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1. NORMAS DE SEGURANÇA

Generalidades

A informação contida nestas indicações deve ser aplicada tanto para o uso 
habitual da máquina, como para qualquer intervenção que se realize sobre 
ela, quer seja com motivo da manutenção preventiva da mesma ou em caso de 
reparações e mudanças de componentes de desgaste.

É muito importante respeitar em todos os casos os avisos de segurança 
contidos neste manual. Em caso contrário, podem produzir-se lesões 
pessoais e/ou danos na máquina ou no  resto da instalação.

Antes de começar a trabalhar com a máquina, leia cuidadosamente este 
manual e, em caso de dúvida, consulte o nosso Serviço Técnico. Não hesite em 
contactar-nos sempre que tiver alguma questão ou dúvida.

Conserve os manuais em perfeito estado e ao alcance do pessoal que utilize e 
realize a manutenção da máquina.

Facilite, assim mesmo, o material necessário para a segurança: roupa 
adequada, calçado, luvas e óculos de protecção. 

Respeite, em qualquer caso, as normas locais em matéria de prevenção de 
riscos e regulamentos de segurança.

Simbologia

A simbologia utilizada quer nos equipamentos fusores quer neste manual 
representa, em cada caso, o tipo de risco ao qual estamos expostos. A falta de 
atenção a um sinal de advertência pode produzir lesões pessoais e/ou danos 
na máquina ou no resto da instalação. 

AVISO: Risco de receber sacudidas eléctricas. A falta de atenção pode 
provocar lesões ou morte. 

AVISO: Zona quente de altas temperaturas. Risco de queimaduras. Utilizar 
elementos de protecção térmica. 

AVISO: Sistema baixa pressão. Risco de queimaduras ou projecção de 
partículas. Utilizar elementos de protecção térmica e óculos. 

AVISO: Informação de interesse para a utilização correcta do sistema. Pode 
provocar um ou vários dos riscos anteriores,pelo que é preciso ter em conta 
estas normas para evitar danos. 

AVISO: Zona perigosa. Risco de entalamento. A falta de atenção poderá levar à 
ocorrência de lesões. 
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Elementos mecânicos

A instalação de colado requer de partes móbiles que podem causar danos. 
Utilizar a instalação devidamente e não eliminar as guardas de segurança 
com o equipamento em funcionamento; impedem possíveis riscos de ser 
apanhado devido a elementos mecânicos em movimento.

Não utilizar a máquina no caso dos dispositivos de segurança não estarem 
colocados ou apresentem deficiências na sua instalação.

Para intervenções de manutenção ou reparação, parar, mediante corte do 
interruptor geral, o movimento das partes móveis.

Elementos eléctricos

O sistema funciona com corrente monofásica ou trifásica de certa potência. 
Não manipular nunca o equipamento com a alimentação conectada, pode 
ocasionar choques eléctricos de grande intensidade.

A instalação tem de estar correctamente conectada a terra.

Os condutores dos cabos de alimentação da instalação devem corresponder à 
corrente e voltagem eléctricas requeridas.

Vigiar periodicamente os cabos para evitar esmagamentos, desgastes ou 
rasgaduras, assim como evitar, na sua colocação, tropeços ou quedas.

Mesmo que o sistema cumpra com os requisitos EMC, está desaconselhada 
a utilização, perto da instalação, de elementos com alto nível de radiação 
transmitida, p. ex. móveis ou equipamentos de soldadura.

Elementos hidráulicos

Pelo facto de ser um sistema pressurizado, devem observar-se as precauções 
inerentes a um equipamento desta índole.

Os equipamentos fusores incorporam um sistema automático com válvula de 
despressurização. Em qualquer caso e, antes de qualquer manipulação, deve 
assegurar-se que o circuito de adesivo perdeu completamente a pressão. 
Alto risco de projecção de partículas quentes, com o consequente perigo de 
queimaduras. 

Tome todas as precauções necessárias relativamente à pressão residual 
que possa existir nas mangueiras ou noutras partes da instalação durante o 
processo de arrefecimento do adesivo. Ao aquecer novamente, se os orifícios de 
saída se encontram abertos, existe o risco de projecção de partículas quentes.

Elementos pneumáticos

Alguns equipamentos utilizam ar comprimido com 6 bar de pressão. Antes 
de manusear o equipamento, certifique-se de que o circuito já não dispõe de 
qualquer pressão. Existe o risco de projeção de partículas a alta velocidade 
que podem causar lesões de alguma gravidade.

Tome todas as precauções necessárias relativamente à pressão residual 
que possa existir no circuito antes de desligar qualquer tubo de alimentação 
pneumática.
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Elementos térmicos

Todo o sistema trabalha a altas temperaturas que podem exceder 200 °C 
(392 °F). Deve trabalhar-se com protecções adequadas (roupa, calçado, 
luvas e óculos de protecção) que cubram bem as partes expostas do corpo.

É preciso ter em conta que o calor, devido às altas temperaturas alcançadas, 
não desaparece de forma imediata mesmo que se desligue a fonte, eléctrica 
neste caso, que o provoca. Extremar neste sentido as precauções, inclusive 
com o próprio adesivo. Este pode continuar muito quente mesmo em estado 
sólido.

Em caso de queimaduras:

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

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

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

Materiais

Os sistemas Focke Meler devem ser utilizados com adesivos  termofusíveis. 
Não se utilizarão com outro tipo de materiais, e muito menos com 
dissolventes, que possam ocasionar riscos pessoais ou danos nos órgãos 
internos do sistema.

Alguns equipamentos destinam-se especificamente à utilização de adesivos 
de fusão a quente reagentes ao poliuretano (PUR). A utilização de poliuretano 
(PUR) num equipamento que não esteja preparado para o efeito poderá 
resultar em danos severos para o mesmo. 

Na utilização do adesivo serão respeitadas as normas que figuram nas 
Folhas Técnicas e de Segurança facilitadas pelo fabricante. Tendo especial 
atenção às temperaturas aconselhadas de trabalho, para evitar degradações e 
carbonizações do adesivo.

Ventilar suficientemente a área de trabalho para eliminar os vapores gerados. 
Evitar a inalação prolongada destes vapores.

Serão utilizados sempre componentes ou recâmbios originais Focke Meler, o 
que garante o bom funcionamento e prestações do sistema.

Declaração do ruído emitido

O nível de pressão acústica de emissão ponderado A (LpA) do equipamento em 
funcionamento nunca excede os 70 dB(A).

O nível máximo de pressão acústica ponderado C (LpCpeak) e o nível de potência 
acústica ponderado A (LWA), não excedem valores dignos de referência, não 
constituindo, por isso, um risco específico que deva ser tido em consideração.
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Utilização prevista

Os equipamentos fusores estão desenhados para serem utilizados nas 
seguintes condições:

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

•  Utilização dos equipamentos fusores com elementos acessórios 
Focke Meler.

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

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

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

Usos não permitidos

Os equipamentos fusores nunca devem ser utilizados nas seguintes condições:

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

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

•  Utilização dos equipamentos fusores para aquecer ou fundir produtos 
alimentares.

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

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

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

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

Descrição

O controlador de disparos StarBi da Focke Meler é um sistema de controlo da 
dosagem e posicionamento de adesivos hot-melt ou cola vinílica (cola fria) em 
aplicações de colagem.

Este dispositivo tem lugar em qualquer mercado relacionado com a colagem 
industrial com hot melt ou cola fria, tais como etiquetadoras, dobradoras de 
caixas, laminagem de madeira, encadernação de livros…

O adesivo é aplicado mediante padrões e cada padrão pode ser configurado 
com vários cordões. A execução destes padrões é realizada mediante o 
controlo da abertura e do fecho dos elementos de aplicação, de duas formas 
distintas: por TEMPO (programação em unidades de milissegundos) ou por 
DISTÂNCIA (programação em unidades de milímetros).

•  Um produto por TEMPO funciona sem conhecer a velocidade da linha 
de produção. São programados os atrasos e tempos de execução e o 
controlador de disparos realiza os padrões com base nesses tempos. 

Para cada cordão, é possível estabelecer o tempo decorrido desde a deteção 
do substrato pela fotocélula até ao início da aplicação do adesivo, bem como o 
tempo que define o tamanho do cordão. Se existir uma variação da velocidade, 
o programa já não será válido e será necessário alterar também os tempos de 
execução.

•  Um produto por DISTÂNCIA funciona conhecendo a velocidade da linha 
de produção. São programadas as posições e tamanhos dos cordões 
a executar e o controlador de disparos realiza os padrões com base 
nessas distâncias.

Para cada cordão, é possível estabelecer a distância entre a posição de início 
relativamente à extremidade do substrato, detetado pela fotocélula, e o 
tamanho (comprimento) do cordão.

Neste último caso, deve existir sempre uma instalação configurada, onde 
se definem as distâncias entre fotocélulas e eletroválvulas, os tempos de 
compensação e a configuração de leitura da velocidade da linha.

A velocidade da linha pode ser determinada de duas formas diferentes 
selecionáveis: através de um encoder incremental (contador de impulsos) ou 
de uma entrada analógica (0-10 V).

Utilização prevista

O controlador de disparos deve ser utilizado exclusivamente para as funções 
descritas neste manual e sob as limitações indicadas no mesmo. 

Não modifique a instalação, nem utilize elementos não fornecidos pela Focke 
Meler. Consulte o fabricante antes de efetuar qualquer modificação de um 
elemento ou de parte da instalação.

Não utilize potências superiores às indicadas ou com dispositivos de tensões 
diferentes das especificadas.
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Terminologia básica

A seguir, são descritos alguns termos utilizados ao longo do manual de 
instruções:

 Canal: Duas saídas homólogas através das quais são transmitidos os 
sinais de ativação ao aplicador.

 Ciclo: período de tempo que inclui o processo de aplicação de um produto 
ou substrato, desde o início até ao final do mesmo.

 Entrada: portas de ligação situadas no painel traseiro do controlador 
que servem para introduzir sinais no dispositivo, tais como o sinal da 
fotocélula, 0-10 V, encoder, etc. Estas entradas podem ser analógicas ou 
digitais.

 Estado: situação funcional em que se encontra o controlador. 

 Modbus RTU / Profibus: tipo de ligação com o controlador para manipulá-
lo de forma remota. 

 Padrão: modelo de pontos e/ou cordões de adesivo a aplicar, baseados 
numa periodicidade e repetitividade. Cada padrão pode ser configurado 
com vários cordões. A cada aplicador pode ser atribuído um padrão 
diferente. 

 Produto/Substrato: elemento a colar e onde será aplicado o padrão 
correspondente.

 Saída: portas de ligação situadas no painel traseiro do controlador 
que servem para obter um estado do dispositivo, tais como a saída de 
aplicação, 0-10 V, “error” (erro) ou “status” (estado). Estas saídas podem 
ser analógicas ou digitais.
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Modos de funcionamento

O controlador de disparos dispõe de dois modos de funcionamento:

Modo manual: para realizar purgas, limpezas ou despressurizações na 
instalação, ou para verificar o correto funcionamento dos aplicadores. 
As saídas selecionadas serão ativadas através do acionamento do botão 
correspondente. Se o equipamento estiver a funcionar no modo automático, 
irá parar ao entrar no ecrã do MODO MANUAL. Ao sair do modo manual, 
o equipamento, por razões de segurança, passa para o estado parado 
(STOPPED).

Modo automático: Para executar programas de aplicação através de padrões 
nos diferentes canais.  Pode ser encontrado em três estados diferentes: 
RUNNING (Funcionamento), READY (Pronto) ou STOPPED (Parado).

 Estado STOPPED_ Modo de segurança em que todas as saídas estão 
inativas. O equipamento arranca neste modo e, para mudar para o 
estado RUNNING (Funcionamento), devem ser cumpridas as seguintes 
condições: 

- Ter um produto selecionado.

- Ter o equipamento ativado.

- Estar em temperatura OK.

- Ter uma velocidade mínima (nos produtos por distância).

 Estado READY_Estado intermédio. Está preparado para executar o 
programa e fá-lo-á de forma automática quando forem cumpridas as 
seguintes condições:

- Estar em temperatura OK.

- Ter uma velocidade mínima (nos produtos por distância).

- Neste estado, todas as saídas estão desligadas.

 Estado RUNNING_Modo de produção. O controlador de disparos 
executa os padrões selecionados do produto e as saídas são ativadas 
ou desativadas consoante o produto selecionado. Se as condições de 
temperatura OK e de velocidade mínima (nos produtos por distância) 
deixarem de ser cumpridas, passará para o estado READY (Pronto)ou 
STOPPED (Parado).

O equipamento trabalha sempre no modo automático, exceto quando o 
utilizador entra no ecrã do modo manual.

No estado STOPPED (Parado) ou RUNNING (funcionamento), é possível passar 
para o modo MANUAL entrando no menu do utilizador do ecrã.

Identificação do equipamento

Quando realizar encomendas de material de recâmbio ou solicitar apoio 
ao nosso serviço técnico deverá fornecer o modelo e referência do seu 
equipamento.

Estes dados e qualquer outra informação de carácter técnico poderá 
encontrá-los na placa de identificação situada no lateral da base do 
equipamento.
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Componentes principais  

1.  Ecrã tátil.

2.  Luzes do semáforo central.

3.  Luz VERMELHA - equipamento no modo STOPPED.

4.  Botão de paragem ou ativação do programa (STOPPED a RUNNING/
RUNNING a STOPPED).

5.  Luz VERDE - equipamento ligado.

6.  Botão On/Off do ecrã.

6

1

4
3 5
2
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Componentes adicionais da instalação

Aplicadores

É possível ligar todos os aplicadores Focke Meler controlados por 
eletroválvulas de 24 VDC (limitadas pela potência de saída). Para outros 
dispositivos, consulte a Sede ou seu Distribuidor local.

Sistemas de deteção

Consoante o trabalho a realizar, deve ser ligado o sistema de deteção (de 
presença de substrato e início de padrão) mais adequado. Um sistema de 
deteção pode ser uma fotocélula, um sensor indutivo, switch mecânico, pedal, 
etc. 

A ligação será sempre do tipo PNP (comutação ao positivo +). 

O dispositivo mais frequentemente utilizado é a fotocélula (sensor ótico). São 
fornecidos, principalmente, dois tipos de fotocélulas:

Na maioria das aplicações, é suficiente utilizar a fotocélula de reflexão. 
A sua distância de deteção é de 30 cm e pode ser utilizada no modo de 
funcionamento com luz ou no escuro (com cabo). 

Para aplicações em espaços reduzidos, de difícil acesso ou com substratos 
de dimensões reduzidas, pode ser utilizada a fotocélula com fibra ótica de 
reflexão (direta sobre o objeto). A sua distância de deteção é de 110 cm e pode 
ser utilizada no modo de funcionamento com luz ou no escuro (seletor). 

Para a ligação de outros tipos de dispositivos, consulte o seu Representante 
Focke Meler ou a Sede da Focke Meler.

Encoder incremental

Para a leitura da velocidade da linha mediante o encoder, basta que este seja 
incremental (contador de impulsos), não necessita de passagem pelo zero 
nem de sentido de rotação.

Estão à disposição dos utilizadores três tipos de encoder (200, 400 e 1000 
impulsos por rotação), com duas versões diferentes de fixação: para banda, 
com disco de rolamento; para eixo, com acoplamento elástico. O suporte para 
banda dispõe de um sistema de tensão, através de uma mola de torção, para 
assegurar um contacto permanente da roda sobre a banda. 

O modelo de 200 impulsos foi concebido para uma colocação direta sobre a 
banda de deslizamento do substrato a colar, de forma a que o controlador 
trabalhe com uma relação de 1 impulso = 1 mm. Nos restantes casos, é 
necessário utilizar a função de autoajuste do encoder para encontrar a relação 
adequada.

A ligação será sempre do tipo PNP (comutação ao positivo +).

Para a ligação de outros tipos de dispositivos, consulte o seu Representante 
Focke Meler ou a Sede da Focke Meler.
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Regulador de pressão

É ligado à saída de 0-10 V (saída sem isolamento) e utilizado quando é 
necessário um controlo da pressão pneumática de alimentação:

-  Para a bomba de aplicação (no caso de unidades de bombagem por 
pistão)

-  Para a válvula by-pass de pressão, na bombagem por engrenagem

Consoante a velocidade da máquina principal, é aplicado o caudal de adesivo 
necessário.

Este dispositivo transforma a tensão de saída do programador (0-10 Vdc) na 
correspondente pressão pneumática da bomba (0-6 bar), ajustável. 

Também pode ser utilizado como controlo de velocidade dos motores nas 
bombas de engrenagens, com velocidade variável através do variador de 
frequência.

Nota: Este periférico necessita de uma alimentação elétrica de 24 Vdc.
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3. INSTALAÇÃO
 
Aviso: Os controladores de disparos devem ser instalados em equipamentos 
dotados de tecnologias atuais e alguns riscos previsíveis. Por esta razão, o 
manuseamento, a instalação ou a reparação destes dispositivos só é permitida 
a pessoal adequado, com a devida formação e experiência. 

Advertência: Neste manual apenas são descritas as necessidades de insta-
lação do programador de disparos Starbi. Consultar os respetivos manuais do 
Micron+ para conhecer em pormenor a instalação de cada equipamento.

Requisitos da instalação

-  Disponha da instalação de adesivo correspondente, com os respetivos 
aplicadores preparados com ligação ao programador

-  Certifique-se de que o espaço destinado a este dispositivo permite a 
localização, ligação e utilização de todo o sistema. 

-  Verifique se a alimentação elétrica cumpre os requisitos exigidos pelo 
dispositivo a utilizar.

Consumo Elétrico

Antes de ligar o controlador de disparos:

-  Tenha em conta o consumo total da instalação, fornecendo uma fonte 
de alimentação com a potência indicada.

-  Certifique-se de que a tensão de ligação do dispositivo corresponde à 
indicada na placa de características do equipamento.

-  Ligue e verifique se a instalação dispõe de uma boa tomada de ligação 
à terra. 

Aviso: Risco de eletrocussão. Mesmo com o equipamento desligado, existe 
tensão nos terminais de entrada, o que pode ser perigoso durante as 
manipulações internas do equipamento.  

-  Integre um interruptor magnetotérmico contra curto-circuitos e uma 
proteção pessoal contra derivações à massa através de um interruptor 
diferencial.

-  A potência associada a estas proteções está indicada na placa de 
características do controlador.
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Tempo de tensão de ativação (PWM)

Foi adicionado um tempo programável dentro do tempo de tensão de ativação 
de 24 V. Tal funciona da seguinte forma:

Este modo de funcionamento oferece várias vantagens no que diz respeito à 
eletroválvula.  Dado a corrente que passa pela bobina ser muito baixa, o corte 
para passar a OFF é muito rápido, prejudicando muito menos a eletroválvula e 
prolongando a sua vida útil. Além disso, como a passagem de corrente é menor, 
as eletroválvulas não aquecem devido ao uso prolongado.  
 
Com o PWM ativado, o equipamento trabalha a 10,8V de tensão efetiva, mas 
para operar com certo tipo de eletroválvulas de grande caudal em tempos de 
abertura muito prolongados, pode alterar-se este valor para 19,2V.

Para tal, deve desligar-se o equipamento e colocar o switch 7 do cartão IO em 
‘On’.  Ao voltar a iniciar o equipamento, a tensão efetiva de trabalho com o PWM 
ativado será de 19,2V.

Sinal Tipo Estado Sinal Descrição

DISPAROS OFF Imput 
(XDI1 / XDI2 / DI3)*

Fechado Led verde, equipamento NÃO Inibido

Aberto Led vermelho, equipamento INIBIDO

Sinais de entrada e saída

Para a instalação dos sinais de entrada e saída consulte o manual do seu 
equipamento fusor.

Com o controlador de disparos habilitado, o sistema mostra um novo sinal 
«Disparos OFF» cuja função é inibir o controlador de disparos.

Os restantes sinais são comuns a ambos os sistemas (equipamento fusor e 
controlo de disparos StarBi).

(*) conexão nos terminais ou no cartão de I/O do equipamento fusor.

V

ms

10,8 V

10 ms

20ms

24 V

Switch 7 ON: PWM 19,2V Switch 7 OFF: PWM 10,8V.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

Exemplo:

PWM = 10 ms

Tempo de abertura total da eletroválvula = 20ms
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Ligação dos elementos periféricos (StarBi 2 saídas)

Para ligar os periféricos ao equipamento, é necessário fazer passar o cabo 
pelo passa-cabos PG correspondente e ligá-lo ao terminal adequado. 

Nota: Consulte os esquemas elétricos para mais informações.

IO BOARD

IO BOARD

AO3 
0V-10V OUT

DI1: FC1

DI2: FC2DO2: EV2

DO1: EV1

AO1 
0V-10V OUT

AI1 
0V-10V IN

+
GND

V+
GND

+24
GND

+24
GND

GND
+
+24

DI8 
ENCODER

GND GN
IN WH
+24 BN

GND BL
IN BK
+24 BR/PK
GND BL
IN BK
+24 BR/PK
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Instalação elétrica equipamentos Micron

A instalação do StarBi integrado pode ser feita de 3 maneiras diferentes, consi-
derando o equipamento onde vai ser integrado. Ter em consideração o equipa-
mento no momento de localizar e manipular o cartão.

1. MICRON PISTÃO: No caso do Micron Pistão, o cartão será colocado no lado 
dobrável do quadro elétrico.

2. MICRON ENGRENAGEM 1 Bomba: Se o equipamento de engrenagem for 
composto por uma única bomba, esta encontra-se no lado dobrável do qua-
dro elétrico junto ao condensador em posição vertical.

 
3. MICRON ENGRENAGEM 2 Bombas: Com um equipamento engrenagem de 
duas bombas, o cartão vem instalado por baixo, na parte traseira do quadro 
elétrico.
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Localização dos elementos periféricos

Fotocélula

Indicações básicas de instalação para evitar falsas leituras e permitir a 
aplicação do adesivo desde o início do substrato:

-  De uma forma geral, são utilizadas fotocélulas de reflexão direta (sobre 
o objeto) na versão standard ou de fibra ótica.

-  Deve ser posicionada de forma a detetar apenas o substrato a colar. Na 
sua ausência, não deve existir qualquer superfície refletora que possa 
ativá-la. 

-  Deve ser tida em conta a distância de deteção própria de cada 
fotocélula e respeitada a respetiva margem de ativação.

-  Debe existir um claro contraste entre o substrato a detetar e a 
ausência deste substrato. Por exemplo, é mais fácil de detetar uma 
superfície branca se, na sua ausência, a superfície existente for de cor 
preta.

-  Para ajustar a sensibilidade, em algumas fotocélulas, é possível 
utilizar o comando de ajuste existente. Verifique o modo correto no 
manual correspondente.

-  Se for necessário colocar a fotocélula na posição inversa (com a lente 
para cima), evite que incida sobre ela qualquer luz da instalação da 
máquina principal. Ainda que a maioria das fotocélulas detete a luz de 
infravermelhos, em alguns casos podem ser ativadas acidentalmente.

-  Em sistemas de aplicação de hot-melt, não coloque a fotocélula 
demasiado perto dos aplicadores. O calor que estes produzem pode 
afetar e mesmo danificar as fotocélulas.

-  A distância existente entre a fotocélula e o aplicador (na linha de 
deslocamento do substrato) é determinante na altura de aplicar 
determinados padrões, com a máquina a alta velocidade. 

Para utilizar outro tipo de fotocélula ou de sensor de presença de substrato, 
consulte o seu Representante Focke Meler ou a Sede da Focke Meler.

Encoder

O posicionamento e o comprimento das linhas de aplicação e a sua precisão, 
independente das alterações de velocidade da máquina, obrigam a ter em 
conta algumas considerações no momento de posicionar o encoder, evitando 
leituras incorretas ou o deslizamento da roda sobre a banda de deslocamento 
do substrato:

-  O encoder deve ser colocado numa posição onde seja possível “ler” a 
velocidade de deslocamento do substrato. Evite colocá-lo em bandas 
de “transferes” ou “acumuladores de pressão”, controlados por 
motores diferentes do da banda principal.

-  Não posicione o encoder nas rodas de tensão das bandas de 
rolamento. Nestes pontos, a banda é sujeita a tensões que alteram a 
sua velocidade em relação ao resto da banda. 
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-  Utilize o sistema de tensão, através da mola de torção, que 
inclui o suporte para banda do encoder. Para tensionar, coloque 
cuidadosamente na posição final e rode o braço, tensionando-o para a 
frente (no sentido contrário dos ponteiros do relógio, a partir do lado da 
roda). Mantenha nesta posição e aperte o parafuso. 

-  Não tensionar demasiado. Deve existir sempre uma ligeira folga para 
suportar pequenas variações na superfície.

-  Coloque o encoder sobre superfícies planas, isentas de uniões ou 
saliências que possam fazer saltar a roda de contacto com a banda e, 
assim, “perder” impulsos de leitura.

-  Para encoders montados com acoplamento sobre o eixo, o orifício do 
acoplamento elástico é de 10 mm de diâmetro.

-  Em caso de montagem sobre o eixo, é necessário configurar o 
parâmetro de impulsos por metro para um correto funcionamento.

-  Os valores de funcionamento do encoder são definidos dentro de cada 
instalação. Para isso, basta seguir as instruções indicadas no capítulo 
“4. Utilização”. 

Para a ligação de outros tipos de encoders, consulte o seu Representante 
Focke Meler ou a Sede da Focke Meler.

Regulador de pressão

A saída de 0-10 V deve ser utilizada quando for necessário:

-  Controlo da pressão pneumática de alimentação da bomba de 
aplicação (bombas de pistão).

-  Controlo da pressão da válvula by-pass (bombas de engrenagem) 
para, consoante a velocidade da máquina, aplicar o caudal de hot-melt 
necessário ou manter a pressão do circuito no valor desejado.

Para tal, existe um sistema de regulação de pressão pneumático - ou válvula 
proporcional - VP-200 que transforma a tensão de saída do programador (0-10 
Vdc) na correspondente pressão pneumática da bomba ou da válvula by-pass 
(0-6 bar). 

A correspondência é linear entre os troços estabelecidos, sendo possível 
programar até 5 troços diferentes. 

O próprio regulador VP-200 tem o seu próprio modo de ajuste e programação. 
Para este efeito, consulte as instruções de utilização.

Este periférico necessita de uma alimentação elétrica de 24 Vdc, 
proporcionada pelo programador através da ligação 0-10 V de saída 4.2 
(consulte o capítulo Introdução, página 2.5), e de alimentação pneumática 
(máx. 10 bar) através de um filtro de 5 µ integrado. O VP-200 dispõe de um 
visor para a leitura da pressão existente em cada momento. 

Para a ligação de outros tipos de dispositivos, consulte o seu Representante 
Focke Meler ou a Sede da Focke Meler.
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4. UTILIZAÇÃO 
 
Esta secção descreve o modo de utilização do controlador de disparos. Ainda 
que o seu funcionamento seja muito intuitivo, não deve ser utilizado por 
pessoal não qualificado. 

Advertência:  Neste manual apenas são descritas as funções do Starbi 
integrado. Para saber mais sobre a utilização do equipamento fusor, consulte 
o manual correspondente ao equipamento.

Para mais informação sobre comunicações, consulte o manual “Anexo 
Comunicações para a Série Micron+“.

Aviso: O uso inadequado pode causar danos no próprio equipamento ou na 
pessoa que o manipula.

Comissionamento

Aviso. O comissionamento depende do tipo de configuração e das condições 
de instalação do equipamento. Consulte o manual do equipamento de fusão 
para obter os modos de inicialização que podem ser programados em cada 
caso..
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Mudança do modo RUNNING (Funcionamento) para o modo STOPPED 
(Parado)

1. Com a função de ‘Autolock Pump / Shooting’ ativada:  

Em modo STOPPED, o led VERMELHO do botão STOP permanece aceso. Para 
começar a produzir, pressionar o botão STOP. O led VERMELHO apaga-se e o 
equipamento passa ao modo RUNNING. 

Se se cumprirem as condições para produzir, passa automaticamente ao 
estado RUNNING e o produto selecionado no programa começará a ser 
produzido. 

Sempre que não se cumpra alguma das condições para o modo RUNNING, 
o led vermelho de STOP acende-se (modo STOPPED) e não é possível 
desbloqueá-lo enquanto não se cumprirem as condições para passar a 
RUNNING.

Sempre que se pressiona STOP, o sistema muda do estado STOPPED para 
RUNNING e vice-versa.

2. Função de ‘Autolock Pump / Shooting’ desativada:  

Se se cumprirem as condições para produzir, o equipamento passa 
automaticamente ao modo RUNNING e o produto selecionado no programa 
começará a ser produzido.

Sempre que não se cumpra alguma das condições para o modo RUNNING, 
o equipamento passa ao modo STOPPED, mas o led de STOP permanece 
apagado. Quando se cumpram as condições necessárias, o equipamento 
passará ao modo RUNNING automaticamente.

Mudança automática do modo RUNNING (Funcionamento) para o modo 
STOPPED (Parado)

Através da comunicação externo, é possível realizar a mudança automática de 
um modo para outro. Isto é compatível com a mudança de modo manual.

Para mais informação sobre comunicações, consulte o manual “Anexo 
Comunicações para a Série Micron+“.

Mudança do modo RUNNING (Funcionamento) para o modo STOPPED 
(Parado) através do sinal de inibição

Caso a opção “Habilitar señal de inhibición” ‘Disparos OFF’ (inibição de 
disparos)  esteja ligada e ativada, é possível alternar entre ambos os modos 
a partir de um sinal externo de um PLC ou da máquina principal (24 V -> 
RUNNING / 0 V -> STOPPED).

Para ligar e ativar os sinais, consulte o manual do equipamento fusor.

Nota: Mesmo com esta opção ativada, o botão de pressão STOP está sempre 
disponível e é possível realizar a mudança manualmente. 

Aviso: Caso o sinal de inibição mantenha o equipamento em modo STOPPED, 
não é possível a mudança para o modo RUNNING através da comunicação 
Modbus/Profibus.
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2.2 Definições adicionais
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Proteçao ecrã

Alarme de temperatura interna do dispositivo
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Temperatura OK

Um sinal interno comunica a partir do equipamento fusor para o controlador 
de disparos que o adesivo está à temperatura determinada para começar a 
produção.

O controlo de disparos nunca irá ativar as saídas de canais (eletroválvulas) se 
a temperatura do fusor não estiver “OK” e tiver passado o tempo de atraso de 
autorização de bombeamento.

Status

Quando o equipamento está no modo RUNNING (Funcionamento), a saída 
digital de “STATUS” (Estado) é ativada e a luz VERDE do semáforo central 
acende-se.

Ao mudar para o modo STOPPED (Parado) ou MANUAL, ou se o equipamento 
estiver no modo READY (Pronto), a luz VERDE apaga-se. Não tem qualquer 
influência sobre as restantes luzes.

Error

Quando o equipamento deteta uma situação de erro (consulte “Lista de 
erros e anomalias”), ativa a saída digital de “ERROR” (Erro) e acende a luz 
VERMELHA do semáforo central. O equipamento muda para o modo STOPPED 
(Parado). 

Se as luzes VERDE ou AMARELA estiverem acesas, apagam-se para mostrar 
o novo estado do equipamento.

Além disso, no ecrã HOME (Inicial), começa a piscar um ícone de aviso de 
alarme. É possível consultar a lista de alarmes produzidos a partir da opção 
“Alarmas” (Alarmes) do menu principal.

Lista de erros e anomalias

Tipo Texto do alarme Descrição Estado do 
equipamento Luz LED central

Error Alarme em EV 1 Canal 1 não ligado STOPPED Vermelho

Error Alarme em EV 2 Canal 2 não ligado STOPPED Vermelho

Error Comunicações CAN Falha de comunicação entre placas STOPPED Vermelho

Error Baixa velocidade
Baixa velocidade da linha (inferior ao 

valor programado em “Velocidade mínima 
de deslocamento”)

LOW SPEED -
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Funções comuns Equipamento Fusor - StarBi

Algumas funções de ambos os sistemas são comuns, pelo que o seu controlo 
e configuração se encontram nos menus que correspondem ao equipamento 
fusor.

Estas funções são:

Configuração do Idioma.

Configuração da data e hora.

Configuração das palavras-chave.

Alarmes e reiniciar de alarmes.

Segurança de bombeamento/disparos.

Configuração de sinais de Input/Output.

Ativar/Desativar disparos (Inibição de disparos).

Ativação/Desativação da campainha nos alarmes.

Ativação/Desativação de proteção de ecrã.

Ativação/Desativação de comunicações ModBus.

Estabelecer valores por defeito.

O símbolo anexo identifica, no manual do utilizador, os acessos a estas 
funções que se realizam a partir do ecrã do equipamento fusor.

Função de ‘Autolock Pump / Shooting’ 

O equipamento dispõe de uma função que ativa o bloqueio automático dos 
disparos após uma queda de tensão, uma desconexão direta da rede ou 
quando saia do estado RUNNING.

No ecrã de “Configurações adicionais” ativa-se ou desativa-se esta função.

!

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

2. Configurações Adicionais

2.2 Configurações 
adicionais

2.3 Entradas/Saídas 2.4 Restaurar conf. 
padrão

2.1 Palavra-passe
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‘Autolock Pump / Shooting’ ativado

Quando está ativado, sempre que um evento faz passar o equipamento para o 
modo STOPPED, o bloqueio automático de disparos ativa-se e o led vermelho 
do botão de pressão STOP acende-se. 

Se as condições permitirem que o equipamento possa voltar ao modo 
RUNNING, será possível desativar o bloqueio pressionando sobre STOP. O led 
vermelho apaga-se e o equipamento ficará em modo RUNNING.

Com a função ativada, se se produzir um corte de corrente ou o equipamento 
se desligar do interruptor principal, ao voltar a corrente ou ligar-se 
novamente, o ecrã estará desligado e será necessário pressionar sobre ‘On/
Off’ para o ligar.

Exemplo: O equipamento encontra-se em modo RUNNING pronto 
para disparar quando a fotocélula deteta um produto. Se o sinal de 
Temperatura OK estiver ativado e, nesse momento, a temperatura não 
estiver OK, o equipamento passa para o modo STOPPED. O bloqueio 
de disparos ativa-se automaticamente e o led vermelho acende-
se. Enquanto a temperatura não estiver OK, o bloqueio de disparos 
não se pode desativar. Quando a temperatura voltar a estar OK, o 
equipamento não passa automaticamente para o modo RUNNING, mas 
deve pressionar-se STOP para desativar o bloqueio de disparos e estar 
novamente pronto para disparar.

‘Autolock Pump / Shooting’ desativado

Quando está desativado, sempre que um evento faz passar o equipamento 
para o modo STOPPED, voltará automaticamente para o modo RUNNING ao 
recuperar as condições para tal, sem necessidade de pressionar STOP. O led 
vermelho permanecerá sempre apagado.

Com a função desativada, se se produzir um corte de corrente ou o 
equipamento se desligar do interruptor traseiro, ao voltar a corrente ou 
ligar-se novamente, o ecrã liga-se automaticamente e não será necessário 
pressionar o botão de ‘On/Off’ da membrana para a ligar.

Exemplo: O equipamento encontra-se em modo RUNNING pronto 
para disparar quando a fotocélula deteta um produto. Se o sinal de 
Temperatura OK estiver ativado e, nesse momento, a temperatura não 
estiver OK, o equipamento passa para o modo STOPPED. O bloqueio de 
disparos não se ativa e o led vermelho permanece apagado. Quando a 
temperatura voltar a estar OK, o equipamento passa automaticamente 
para o modo RUNNING.

Atenção: É sempre possível colocar manualmente o equipamento em 
modo STOPPED pressionando em STOP. O led vermelho acende-se. Neste 
caso, ainda que as condições o permitam, não será possível voltar ao modo 
RUNNING enquanto não se pressionar novamente STOP e o led se apague.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

2.2 Definições adicionais

Som e alarme

Autolock Pump / Shooting

60 s85 ºC

 10    ms

Proteçao ecrã

Alarme de temperatura interna do dispositivo

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

2.2 Definições adicionais

Som e alarme

Autolock Pump / Shooting

60 s85 ºC

 10    ms

Proteçao ecrã

Alarme de temperatura interna do dispositivo

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

2.2 Definições adicionais

Som e alarme

Autolock Pump / Shooting

60 s85 ºC

 10    ms

Proteçao ecrã

Alarme de temperatura interna do dispositivo

Atenção: Se for necessário utilizar esta opção, recomenda-se ao utilizador 
que evite uma colocação em funcionamento intempestiva do equipamento 
ligando o sinal de inibição externo e ativando a opção “ Ativar sinal de 
inibição”.

Pressione para 
ativar

MODO 
STOPPED

MODO 
READY

Pressione para 
desativar

Pressione para 
ativar

MODO 
STOPPED

MODO 
READY

Pressione para 
desativar
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STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Em execuçao

1

1 3

2

2 5

Temperatura OK

Velocidade (m/min): 5.7

Inhibiçao

Produtos / hora: 23

Horas de trabalho: 7:44

Produto

Fotocélulas

Produto 0

Estado

Canais

Controlador de disparo ON1 2

3

4

5

6

3

4
5

1

6

Menu principal

A partir do menu principal do equipamento fusor acede-se às funções 
principais do equipamento fusor bem como à configuração de utilização do 
controlador de disparos. 

Algumas funções são comuns e são acedidas a partir deste ecrã, tais como o 
menu de idiomas, a data e a hora, os alarmes ou o calendário.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

158 158A

15:35

°C

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

1 75

Programador disparos  
STARBI

Acceso a menú 
equipo fusor

Date e hora 

Menu Alarmes

Menu Idiomas

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

05 272019

13 35

2019-05-27 13:35

HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Date e hora

Data

Hora

Versão do software

HH MM

MM DDAAAA

Sensores de temperatura: PT100

Efetue a leitura do código para transferir o 
manual do utilizador

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

****Palavra-passe

Redefinir código da password A  4301

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

Alarmes

2018-05-20   10:45

A19: aplicador 2 zona sobreaquecimento

2018-05-20   11:15

A12: aplicador 5 zona sobreaquecimento

2018-05-20   10:03

A66: Thermostat

2018-05-20   09:12

A53: Sensor avariado zona mangueira 6

2018-05-20   08:32

W14: Baixa temperatura Depósito

REINICIAR TUDO

REINICIAR

REINICIAR

REINICIAR

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Idioma

Unidade:

English

Français

Deustch

Polski

Nederlandse

Español

Português

Italiano

Česky

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

158 158A

15:35

°C

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

1 75

Advertência: Para saber mais sobre a utilização do equipamento fusor, 
consulte o manual correspondente na secção Utilização
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STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

158 158A

15:35

°C

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

1 75

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Em execuçao

1

1 3

2

2 5

Temperatura OK

Velocidade (m/min): 5.7

Inhibiçao

Produtos / hora: 23

Horas de trabalho: 7:44

Produto

Fotocélulas

Produto 0

Estado

Canais

Controlador de disparo ON

!

 RECUAR                HOME     AVANÇAR

Acesso ao StarBI integrado

Pode aceder-se à função do programador de disparos a partir do menu 
principal do equipamento Micron. Pressionar o ícone circular do ecrã.

Advertência: Para saber mais sobre a utilização do equipamento fusor Micron, 
consulte o manual correspondente na secção Utilização

Intermitente, 
quando se 

encontra em 
modo ativo

Alarme  
Sinal de alarme 

ativado

Mudança para o  menu 
programador de disparos 

StarBi

Navegação nos ecrãs. Menu do utilizador

O ecrã tátil de 7 polegadas do equipamento apresenta os dados principais e 
contém um menu do utilizador, para poder configurar e utilizar o equipamento 
de acordo com as suas preferências.

Características gerais

De uma forma geral, existem vários ícones e informações que se repetem ao 
longo da navegação nos ecrãs. Como tal, estes serão explicados no início e 
omitidos nos ecrãs seguintes. 

Ícones de navegação

Ícone de seta para a direita (AVANÇAR), situado na parte inferior direita 
do ecrã. Surge quando existe a possibilidade de navegação para um ecrã 
seguinte. A partir do ecrã HOME (Inicial), permite aceder ao MENÚ (Menu).

Ícone de seta para a esquerda (RECUAR), situado na parte inferior esquerda 
do ecrã. Em todos os ecrãs do menu, existe este ícone que permite regressar 
ao ecrã anterior.

A partir de qualquer ecrã, é possível voltar ao ecrã principal premindo o ícone 
HOME, situado na parte inferior central do ecrã.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

4-8

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Premir para guardar Parâmetros guardados.

Interpretação dos ecrãs

Branco: parâmetro editável. 
Cinzento: parâmetro não 
editável.

Verde: ativado. 
Branco: desativado.

Branco: texto editável. 
Azul: texto não editável.

Verde: premir para guardar.
Azul: parâmetros guardados.

Teclado alfanumérico

Informações

Teclado numérico

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

i

Conta ponteada

Modo palete

Saída analogica 1

Saída analogica 2

Desativar FC  0.0      ms.

 P   0.0 ms.

 Off    0

 S  0.0 ms.

 On    0

Produto 0

 5.5      V.

 5.5      V.

Continuar apòs parar

STARBI.v97

421

8

5

2

.

7

4

1

0

9

6

ENTER

3 -

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

A

G

M

S

Y Z

B

B

N

T

C

C

O

U

1

5

2

6

.

3

7

4

8 9 0

D

J

P

V

E

K

Q

W

F

L

R

X

Nome do novo produto

Produto 0

STARBI.v97

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Informaçao

!

Guardar alterações

O ícone “GUARDAR CAMBIOS” (Guardar alterações), situado na parte superior 
direita do ecrã, surge nos ecrãs de introdução de dados e de programação. 
Se os dados apresentados pelo ecrã estiverem armazenados, o ícone será 
visualizado sobre um fundo azul. Se os dados não estiverem armazenados, o 
ícone terá um fundo verde.

Nota: O equipamento não armazena dados de programação automaticamente. 
Sempre que modificar ou programar qualquer dado que deseje conservar, 
prima o ícone “GUARDAR CAMBIOS” (Guardar alterações). 

STARBI.v97

i

Modbus

B:   57600Node:     10

Definições adicionais

 3    min

 10    ms

Shooting autolock

Habilitar señal de inhibición

Ativar sinal de temperatura OK

Tempo de proteçao ecrã

Som e alarme

Tempo PWM em 24V

!
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A- Controlador de disparos ON/OFF

B- Nome do produto selecionado para 
trabalhar. Acesso a ‘Seleção de produto’

C- Estado de funcionamento.

D- Temperatura OK ativada/desativada.

E- Sinal de Inibição ativada/desativada.

F- Dados de produção.

G- Menu Home, acesso às funções do 
equipamento fusor

A pantalla MENÚ STARBI

Descrição do estado das fotocélulas de entrada e canais de saída

Fotocélula não programada

Fotocélula programada

Canal não programado

Canal programado

Fotocélula ativa

Canal ativo

Canal programado NÃO LIGADO

Nota: A velocidades de trabalho muito elevadas, a visualização de fotocélulas 
e canais no estado ativo no ecrã pode não representar o estado do trabalho 
em tempo real.

Descrição dos ecrãs

1. Ecrã HOME (Inicial).

É o ecrã inicial. Quando arranca, o sistema apresenta este ecrã com os dados 
principais do dispositivo.

Fotocélulas

Canais

1 2

1 2

Fotocélulas

Canais

1 2

1 2

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Em execuçao

1

1 3

2

2 5

Temperatura OK

Velocidade (m/min): 5.7

Inhibiçao

Produtos / hora: 23

Horas de trabalho: 7:44

Produto

Fotocélulas

Produto 0

Estado

Canais

Controlador de disparo ONA

B
C

D

F

E

G
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2. Ecrã MENU.

3. Ecrã INSTALAÇÃO.

Para trabalhar com produtos por distância, é necessário definir uma 
instalação antes de começar. É selecionado a partir do ecrã MENU.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Menu

Produto

Modo manual

Estadísticas

Instalação

Definições

Alarmes

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Menu

Produto

Modo manual

Estadísticas

Instalação

Definições

Alarmes

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Instalação

Nova 

instalação

Copiar 

instalação

Editar instalação

Eliminar 

instalação
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4. Ecrã NOVA INSTALAÇÃO.

Uma vez selecionada NOVA INSTALAÇÃO, abre-se um ecrã para introduzir o 
nome e, em seguida, aceda ao ecrã EDITAR INSTALAÇÃO.

5. Ecrã EDITAR INSTALAÇÃO.

Selecione EDITAR INSTALAÇÃO. Serão apresentadas as possíveis instalações 
a editar. Selecione a que se deseja editar.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Instalação

Nova 

instalação

Copiar 

instalação

Editar instalação

Eliminar 

instalação

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Nova instalaçao

A

G

M

S

Y Z

B

B

N

T

C

C

O

U

1

5

2

6

.

3

7

4

8 9 0

D

J

P

V

E

K

Q

W

F

L

R

X

Instalaçao 1

A pantalla EDITAR
INSTALACIÓN

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Editar

Editar instalaçao

Instalaçao

Instalaçao 2

Instalaçao 3

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Instalação

Nova 

instalação

Copiar 

instalação

Editar instalação

Eliminar 

instalação
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6. Ecrã EDITAR INSTALAÇÃO SELECIONADA.

São apresentados 6 separadores, um para cada canal (EV). Cada separador 
permite editar a distância entre o aplicador desse canal e cada fotocélula. 
Além disso, permite definir os tempos de compensação de ON e OFF desse 
aplicador.

7. Ecrã OPÇÕES AVANÇADAS.

No ecrã OPÇÕES AVANÇADAS, é possível definir o encoder, a entrada 
analógica de velocidade e a velocidade mínima de trabalho a que as saídas 
são normalmente ativadas. Abaixo desta velocidade, as saídas permanecem 
desativadas.

No ecrã OPÇÕES AVANÇADAS

Depende do número de canais configurados

Premir para selecionar encoder

Premir para selecionar entrada analógica

Introduzir velocidade mínima de trabalho

Premir para definir encoder

Premir para definir entrada analógica

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

i

EV1 EV2

FC1 0.0

FC2 0.0

On 0.0

Off 0.0

Instalação 2

Distância entre PHC / Aplicador (mm)

Tempo de compensação (ms)

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

i

Codificador

Entrada analógica

Velocidade mín.de trabalho

  60 m/mim

Instalação 2

!

!
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8. Ecrã ENCODER.

Para configurar o encoder, existem 3 opções e apenas uma delas pode estar 
ativa.

Existem três métodos para calcular as novas informações: direto, por 
tamanho do produto e por velocidade.

•  Direto: através do teclado numérico, introduza os impulsos por metro 
linear.

•  Tamanho do produto: selecione uma fotocélula para detetar o produto. 
Faça passar vários produtos para que o encoder meça o número de 
impulsos segundo a ativação e a desativação da fotocélula. Introduza 
as medidas do produto na linha de deteção da fotocélula selecionada.

•  Velocidade: introduza a velocidade da linha e o controlador calculará a 
relação através da leitura de impulsos num tempo definido.

Informação atual guardada

Dados da nova configuração

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

i

Codificador

Entrada analógica

Velocidade mín.de trabalho

  60 m/mim

Instalação 2

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

i

Pulsações por metro:       4981

Pulsações por metro:       4981

Dados para nova configuração

Nova configuração a guardar:

Direto

Velocidade

Dimensão do produto

  23  mm Selecciona tu FC

  800  p/m

Instalação 2

  2    m/min

Velocidade:     80m/min

! !
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9. Ecrã ENTRADA ANALÓGICA.

É apresentado o seguinte ecrã onde pode ser configurada uma rampa através 
de 5 pontos, definindo a conversão entre tensão de entrada e velocidade da 
linha.A tensão de entrada máxima não pode ultrapassar os 10 V.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

i

10

5

0

0 50 100

Voltio m/min

1  12.5 12.5

2

3

4

5

Produto 0

Entrada analógica

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

i

Codificador

Entrada analógica

Velocidade mín.de trabalho

  60 m/mim

Instalação 2

! !
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10. Ecrã COPIAR INSTALAÇÃO.

Selecione a instalação a copiar. É apresentado um aviso de confirmação e, em 
seguida, abre-se um ecrã para introduzir o nome da nova instalação.

11. Ecrã ELIMINAR INSTALAÇÃO.

Selecione a instalação a eliminar. É apresentado um aviso de confirmação e 
regressa à lista de instalações para eliminar.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Instalação

Nova 

instalação

Copiar 

instalação

Editar instalação

Eliminar 

instalação

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Copiar

Copiar isntalaçao

Instalación 1

Instalaçao 2

Instalaçao 3

Copiar

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Eliminar

Eliminar instalaçao

Instalación 1

Instalación 2

Instalación 3

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

¿Tem a certeza que deseja   
eliminar?

SimNão

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Instalação

Nova 

instalação

Copiar 

instalação

Editar instalação

Eliminar 

instalação

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Nova instalaçao

A

G

M

S

Y Z

B

B

N

T

C

C

O

U

1

5

2

6

.

3

7

4

8 9 0

D

J

P

V

E

K

Q

W

F

L

R

X

Instalaçao 1
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12. Seleção do ecrã PRODUTO.

É selecionado a partir do ecrã MENU.

13. Ecrã SELECIONAR PRODUTO.

É selecionado a partir do ecrã PRODUCTO (Produto). Surge a lista dos 
produtos a selecionar. O controlador carrega os parâmetros do produto 
selecionado, tais como os parâmetros de produção, executando os padrões do 
produto selecionado.

Apenas em caso de mais de 6 
produtos

O produto selecionado surge a azul

Confirmar selecionar

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Em execuçao

1

1 3

2

2 5

Temperatura OK

Velocidade (m/min): 5.7

Inhibiçao

Produtos / hora: 23

Horas de trabalho: 7:44

Produto

Fotocélulas

Produto 0

Estado

Canais

Controlador de disparo ON

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Selecionar producto

Produto 0

Produto 1

Produto 2

Produto 3

Produto 4

Produto 5

Selecionar

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Menu

Produto

Modo manual

Estadísticas

Instalação

Definições

Alarmes

STARBI.v97

Produto

Editar produto

Eliminar produto

Nuovo produto

Copiar produto
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14. Ecrã NOVO PRODUTO.

É selecionado a partir do ecrã PRODUTO. Uma vez selecionado o tipo de 
produto, abre-se um ecrã de edição consoante o tipo de produto escolhido.

15. Ecrã EDITAR PRODUTO.

É selecionado a partir do ecrã PRODUTO. São apresentados os eventuais 
produtos a editar. Selecione o que deseja editar.

No ecrã EDIÇÃO

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Produto

Editar produto

Eliminar produto

Nuovo produto

Copiar produto

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Produto

Editar produto

Eliminar produto

Nuovo produto

Copiar produto

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Novo produto

Produto por 

tempo

Produto variável por 

tempo

Produto repetitivo por 

tempo

produto por 

distância

Produto varábel por 

distância

Produto repetitivo por 

distância

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
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IO : svn97
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Produto 2

Produto 3

Produto 4

Produto 5

Editar
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16. Ecrã COPIAR PRODUTO.

É selecionado a partir do ecrã PRODUTO. É apresentado um aviso de 
confirmação e, em seguida, abre-se um ecrã para introduzir o nome do novo 
produto.

17. Ecrã ELIMINAR PRODUTO.

É selecionado a partir do ecrã PRODUTO. É apresentado um aviso de 
confirmação e regressa à lista de produtos para eliminar.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Produto

Editar produto

Eliminar produto

Nuovo produto

Copiar produto

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Eliminar produto

Eliminar

Produto 0

Produto 1

Produto 2

Produto 3

Produto 4

Produto 5

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

¿Tem certeza que  
pretende eliminar?

SimNão

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Produto

Editar produto

Eliminar produto

Nuovo produto

Copiar produto

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Copiar produto

Produto 0

Produto 1

Produto 2

Produto 3

Produto 4

Produto 5

Copiar

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

¿Tem a certeza que deseja copiar este 
produtto?

SimNão

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97
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19. Ecrã EDITAR PRODUTO POR TEMPO.

Uma vez selecionada a fotocélula, deve ser configurado um padrão segundo 
os parâmetros descritos abaixo.

18. Ecrã EDIÇÃO DE PRODUTO POR TEMPO.

O ecrã surge quando é introduzido um nome para um produto novo a partir do 
ecrã PRODUTO NOVO, ou ao selecionar um existente a partir do ecrã EDITAR 
PRODUTO. O primeiro passo é selecionar a fotocélula e, em seguida, editar o 
padrão.

A- São visualizados os padrões criados ou eliminados, 
consoante o número de canais configurados 2, 4 ou 6.

B- Prima para adicionar padrão (≤ número de canais).

C- Prima para eliminar padrão (≥1). Elimina o padrão 
selecionado. 

D- Selecione a fotocélula.

E- Os canais selecionados surgem a verde. Os canais já 
selecionados em padrões anteriores estão a cinzento e se 
estiverem livres (não selecionados) aparecerão vazios (cor 
de fundo). 

F- Surgem apenas 4 cordões (1, 2, 3, 4). Com as setas, é 
possível mover a tabela. Ao premir a seta para BAIXO, 
desaparecem os cordões 1, 2, 3, 4 e surgem os cordões 5, 
6, 7, 8. Prima a seta para CIMA para voltar aos cordões 1, 
2, 3, 4.

G- Até 8 cordões por cada padrão. O seletor surge a verde 
caso seja ponteado, ou a cinzento caso não seja ponteado.

H- Avança para o ecrã dos parâmetros avançados.

Confirmar seleción
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20. Ecrã PARÂMETROS AVANÇADOS.

Além dos padrões, é possível configurar outros parâmetros. Ao clicar sobre 
as caixas de texto, abre-se o teclado numérico e, após introduzir o valor, este 
permanece visível na caixa de texto. 

A- Predefinição desativada. Não será efetuado qualquer ponteado de 
um cordão, ainda que os cordões tenha ativado o ponteado no ecrã 
dos parâmetros de cada padrão. Configure o ponteado segundo os 
parâmetros de tempo de início (S) e duração (P). 

B-   Se, durante a execução de um produto, a linha de produção 
parar (estado READY o LOW SPEED), é possível escolher, quando 
a situação for restabelecida, entre continuar a executar o padrão, 
desde o ponto em que parou, ou anular o padrão em curso e 
esperar por um novo produto. 

C- É possível definir em quantos produtos o padrão deve ser executado 
e em quantos não deve ser executado, de forma repetitiva. 

D- É possível definir um período de tempo durante o qual não serão 
consideradas novas deteções, evitando situações de “falsos produtos”.

E- É possível definir um valor fixo para cada saída.

21. Ecrã EDITAR PRODUTO VARIÁVEL POR TEMPO.

O ecrã surge quando é introduzido um nome para um produto novo a partir do 
ecrã PRODUTO NOVO, ou ao selecionar um existente a partir do ecrã EDITAR 
PRODUTO. O primeiro passo é selecionar a fotocélula e, em seguida, editar o 
padrão.

A- São visualizados os padrões criados ou eliminados, 
consoante o número de canais configurados 2, 4 ou 6.

B- Prima para adicionar padrão (≤ número de canais).

C- Prima para eliminar padrão (≥1). Elimina o padrão 
selecionado. 

D- Selecione a fotocélula.

E- Os canais selecionados surgem a verde. Os canais já 
selecionados em padrões anteriores estão a cinzento e se 
estiverem livres (não selecionados) aparecerão vazios (cor 
de fundo). 

F- É possível definir o tempo decorrido desde a deteção do 
substrato pela fotocélula até ao início da aplicação.

G- Para cada padrão, deve ser definido apenas um cordão. 
Deve ser definido o início (ON) e fim (OFF) do cordão e se é 
ou não ponteado.

H- Avança para o ecrã dos parâmetros avançados.

STARBI.v97
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tempo
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distância
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STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97
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Saída analogica 1

Saída analogica 2

Desativar FC  0.0      ms.
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 On    0
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 5.5      V.

 5.5      V.

Continuar apòs parar
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22. Ecrã PARÂMETROS AVANÇADOS.

Além dos padrões, é possível configurar outros parâmetros. Ao clicar sobre 
as caixas de texto, abre-se o teclado numérico e, após introduzir o valor, este 
permanece visível na caixa de texto.

23. Ecrã PRODUTO REPETITIVO POR TEMPO.

O ecrã surge quando é introduzido um nome para um produto novo a partir do 
ecrã PRODUCTO NUEVO (Produto novo), ou ao selecionar um existente a partir 
do ecrã EDITAR PRODUCTO (Editar produto). O primeiro passo é selecionar a 
fotocélula e, em seguida, editar o padrão.

A- Selecione a fotocélula.

B- Deve ser definido o tempo de início do padrão (ON, início da 
aplicação) e o tempo decorrido desde uma repetição até à 
seguinte (STEP).

C- São visualizados os padrões criados ou eliminados, consoante 
o número de canais configurados 2, 4 ou 6.

D- Prima para adicionar padrão (≤ número de canais).

E- Prima para eliminar padrão (≥1). Elimina o padrão selecionado.  

F- Os canais selecionados surgem a verde. Os canais já selecionados 
em padrões anteriores estão a cinzento e se estiverem livres (não 
selecionados) aparecerão vazios (cor de fundo). 

G- Surgem apenas 4 cordões (1, 2, 3, 4). Com as setas, é possível 
mover a tabela. Ao premir a seta para BAIXO, desaparecem os 
cordões 1, 2, 3, 4 e surgem os cordões 5, 6, 7, 8. Prima a seta 
para CIMA para voltar aos cordões 1, 2, 3, 4.

H- Até 8 cordões por cada padrão. O seletor surge a verde caso 
seja ponteado, ou a cinzento caso não seja ponteado.

I- Avança para o ecrã dos parâmetros avançados.

A- Predefinição desativada. Não será efetuado qualquer ponteado de 
um cordão, ainda que os cordões tenha ativado o ponteado no ecrã 
dos parâmetros de cada padrão. Configure o ponteado segundo os 
parâmetros de tempo de início (S) e duração (P). 

B-   Se, durante a execução de um produto, a linha de produção 
parar (estado READY o LOW SPEED), é possível escolher, quando 
a situação for restabelecida, entre continuar a executar o padrão, 
desde o ponto em que parou, ou anular o padrão em curso e 
esperar por um novo produto. 

C- É possível definir um período de tempo durante o qual não serão 
consideradas novas deteções, evitando situações de “falsos 
produtos”.

D- É possível definir um valor fixo para cada saída.

STARBI.v97

Novo produto

Produto por 

tempo
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Produto repetitivo por 
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25. Ecrã PRODUTO POR DISTÂNCIA.

O ecrã surge quando é introduzido um nome para um produto novo a partir do 
ecrã PRODUTO NOVO, ou ao selecionar um existente a partir do ecrã EDITAR 
PRODUTO. Neste caso, deve ser selecionada, em primeiro lugar, a instalação e 
depois a fotocélula. Os restantes parâmetros são configurados, em milímetros 
(mm), da mesma forma que no PRODUTO POR TEMPO (pág. 4-14).

24. Ecrã PARÂMETROS AVANÇADOS.

Além dos padrões, é possível configurar outros parâmetros. Ao clicar sobre 
as caixas de texto, abre-se o teclado numérico e, após introduzir o valor, este 
permanece visível na caixa de texto. 

A- Predefinição desativada. Não será efetuado qualquer ponteado de 
um cordão, ainda que os cordões tenha ativado o ponteado no ecrã 
dos parâmetros de cada padrão. Configure o ponteado segundo os 
parâmetros de tempo de início (S) e duração (P). 

B-   Se, durante a execução de um produto, a linha de produção 
parar (estado READY o LOW SPEED), é possível escolher, quando 
a situação for restabelecida, entre continuar a executar o padrão, 
desde o ponto em que parou, ou anular o padrão em curso e 
esperar por um novo produto. 

C- É possível definir um valor fixo para cada saída.
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Produto repetitivo por 

tempo

produto por 

distância

Produto varábel por 
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26. Ecrã PARÂMETROS AVANÇADOS.

A configuração destes parâmetros é realizada da mesma forma que para 
os produtos por tempo, mas com valores em milímetros (mm). As saídas 
analógicas são configuradas em modo “rampa” para existir uma saída variável 
consoante a velocidade.

27. Ecrã PRODUTO VARIÁVEL POR DISTÂNCIA.

O ecrã surge quando é introduzido um nome para um produto novo a partir do 
ecrã PRODUTO NOVO, ou ao selecionar um existente a partir do ecrã EDITAR 
PRODUTO. Em primeiro lugar, deve ser selecionada a instalação e depois a 
fotocélula. Os restantes parâmetros são configurados, em milímetros (mm), 
da mesma forma que no PRODUTO VARIÁVEL POR TEMPO (pág. 4-15).

A- Neste caso, o sistema toma os tempos de compensação 
programados e os impulsos do encoder para calcular a velocidade. 
Não tem em conta a distância da fotocélula ao aplicador definido na 
instalação. 

B- Deve ser definido apenas um cordão para cada padrão. Deve ser 
configurada a distância de início e fim do cordão e se é ou não 
ponteado.

A-  Se, durante a execução de um 
produto, a linha de produção 
parar (estado READY o LOW 
SPEED), é possível escolher, 
quando a situação for resta-
belecida, entre continuar a 
executar o padrão, desde o 
ponto em que parou, ou anular 
o padrão em curso e esperar 
por um novo produto.

 
B- Velocidade da máquina a que 

se pretende associar uma 
tensão de saída entre 0 e 10 V.

C- Tensão de saída do sinal 
analógico associado a uma 
determinada velocidade da 
máquina.
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28. Ecrã PARÂMETROS AVANÇADOS.

A configuração destes parâmetros é realizada da mesma forma que para os 
produtos por tempo, mas com valores em milímetros (mm). As saídas analógicas 
são configuradas em modo “rampa” para existir uma saída variável consoante a 
velocidade.

29. Ecrã PRODUTO REPETITIVO POR DISTÂNCIA.

O ecrã surge quando é introduzido um nome para um produto novo a partir do 
ecrã PRODUTO NOVO, ou ao selecionar um existente a partir do ecrã EDITAR 
PRODUTO. Em primeiro lugar, deve ser selecionada a instalação e depois a 
fotocélula. Os restantes parâmetros são configurados, em milímetros (mm), da 
mesma forma que no PRODUTO REPETITIVO POR TEMPO (pág. 4-16).

A-  Se, durante a execução 
de um produto, a linha de 
produção parar (estado READY 
o LOW SPEED), é possível 
escolher, quando a situação for 
restabelecida, entre continuar 
a executar o padrão, desde o 
ponto em que parou, ou anular 
o padrão em curso e esperar 
por um novo produto.

 
B- Velocidade da máquina a que 

se pretende associar uma 
tensão de saída entre 0 e 10 V.

C- Tensão de saída do sinal 
analógico associado a uma 
determinada velocidade da 
máquina.
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Produto por 

tempo

Produto variável por 

tempo

Produto repetitivo por 

tempo

produto por 

distância

Produto varábel por 

distância

Produto repetitivo por 

distância
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Produto repetitivo por 
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i

1. 10 10

2.

3.

4.

1 2

P1

Produto 0

Selecione a sua Instalação

Selecione a sua FC

On        0.0  mm Passo        0.0  mm

Unidade: mm
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10

5

0

0 50 100

m/min voltio

P1  0.0   5

P2  5  10

P3

P4

P5

Producto 0

Salida analógica 2
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Conta ponteada

Saída analogica 1

Saída analogica 1

Desativar FC

 0.0      mm.

 P   0.0 mm. S  0.0 mm.

Produto 0

Continuar apòs parar A

B C
! !

!
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30. Ecrã OPÇÕES AVANÇADAS.

A configuração destes parâmetros é realizada da mesma forma que para 
os produtos por tempo, mas com valores em milímetros (mm). As saídas 
analógicas são configuradas em modo “rampa” para existir uma saída variável 
consoante a velocidade.

31. Seleção do ecrã MODO MANUAL.

É selecionado a partir do ecrã MENU.

A-  Se, durante a execução 
de um produto, a linha de 
produção parar (estado READY 
o LOW SPEED), é possível 
escolher, quando a situação for 
restabelecida, entre continuar 
a executar o padrão, desde o 
ponto em que parou, ou anular 
o padrão em curso e esperar 
por um novo produto.

 
B- Velocidade da máquina a que se 

pretende associar uma tensão 
de saída entre 0 e 10 V.

C- Tensão de saída do sinal 
analógico associado a uma 
determinada velocidade da 
máquina.
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Continuar apòs parar

Saída analogica 1

Saída analogica 2

 P   0.0 mm. S  0.0 mm.

Produto 0

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

i

10

5

0
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Producto 0

Salida analógica 2

A

B C
! !
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Menu

Produto

Modo manual

Estadísticas

Instalação

Definições

Alarmes

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
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W

i

1 2

120 s

Modo manual

Conta ponteada

Saída analógica 1

Saída analógica 2

 P  124.7 mm.

 5.5     V.

 5.5     V.

 S 64.7 mm.

Play

Tempo

!
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32. Ecrã MODO MANUAL.

Permite ativar e desativar manualmente cada uma das saídas. Este modo 
permite realizar purgas, limpezas ou despressurizações na instalação, ou 
verificar o correto funcionamento dos aplicadores.

A- No modo manual, é possível ativar os canais de saída de forma 
individual. Ao ativá-los, serão apresentados a verde.

B- É possível selecionar se são ou não ponteados (em conjunto) e o 
tamanho e a frequência do ponto.

C- É possível atribuir um valor fixo às saídas analógicas.

D- É definido um tempo de ativação com contagem decrescente. Ao 
premir PLAY (Iniciar), os canais elegíveis são ativados durante esse 
tempo e segundo o modo programado.

E- O botão Play (Iniciar) passa a Stop (Parar), enquanto decorre o 
tempo programado. Se a temporização terminar ou o botão Stop 
(Parar) for premido durante a mesma, este passa a Play (Iniciar).

 Em ambos os casos, são desativados todos os canais ativados e o 
temporizador regressa ao valor original.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
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W

i

1 2

120 s

Modo manual

Conta ponteada

Saída analógica 1

Saída analógica 2

 P  124.7 mm.

 5.5     V.

 5.5     V.

 S 64.7 mm.

Play

Tempo

A

B

D
E

C

!
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STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

158 158A

15:35

°C

185 1701

154 1542

100 1003

--- ---4

5

42 426

1 75

34. Seleção do ecrã CONFIGURAÇÃO.

É selecionado a partir do ecrã MENU.MENU do equipamento fusor.

Acede-se aos ajustes gerais, que afetam quer o equipamento principal quer o 
programador de disparos.

35. Ecrã IDIOMA.

A partir do ecrã HOME, acede-se diretamente ao menu de seleção do idioma. 
Pressionar o idioma desejado.
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Idioma

Unidade:
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Français

Deustch

Polski

Nederlandse
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Italiano

Česky
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37. Ecrã PALAVRA-PASSE.

Permite alterar a palavra-passe de acesso. Permite selecionar o modo de 
trabalho do sistema (modo utilizador ou modo especialista). Por predefinição, 
o sistema encontra-se no modo bloqueado.

A

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Definiçoes

Palavra-passe Definições 

adicionais

Repor predefiniçã

36. Ecrã DATA E HORA.

Será apresentado o seguinte ecrã onde é possível visualizar e alterar a data e 
a hora do sistema.

STARBI INTEGRADO v97
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******

******

2.1 Palavra-passe

“Nova palavra-passe”

UTILIZ. ESPECI.BLOQUEADO

Repetir a nova palavra-passe

Programador disparos bloqueado

!
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Date e hora

Data

Hora

Versão do software

HH MM

MM DDAAAA

Sensores de temperatura: PT100

Efetue a leitura do código para transferir o 
manual do utilizador

!

!
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Bloqueia ou desbloqueia o acesso direto à função do programador de disparos 
Starbi.

Se a função estiver desativada, deverá introduzir a palavra-chave cada vez que 
quiser aceder ao programador.

Gestão de palavras-passe

MODO BLOQUEADO:

-  Tem acesso apenas ao ecrã HOME (Inicial).

MODO USUARIO (Utilizador): 

-  Não é possível alterar qualquer parâmetro. Tem acesso direto ao ecrã 
HOME (Inicial), produto/selecionar produto, estatísticas e alarmes.

-  O nível de utilizador tem sempre a palavra-passe 65535.

MODO EXPERTO (Especialista):  

-  É possível alterar qualquer parâmetro. Introdução prévia de uma 
palavra-passe de 4 dígitos. Por predefinição, a palavra-passe é 0000. 

-  Tem acesso direto ao ecrã HOME (Inicial), produto/selecionar produto, 
estatísticas e alarmes.

-  É possível alterar a palavra-passe do nível especialista, introduzindo 
um valor entre 0000 e 9999.

-  É possível selecionar o modo de trabalho USUARIO (Utilizador) ou 
EXPERTO (Especialista). 

Quando se tenta aceder a um menu de acesso restrito, surge um pop up a 
solicitar a palavra-passe. 

Ao introduzir a palavra-passe de EXPERTO (Especialista), o equipamento 
mantém-se desbloqueado durante 15 minutos. Sempre que haja atividade 
no ecrã, o sistema permanece neste modo. Decorridos os 15 minutos, o 
equipamento volta a entrar no modo USUARIO (Utilizador). 

Caso se esqueça da palavra-passe do nível EXPERTO (Especialista), contacte a 
sede da Focke Meler para saber o que fazer para recuperá-la.

STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
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******

2.1 Palavra-passe

“Nova palavra-passe”

UTILIZ. ESPECI.BLOQUEADO

Repetir a nova palavra-passe

Programador disparos bloqueadoA
!
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38. Ecrã AJUSTES AVANÇADOS. 

Permite alterar outras opções.
STARBI INTEGRADO v97
HMI : S02001100 v1.0.106
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IO : svn97

i

 10  ms.

Tempo PWM em 24V

Definições

STARBI INTEGRADO v97
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IO  : S02102100 v1.0.106
IO : svn97

Menu

Produto

Modo manual

Estadísticas

Instalação

Definições

Alarmes

• Activar o desactivar el tiempo PWM en 24V. Se activa el tiempo 
programable dentro del tiempo del voltaje de activación en 24V para 
las electroválvulas conectadas. Ver el punto “3. Instalación/Tiempo del 
voltaje de activación (PWM).
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39. Ecrã REPOR VALORES PREDEFINIDOS. 

Permite eliminar todas as alterações realizadas no sistema e deixar o 
equipamento com os parâmetros predefinidos de fábrica. Ao premir, 
aparecerá a seguinte mensagem de confirmação:

Advertência:  Importante, esta ação eliminará TODAS as alterações do 
sistema, quer as do equipamento fusor quer as do controlador StarBi.

STARBI INTEGRADO v97
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¿Tem a certeza que deseja   
volver al estado de fábrica?

SimNão

!
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40. Seleção do ecrã ESTATÍSTICAS.

É selecionado a partir do ecrã MENU. Mostra a quantidade total de produtos 
produzidos e a quantidade total e parcial de um produto produzido em 
concreto. Além disso, permite reiniciar estes valores.

41. Ecrã ALARMES.

É selecionado a partir do ecrã MENU. Permite visualizar a data e hora do 
sistema e ainda uma lista de até 10 alarmes, bem como a possibilidade de 
eliminá-los.
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Produto

Modo manual
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Instalação
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i

Procyro

Estadísticas

Borrar

Borrar

Borrar

Produto 0

Total de produtos produzidos:   258

Última reposiçao:  2017-06-23   9:57

Produtos produzidos    258

Última reposição:  2017-06-23   9:57

Produtos parciais produzidos:    258

Última reposição:  2017-06-23   9:57
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i Alarmes

Reposiçao

27-06-2017    9:42

2017-08-25       Erro FC1

2017-08-24 9:34      Erro FC2

2017-08-23 8:12      Alarme 13

2017-08-21 12:01      Alarme 13

2017-08-20 12:01      Alarme 13

2017-08-18 12:01      Alarme 13

!

!

!
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Comunicações externa

Para mais informação sobre comunicações, consulte o manual “Anexo 
Comunicações para a Série Micron+“.
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5. MANUTENÇÃO

Geral

Para um correto funcionamento do programador e seus periféricos é 
necessário seguir algumas indicações simples de cuidado e manutenção 
do sistema. A periodicidade deste cuidado é baseada no tempo de uso, 
condições ambientais e possíveis agressões externas (fricção, salpicos de 
adesivo, contato com áreas de altas temperaturas, etc). Como regra geral, é 
conveniente realizar uma inspeção visual uma vez por mês.

Aviso: Antes de realizar qualquer intervenção no equipamento, desligue-o e 
desconecte o cabo de alimentação.

Limpeza externa

Para manter a parte externa do programador limpa, limpe o equipamento 
com um pano macio (levemente umedecido com água). Não use solventes 
(aguarrás, benzina, etc) que possam danificar a superfície do mesmo.

A limpeza da tela pode ser realizada com o mesmo pano usando a função de 
trava de tela (consulte a página 4-26) para garantir que nenhum botão seja 
pressionado.

Cabo de alimentação

Mantenha o cabo de alimentação no equipamento em perfeitas condições. 
Substitua se houver deterioração nela. 

Não substituir o cabo por outro de tipo diferente do fornecido com o 
equipamento ou recomendado pela Focke Meler. Em caso de dúvida, consultar 
o seu Delegado Focke Meler ou o Escritório Principal da Focke Meler. 

Manter, também, em condições ótimas os cabos dos periféricos (aplicadores, 
fotocélulas, codificadores, etc). Substitua-os se algum dano for observado 
neles.



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

5-2

MANUTENÇÃO

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

Calibrar o ecrã

Caso seja necessário, é possível realizar uma calibragem do ecrã tátil.

1. Desligar a alimentação elétrica do equipamento.

2. Abrir a porta frontal para aceder ao placa HMI.

3. Baixar o microswitch 8 do placa HMI até à posição OFF. 

4. Ligar a alimentação elétrica do equipamento e ligá-lo.

5. Seguir as instruções de calibragem que aparecem no ecrã.

6. Desligar a alimentação elétrica do equipamento.

7. Subir o microswitch 8 do placa HMI até à posição ON. 
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6. CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Generais

Tensão de alimentação 100-240V ±10% 

Frequência 50/60Hz

Fusível de proteção hasta 25W por canal (par de salidas)

Tensão de saída canais 24 VDC

Ecrã Táctil 7”

Saída 0-10V (não isolada) 24 VDC (alimentação); 0 a 10 VDC (sinal)

Saída 0-10V (isolada) 0 a 10 VDC (sinal)

Fotocélula/encoder 24 VDC (alimentação); 24 VDC saída PNP (sinal)

Número de Canais 2

Número de Aplicadores por Canal 2

Número de Linhas por Canal 8 (tracejado individual)

Número de Fotocélulas 2

Número do Encoder/Entrada 0-10 V 1/1

Número de Inibição de Canais 1

Velocidade máxima da máquina principal 600 m/min

Velocidade mínima de aplicação Programável

Margem de programação (encoder) 1-6550.0 mm

Margem de programação (períodos de 
tempo) 1-6550.0 ms

Tolerância de programação ±0.1

Idiomas básicos Alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português

Comunicações (opcionais) Modbus • Profibus • Ethernet IP • Profinet

Ligação USB Para backup e atualização de software (Windows app)
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7. LISTA DE ACESSÓRIOS E 
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
 
A lista das peças de substituição mais comuns no temporizador é apresentada 
neste capítulo, oferecendo um guia rápido e seguro para a seleção destas 
peças.

Como ajuda visual, incluem-se imagens gerais das peças, numeradas para 
facilitar a sua identificação na lista. 

As listas indicam a referência e a designação da peça de substituição.
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Nº Ref. Designação

1 150030620 Fonte de alimentação 24 VDC 4,5 A (2 saídas)

2 150122970 Placa HMI

3 150124320 Placa I/O

Recambios

1

2 3
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Accesorios

Nº Ref. Designação

1 150030540 Encoder incremental 200 impulsos (PNP)

2 150030550 Encoder incremental 400 impulsos (PNP)

3 150030500 Encoder incremental 1000 impulsos (PNP)

4 150030780 Cabo encoder 3 m ligação a terminais

6 150030790 Alargador encoder 6m ligação M12-M12

7 25010010 Suporte encoder completo para banda

8 25010011 Suporte encoder completo para eixo

9 25010016 Juntas roda encoder

10 25010017 Roda encoder

11 150030570 Sensor fotoelétrico reflexão difusa M18 PNP 2 m

13 150030740 Amplificador fibra ótica PNP

15 27000004 Fibra ótica de reflexão M6

16 150030580 Extensão fotocélula 3 m ligação M12 a terminais

16 150031030 Extensão fotocélula 6 m ligação M12 a terminais

18 R0007897 Cabo eletroválvula standard 3 m ligação a terminais

18 R0009033 Cabo eletroválvula standard 6 m ligação a terminais

18 115002220 Cabo eletroválvula standard 9 m ligação a terminais

20 115001150 Cabo eletroválvula 5/2 UF 3 m ligação a terminais

20 150031060 Cabo eletroválvula 5/2 UF 6 m ligação a terminais

20 150031070 Cabo eletroválvula 5/2 UF 9 m ligação a terminais

20 150060140 Cabo eletroválvula 5/2 UF 10 m ligação a terminais

40 150031240 Cabo 6m saída 24V pedal à entrada fotocélula Starbi
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DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

O fabricante, Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A

E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
— Focke Group —

declara que a máquina, Tipo: 
 Modelo: 
 Número de série: 

satisfaz todas as disposições relevantes da Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas, 

e que o objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da 
União aplicável:

• Diretiva 2014/30/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade 
eletromagnética.

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

Em referências às normas harmonizadas: 

• EN ISO 12100:2010. Segurança de máquinas. Princípios gerais de concepção. Avaliação e redução de riscos.
• EN ISO 13732-1:2008. Ergonomia do ambiente térmico. Métodos de avaliação da resposta humana ao contacto 

com superfícies. Parte 1: Superfícies quentes.
• EN ISO 13849-1:2015. Segurança de máquinas. Partes dos sistemas de comando relativos à segurança. Parte 

1: Princípios gerais de projeto.
• EN ISO 14120:2015. Segurança de máquinas. Protetores. Requisitos gerais para concepção e construção de 

protetores fixos e móveis.
• EN 60204-1:2006. Segurança de máquinas. Equipamento eléctrico de máquinas. Parte 1: Requisitos gerais.
• EN 61000-6-2:2005. Compatibilidade eletromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Imunidade para os 

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

para os ambientes industriais.
• EN 50581:2012. Documentação técnica para a avaliação dos produtos elétricos e eletrónicos no que diz respeito 

à restrição de substâncias perigosas.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

A pessoa autorizada a compilar o processo técnico é o fabricante estabelecido no endereço indicado nesta 
declación.

Assinado em Arazuri, na data: 

V0220
Javier Aranguren

Diretor Geral

Declaração Original



Para más información contacte con su delegación Focke Meler más cercana:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
info@meler.eu - www.meler.eu

Focke Group
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