Revisora

INSTRUÇÕES DE USO

Revisora

Guia operacional - Passo a Passo

A revisora MR 500, é um equipamento des nado a revisar, bobinar e contar rótulos e
e quetas adesivas ou não adesivas.

Visão geral dos comandos:
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1 - Botão Liga/Desliga equipamento
2 - Botão par r/parar bobinador
3 - Botão sen do de giro do bobinador
4 - Chave seletora para contagem de metros ou unidade de e quetas
5 - Ajuste de velocidade
6 - Contador de e quetas e rótulos
7 - Luz indicadora de equipamento energizado
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Esquema de passagem de material
Contagem por metros

Rolo contador de metros

Contagem por unidade de e quetas/rótulos

Sensor contador de e quetas
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Colocando em operação
Para conﬁgurar o contador para contagem por metros e unidade de e quetas, faça a
programação abaixo:
CONFIGURANDO O EQUIPAMENTO PARA CONTAGEM DE METROS
Posicione a chave seletora de Metro/E queta em METRO, no contador segure durante alguns
segundos a tecla MD, assim que aparecer os parâmetros de conﬁguração vai apertando a tecla MD até
aparecer o parâmetro SCL, altere o valor para 0.02356 através das setas para cima e para baixo e a seta
esquerda para mudar de escala, depois de alterado o parâmetro, segure novamente MD por alguns segundos
para voltar a tela inicial, o contador irá fazer a contagem por metros
CONFIGURANDO O EQUIPAMENTO PARA CONTAGEM POR ETIQUETAS
Posicione a chave seletora de Metro/E queta, em ETIQUETA, no contador segure durante alguns
segundos a tecla MD, assim que aparecer os parâmetros de conﬁguração vai apertando a tecla MD até
aparecer o parâmetro SCL, altere o valor para 1.00000 através das setas para cima e para baixo e a seta
esquerda para mudar de escala, depois de alterado o parâmetro, segure novamente MD por alguns segundos
para voltar a tela inicial, o contador irá fazer a contagem por ETIQUETAS
CALIBRANDO O SENSOR DE ETIQUETAS
Posicione LINER na direção do Leitor, aperte a tecla ON do sensor que ﬁca ao lado do equipamento por 1 Seg.
depois posicione o RÓTULO na direção do sensor e parte uma vez a tecla OFF
Lembrando que este modelo de sensor não detecta e quetas e rótulos transparentes
Observe a ilustração abaixo:

Botão ON

Leitor

Led Vermelho
Led Verde
Espaço entre os rótulos (Liner)

Botão OFF

Leitor

Liner
Rótulo

Espaço entre os rótulos (Liner)

Após calibrado o sensor, o led verde se mantém aceso e quando lê o liner, o led vermelho se acende
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Conﬁgurando a quan dade de e quetas:
O contador da MR 500 pode ser ajustado com 2 níveis de contagem, a quan dade total e a quan dade de velocidade
baixa, assim quando o equipamento es ver próximo da quan dade total, ele baixa a velocidade de bobinamento, até
a ngir a quan dade desejada.

Velocidade Baixa
Quan dade total

Ps1 - Programar para velocidade baixa
Ps2 - Programar para quantidade total

<<

<<

Para programar a velocidade baixa, aperte a tecla << o Led do Ps1 ﬁcará aceso indicando que está selecionado,
coloque o valor desejado apertando as teclas
depois aperte MD para conﬁrmar, automa camente led Ps2
ﬁcará aceso, coloque a quan dade total desejada e aperte MD para conﬁrmar.
Ao programar a velocidade baixa, sempre deixe no mínimo 15 e quetas a menos do que a quan dade total, exemplo:
Se a quan dade total for de 1.000 e quetas, você vai ajustar Ps1 em 985 e Ps2 em 1.000.

U lize o freio para dar mais pressão ou menos pressão na bobina, ao iniciar o bobinamento ajuste o freio até que o
material a ser bobinado ﬁque totalmente tensionado.
O ajuste de tensão é feito manualmente, movendo o manipulo do freio para o sen do horário ou an -horário.
Evite parar o equipamento bruscamente em velocidades altas, pois a inércia gerada pelo desbobinador, irá fazer ele
ﬁcar girando até parar totalmente, caso precise parar o equipamento, vá diminuindo a velocidade grada vamente
pelo potenciômetro de controle de velocidade.
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Algumas observações sobre o equipamento:
O equipamento não tem a função de alinhar o material bobinado, portanto o alinhamento do material vai depender
da bobina, se ela já esta alinhada ou não e também do ajuste de tensão do freio.
O sensor de contagem por unidade de e quetas, não detecta e quetas transparentes, caso haja necessidade de
contar e quetas transparentes, o sensor deve ser trocado por um outro modelo.

Dados técnicos do equipamento:
Capacidade de entrada de bobina: 500mm de diâmetro
Capacidade de saída de bobinas: 500mm de diâmetro
Largura máxima de rótulo aceitável: até 230mm
Velocidade máxima de bobinamento: 100mts/min
Tensão de alimentação: 220v monofásico 50/60Hz
Peso: 220kg

Suporte e assistência técnica:
+55 15-99601 8549 - whatsapp
+ 55 15-3278 2600
email: berteck@berteck.com

Rua Dom José Carlos de Aguirre, 381
Bairro Santa Cecília - Cep: 18.185-000
Pilar do Sul/SP
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