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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DIMENSÕES 
10,25” de comprimento x 8,0” de altura x 4” de largura 
(260 mm x 190 mm). 
 
PESO 
4,5 lbs (2,04 kg) 
 
MENSAGENS DE ASSISTÊNCIA 
Mensagens de assistência em 10 idiomas. 
Mensagens longas são exibidas por um atalho.  
 
CORRENTE DE ENERGIZAÇÃO DO 
TRANSFORMADOR 
8 volts DC Nominal 
Capaz de suportar dez transformadores de 350 Ohms  
À prova de curto circuito 
 
CAT 
A compensação automática de do circuito interno para 
medidas de peso de alta precisão. 
 
SINAL DO TRANSFORMADOR 
Compatível com transformadores com características de 
indicador de balança completa maiores que 0,25 mv/v. 
 
“ALCANCE AUTOMÁTICO” 
(Selecionável) Para aumentar as contagens no painel em 
valores de peso de 300 e 600 contagens no painel.  
 
CONECTOR 
Conector AMP de plástico circular resistente às 
condições climáticas. 
 
REQUISITOS DE ENERGIA ELÉTRICA 
10,5 a 16,0 V.D.C. 
160 mA nominal com quatro L.C. 350 Ω 
 
 
CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO 
Feitas pelo painel frontal. 
 
ALCANCE BRUTO 
999.999 exibição máxima. 
 
AVISO DE POUCA BATERIA 
Habilitado em 10,5V nominal. 
 
LIBRAS/QUILOGRAMAS 
Selecionável. 
 
PAINEL 
 
STD EZ LCD 1,0” de altura - 6 dígitos  
EZ VIEW LCD 1,7” de altura - 6 dígitos  

RESOLUÇÃO DA TELA 
0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 
100. 
 
VELOCIDADE DE RESOLUÇÃO DA TELA 
Ajustável para 40.000 contagens máx. 
 
 
RASTREAMENTO DO ZERO (ZERO TRACKING) 
Selecionável, Ligado/Desligado (ON/OFF). 
 
PRECISÃO 
± (0,1% + 0,005%/ ºF) ou (0,1% + 0,009% ºC) escala 
completa + 1 contagem de resultado. 
 
DETECÇÃO DE MOVIMENTOS 
Selecionável, Ligado/Desligado 
 
PRECISÃO ZERO 
 (0,005%/ ºF) ou (0,009% ºC) escala completa + 1 
contagem de resultado para transformador 0,5 mv/v. 
 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO 
IP65, IEC 529. 
 
ALGORITMO DE PESO 
Quatro filtros digitais selecionáveis internamente para 
otimizar o desempenho (Geral, Lento, Rápido e Travado). 
 
MODO TRAVADO 
Utilizado em aplicativos móveis para estabilizar o peso 
exibido enquanto movimenta a balança. 
 
 
MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL 
EEPROM para equilíbrio. 
 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 
-29ºC a 60ºC      -20ºF a 140ºF 
 
ENTRADA DE DADOS REMOTA 
Tara / Receita Avançada / Inserir novamente 
configurações pré-estabelecidas. 
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SEGURANÇA DURANTE O USO 

ATENÇÃO 

Limpeza 

Não utilize água corrente (limpadores de alta pressão, mangueiras) para limpar o indicador. 

Carregando a Bateria e Soldagem 

Desconecte todos os cabos do indicador de peso antes de carregar a bateria ou soldagem na 

máquina. Se os cabos continuarem conectados, o indicador de pesagem e as células de carga 

conectadas podem ser danificados. 

 

Indicador remoto 

opcional 

Indicador de balança 

Desconecte 

todos os cabos 

 

Caixa de 

Conexões 
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VISÃO GERAL DO INDICADOR 

 

Obs.: Vide página 34-36 para instruções de instalação. 

1 – Pressione o botão e segure por 3 segundos para zerar a balança. 

2 – Luz pré-alarme – Dispara alarme visual (piscando) e sonoro quando o peso está dentro do limite predefinido. Vide 
página 13. 

3 – Mantém o peso exibido quando a máquina é movida. 

4 – Vide páginas 10 -15. 

5 – Liga o indicador. Pressione enquanto executa o teste automático. 

6 – Desliga o indicador. 

7 – Janela do Painel – Exibe as ações atuais. 

8 – Zero temporário (Modo líquido). 
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9 – Registra na memória ou imprime o peso exibido. 

10 – Alterna entre o peso Bruto e o Líquido. 

11 – Seleciona a receita na memória, programa a receita, vide página 17. 

12 – Exibe tarefas adicionais. 

13 – Aceita alterações ou avança para o próximo item. 

14 – Seleciona ingredientes; segure para apagar o ingrediente/curral da receita. 

15 – Seleciona os currais; segure para inserir ingrediente/curral na receita. 

16 – Teclado – insere números ou letras quando necessário. 

17 – Usado para inserir os números da etiqueta/rótulo para valor de peso a ser exibido e impresso. 

18 – Apaga o comando atual. 

19 – Acrescenta um espaço no comando. 

 

20 – Porta Serial/Impressora – opcional, se comunica com o computador ou outros dispositivos digitais de 
entrada/saída. 

21 – Porta Remota – painel remoto opcional. 

22 – Porta Célula de Carga – para cabo da Caixa de Conexões. 

23 – Porta Ligar – para cabo de energia. 

24 – Placa de Número de Série – número de série do indicador. 
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FUNCIONAMENTO 

Ligue o Indicador. 

 

 

1. Pressione  

 

 

Zere o Indicador da Balança. 

 

1. Pressione e segure  por 3 segundos para 

zerar o indicador da balança. 

2. O indicador está pronto para pesar quando a seta 

piscando apontar para BRUTO (GROSS) 

 

 

Tara e Líquido/Bruto 

Tara é o zero temporário (Peso líquido). Para exibir o 

peso total (Peso Bruto) pressione . 

 

 

1. O peso inicial é exibido. 

Exemplo: 4000. 
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2. Pressione   para zerar o peso. A seta 

piscando aponta para LÍQUIDO (NET). 

 

 

3. Acrescente mais peso. Exemplo: 3000. 

 

 

4. Pressione para mostrar o peso BRUTO 

do peso inicial de 400 libras mais 300 libras 

adicionadas. 

A seta piscando aponta para BRUTO (GROSS). 

 

 

5. Pressione   e 300 libras são exibidas. A 

seta piscando aponta para LÍQUIDO (NET). 

 

 



  
 

D3936 REV C EZ3400VL MANUAL DO USUÁRIO 7 

 

BOTÃO DE IMPRESSÃO 

Obs.: A porta serial opcional deve ser instalada 

para impressão. 

 

1. Pressione para enviar dados para 

impressão ou PC. 

 

 

Data no formato DD-

MM-AA  

Hora 

 

Peso 

 

Bruto (GR) ou 

Líquido (NET) 
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COMANDOS AVANÇADOS 

Predefinição (PRESET) 

Insira a quantidade a ser carregada ou 
descarregada, o alarme é acionado quando a 
contagem se aproximar de zero. 

 

 

 

1. Insira o peso predefinido desejado. 

2. Pressione  e o indicador arredonda 

o peso para a contagem mais próxima 

no painel. 

3. Quando a predefinição for inserida, o 

painel exibe o peso carregado ou 

descarregado em um dos três modos de 

painel exibidos na página 8. 

 

Zerar o Alarme Predefinido  

 

1. Pressione  para zerar o valor 

predefinido. 

 

Predefinição Exibe Modo Bruto  

 

1. Pressione  

Quando os ingredientes são carregados 

ou descarregados o painel faz a 

contagem para predefinir o valor 

alternando entre a palavra PRESET 

piscando e a quantidade, até 5% do 

peso é carregado ou descarregado. 
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MODO CARREGAR/DESCARREGAR 

 

1. Pressione  

Exibe a quantidade restante para ser carregada 

ou descarregada. Quando os ingredientes são 

carregados ou descarregados, o painel inicia 

contagem regressiva do peso inserido até zero. 

 

MODO LÍQUIDO 

 

1. Pressione duas vezes. 

Exibe o peso acrescentado desde que a 

predefinição foi inserida. Quando os 

ingredientes são carregados ou descarregados, 

o painel faz contagem progressiva ou 

regressiva. 

 

PREDEFINIÇÃO DE UM VALOR 
DE TARA 

Pesar os contêineres após o carregamento. Se 

o peso do contêiner for conhecido, o peso tara 

(peso do contêiner) é predefinido no indicador e 

somente o peso líquido é exibido. 

 

1. Pré-Tara: insira 405, pressione . 

Pressione  para ligar. 

2. Pressione e segure por três segundos 

para zerar o indicador. 

3. Adicione o peso ao contêiner. 

4. Insira o peso conhecido do contêiner 

carregado. 

5. Pressione . 

6. Pressione . 



  
 

10 EZ3400VL MANUAL DO USUÁRIO D3936 REV C 

RELÓGIO DO MISTURADOR (MIXER TIMER) 

 

1. Pressione  

2. Insira o tempo, pressione . Quando 

o tempo acabar, um alarme é acionado e 

o relógio exibe negativo para excesso de 

mistura do tempo definido. 

3. Pressione . 

 

REINICIAR O RELÓGIO (TIMER) 

DE MISTURA 

 

 

1. Pressione duas vezes e sem inserir 

o valor inicie o relógio usando o tempo 

anterior. 
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REVISÃO DE VALORES 

ACUMULADOS 

Veja a quantidade total de cada linha de 

alimentação desde a última vez que os valores 

foram apagados. 

 

 

 

 

1. Pressione repetidamente até que 

a abreviação “ACCUM” seja exibida. 

2. Pressione . 

3. Pressione  ou  para exibir 

acumulação de outros ingredientes. 

4. Pressione  para exibir os currais. 

Pressione para exibir os 

ingredientes. 

5. Pressione  

 

APAGAR VALORES 

ACUMULADOS 

 

1. Pressione repetidamente até que 

a abreviação “ACCUM” seja exibida. 

2. Pressione e o ingrediente é 

exibido. 

Exemplo: Silagem de milho. 
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1. Pressione  para exibir os currais. 

Pressione para exibir os ingredientes. 

2. Mantenha o indicador  pressionado 
para visualizar CLEAR TO ERASE, 
CLEAR/CLEAR TO ERASE ALL (Pressione 
“clear” para apagar, clear/clear para apagar 
tudo). 

3. Pressione  para apagar a acumulação 
do ingrediente para silagem de milho. 

4. Pressione novamente para apagar 
todas as acumulações. 

5. Pressione . 

IMPRIMIR VALORES DE 
ACUMULAÇÃO – UMA LINHA DE 
ALIMENTAÇÃO 

 

1. Pressione   repetidamente até que a 
abreviação “ACCUM” seja exibida. 

2. Pressione . 

3. Pressione  ou  para exibir outros 
ingredientes. 

4. Pressione  para exibir os currais. 

Pressione para exibir os ingredientes. 

5. Pressione para imprimir o valor de 
acumulação para esta linha de alimentação. 

6. Pressione . 

IMPRIMIR VALORES DE 

ACUMULAÇÃO – TODAS AS LINHAS 

DE ALIMENTAÇÃO 

 

 
 

1. Pressione   repetidamente até que a 
abreviação “ACCUM” seja exibida. 

2. Pressione . 

3. Pressione para imprimir o ingrediente 
exibido atualmente. 

4. Pressione novamente para imprimir 
todas as acumulações na memória. 
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NÚMEROS DE ACESSO DIRETO USADOS 

FREQUENTEMENTE 

Tabela de Nomes de Ingredientes 

A Tabela de Nomes de Ingredientes contém 99 entradas criadas para ingredientes e currais que 

são usados ao programar uma receita. 

Número de Ingredientes 

Define quantos ingredientes estão na Tabela de Nomes de Ingredientes. O padrão são 30 

ingredientes e 69 currais. 

 

 

1. Insira 473 e pressione . 

2. Insira o número de ingredientes. 

3. Pressione para salvar. 

 

Pré-Alarme  

Seleciona o método de pesagem ou 

porcentagem. Insira o valor para ativar o 

indicador de aviso antecipadamente ao atingir a 

predefinição. 

 

1. Insira 401, e pressione . 

2. Pressione  novamente para 

escolher entre PESO e 

PORCENTAGEM. 

3. Pressione  para salvar. 

4. Insira o valor de Pré-Alarme. 

Pressione  para salvar. 
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AVANÇO AUTOMÁTICO (AUTO ADVANCE) 

Permite a operação de receitas programadas sem o uso das mãos. Quando o recurso de “Avanço 

Automático” é ativado, o indicador avança automaticamente para o próximo ingrediente uma vez 

que os requisitos de tolerância e de retardo no tempo forem atendidos. 

Tolerância  

Ajusta o Avanço Automático para ser acionado 

antes de alcançar o peso predefinido por peso 

ou porcentagem. 

 

1. Insira 442 e pressione  

2. Pressione para escolher o método 

de tolerância. 

3. Pressione para salvar. 

4. Para trocar a porcentagem, pressione  

até que o valor desejado seja 

mostrado. Para trocar o peso, insira o 

valor. 

5. Pressione para salvar. 

Obs.: A configuração OFF sempre avança 

após a quantidade predefinida ser atingida. 

Exemplo: Predefinição = 1000 kg. Se a 

tolerância estiver configurada para 5%, o Auto 

Avanço será ativado aos 950 kg ou 95% do 

peso predefinido. 

Tempo de Retardo 

Troca indicador de tempo, espera antes de 

avançar automaticamente para o próximo 

ingrediente. 

 

1. Insira 443 e pressione . Insira o 

tempo de retardo em segundos. 

2. Pressione para salvar. 

Obs.: Configurar para 0 (zero) evita o avanço 

automático.  
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CONTAGEM DE ROTAÇÕES 
O indicador conta as rotações da broca do 

misturador. 

 

Obs.: Este recurso precisa de um kit de sensor 
opcional. 

1. Insira 421 e pressione . 

2. Pressione e escolha a opção VER. 

3. Pressione   para salvar. 

4. Pressione . 
5. Insira o número de rotações. 

6. Pressione  e o contador de 
rotações inicia a contagem regressiva. 
Quando o contador zera, um alarme 
visual e sonoro é ativado. 

7. Pressione  

Reiniciar o Contador de 
Rotações 

 

1. Pressione  duas vezes para iniciar 
o contador de rotações usando a 
contagem anterior. 

 

Proporção de Força  
A proporção de força é o número de voltas 

visto pelo sensor dividido pelo número de 

rotações do misturador.  

 

 

1. Insira 422 e pressione  para inserir 

o valor de proporção de força. 

2. Pressione para salvar. 
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MENUS E NÚMEROS DE ACESSO 

Acesso aos Menus 

 

1. Pressione repetidamente até que a 

palavra MENU seja exibida. 

2. Mantenha o botão   pressionado. 

3. Pressione   para escolher o menu 

necessário. 

4. Pressione para inserir o menu 

selecionado. 

 

 

5. Pressione para escolher as 

opções. 

6. Pressione   para alterar as opções. 

7. Pressione  para salvar as 

alterações. 
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PROGRAMAÇÃO MANUAL DE RECEITAS 

Existem três métodos de entrada diferentes para inserir ingredientes: 

Quantidade por Animal (esta é a configuração padrão) 

Permite a entrada de quantidades de ingredientes necessárias para alimentar um animal. O 

indicador calcula as quantidades predefinidas necessárias para cada ingrediente. 

Porcentagem (%) por Carga 

Insere a quantidade de ingredientes em (%). O indicador calcula as quantidades para cada 

ingrediente. O total de todos os ingredientes ser igual a 100% neste modo. 

Quantidade por Carga 

Permite a entrada de quantidades de ingredientes necessárias por carga. 

 

Troca do Método de Entrada  

 

1. Insira 441 e pressione . 

2. Pressione  repetidamente para ver 
os seguintes métodos de entrada: 
1 = Quantidade por Animal 
2 = Porcentagem por Carga 
3 = Quantidade por Carga 

3. Pressione  para escolher um 
método de entrada. 

Os nomes dos ingredientes são listados em 
uma tabela padrão e podem ser alterados 
seguindo os 10 passos: 

1. Pressione repetidamente até que a 
palavra RENAME (Renomear) seja 
exibida. 

2. Mantenha  pressionado. 

3. Pressione  ou para ver os 
ingredientes. 

4. Pressione para exibir os currais. 

Pressione para exibir os 
ingredientes. 

5. Pressione  novamente para editar 
o nome. O painel exibe EDIT 
brevemente e o cursor pisca. 

 

Renomear um Ingrediente  
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6. Pressione para apagar o 
ingrediente. 

7. Pressionar o botão “1” uma vez insere o 
numeral 1, se pressionado duas vezes, 
insere a letra A, três vezes, a letra B, 
outros números no teclado funcionam da 
mesma forma. 

8. Pause por um segundo após inserir um 
número ou letra para que o cursor pule 
para a direita para que uma nova letra ou 
número possa ser adicionado. 

9. Pressione . 

10. Pressione  para sair. 

Imprimir Nomes de 

Ingredientes 

 

1. Pressione repetidamente até que a 
palavra RENAME (Renomear) seja 
exibida. 

2. Mantenha pressionado. 

3. Pressione  para imprimir as 
acumulações totais para este ingrediente. 

4. Pressione  novamente para imprimir 
as acumulações para todos os 
ingredientes atualmente usados em todas 
as receitas. 

5. Pressione  novamente para imprimir 
os nomes de todos os ingredientes. Os 
ingredientes não usados na receita serão 
exibidos como “não utilizados”. 

 

Inserir Nova Receita 

 

1. Pressione  até que a abreviação 
“PRGREC” seja exibida. 

2. Mantenha  pressionado. Cada 
primeira receita programada ou REC____ 
é exibida. Isso indica que o número da 
receita pode ser inserido.  

3. Insira o número da receita 

4. Pressione para inserir o número. 
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5. Pressione  ou  para ver os 

ingredientes disponíveis. 

 

 

 

Obs.: No Modo de entrada porcentagem/carga, 

75% de um ingrediente, por exemplo, devem 

ser inseridos como 75.00 no painel; 5,75% 

devem ser inseridos como 5.75. 

 

6. Pressione  para selecionar os 

ingredientes na tela. 

7. Insira a quantidade do ingrediente 

necessário. (vide obs.) 

8. Pressione  para armazenar a 

quantidade. 

 

 

9. Pressione  para trocar currais. 

10. Pressione ou  para visualizar 

os currais disponíveis. 

11. Pressione  para selecionar o curral 

na tela. 

12. Insira a quantidade para o curral. 

13. Pressione para armazenar a 

quantidade. 

Repita os passos 10-13 para cada curral 

necessário. 
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14. Pressione para finalizar a receita. 

15. O indicador calcula e exibe a quantidade 

TOTAL da receita. 

Repita os passos 1-15 até que todas as 

receitas estejam programadas. 

16. Pressione  para sair. 

 

Editar Receita 

 

1. Pressione  até que a abreviação 

“PRGREC” seja exibida. 

2. Mantenha pressionado. 

3. Pressione  ou  até que o 

número da receita seja exibido. 

4. Pressione para editar esta receita. 

 

 

5. O nome do primeiro ingrediente é 

exibido seguido pela palavra AMOUNT. 

6. Insira a nova quantidade. 

7.  armazena e avança para a 

próxima linha de alimentação. 
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8. Pressione para voltar ao 

ingrediente anterior. 

Repita os passos 6-7 para cada troca de linha 

de alimentação. 

9. Pressione e segure  para inserir um 

novo ingrediente. O novo ingrediente 

será inserido bem antes do ingrediente 

sendo exibido na tela.  

 

 

10. Pressione  para exibir currais. 

Pressione  para exibir ingredientes. 

11. Pressione  ou  para visualizar 

os ingredientes ou currais disponíveis. 

12. Pressione  para selecionar o 

ingrediente ou curral. 

13. Insira quantidade necessária. 

14. Pressione  para armazenar a 

quantidade. 

 

15. Pressione e segure  para apagar 

uma linha de alimentação. A mensagem 

LEFT ou ZERO TO ERASE é exibida. 

16. Pressione para apagar o ingrediente 

ou curral sendo exibido na tela. 

17. Pressione  repetidamente para 

finalizar a edição. 

18. O indicador calcula e exibe a quantidade 

TOTAL da receita. 
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Apagar Uma Receita 

 

1. Pressione  até que a abreviação 

“PRGREC” seja exibida. 

2. Mantenha  pressionado. 

3. Pressione ou  repetidamente 

até que o número da receita desejada 

seja exibido. 

4. Pressione  e, se o mantiver 

pressionado, a mensagem PRESS 

ZERO TO ERASE RECIPE OR 

NET/GROSS TO EXIT (Pressione zero 

para apagar a receita ou Net/Gross para 

sair) é exibida. 

5. Pressione  para apagar receita. 

6. Pressione  para sair. 

Revisar Uma Receita 

 

1. Pressione . 

2. Pressione ou  repetidamente 

até que o número da receita desejada 

seja exibido. 

3. Pressione  para exibir cada 

ingrediente, peso ou % e total para 

receita. 

4. Pressione  para sair. 
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Imprimindo Uma Receita 

 

Obs.: A porta serial opcional deve ser instalada 

para imprimir. 

1. Pressione para exibir a primeira 

receita. Pressione ou  

repetidamente par exibir outras receitas. 

2. Pressione  para imprimir receita. 

3. Pressione . 

 

 

Imprimindo Todas as Receitas 

 

1. Pressione para exibir a primeira 

receita. 

2. Pressione  para imprimir receita. 

3. Pressione novamente para 

imprimir todas as receitas na memória. 

4. Pressione . 
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PRODUZINDO UMA RECEITA 

Usando Quantidade por Animal 

 

1. Pressione  repetidamente até que 

a receita seja exibida. 

2. Pressione  para aceitar a receita. 

3. O indicador exibe a frase LOADING 

RECIPE (Carregando receita). 

 

 

 

4. O indicador exibe a palavra RESIZE 

(Redimensionar) seguida de PEN 

(Curral). 

5. O indicador exibe um número piscando. 

Troque o número para a quantidade de 

animais que serão alimentados. 

Obs.: Se utilizar porcentagem/carga, troque 

o número para peso para curral. 

6. Pressione  . 

 

 

7. Após RESIZING (redimensionar) todos 

os currais, o indicador exibe o 

ingrediente a ser carregado e a 

quantidade que deve ser carregada. 

Durante o processo de adição do 

ingrediente, o indicador inicia a 

contagem regressiva até zero. 

8. Pressione para o próximo 

ingrediente. 

(Vide página 14 para Avanço 

Automático). 
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9. Após carregar o último ingrediente, o 

indicador exibe START DELIVERIES 

(Iniciar distribuição). 

10. O indicador exibe o curral de destino e a 

quantidade de ração que deverá ser 

entregue ao curral. Quando o curral 

estiver recebendo a ração, o indicador 

inicia a contagem regressiva até zero. 

11. Pressione para avançar para o 

próximo curral. 

 

 

 

12. Após o último curral ser carregado, o 

indicador exibe RECIPE COMPLETE 

TOTAL (Receita totalmente finalizada). 
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OUTRAS FUNÇÕES 

Pausa (HOLD) 

O modo “pausa” evita que o peso exibido seja 

alterado durante o movimento. 

 

1. Pressione . 

2. Pressione  para o indicador voltar 

ao normal. 

3. Se o peso for adicionado no modo 

“pausa”, pressione para cancelar a 

pausa. 

Obs.: Este recurso está desabilitado em todos 

os aspectos legais para sistemas comerciais. 

 

Usando a Opção Dimmer 

(Controle da Intensidade do 

Brilho) 

 

1. Pressione  repetidamente até 

que a palavra DIMMER seja exibida. 

2. Pressione para reduzir a luz do 

painel. 
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Botões “Função” (Function) e 

“Selecionar” (Select) 

 

1. Pressione  repetidamente para 

exibir as seguintes opções: 

Renomear: Renomeia o ingrediente. 

Menu: Visualiza os menus 1, 2, 3, 4 e calibra. 

Vide página 28. 

Setup: Altera a configuração e calibra 

números. Vide página 33. 

Dimmer: Controla a intensidade do brilho do 

painel. 

Accum.: Exibe a quantidade de ingredientes da 

receita carregados ou descarregados. 

Help: Explica a operação do botão 

selecionado. 

PRGREC: Cria ou edita receitas. 

2. Quando a opção desejada for exibida, 

pressione  para ativar. 

 

 



  
 

28 EZ3400VL MANUAL DO USUÁRIO D3936 REV C 

MENUS E CALIBRAÇÃO 

Inserir as letras D.A.N. e pressionar para exibir a configuração do nome permite que o valor 

seja alterado. 

Pressione  para salvar as alterações. 

CONFIGURAÇÃO 
[exibição] 

D.A.N. Nº 
OPÇÕES [exibidas] 

NEGRITO = PADRÃO 
DESCRIÇÃO 

    

MENU 1. RECURSOS BÁSICOS NA MAIORIA DOS INDICADORES 

IDIOMA 
[LANGAG] 

101 

Inglês 
Holandês 
Francês 
Alemão 
Italiano 

Português 
Dinamarquês 

Húngaro 
Espanhol 

[ENGLISH] 
[NEDERL] 
FRANCS] 
[DEUTSH] 

[ITAL] 
[PORT] 

[ESPAN] 
[DANSK] 

[MAGYAR] 
[VESTA] 

Seleciona em que 
idioma o programa 
será exibido. 

VELOCIDADE DE EXIBIÇÃO 
[0 RATE] 

102 1, 2, 3, 4 
Atualiza o horário do 
painel por segundo. 

MOVIMENTO [MOTION] 103 ON/OFF 

Se estiver ligado (ON) 
– a seta de movimento 
pisca alertando sobre o 
peso instável e 
evitando que o 
processo avance. 

MÉTODO DE PESAGEM [W 
MTHD] 

105 

1 = Geral 
2 = Rápido 
3 = Lento 
4 = Travado  

Seleciona o método de 
pesagem. 

TR HOLD [TR HOLD] 107 ON/OFF 

Exibe o peso bruto se 
o botão TR for 
segurado por 3 
segundos. 

ID DE CONFIGURAÇÃO DA 
BALANÇA [SCALEID] 

108 NEW EZ 

Identidade da 
localização da balança 
(ID do caminhão ou 
número do Misturador) 

1 PRESS ZERO 
[1 ZERO] 

115 ON/OFF 

Se estiver ligado (ON) 
– pressione o botão 
ZERO mantendo-o 
pressionado para zerar 
a balança. 

MENU 2. RELÓGIO, IMPRESSORA, RECURSOS DE COMUNICAÇÃO 
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CONFIGURAÇÃO 
[exibição] 

D.A.N. Nº 
OPÇÕES [exibidas] 

NEGRITO = PADRÃO 
DESCRIÇÃO 

1 HORÁRIO [TIME]  202 XX:XX:XX O botão Selecionar 
altera o horário, o 
botão Função escolhe 
hh:mm:ss 

FORMATO DE DATA [DATE 
F] 

203 1-mm-dd 
2-mm/dd/yy 
3-mm/dd/yyyy 
4-dd-mm 
5-dd-mm-aa 
6-dd-mm-aaaa 
7-ddmoyy 
8-ddmoyyyy 

Seleciona o formato da 
data.  

DATA [DATE] 204 Insira XXXXXX O botão Selecionar 
altera a data – O botão 
Função escolhe 
mm/dd/aa. 

IMPRESSÃO DE UMA LINHA 
[1L PRT] 

212 ON/OFF Se estiver ligado (ON) 
– os dados do 
indicador serão 
impressos em uma 
linha. 

FORMATO DE IMPRESSÃO 
[PRTFMT] 

216 AUTO 
WTONLY 
DOWNLD 
DT+TM 
ID+TM 
IDWTTM 
ANIMAL 
3200-A 
3200-B 
DATCH1 
FDINFO 
WTRCTM 
EIDINF 
EID 
EIDVID 

Seleciona o formato 
alternativo e o formato 
separado por vírgula 
(CVS). 

REMOTO [REMOTE] 218  Se estiver ligado (ON) 
o indicador se 
comunica com o painel 
de controle da cabine. 

RESULTADO ZERO 
[ZEROUT] 

219  Zera a balança para o 
resultado da pesagem 
SCOREM #11 e 
resultado analógico (4-
20mA) 

NÚMERO DA BALANÇA 
[SCL NO] 

231  Seleciona número da 
balança para 
comunicação com o 
controle de cabine. 

PAINEL REMOTO [RMOSIP] 234  Seleciona o tipo de 
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CONFIGURAÇÃO 
[exibição] 

D.A.N. Nº 
OPÇÕES [exibidas] 

NEGRITO = PADRÃO 
DESCRIÇÃO 

painel remoto. 

PESO BAIXO ANALÓGICO 
[LOW WT] 

241  Insere o valor do peso 
analógico para ser 
equivalente a 4mA ou 
0 Volts. 

PESO ALTO ANALÓGICO 
[HIGHWT] 

242  Insere o valor do peso 
analógico para ser 
equivalente a 20mA ou 
5 Volts. 

SELECIONAR ANALÓGICO 
[ANAOUT] 

243  Seleciona o resultado 
0-5V, 4-20mA ou 0-
20mA 

MENU 3. CONFIGURAÇÕES DE CALIBRAÇÃO DA BALANÇA 

CONTAGEM NO PAINEL 
[COUNT] 

301 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 
0,2; 0,5; 1, 2,5, 10, 20, 
50, 100 

Seleciona a dimensão 
da contagem no painel 
de valores de peso. 

UNIDADE NO PAINEL [LB-
KG] 

303 LB/KG Exibe libras (lb) ou 
quilogramas (kg) 

CAPACIDADE [CAP] 304 40000 Insere o peso MÁXIMO 
mensurável na 
balança. 

MENU 4. RECURSOS DE PREDEFINIÇÃO, PRODUÇÃO E CONTADOR 

PRÉ-ALARME [P MTHD] & 
[P-ALM] 

401 PESO 
PORCENTAGEM  

Seleciona o método de 
peso ou porcentagem. 
Insira o valor para 
ativar um aviso prévio 
que o indicador está 
atingindo o valor 
predefinido. 

ENTRADA REMOTA [RM 
INP] 

402 MIXCTR 
INGRED 
PRESET 

Configura a função de 
linha de entrada 
remota no cabo de 
energia.  

SAÍDA DO ALARME [AL 
OUT] 

403 PRESET 
TR 

Seleciona predefinição 
ou TR para controlar o 
revezamento, 
campainha e lâmpada. 

CAMPAINHA [BUZZER] 404 1-4 ON/OFF CAMPAINHA DO 
ALARME – permite 
que o usuário desligue 
a campanha. 

TARA PRÉ-CARREGADA 
[PRETAR] 

405 ON/OFF Se estiver ligado (ON) 
– os pesos tara podem 
ser inseridos usando o 
teclado numérico. 

TIMER/CONTADOR 
[TMRCTR] 

421 REV 
HORÁRIO 

Seleciona o tempo ou 
revoluções do 
misturador para o 
decréscimo do 
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CONFIGURAÇÃO 
[exibição] 

D.A.N. Nº 
OPÇÕES [exibidas] 

NEGRITO = PADRÃO 
DESCRIÇÃO 

relógio/contador para 
mistura. 

PROPORÇÃO DE FORÇA 
[DRATIO] 

422 0001.00 Insira o número de 
impulsos equivalente a 
uma revolução do 
misturador. 

PONTO BRUTO DEFINIDO 
[SETCHG] 

423 5000 Define um peso bruto 
em notação longa que 
irá ativar a Saída do 
Alarme +12VDC no 
Cabo de Energia. 

ALTERAÇÃO DE PONTO 
BRUTO DEFINIDO 
[SETCHG] 

424 500 Definição exige a troca 
do peso para desligar o 
Alarme +12VDC. 

RETARDO DO PONTO 
BRUTO ESTABELECIDO 
[SETDEL] 

425 0-10 Define o retardo do 
tempo que deve 
expirar antes que a 
Saída do Alarme 
+12VDC possa ser 
ligada/desligada. 

RESULTADO DE PONTO 
BRUTO DEFINIDO [STOUT] 

426 ACIMA/ABAIXO Seleciona quando a 
Saída do Alarme 
+12VDC se torna ativa. 

CONTAGEM DE PONTO 
DEFINIDO [SET CTR] 

427 0-9 Conta a ativação do 
Código 423. 

MÉTODO DE ENTRADA [E 
MTHD] 

441 1, 2, 3 Seleciona o lote 1 – 
quantidade/animal: 
2-porcentagem/carga 
3- quantidade/carga 

TOLERÂNCIA [TOLER] 442 OFF, 5, 1-5, 7, 10 Seleciona a 
porcentagem do peso 
de tolerância para 
aceitar um ingrediente. 

RETARDO NO AVANÇO DE 
INGREDIENTE [DELAY] 

443 MANUAL, 1-3, 5, 7, 
10, 20, 30, 60 

Seleciona os segundos 
até o retardo antes de 
passar para o próximo 
ingrediente. 

NOMES DOS 
INGREDIENTES [INGRNM] 

444 ON/OFF Se estiver ligado (ON), 
exige os nomes dos 
ingredientes durante a 
produção 

ACUMULAÇÃO [ACCUM] 445 ON/OFF Se estiver ligado (ON), 
os pesos do 
ingrediente são 
acumulados durante a 
produção. 

REDIMENSIONAMENTO DO 
INGREDIENTE [INGSIZE] 

449 1-ING/OFF Seleciona o modo de 
redimensionamento do 
ingrediente 
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CONFIGURAÇÃO 
[exibição] 

D.A.N. Nº 
OPÇÕES [exibidas] 

NEGRITO = PADRÃO 
DESCRIÇÃO 

automaticamente 

PISPLAY SCOOP % 
[SCOOP%] 

452 ON/OFF Se estiver ligado (ON), 
exibe % de redução 
para carga. 

CLIQUE DUPLO PREV 
[DBKEY] 

465 ON/OFF Seleciona método que 
ignora o clique duplo 
nos botões quando 
passar para o próximo 
ingrediente enquanto 
carrega o misturador. 

NÚMERO DE 
INGREDIENTES [NUMING] 

473 30, 0-99 Define quantos 
ingredientes existem 
na Tabela de Nomes 
de Ingredientes. 

CALIBRAÇÃO 

CALIB. DE PESO MORTO 
[CAL] 

802  Método de calibração 
usando pesos. 

NÚMERO DE 
CONFIGURAÇÃO [SETUP] 

871  Método de entrada 
rápido que seleciona o 
método de pesagem 1-
4lbs, 5-8kg, ganho de 
1-9, contagens de 
painel 1-9 e 
capacidade *1000. 

NÚMERO DE CALIBRAÇÃO 
[CAL] 

872  Peso exibido em 
0,4mV/V para as 
células de carga. 
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Alteração nas Configurações e Números de Calibração 

 

1. Insira 871 e pressione . 

2. 2. O indicador exibe a palavra SETUP 

brevemente e, em seguida, exibe um 

número de seis dígitos. Insira o novo 

número. 

3. Pressione . 

Siga o mesmo procedimento para alterar o 

número de calibração, com exceção do número 

872. 
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INSTALAÇÃO 

Montagem do Indicador  

 

 

Montagem em trilho    Montagem das abas     Montagem da abraçadeira 

 

LETRA NÚMERO DA 
PEÇA 

DESCRIÇÃO 

A 404353 SUPORTE-EZ3 TRILHO DE PLÁSTICO * 

B 403780 PARAFUSO #10 X 5/8 FHSTS PRETO ZP 

C 840459 SUPORTE COM PERFIL CARTOLA 

D 405069 PARAFUSO TIPO U ¼-20 X 3,25 ZP 

E 405084 PORCA ¼-20 TRAVA SUPERIOR DA 
FLANGE 

F 403770 SUPORTE – MONTAGEM DA ABA * 

G 405124 SUPORTE PARA MONTAGEM DA 
ABRAÇADEIRA COM PARAFUSOS TIPO U 
E PORCAS DE FLANGE INCLUSOS 

H  405244 MONTAGEM DA ABRAÇADEIRA EZ3  

 

 

Montagem do cilindro hidráulico 

LETRA NÚMERO DA 
PEÇA 

DESCRIÇÃO 

I  404799 MONTAGEM DE CILINDRO PARA 
INDICADOR EZ III COM HARDWARE 

J  404230 VENTOSAS DO CILINDRO COM TWIST 
LOCK (trava de girar) 
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Cabos de Conexão 

 

Diagrama de Conexão do Indicador 

 

Indicador da balança 

Cabo de energia 

Vide conexões 

Caixa de Conexões 

Indicador remoto 

(opcional) 

Pino  Para fornecimento de energia 12VDC 

1 Vermelho  Terminal + 

2 Preto  Terminal - 

3 Laranja  Saída do alarme 

4 Azul  Entrada remota 

 

Conexão Caixa de 

Conexões 

Entrada/saída digital – 

conexão opcional 

Indicador remoto – 

conexão opcional 

Conexão do cabo de 

energia 
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Conexões do Cabo do Painel Inferior 

 

Sentido da curvatura 

 

Observe o sentido da seta ao instalar a célula de carga. 

Conexão das Células de 

Carga à Caixa de 

Conexões 

Caixa de Conexões 

ilustrada para a instalação 

de 4 células de carga 

 

Cabo da Caixa de 

Conexões 

 

Conecte ao painel inferior do 

indicador 

 

Conexões Caixa de Conexões 

 

Cabo de célula de carga 

 

Aperte os parafusos 

 

Cor do fio 

 Cor  Descrição  

1 Branco  Sinal + 

2 Verde   Sinal - 

3 Vermelho   Excitação + 

4 Preto Excitação - 

5 Proteção  Proteção  
 

Sentido da Célula de 

Carga 

 



  
 

D3936 REV C EZ3400VL MANUAL DO USUÁRIO 37 

EQUIPAMENTO OPCIONAL 

Controle de Cabine (em 

fio) 

 

 Controle remoto sem fio com controle de 
teclado completo do indicador sobre o 
misturador. 

 Monte o controle remoto na visualização 
fácil do carregamento. 

 Aumenta a precisão no carregamento. 

Funções 

 Se comunicar com vários misturadores. 

 Encontrar receitas facilmente sem deixar 
o carregador. 

Especificação 

 Com frequência de rádio 2.4 GHz 
embutida 

 Alcance de até 305 metros 

 24 canais 

 Sistema de 12 ou 24 Volts DC  

Sensor de Contador de Rotações  

 

Utilize indicadores equipados com uma porta 

para contador de rotações. O sensor permite 

que o operador programe o indicador para 

contar as rotações da broca ou PTO para obter 

uma mistura precisa. 

 

Transmissor/Receptor 

 

Transmissor (foto) com receptor instalado no 

indicador. Utilize para zerar o indicador da 

localização remota. O alcance de operação é 

de aproximadamente 27 metros. 

 

 

EIXO DE 

ROTAÇÃO 

 

ABERTURA MÁXIMA (aprox.) 

125” (3mm) 
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Indicadores Remotos 

 

RD440 - pequeno painel remoto com 1” 

números altos 

RD2400V painel remoto iluminado com 1,7”  

RD2400V painel remoto iluminado com 

transmissor e receptor instalados 

RD2400 painel remoto iluminado com 1” 

números altos 

RD2400 painel remoto iluminado com 

transmissor e receptor instalados 

RD2400 painel remoto 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING) 

FLUXOGRAMA 

 

Início 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 
SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 
A leitura do indicador 

está estável? 

Se seu painel estiver instável ou 

piscar “±RANGE”, desconecte o 

cabo da Caixa de Conexões do 

indicador. O painel continua 

instável? 

O indicador veio ligado? 

Coloque seu peso em cada 

célula de carga. O indicador 

responde ao seu peso? 

Seu indicador provavelmente 

apresenta defeito. Tente outro 

indicador para testar. OBS.: 

esteja ciente de interferência 

elétrica que possa afetar o 

indicador, como celulares, 

rádios CB, torres de rádio, 

motores elétricos, etc. 

certifique-se de que os cabos 

da célula de carga não estão 

conectados a linhas 

hidráulicas ou reservatório. 

Conexão ruim: Desmonte e limpe 

as conexões (Ferrugem ou tinta 

devem ser removidas do fio com 

escova). Monte novamente e 

prenda com segurança. 

Bateria fraca: Troque a bateria 

(uma bateria fraca pode testar 

positivo se for testada sem carga). 

Fio de energia danificado:  

certifique-se de que o fio vermelho 

esteja conectado ao lado positivo 

(+) e o fio preto esteja conectado 

ao lado negativo (-).  

Ao utilizar multímetro para medir a 

voltagem; meça entre o pino 1 

(pos.) e o pino 2 (neg.). O medidor 

deverá ler entre: 10,5 e 14,5 Volts 

DC se utilizar um cabo de energia 

tracionado, o fio preto será 

positivo e o fio branco será 

negativo. 

Indicador danificado: Teste outro 

indicador. (Mesmo um modelo 

diferente ou configuração devem 

vir ligados). 

Verifique se não há 

cortes ou partes 

danificadas ou 

amassadas em 

todos os cabos de 

Caixa de 

Conexões e 

células de carga. 

As leituras são todas 

positivas? Se não, a 

célula de carga está 

invertida. 

Remova a proteção da Caixa de 

Conexões. 

Seu peso é quase o mesmo 

em todas as células de carga? 

(O peso não será preciso) 

A caixa está úmida por dentro? 

Seque a Caixa de Conexões 

(utilize um secador de cabelos), 

verifique se os alívios de tensão 

do cabo não estão duros. Cabos 

possuem uma volta em forma 

de arco. A tampa da vedação 

está danificada? 

Procure por conexões frouxas. 

Observe o painel do indicador 

enquanto mexe nos fios e 

pressionando a placa de circuito 

dentro da Caixa de Conexões. 

Você verá se existe uma conexão 

solta ou uma junta de solda mal 

feita. 

Seu indicador provavelmente não está 

calibrado e configurado corretamente. 

Verifique o decalque na parte inferior do 

indicador. Ele mostra qual é o tipo de 

células de carga usadas para calibrar o 

indicador. Ao pressionar o botão ON 

enquanto o indicador já estiver ligado, os 

números de Setup e Cal aparecerão. 

Veja se eles são compatíveis com os 

números de Setup e Cal no indicador. 

Entre em contato com o revendedor para 

mais informações. 

Conserte ou substitua a Caixa de 

Conexões. 

A Caixa de Conexões apresentou 

conexão rum ou fio solto? 

Continua na próxima página. 
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FLUXOGRAMA 

 
Continuação 

1 Desconecte todos os fios das células 

de carga nos blocos de terminal dentro 

da Caixa de Conexões (deixe o indicador 

ligado enquanto conectar e desconectar 

os fios. Isso não danifica as células de 

carga nem o indicador se os fios 

estiverem em curto-circuito durante este 

passo). A leitura no indicador está 

estável? 

2 Zere a balança do indicador. 

(Pressione “NET/GROSS’ e “ZERO”). 

O indicador deve exibir o numeral 

zero (0). 
SIM 

NÃO 

Obs.: Conecte as células de carga à Caixa de 

conexões uma de cada vez (somente uma célula de 

carga conectada por vez). Isso irá fornecer uma leitura 

para cada célula de carga. Enquanto realiza o teste, 

procure por quaisquer outros sintomas como painel 

com defeito/instável. Se o indicador pisca “±RANGE”, 

leitura negativa, etc. Se a leitura do indicador estiver 

anormal com qualquer célula de carga conectada, 

então provavelmente está danificado. 

 

Troque a Caixa de Conexões 

(esteja ciente de interferência 

elétrica que possa afetar o 

indicador, como celulares, rádios 

CB, torres de rádio, motores 

elétricos, etc.) 

4 Grave a leitura do indicador com a 

célula de carga conectada. 

Obs.: Conecte uma célula de carga de volta a um dos 

terminais na Caixa de Conexões. (A leitura que obter 

para cada célula de carga é dependente do tamanho e 

tipo de cada célula de carga e quanto peso estiver em 

cada célula de carga. No geral, o número deve ser 

positivo e estável. 

5 Pise ou incline-se na célula de carga conectada. 

Registre o valor adicional do peso na célula de carga. 

(Uma balança com somente uma célula de carga terá 

um peso elevado). 

Obs.: Se a balança respondeu ao seu peso, significa 

que a verificação na Caixa de Conexões está OK. Se a 

balança não responder, ou a célula de carga está 

danificada ou a Caixa de Conexões está danificada. 

Teste outra célula de carga. Se o indicador ainda não 

responder, a Caixa de Conexões está danificada 

(troque a Caixa de Conexões). 

6 Desconecte a primeira célula de carga e reconecte a 

segunda. Registre a leitura do indicador. Pise ou 

incline-se na célula de carga conectada. Registre o 

valor adicional do peso na célula de carga. 

7 Repita o passo 6 para o restante das células de 

carga. Lembre-se de registrar suas leituras. 

Não espere que as células de carga forneçam a mesma 

leitura. É comum para as células de carga fornecerem 

leituras que variam em centenas, até milhares. 

Especialmente quando uma estiver carregando mais 

peso. 

8 Células de carga danificadas apresentarão uma 

leitura instável e o indicador irá piscar “±RANGE” ou 

é mais que três vezes maior ou menor que a média 

das outras. As leituras do seu peso em cada célula 

de carga também devem ser semelhantes. 

(Provavelmente 4 vezes seu peso real). Quaisquer 

diferenças podem ser indicadas de uma célula de 

carga danificada ou problema estrutural.  
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CERTIFICADO DE LEGALIDADE PARA 

COMERCIALIZAÇÃO (LEGAL-FOR-TRADE) 

 

Estados Unidos 

Nos EUA, o certificado de legalidade para comercialização é regulamentado pelo National Type 

Evaluation Program (NTEP). O número do certificado NTEP é 08-40. 

Canadá 

A Measurement Canada é a agência canadense que regulamenta as balanças de livre 

comercialização. O número de aprovação da Measurement Canada é AM-5678C. 

Características da Legalidade para Comercialização 

Os indicadores da Digi-Star são modificados para cumprir com as exigências das agências 

regulatória dos EUA e Canadá. Algumas dessas modificações são: 

Sensor de Desconexão da Célula de Carga 

O indicador exibe as palavras +RANGE ou –RANGE sem piscar a carga quando as células estão 

desconectadas. 

Função “Pausa” 

A função “Pausa” foi desabilitada (EZ3400, EZ3600 e EZ4600). 

Impressão  

A impressão dos valores de peso não é permitida enquanto estiver em movimento, durante a 

calibração automática ou se quaisquer condições de erro, como +RANGE, OVRCAP ou OVRFLW 

estiverem ativas. 

Método de Pesagem Travada 

O método de pesagem travada (para pesagem de animal) não pode ser habilitado. 

Tara 

É impossível calcular a tara de um peso negativo. 

Descrições 

As informações de capacidade e divisão são mostradas na parte frontal do indicador. 
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Selagem para Evitar Modificações Não Autorizadas 

O indicador da balança é selado por Rastreamento de Ações Categoria 1. Para acessar o 

Rastreamento de Ações no modo de pesagem normal, pressione o botão “ON” e segure. O painel 

exibirá o parâmetro atual e os valores de contagem de calibração.  

Pressionar qualquer botão faz o indicador voltar ao modo de pesagem. O sistema de 

Rastreamento de Ações está sempre ativo e não pode ser alterado. Os rastreamentos de ações 

são armazenados na memória flash e não precisam de pilhas para manter os valores de 

Rastreamento de Ações. 

Alterar qualquer um dos seguintes parâmetros irá mudar o valor de contagem da calibração ou 

parâmetro de contagem de valor de auditoria. Isso irá anular seu certificado de venda-livre a 

menos que seja feito por um funcionário devidamente treinado. 

 Setup 

 Calibração 

 Capacidade 

 Contagem no painel 

 Unidades no painel 

 Método de pesagem 

 Movimento 

 WMA1-1 através de WMA2-3 

 Configuração de opção LFT 

 

Somente em Unidades de Venda-Livre 

Realize o seguinte procedimento em uma máquina limpa e vazia antes que a unidade seja 

certificada no local. 

 Instale o indicador LFT na máquina e conecte todas as células de carga. 

 Zere a balança sem carga na máquina. 

 Insira “871” e pressione . Pressione  para aceitar. 


