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3.2 Ajustar o sensor de distribuição
HS / HS+

VS / VS+

1
4

2

2
1
4
3

3

Imagem 7

Ajustar o sensor de distribuição

O alcançar da posição de distribuição é registado através da deflexão da
sonda (1) pela etiqueta a ser distribuída.
1. Soltar o sensor de distribuição (2) através da rotação do botão de ajuste
(3) no sentido anti-horário.
2. Deslocar lateralmente o sensor de distribuição (2) para adaptação à
largura e forma da etiqueta.
3. Ajustar a distância da sonda (1) para a aresta de distribuição (4) pela
rotação do sensor de distribuição (2).
4. Manter o sensor de distribuição (2) na posição desejada e fixar através da
rotação do botão de ajuste (3) no sentido horário.

Imagem 8

Ajuste da posição do sensor
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4.1 HS / VS
4.1.1 Funcionamento
XX Ligar o aparelho no interruptor de alimentação (1 / imagem 3).
O LED verde (2) acende.
A primeira etiqueta é empurrada imediatamente para a posição de
distribuição.
XX Retirar a etiqueta.
A próxima etiqueta é empurrada para a posição de distribuição.

!

Cuidado!
Perigo de arranque acidental.
XX Não tocar na sonda do sensor de distribuição a não ser em
caso de reparação de avaria.

Indicações
1 Erro
2 Pronto a funcionar /
etiqueta na posição de distribuição

1
2

Imagem 9

Painel de comando HS / VS

4

Funcionamento

4.1.2 Tratamento dos erros
Se dentro de 5 segundos após o início de um processo de distribuição não
for reconhecida qualquer etiqueta na posição de distribuição, o transporte das
etiquetas é interrompido e é sinalizado um erro:
•

o LED vermelho (1) pisca

Causa
Eliminação
Material acabou
Colocar novo material
As etiquetas distribuídas não
Ajustar o sensor de distribuição
disparam o sensor de distribuição
Tabela 2 Motivos de erro e reparação de avarias
XX Eliminação dos motivos dos erros.
XX Terminar o estado de erro através da activação manual do sensor do
distribuidor.
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4.2 HS+ / VS+
4.2.1 Ligar

!

Cuidado!
Perigo de anomalias nas teclas.
XX Não tocar nas superfícies das teclas ao ligar.
XX Ligar o aparelho no interruptor de alimentação (1 / imagem 3).
O aparelho começa no modo de funcionamento "Distribuição a pedido".
O contador e escolha da velocidade encontram-se no estado do último
desligamento.

2

3
4
5
6

7
8

9

1

10
Imagem 10

Indicações
1 Número de etiquetas distribuídas
2 Controlo externo ligado
3 Distribuição automática
4 Distribuição a pedido
5 Velocidade de avanço baixa
6 Velocidade de avanço alta
Teclas
7 Reinicializar contadores
8 Seleccionar distribuição automática/a
pedido
9 Escolher a velocidade de alimentação
baixa/alta
10 Desencadear o processo de
distribuição

Painel de comando HS+ / VS+

4
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4.2.2 Modos de funcionamento
XX Verificar o modo de funcionamento ajustado através dos LEDs (2 / 3 / 4).
XX Para mudar toque na tecla

.

Distribuição automática
XX Após a mudança para o modo automático, a primeira etiqueta é imediatamente empurrada para a posição de distribuição.
XX Retirar a etiqueta.
A próxima etiqueta é empurrada para a posição de distribuição.

!

Cuidado!
Perigo de arranque acidental.
XX Não tocar na sonda do sensor de distribuição a não ser em
caso de reparação de avaria.

Distribuição a pedido
XX Para distribuir uma etiqueta tocar na tecla

.

XX Retirar a etiqueta.
XX Tocar novamente na tecla
etiqueta.

para a distribuição da próxima

Distribuição a pedido com controlador externo


somente em aparelhos com porta de ligação para periféricos
Em caso de controlador externo ligado acende adicionalmente o LED (2).

i

Nota!
Não é possível uma mudança para modo automático com controlador externo ligado.
A tecla de arranque
encontra-se fora de serviço.
XX Enviar sinal de arranque.
As etiquetas são avançadas até que o sensor de distribuição reconheça
uma etiqueta na posição de distribuição.
XX Retirar a etiqueta.
XX Enviar novo sinal de arranque.
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4.2.3 Ajustar a velocidade de distribuição
XX Verificar a velocidade definida através dos LEDs (5 / 6).
XX Para mudar toque na tecla

.

4.2.4 Reinicializar contadores
XX Para reinicializar o contador tocar na tecla

.

4.2.5 Tratamento dos erros
Se dentro de 5 segundos após o início de um processo de distribuição não
for reconhecida qualquer etiqueta na posição de distribuição, o transporte das
etiquetas é interrompido e é sinalizado um erro:
•

o mostrador do contador pisca

•

o LED do modo de funcionamento, para o modo de funcionamento seleccionado, pisca

Causa
Eliminação
Material acabou
Colocar novo material
As etiquetas distribuídas não
Ajustar o sensor de distribuição
disparam o sensor de distribuição
Tabela 3 Motivos de erro e reparação de avarias
XX Eliminação dos motivos dos erros.
XX Estado do erro ao pressionar a tecla
ou envio de um sinal de
arranque ou terminar através do disparo manual do sensor do distribuidor.
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cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Alemanha

Declaração de conformidade da UE
Declaramos, por este meio, que o aparelho designada em seguida, devido à sua concepção
e tipo de construção, assim como no modelo que colocamos em circulação, corresponde às
exigências básicas relevantes de segurança e de saúde das respectivas directivas da UE.
No caso de uma alteração do aparelho ou da finalidade de aplicação sem a nossa autorização,
esta declaração perde a sua validade.
Aparelho:

Distribuidor semiautomático de etiquetas

Tipo:

HS 60, VS 60, HS 120, VS 120
HS 60+, VS 60+, HS 120+, VS 120+
HS 180+, VS 180+

Directivas da UE utilizadas

Normas utilizadas:

Directiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•

EN ISO 12100:2010

•

EN ISO 13849-1:2015

•

EN 60204-1:2006+A1:2009

•

EN 61000-3-2:2014

•

EN 61000-3-3:2013

•

EN 61000-6-1:2007

•

EN 61000-6-2:2005

•

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição
do uso de determinadas substâncias
perigosas em equipamentos eléctricos e
electrónicos

•

EN 50581:2012

Representante para os documentos
técnicos:

Erwin Fascher
Am Unterwege 18/20
99610 Sömmerda

Assinado pelo fabricante:

Sömmerda, 06.10.2017

Directiva 2014/30/UE respeitantes à
compatibilidade electromagnética

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Gerente
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