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Instruções de utilização 

MÁQUINA AIRPAD 

AP100 
50.2101 

 

   
 

IMPORTANTE! 
Leia as instruções com atenção antes da instalação e antes de utilizar esta máquina pela 

primeira vez. 
Desta forma será possível evitar o risco de lesão a si próprio ou danos na máquina. 
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1  OBSERVAÇÕES GERAIS 

• A máquina foi projetada e construída com a finalidade de produção de almofadas de ar para acondicionamento, 

utilizando tubos pré-impressos e pré-cortados, de espessura semelhante a 20-35 mícrones, em PE / PE e PE / PA de 

fornecimento FROMM. A utilização da máquina é reservada a operadores profissionais adequadamente instruídos e 

habilitados. 

• A utilização deste manual foi prevista apenas para a máquina AP100 apta para a produção de almofadas de ar 

(Airpad).  

• Por motivos de segurança, todo o manual de instruções deve ser lido antes da instalação e colocação em 

funcionamento da máquina, para resolver alarmes e efetuar a manutenção ordinária.  

• Deverá prestar particular atenção à secção dedicada às INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA que sublinha os destinos 

de utilização e as situações perigosas que não puderam ser evitadas na projetação e fabrico da máquina.  

• É proibido manipular a máquina ou utilizar produtos não previstos (corrosivos ou inflamáveis).  

• A validade da garantia é mantida se for respeitada a utilização exclusiva para a qual a máquina foi projetada, 

construída e protegida. Observar também as recomendações e informações, incluindo as questões de cultura geral, 

sobre requisitos de segurança e de saúde, e as informações técnicas comunicadas pelo Produtos ao Utilizador em 

virtude da utilização e funcionamento.  

• A garantia não entra em vigor no caso de serem utilizadas peças de substituição não originais.  

• A utilização inadequada derivada da utilização para além dos limites operacionais e a modificação da máquina ou 

de peças da máquina, ilibam o fabricante de qualquer responsabilidade por danos causados em pessoas ou 

propriedade.  

Em caso de dúvida relativamente ao acima indicado, aconselhamos os nossos clientes que contactem sempre o 

serviço de assistência. 

 

2  DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 
Declaração de conformidade  

de acordo com as diretivas da CE 

Declara-se que a máquina AP100 está em conformidade com o indicado nas diretivas  

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG 

 

São aplicadas as seguintes normas harmonizadas, normas nacionais e documentos normativos: 

 

UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009 

ISO 13849-1:2008 + AC:2009 

CEI EN 60204-1:2006 

EN ISO 14121:2007 

 

Fascículo técnico anexo: 

 

Fromm Italiana s.r.l. 

Viale del Lavoro, 21 

37013 Caprino Veronese (VR) 

ITALIA 

 

20.04.2015  

R.Fromm 

Administrador 

FROMM Holding AG 

Hinterbergstrasse 26 

CH - 6330 Cham 
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3  INTRODUÇÃO 

A máquina AP100 foi projetada e construída de acordo com o previsto na diretiva da Comunidade Europeia 

2006/42/CEE. 

Neste documento estão presentes as instruções de utilização e manutenção que devem ser seguidas rigorosamente 

para obter os melhores resultados na produção e manter a fiabilidade inicial da máquina, em particular, 

desaconselhamos que efetue regulações não previstas no manual quando estas puderem comprometer a segurança 

e fiabilidade da máquina. 

As peças de substituição devem ser solicitadas diretamente ao fornecedor autorizado referido. 

A FROMM permanece à sua total disposição para qualquer necessidade de assistência e recorda que o 

incumprimento das instruções apresentadas no presente documento dá origem a uma anulação imediata da garantia. 

Com vista à correta utilização da máquina, é importante sublinhar as definições de base utilizadas pela avaliação de 

risco e mesmo para a sua projetação com vista à segurança: 

Perigo Uma potencial fonte de lesão ou danos para a saúde. 

Zona perigosa Qualquer zona no interior e/ou junto a uma máquina onde a presença de uma pessoa 

constitua um risco para a segurança e saúde dessa pessoa. 

Pessoa exposta Qualquer pessoa que se encontre total ou parcialmente numa zona perigosa. 

Operador A ou as pessoas responsáveis por instalar, colocar em funcionamento, regular, limpar, 

reparar ou transportar uma máquina ou por efetuar as operações de manutenção. 

Risco Combinação da probabilidade e da gravidade de uma lesão ou de um dano para a 

saúde que possam resultar de uma situação perigosa. 

Proteção Elemento da máquina utilizado especificamente para garantir a proteção através de 

uma barreira material 

Dispositivo de proteção Dispositivo (diferente de uma proteção) que reduz o risco, isolado ou associado a uma 

proteção. 

Utilização prevista A utilização da máquina de acordo com as informações fornecidas nas instruções de 

utilização. 

Utilização incorreta 

razoavelmente previsível 

A utilização da máquina de forma diferente da indicada nas instruções de utilização, 

derivada do comportamento humano facilmente previsível. 

Formação Processo de transferência de conteúdos e métodos para fornecer às pessoas 

expostas consciencialização sobre a execução correta e segura das operações que 

lhe são atribuídas. 

4 INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

 

Não colocar a máquina em funcionamento antes de ter lido com atenção o manual de instruções e ser 

adequadamente instruído por funcionários qualificados. 

 

 

O utilizador deve cumprir sempre as normas locais de prevenção de acidentes em vigor no país onde é 

instalada a máquina. 

 

Sinalética de aviso e de prescrição presente na máquina 

Em seguida são apresentados os símbolos de aviso e de prescrição apresentados na máquina e/ou nos grupos de 

acessórios. 

 

Atenção, peças em movimento, proibida a remoção dos dispositivos de proteção. 
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Atenção, perigo devido à presença de órgãos que possam provocar esmagamento ou corte. 

 

 

 

 

Atenção, perigo devido à presença de superfícies a temperatura elevada. 

 
 

 

 

Não efetuar nenhum trabalho antes de desligar a tensão da máquina. 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 
 

ATENÇÃO!    

Devem ser sempre cumpridas as seguintes condições, salvo informação contrária nas outras instruções 

apresentadas neste manual. 

 

• Esta máquina foi entregue pela Divisão FROMM AIRPAD AG e pode ser utilizada para a produção de almofadas de 

ar destinadas a embalamento, conforme indicado na descrição da máquina e no capítulo de dados técnicos. 

Qualquer utilização da máquina diferente das finalidades descritas pode causar perigo e danos na máquina e/ou 

comprometer a segurança do operador ou de outras pessoas nas proximidades. 

 

• Leia com atenção este manual antes de utilizar a máquina. 

 

• A máquina não é construída com componentes que apresentem problemas de eliminação especial. 

 

• Em qualquer caso, todos os componentes devem ser eliminados respeitando rigorosamente as leis correspondentes 

em vigor no país onde é utilizada a máquina e apenas pela pessoa qualificada e capaz de avaliar os possíveis riscos. 

 

• Apenas os funcionários instruídos para o assunto podem colocar a máquina em funcionamento. 

 

• Utilize a paragem de emergência para parar a máquina imediatamente. 

 

• Apenas eletricistas qualificados podem efetuar trabalhos elétricos na máquina. 

 

• Quando a máquina é instalada, por precaução, verifique sempre que os controlos dos sistemas de segurança se 

encontram corretamente instalados e em funcionamento de forma eficaz. Se forem verificados problemas de 

funcionamento, interromper imediatamente o ciclo produtivo e solicitar a intervenção do serviço técnico autorizado. 

 

• Efetuar, conforme indicado no capítulo MANUTENÇÃO, as atividades de regulação e manutenção de forma 

periódica e cumprindo os requisitos necessários. 

 

• Os dispositivos de segurança não devem ser manipulados e/ou colocados fora de serviço. 

 

• O produtor fornecerá a máquina pronta para ser utilizada, em conformidade com as normas elétricas em vigor, nos 

países de destino.  

  

• O fornecedor ocupar-se-á da formação dos funcionários operativos, caso contrário, essa formação deverá ser 

efetuada pela parte da empresa que se ocupa da instalação. 

 

• As máquinas são projetadas e construídas em conformidade com as normas de segurança em vigor. 
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• Em caso de incêndio, utilize exclusivamente extintores de pó químico ou CO2, de forma a não danificar nem os 

aparelhos na máquina, nem a respetiva cablagem. 

 

• Em caso de inundação, é obrigatório desligar todas as alimentações antes de entrar no local onde se encontra 

instalada a máquina. 

5  PROTEÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Dispositivos de segurança e normas comportamentais 

A máquina foi projetada e realizada para permitir a produção de almofadas de ar para a embalagem, garantindo 

condições de segurança e o mínimo esforço da parte do operador.  

No presente capítulo são indicados os dispositivos de segurança e as prescrições a respeitar para reduzir, ao 

mínimo, os riscos residuais. 

Proteções fixas  
A máquina AP100 está equipada com proteções fixas para impedir o acesso às zonas perigosas (órgãos em 

movimento ou peças com temperaturas superficiais elevadas, por exemplo na unidade de soldadura). 

 

Os operadores instruídos para a utilização da máquina devem utilizar vestuário adequado. A utilização da 

máquina é reservada a funcionários profissionais adequadamente instruídos. 

 

IMPORTANTE 

É PROIBIDO O ACIONAMENTO OU A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA COM PROTEÇÕES OU  

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA REMOVIDOS. 

6  COMPONENTES PRINCIPAIS DA MÁQUINA 

 

 
Atenção!  Por motivos de segurança, não remover o cárter de proteção presente na máquina. 

Painel de controlo 

Porta-bobina 

Cárter de proteção 

Manípulo de elevação da unidade 

Interruptor arranque/emergência 

Interruptor arranque/emergência 



 
 

 8 
É proibido duplicar este manual total ou parcialmente, seja de que modo ou forma for, sem autorização por escrito do autor © 2015 

 

7   UTILIZAÇÃO NÃO PERMITIDA 

A máquina deve ser utilizada para as utilizações previstas pelo construtor. 

Em particular, é proibido utilizar mesmo que parcialmente a máquina: 

-  sem proteções e/ou com os dispositivos de segurança desativados ou ausentes; 

-  se não tiver sido corretamente instalada; 

-  para o trabalho de materiais diferentes dos fornecidos pela FROMM; 

-  ao ar livre onde possa estar exposta a chuva ou a forte humidade; 

-  em condições perigosas ou em caso de problemas de funcionamento da máquina; 

-  para utilização imprópria ou por funcionários sem formação; 

-  para utilizações diferentes das normas específicas; 

-  em caso de defeitos de alimentação elétrica; 

-  em caso de carências graves de manutenção; 

-  após modificações ou intervenções não autorizadas; 

-  com incumprimento total ou parcial das instruções; 

-  com utensílios diferentes dos previstos pelo construtor; 

Não está prevista a possibilidade de utilização da máquina: 

-  em ambientes com temperaturas inferiores a +5 ou superiores a +30°C. 

-  em ambientes com humidade superior a 80%. 

Por derrogação do que foi acima indicado é necessária uma declaração específica por escrito, fornecida pelo 

construtor. 

Cada modificação não autorizada pelo Produtor, que altere as funcionalidades previstas modificando os riscos e/ou 

criando riscos suplementares será da completa responsabilidade de quem realizar essas alterações. 

Essas modificações, se forem efetuadas sem a autorização do fabricante, anularão qualquer forma de garantia e 

invalidarão a declaração de conformidade prevista na Diretiva para Máquinas 2006/42/CE. 

Devem ser absolutamente excluídas utilizações da máquina diferentes das prescritas no presente manual do 

construtor. 

A referida construtora não responde, por tanto, por danos em pessoas, animais ou coisas causados pela utilização 

inadequada ou não autorizada da máquina. 

8  RISCOS RESIDUAIS 

a) Ruído:  

-  mesmo que a máquina não emita ruídos, pode ser necessária a utilização de proteções contra o ruído devido 

ao nível de pressão sonora do ambiente onde a máquina se encontra instalada.  

 

b) Onde, por motivos operativos ou de manutenção, seja necessário operar manualmente deve possuir sempre os 

Dispositivos de Proteção Individual necessários, como: 

-  Luvas 

 

c) De natureza térmica (queimaduras): mesmos e a máquina dispuser de proteções de segurança adequadas e 

painéis que informam o operador, permanece o risco de queimadura em contacto com as peças para soldar em 

manutenção; 

 

d) De natureza elétrica (eletrocussão; queimadura): 

-  Risco causado pelas tensões e correntes residuais perigosas no interior da máquina mesmo após a 

desconexão da alimentação principal. 

 

9   RECOMENDAÇÕES SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO QUE DEVEM 
SER ADOTADAS PELO UTILIZADOR 

 

 

Os procedimentos de colocação em movimento e de funcionamento devem ser efetuados corretamente. 
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Antes de efetuar qualquer tipo de manutenção, ou remover qualquer proteção, assegure-se de que 

comandou a paragem da máquina e que interrompeu, através dos respetivos seccionadores, a energia 

elétrica. 

 

 

 

Não remover as proteções se não for por motivos de manutenção. 

 

10  DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

A máquina AP100 é uma máquina apta para a produção de almofadas de ar para uma utilização de proteção ou 

acondicionamento. A máquina utiliza película fornecida pela mesma ou com especificidades FROMM. Os cordões de 

soldadura são obtidos através do procedimento de termosoldadura por impulsos térmicos. Para cada tipo de 

almofada são utilizadas temperaturas e pressões de enchimento ideais para o produto específico. A utilização da 

máquina é reservada a operadores profissionais adequadamente com formação e habilitados. 

 

11  EXPLICAÇÃO DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA 

Está instalada uma etiqueta de identificação com as seguintes informações na parte posterior da máquina. Se a 

etiqueta ficar danificada, contacte imediatamente o produtor. 

 

Nome do produtor: FROMM SLOVAKIA a.s. 

Tipo de máquina:  AP100 

Número de série: Número de série do produtos. 

Alimentação: 90-240V 50/60 Hz 

Potência utilizada: 0,1 kW 

Fusível de proteção: 3,15 Amp 

Ano de produção:  Ano em que a máquina foi produzida no fabricante. 

 

 

 

 

 

Código da máquina 

Número de série 

Volts/Hertz 

Ano de produção 

Fabricante 

 Potência utilizada 

Fusível 
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12  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA 

Máquina 

Dimensões Largura 470 mm 

Comprimento 440 mm 

Altura (sem bobina)  379 mm 

Peso Peso total (sem bobina)  aprox. 11,4 kg 

Condições Temperatura de funcionamento + 5 a +30
o
C 

Ambiente de funcionamento limpo, seco  

Eletricidade  Alimentação: 90-240 V 50/60Hz 

Potência nominal 0.2 kVA 

Potência utilizada aprox. 0.1 kW 

 

Filme Largura do filme  max. 200mm 

Tipo de filme PE/PE - PE/PA 

Espessura do filme 20 - 35 µm 

Dimensões da bobina filme Øint. 76mm  

Øext. 280mm max. 

 

ATENÇÃO: não utilizar filme não fornecido pela FROMM, ou de espessuras diferentes das especificações 

sem contactar o produtor. 

 

13 EMBALAR 

A máquina é, habitualmente, enviada em caixa de cartão.  

O conteúdo da embalagem é coberto: 

-  com um saco de proteção em propileno (LPDE) adequadamente termosoldado, em caso de transporte 

marítimo; 

-  com uma película extensível, para todos os outros tipos de transporte. 

-  Em ambos os casos vem em conjunto com material de acondicionamento. 

A embalagem, de acordo com as normas UNI 9151/3, inclui habitualmente sais desidratantes suficientes para manter 

a taxa de humidade acima de 35% durante todo o tempo previsto (salvo acordo em contrário). 

Nota:  As embalagens podem ser empilhadas num máximo de 4 caixas! 

14  DESEMBALAR 

DESEMBALAR E CONTROLO AQUANDO DA RECEÇÃO 

Aquando da receção, inspecione a embalagem e verifique que não sofreu danos nem manipulações. 

TODOS OS EVENTUAIS DANOS DETETADOS NA MÁQUINA NO ACTO DA RECEÇÃO DEVEM SER 

NOTIFICADOS AO TRANSPORTADOR E AO FORNECEDOR. 

Abertura da embalagem 

-  Abra a caixa da embalagem do lado superior. 

-  Remova o material de acondicionamento. 

-  Remova a proteção anti-humidade, se presente. 

-  Assegure-se de que não permanecem nos cartões peças de pequenas dimensões da máquina. 

-  Efetuar uma verificação das condições gerais. 

 



 
 

 11 
É proibido duplicar este manual total ou parcialmente, seja de que modo ou forma for, sem autorização por escrito do autor © 2015 

 

 

 
 

15  DESLOCAÇÃO DA MÁQUINA DESEMBALADA 

Não coloque sob cargas suspensas. 

Preste particular atenção às peças suspensas e aos riscos daí resultantes. 

É admitida a elevação e movimentação da máquina das seguintes formas: 

-  Com a força humana de 1 pessoa: 

 

Movimente a máquina mantendo-a na posição vertical, operando com cuidado para evitar danos em pessoas ou 

objetos. 

Estas disposições devem ser absolutamente respeitadas. 

Não permaneça, por motivo algum, na zona das operações 
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16  INSTALAÇÃO DA MÁQUINA 

 
 

Antes de posicionar a máquina no local de utilização, proceda à montagem: 

- insira o braço porta bobina (pos. A na figura) fixando-o com os parafusos (pos. B na figura); 

- desaperte e remova os parafusos (pos. F na figura), remova o braço com os pinos (pos. D na figura) ou insira os 

parafusos na nova posição e fixe novamente o braço na posição completamente extraída; 

- insira os rolos (pos. C na figura), fixando-os com os parafusos sem cabeça sextavados encaixados (pos. E na 

figura); 

 

A máquina está equipada com pinos reguláveis, pode ser transportada utilizando o respetivo plano de montar no 

cesto fornecido pela FROMM. Por outro lado deve ser posicionada num plano fixo e nivelado de resistência 

adequada, assegurando-se de que fixou na posição externa o braço de suporte amovível com pino (pos. D na 

figura). A máquina deve estar equipada com um dispositivo de recolha das almofadas produzidas adequado ou com 

o referido cesto. 

17  VERIFICAÇÕES A EFETUAR ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM 
FUNCIONAMENTO 

Antes de colocar a máquina em funcionamento, assegure-se de que não deixou peças estranhas em 

nenhuma parte da máquina. 

17.1 Condições ambientais 

A máquina pode funcionar com temperaturas compreendidas entre +5° C e +30 °C. 

 

A máquina não deve ser colocada em funcionamento se estiver exposta a intempéries; para além 

disso, se for instalada, mesmo que temporariamente, ao ar livre, deve ser adequadamente 

protegida contra os agentes atmosféricos. 

 

17.2 Condições de iluminação 

A zona de trabalho deve estar corretamente iluminada com um valor mínimo de 500 lx. 
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18  LIGAÇÃO ELÉTRICA  

 

 ATENÇÃO - PERIGO DE ELETROCUSSÃO 
 

 

Á máquina está equipada para ligações elétricas através de uma tomada de alimentação macho/fêmea, o cabo 

equipado permite a ligação à rede elétrica através da ficha Schuko (CE 7/7) 

A tomada de alimentação a que a máquina está ligada, deve permitir, a montante da mesma, a instalação de um 

interruptor magnetotérmico-diferencial com corrente nominal (max. 10A) e diferencial (max. 30mA) coordenada com o 

equipamento de terra do utilizador. 

 

Para além disso, a montante dessa tomada deve ser previsto um dispositivo de seccionamento da alimentação da 

mesma. 

O cabo fornecido é de tipo multipolar flexível H05VV-F isolado em PVC e deve ser protegido contra eventual abrasão 

ou cortes e deve ser posicionado de maneira a não constituir impedimento à passagem de pessoas ou objetos. 

Atenção 

Antes de efetuar qualquer tipo de operação, verifique que os valores de tensão e de frequência da rede 

correspondem aos indicados na etiqueta da máquina. Declina-se qualquer responsabilidade por ligações a 

redes elétricas com especificações que não correspondam aos dados da etiqueta da máquina. Todas as 

ligações elétricas devem ser efetuadas por pessoal especializado e no pleno cumprimento das normas em 

vigor. 

19  INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES ELÉTRICOS 

O equipamento elétrico está em conformidade com as normas: 

•  Diretiva Baixa Tensão 2006/95/EC 

•  Diretiva Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/EC 

•  Norma CEI EN 60204-1 “Segurança da maquinaria - Equipamento elétrico das máquinas” 

•  Norma CEI EN 60439-1 “Conjuntos de aparelhos de proteção e manobra para baixa tensão (quadros BT)” 

 

Todos os componentes cumprem as normas de homologação existentes no mercado. 

 

•  Não efetue solicite reparações a pessoas não qualificadas. 

•  As pessoas não autorizadas não devem utilizar nem efetuar regulações na máquina. 

•  As intervenções de manutenção no equipamento elétrico devem ser efetuadas por funcionários qualificados e 

autorizados. 

 

20  PAINEL DE CONTROLO 
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START - prima o botão, acende-se o respetivo led vermelho. É ativado o ciclo automático e a 

máquina efetuará o programa ativo. 

 

 

STOP - prima o botão STOP para fechar o ciclo automático (BOTÃO DE PARAGEM) 

 

SELEÇÃO PROGRAMAS - prima o botão, a letra P no ecrã ficará intermitente. Selecione o 

programa pretendido, utilizando os botões  e  . 

Passados cerca de 4 segundos o valor selecionado é memorizado, deixando de piscar. 

ATENÇÃO:  Os programas disponíveis são apresentados em função do filme utilizado. 

Podem ser efetuadas eventuais modificações apenas por funcionários autorizados. 

 

POTÊNCIA DA VENTOINHA - prima o botão, acende-se o respetivo led vermelho. Selecione 

o valor pretendido, utilizando os botões  e  . 

Passados cerca de 4 segundos, o valor selecionado é memorizado e, automaticamente, o 

ecrã regressa à página inicial. 

ATENÇÃO: o intervalo de variação autorizado é limitado para não comprometer o correto 

funcionamento da máquina. 

 

SELEÇÃO VELOCIDADE - prima o botão, acende-se o respetivo led vermelho. Selecione o 

valor pretendido, utilizando os botões  e  . 

Passados cerca de 4 segundos, o valor selecionado é memorizado e, automaticamente, o 

ecrã regressa à página inicial. 

ATENÇÃO: o intervalo de variação autorizado é limitado para não comprometer o correto 

funcionamento da máquina. 

 

SELEÇÃO POTÊNCIA - prima o botão, acende-se o respetivo led vermelho. Selecione o 

valor pretendido, utilizando os botões  e  . 

Passados cerca de 4 segundos, o valor selecionado é memorizado e, automaticamente, o 

ecrã regressa à página inicial. 

ATENÇÃO: o intervalo de variação autorizado é limitado para não comprometer o correto 

funcionamento da máquina. 

 

SELEÇÃO METROS - prima o botão, no ecrã é apresentado um valor. Selecione o valor 

pretendido, utilizando os botões  e  . 

Passados cerca de 4 segundos, o valor selecionado é memorizado e, automaticamente, o 

ecrã regressa à página inicial. 

A cada Start a máquina produzirá uma cadeia de almofadas de comprimento igual aos 

metros indicados. Com um valor igual a 0 a função é desativada. 

 

 

BOTÃO FUNÇÃO - prima o botão, no ecrã é apresentado um F e um valor. Selecione o valor 

pretendido, utilizando os botões  e  . 

A cada valor corresponde uma função suplementar (se ativada). 

Com valor F 0 todas as funções suplementares são desativadas. 
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21 COLOCAÇÃO DA MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO 

21.1  Acionamento 

O acionamento é efetuado através do interruptor colocado na parte traseira da máquina. A eletrónica é ativada e o 

ecrã irá acender-se. Passados alguns segundos de carga dos dados a máquina estará pronta para funcionar.  

 

Ligue a máquina 

 

 

 

 

Ao ligar a máquina será visualizado o último 

programa selecionado. 

Prima o botão 

 

 

 

O funcionamento da máquina será efetuado com o 

programa e os parâmetros selecionados.  

 

O funcionamento da máquina será efetuado de forma automática em função da modalidade de funcionamento 

selecionada. A máquina pode ser ativada apenas na modalidade automática.  

21.2  Paragem 

A máquina está equipada com um interruptor para a acionamento e paragem. 

A máquina pode também ser parada se for verificada uma das seguintes condições: 

 

-  a. Através do botão de paragem . 

-  b. Após a intervenção de um alarme. 

-  c. Alcance do limite de demasiado cheio do cesto de recolha das almofadas (se instalado). 

-  d. Alcance dos metros de almofadas selecionados no programa. 

-  e. Através do sensor ótico colocado na dianteira da máquina. 

 

Nos casos acima indicados pode ser necessária uma ação para ativar novamente a máquina ou o aparecimento de 

uma condição: 

-  a. Pressione o botão start . 

-  b. Remova o erro e pressione start. 

-  c. A máquina é reiniciada automaticamente quando o sensor presente na mesma o autorizar. 

-  d. A máquina é reiniciada pressionando o botão start. 
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21.3  Desativação 

Pressione o botão STOP 

 

Para interromper o ciclo ativo. 

 

Desligue a máquina  

Utilize o interruptor situado na parte traseira da máquina para a desligar 

completamente, o mesmo interruptor deve ser também utilizado em caso de 

emergência. Após o acionamento na posição de 0 do interruptor, a máquina será 

imediatamente desativada e as peças principais da máquina serão desligadas da 

alimentação. 

21.4  Carga da bobina 

 

 

21.4.1 
 
Eleve a unidade superior de arrasto, puxando o manípulo 

no local indicado pela seta. 

 

 

     

 

 
21.4.2 
 

Insira a bobina verificando que o lado do canal aberto do 

filme se encontra no interior. 

 

Lado canal  
aberto 
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21.4.3 
 

Controle que a bobina se encontra completamente inserida 

na flange de retenção. 

       

 
21.4.4 
 
Se não estiver presente a abertura, corte o ângulo do filme 

no lado do canal aber. 

21.5  Colocação do filme através de rolos 

 

 

21.5.1 

Em caso de bobina com enrolamento à direita, passe o 

filme em redor dos rolos, lado interno no solo superior e 

lado externo no inferior. 

 

 

 

21.5.2 

Em caso de bobina com enrolamento à esquerda, passe o 

filme em redor do lado externo do rolo inferior. 

 

Lado canal  
aberto 
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21.6  Inserção na guia 

 

 

 

21.6.1 

Insira o ângulo cortado do filme no bico. 

 

 

21.6.2 

IMPORTANTE: 

Arraste o filme até à saída do cárter.  

 

 

 

 

21.6.3 

Baixe a unidade superior de arrasto, puxando o manípulo 

no local indicado pela seta. 
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21.7  Seleção do programa 

A máquina é fornecida com os programas utilizados pelo cliente.  

Os programas são diferenciados pela dimensão da almofada e pelo filme utilizado. 

É possível alterar o programa apenas quando a máquina estiver desligada (após a pressão do botão de paragem). 

Proceda conforme descrito para selecionar o programa: 

 

Prima o botão 

 

 

 

O programa ativo começa a piscar. Nesta 

fase é possível alterar o programa. 

Utilize os botões + e - 

 

 

 

Selecione, através dos botões +/-, o 

número de programa pretendido 

 

 
 

Após 4 segundos, o novo programa 

selecionado é memorizado. 

A máquina está pronta para ser iniciada 

com o novo programa. 
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21.8 Regulações dos metros de almofadas. 

Atenção, ao selecionar 0 como valor a função será excluída. 

Este valor pode ser modificado mesmo com a máquina em funcionamento. 

Prima o botão 

 

 

 

 

É visualizado o valor atual. 

Utilize os botões + e - 

  

 

Com os botões +/- selecione o número 

de metros pretendido (o número pode 

ser entre 0 e 999) 

A máquina desligar-se-á após o 

número de metros indicados. 

 

 

 

 

Passados cerca de 4 segundos, o valor 

selecionado é memorizado e, 

automaticamente, o ecrã regressa à 

página inicial. 
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22 POSSÍVEIS REGULAÇÕES DA MÁQUINA 

22.1  Regulação da velocidade 

No caso de pretender aumentar ou diminuir a velocidade de progresso. 

Este valor pode ser modificado mesmo quando a máquina estiver em funcionamento. 
 

Prima o botão 

 

 

 

 

O led no botão acende-se e é 

visualizado no ecrã o valor atual. 

Utilize os botões + e - 

 

 

 

Com os botões +/- selecione o valor 

pretendido (esse valor pode ser 

modificado com + ou – 5 relativamente 

ao valor predefinido e, assim, sempre 

dentro do limite permitido pelo 

construtor). 

 

 

 

 

Passados cerca de 4 segundos, o 

valor selecionado é memorizado e, 

automaticamente, o ecrã regressa à 

página inicial. 
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22.2  Regulações do enchimento 

No caso de, durante o ciclo, as almofadas ficarem com demasiado ou pouco enchimento, é possível regular a 

velocidade da ventoinha. 

Este valor pode ser modificado mesmo quando a máquina estiver em funcionamento. 
 

Prima o botão 

 

 

 

 

O led no botão acende-se e é visualizado 

no ecrã o valor atual. 

Utilize os botões + e - 

  

 

 

Com os botões +/- selecione o valor 

pretendido (esse valor pode ser 

modificado com + 2 ou – 10 relativamente 

ao valor predefinido e, assim, sempre 

dentro do limite permitido pelo construtor). 

 

 
 

Passados cerca de 4 segundos, o valor 

selecionado é memorizado e, 

automaticamente, o ecrã regressa à 

página inicial. 

22.3  Regulações da potência de soldadura 

No caso de, durante o ciclo, a soldadura ficar demasiado fraca ou demasiado forte, existe a possibilidade de regulara 

potência de soldadura.  

Este valor pode ser modificado mesmo quando a máquina estiver em funcionamento. 

Prima o botão 

 

 

 

 

O led no botão acende-se e é visualizado 

no ecrã o valor atual. 

Utilize os botões + e - 

 

 

 

Com os botões +/- selecione o valor 

pretendido (esse valor pode ser 

modificado com + 3 ou – 5 relativamente 

ao valor predefinido e, assim, sempre 

dentro do limite permitido pelo 

construtor). 

 

 
 

Passados cerca de 4 segundos, o valor 

selecionado é memorizado e, 

automaticamente, o ecrã regressa à 

página inicial. 
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22.4 Programas predefinidos 

A máquina é fornecida com os seguintes programas predefinidos. 

 

Programa Código do 

Filme 

Comprimento 

almofada 

[mm] 

Espessura 

do Filme 

[µm] 

Velocidade 

ventoinha 

[%] 

Velocidade 

tração [%] 

Potência de 

soldadura 

[%] 

1  135 25 15 14 13 

2  200 25 17 15 13 

3  135 20 15 14 13 

4  200 20 17 15 13 

 

 

 

23  ELEMENTOS ACESSÓRIOS QUE PODEM SER INSTALADOS 

É possível equipar a máquina com elementos suplementares opcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermitente Sensor 

remoto 

Comando 

de pedal 
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24 AVISOS DE ALARME NO ECRÃ 

A máquina está equipada com um sistema de autodiagnóstico, sensores enviam ao sistema sinais se forem 

verificadas anomalias.  

O sistema utiliza códigos para a individualização da anomalia, na tabela apresentada em seguida são indicados os 

códigos, o tipo de anomalia que causou o alarme e as ações a tomar. 

 

Código Causa Ação 

E1 

 

 

Fim de filme. O rolo de filme acabou. 
 
 
O filme saiu do bico.  
 

 

A correia de teflon ou silicone está rota.  

Substitua o rolo de filme e carregue-o na 
máquina. 
 
Repita a operação de carga de filme (capítulo 
21.5). 
 
Substitua a correia de teflon ou silicone. 

E2 O sensor frontal apresentou uma 
acumulação de almofadas próximas dos 
rolos de saída. 

Remova a acumulação de almofadas, para 
libertar o sensor; a máquina será reativada de 
forma automática. 

E3 Inibição de funcionamento remoto da 
máquina 

 

E4 
Temperatura excessiva. A máquina 
atingiu uma temperatura excessiva e 
parou automaticamente.  

Passado o tempo necessário para o 
arrefecimento, pressione novamente START. 
Se o erro persistir, contacte o serviço de apoio 
indicando o código de erro. 

E5 O sensor remoto (cesto) indicou uma 
acumulação de almofadas no interior do 
cesto. 

Remova a acumulação de almofadas, para 
libertar o sensor; a máquina será reativada de 
forma automática. 

A1 
A máquina atingiu os metros máximos 
inseridos no contador pela manutenção 
programada. 

Contacte a assistência para efetuar o controlo 
geral da máquina. 

 

25 INDICAÇÕES SOBRE O RUÍDO 

Para máquinas iguais à máquina em causa, foram feitas medições de ruído utilizando, para a produção de 

almofadas, película de 25 mícrones, máquina instalada a uma altura do solo de 1,6 m: a medida foi efetuada a uma 

distância da máquina de 1,5 m e os valores máximos medidos foram os seguintes: 

 

Nível de pressão sonora contínuo 

equivalente ponderado A  

 

Leq db (A) < 70 

 

Os valores apresentados estão sujeitos a variações máximas na ordem de 5% associados a fatores ambientais e 

produtivos. 

 

26 MANUTENÇÃO 

As operações de manutenção efetuadas com proteções removidas devem ser realizadas com a máquina desativada 

e desligada da alimentação elétrica. 

Qualificação dos funcionários de manutenção 

O operador adaptado para as fases de manutenção mecânica e manutenção elétrica deverá efetuar um curso de 

preparação teórico e prático de acordo com o seguinte plano de formação: 

-  formação teórica e funcional da máquina; 
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-  orientação dos técnicos do fabricante durante a fase de ativação; 

Os tempos de formação e o grau de preparação deverão ser acordados e verificados entre o Construtor e o Cliente, 

em função das diferentes situações. 

26.1 Natureza e frequência das verificações 

É recomendado que, para intervenções de manutenção extraordinária, contacte sempre a FROMM AIRPAD AG. 

Em condições de utilização e manutenção correta, a máquina, regra geral, não necessita de intervenções 

substanciais de revisão. Em caso de anomalia, contacte a assistência da FROMM AIRPAD AG. 

26.1.1 Manutenção diária 

-   Limpeza no final do turno de trabalho se a máquina operar em ambientes com pó 
-   Não utilize, para a limpeza da máquina, líquidos inflamáveis.  

26.1.2 Manutenção semestral 

Verifique o estado do equipamento elétrico e avalie a sua fiabilidade de funcionamento no intervalo de tempo que 

decorrerá até ao próximo controlo. 

26.1.3  Manutenção anual ou extraordinária 

Passado um ano de atividade é possível que alguns órgãos, muito solicitados no ciclo produtivo, devam ser 

substituídos ou regenerados. O cliente, em função das intervenções de carácter extraordinário, pode decidir: 

-  Efetuar a substituição dos componentes, encomendando peças de substituição originais (responsabilidade do 

cliente relativa a instalação errada)  

-  Solicitar a intervenção de um técnico do construtor no local, em caso de intervenções de maiores dimensões e 

mais complicadas. 

-  Enviar a máquina para o construtor para efetuar uma regeneração adequada e completa. 

 

Nota: No caso de o cliente decidir efetuar autonomamente as intervenções de substituição, é necessário que 

disponha de técnicos qualificados que sejam capazes de efetuar as operações necessárias. O construtor declina 

qualquer responsabilidade relativamente a problemas de funcionamento e/ou danos e/ou produções não conformes 

com as normas, no caso de intervenções de tipo extraordinário efetuadas por pessoas não autorizadas. 

 

27 OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO QUE DEVEM SER EFETUADAS 
EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS QUALIFICADAS 

Qualquer intervenção necessária na sequência de anomalias deve ser efetuada pelo serviço de assistência da 

FROMM AIRPAD AG. 

 

Todas as intervenções de manutenção preventiva ou de reparação de eventuais danos que não sejam descritos no 

presente manual devem, necessariamente, ser efetuadas por funcionários da FROMM AIRPAD AG ou por pessoas 

autorizadas por esta empresa. 

 

ATENÇÃO:  

O incumprimento da presente norma anulará imediatamente qualquer direito relativo à garantia 

contratualmente acordada. 

 

28 COLOCAÇÃO FORA DE SERVIÇO 

DESATIVAÇÃO DA MÁQUINA 

O ato de desativação definitiva da máquina, antes de proceder à sua desmontagem, deverá ser da seguinte forma: 

-  Desligue a máquina da fonte de alimentação elétrica; 

-  Desligue a máquina da carga de material; 
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DESMONTAGEM E DESMANTELAMENTO 

Após terem sido efetuadas as operações necessárias para colocar a máquina fora de serviço, é possível proceder à 

desmontagem das várias partes.  

ELIMINAÇÃO 

Após ter sido efetuada a desmontagem dos componentes individuais, será efetuada a sua diferenciação com base no 

material de composição. 

Material ferroso: estrutura, uniões, etc. 

Alumínio: 

Material em plástico: guarnições, cabos, etc. 

Material elétrico. 

Durante a eliminação, recuperar os componentes que possam ser recuperados e reutilizados. 

 

DEPOIS DE SUBDIVIDIDOS EM FUNÇÃO DO TIPO DE MATERIAL, TODOS OS COMPONENTES DA  

MÁQUINA DEVEM SER DESPEJADOS PELOS AGENTES ESPECIALIZADOS QUE ATUAM  

RESPEITANDO A LEI EM VIGOR NOS PAÍSES DOS UTILIZADORES. 

 

29 INSTRUÇÕES PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

TIPO DE MEDIDAS ANTI-INCÊNDIO A UTILIZAR 

A máquina é constituída, quase totalmente, por materiais metálicos, motivo pelo qual o perigo de incêndio é muito 

reduzido, no entanto, na presença dessa possibilidade, deve proceder da seguinte forma: 

 

-  Cortar a alimentação elétrica, accionando o disjuntor elétrico externo da máquina.. 

 

-  Apagar o foco com a ajuda de extintores normais de pó químico ou CO2. 


