
Dosificador de Fluido de Alta Precisão Ultimus V
Manual de Funcionamento

™

Também estão disponíveis
ficheiros eletrónicos em pdf dos
manuais da Nordson EFD no site 
www.nordsonefd.com/pt 



Escolheu um sistema de dosificação de alta qualidade e fiável da Nordson EFD, o líder mundial em 
dosificação de fluidos. O dosificador de alta precisão Ultimus™ V foi concebido especificamente para 
dosificação industrial e proporcionará anos de trabalho produtivo e sem problemas.

Este manual vai ajudá-lo a maximizar a utilidade do seu dosificador de alta precisão Ultimus V.

Por favor, dispense alguns minutos para se familiarizar com os controlos e com as caraterísticas. Siga 
os nossos procedimentos de teste aconselhados. Leia as informações importantes que incluímos, as 
quais são o resultado de mais de 50 anos de experiência na dosificação industrial.

Muitas das dúvidas que terá têm uma resposta neste manual. Porém, se necessitar de assistência, 
por favor, não hesite a contactar a EFD o seu revendedor autorizado EFD. Na última página deste 
documento encontram-se as informações detalhadas para o contacto.

O empenho da Nordson EFD

Muito obrigado!

Acabou de comprar o melhor equipamento de dosificação de precisão do Mundo.

Gostaria que soubesse que todos nós na Nordson EFD damos valor à sua atividade e faremos tudo o 
que estiver ao nosso alcance para que seja um cliente satisfeito.

Se, em qualquer momento, não estiver totalmente satisfeito com o nosso equipamento ou com o 
suporte dado pelo seu Especialista de Aplicação do Produto Nordson EFD, por favor, contacte comigo 
pessoalmente para o número 800.556.3484 (EUA), 401.431.7000 (fora dos EUA), ou 
Tara.Tereso@nordsonefd.com.

Garanto-lhe que resolveremos todos os problemas para sua satisfação.

Mais uma vez obrigado pela sua preferência escolhendo a Nordson EFD.

Tara Tereso, Vice-presidente
Tara
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Declaração de segurança dos produtos Nordson EFD

A seguinte mensagem de segurança tem um elevado nível de perigo CUIDADO. 
O incumprimento pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

CUIDADO

LER O MANUAL

Leia o manual para uma utilização correta deste equipamento. Siga atentamente todas as instruções 
de segurança. As advertências, avisos e instruções específicas das atividades e do equipamento 
encontram-se na documentação do respetivo equipamento. Assegure-se que essas instruções 
e todos os outros documentos do equipamento estão acessíveis às pessoas que trabalham ou 
efetuam a manutenção no mesmo.

CHOQUE ELÉTRICO

Risco de choque elétrico. Desligue a corrente antes de remover a tampa e/ou desligue, feche e 
marque os interruptores antes de colocar em funcionamento ao equipamento elétrico. Se apanhar 
um choque, por muito leve que seja, desligue todo o equipamento imediatamente. Não ligue o 
equipamento até que o problema seja identificado e corrigido.

PRESSÃO MÁXIMA DO AR

Salvo indicação em contrário no manual do produto, a pressão máxima de entrada do ar é de 
7,0 bar (100 psi). Uma pressão de entrada do ar excessiva pode danificar o equipamento. A pressão 
de entrada do ar deve ser aplicada através de um regulador externo de pressão do ar calibrado 
entre 0 e 7,0 bar (0 a 100 psi).

ESVAZIAR A PRESSÃO

Esvazie a pressão hidráulica e pneumática antes de abrir, regular ou efetuar a manutenção nos 
sistemas ou componentes pressurizados.

QUEIMADURAS

Superfícies quentes! Evite o contacto com as superfícies de metal quentes dos componentes da 
válvula. Se não for possível evitar o contacto, use luvas e roupa de proteção contra o calor quando 
trabalha junto de equipamentos aquecidos. Se não conseguir evitar o contacto com as superfícies 
metálicas quentes poderá sofrer queimaduras.

A mensagem de segurança seguinte tem um nível de perigo de ATENÇÃO. 
O seu desrespeito pode provocar ferimentos graves ou mesmo a morte.

ATENÇÃO

Índice (continuação)
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Declaração de segurança dos produtos Nordson EFD 
(continuação)

Perigos na utilização de solventes hidrocarbonetos halogenados
Não use solventes hidrocarbonetos halogenados no sistema pressurizado que contenha componentes de alumínio. 
Sob pressão, esses solventes podem reagir com o alumínio e explodir, provocando ferimentos, morte, ou danos em 
bens. Os solventes hidrocarbonetos halogenados contêm um ou mais dos seguintes elementos.
Elemento  Símbolo Prefixo 
Flúor   F   “Flúor-” 
Cloro   Cl   “Cloro-” 
Bromo   Br  “Bromo-” 
Iodo   I   “Iodo-”

Verifique o seu material SDS ou contacte o seu fornecedor de material para obter mais informações. Se tiver 
que utilizar solventes hidrocarbonetos halogenados, contacte o seu representante EFD para saber quais os 
componentes EFD compatíveis.

Fluídos a alta pressão
Os fluídos a alta pressão, a não ser que estejam em recipientes de segurança, são extremamente perigosos. 
Esvazie sempre a pressão do fluído antes de regular ou efetuar uma manutenção no equipamento de alta pressão. 
Um jato de fluído a alta pressão pode cortar como uma faca e provocar ferimentos graves no corpo, amputação ou 
mesmo a morte. Os fluídos, penetrando na pele podem provocar também um envenenamento tóxico.

Qualquer ferimento provocado por líquido a alta pressão pode ser grave. Se tiver ficado ferido ou mesmo se 
suspeita de ter um ferimento:
• Vá imediatamente para as urgências.
• Diga ao médico que suspeita de um ferimento por injeção a alta pressão.
• Mostre ao médico esta nota.
• Diga ao médico qual é o material que estava a distribuir.

ATENÇÃO

Assistência médica — Feridas por alta pressão sem ar: Nota para o médico

A injeção na pele é uma ferida traumática grave. É importante tratar a ferida cirurgicamente o mais depressa 
possível. Não atrase o tratamento tendo verificado a toxicidade. A toxicidade tem a ver com alguns revestimentos 
exóticos injetados diretamente na circulação do sangue.

Pessoal qualificado
Os proprietários do equipamento são responsáveis por se assegurarem que o equipamento EFD é instalado, 
funciona e é efetuada a sua manutenção por pessoal qualificado. São pessoal qualificado os funcionários ou os 
contratantes que são treinados para executarem em segurança as tarefas que lhes foram atribuídas. Conhecem 
todas as normas e regulamentações de segurança importantes e são capazes fisicamente de executar as tarefas 
atribuídas.
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Declaração de segurança dos produtos Nordson EFD 
(continuação)

Uso a que se destina
O uso do equipamento EFD de modo diferente dos descritos na documentação fornecida com o equipamento pode 
provocar ferimentos em pessoas ou danos nos bens. Alguns exemplos de uso impróprio do equipamento incluem:

• Usar materiais incompatíveis.
• Efetuar alterações não autorizadas.
• Remover ou evitar as proteções de segurança ou de antibloqueio
• Usar peças incompatíveis ou danificadas.
• Usar equipamento auxiliar não aprovado.
• Funcionar com o equipamento acima dos valores máximos admitidos
• Pôr o equipamento a funcionar em atmosfera explosiva

Regulamentações e aprovações
Assegure-se que todo o equipamento está classificado e aprovado para o ambiente onde será utilizado. Quaisquer 
aprovações para o equipamento Nordson EFD serão anuladas se não forem seguidas as instruções de instalação, 
funcionamento e manutenção. Se o controlador não for usado no modo especificado pela Nordson EFD, a proteção 
garantida pelo equipamento poderá ser anulada.

Segurança pessoal
Para evitar ferimentos, siga estas instruções:

• Não trabalhe nem efetue a manutenção no equipamento se não estiver qualificado.

• Não trabalhe no equipamento se as proteções de segurança, as portas ou tampas não estiverem intactas 
e os antibloqueio automáticos não estiverem a funcionar corretamente. Não iludir ou desarmar quaisquer 
dispositivos de segurança.

• Mantenha-se afastado do equipamento em movimento. Antes de regular ou efetuar a manutenção no 
equipamento em movimento, desligue a alimentação e aguarde que o equipamento pare totalmente. Feche a 
alimentação com cadeado e coloque o equipamento em segurança para evitar movimentos inesperados.

• Assegure-se que as áreas com spray e outras áreas de trabalho estão bem arejadas.

• Quando se usa um corpo de seringa, mantenha sempre a extremidade de distribuição da ponta virada para 
a zona de trabalho e para longe do corpo ou do rosto. Guarde os corpos de seringa com a ponta virada para 
baixo quando não estão a ser usados.

• Obtenha e leia as fichas de dados de segurança (SDS) de todos os materiais usados. Siga as instruções do 
fabricante para um manuseamento e uso dos materiais em segurança, e use os dispositivos de proteção 
pessoal aconselhados.

• Tenha atenção aos perigos menos óbvios no local de trabalho, que muitas vezes não podem ser totalmente 
eliminados, tais como as superfícies quentes, arestas cortantes, circuitos elétricos energizados e partes em 
movimento que não podem ser cobertas ou protegidas de outro modo por razões práticas.

• Saiba onde se encontram os botões de paragem de emergência, as válvulas de corte e os extintores de 
incêndio.

• Use proteções dos ouvidos para se proteger contra a perda de audição que pode ser provocada pela 
exposição ao barulho da porta de escape do vácuo por períodos de tempo prolongado.
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Declaração de segurança dos produtos Nordson EFD 
(continuação)

Segurança contra incêndios
Para evitar um incêndio ou uma explosão, siga estas instruções:

• Desligue imediatamente todo o equipamento se verificar a existência de faíscas de eletricidade estática ou 
arcos. Não ligue o equipamento enquanto o problema não tiver sido identificado e corrigido.

• Não fume, solde, amole ou use chamas vivas quando estão a ser usados ou guardados materiais inflamáveis.

• Não aqueça os materiais a temperaturas acima das recomendadas pelo fabricante. Assegure-se que o controlo 
da temperatura e os dispositivos de limitação estão a funcionar corretamente.

• Areje adequadamente para evitar concentrações perigosas de partículas ou vapores voláteis. Consulte as 
normas locais ou as SDS como referência.

• Não desligue circuitos elétricos ativos quando estiver a trabalhar com materiais inflamáveis. Desligue primeiro a 
alimentação num interruptor de corte para evitar faíscas.

• Saiba onde se encontram os botões de paragem de emergência, as válvulas de corte e os extintores de 
incêndio.

Manutenção Preventiva
Como parte de uma utilização contínua e livre de problemas deste produto, a Nordson EFD recomenda algumas 
verificações simples de manutenção preventiva:

• Inspecione periodicamente as ligações das tubagens às uniões para um ajuste adequado. Fixe consoante 
necessário.

• Verifique a tubagem quanto a rachaduras e contaminação. Substitua a tubagem consoante o necessário.

• Verifique todas as ligações de cablagem quanto a folgas. Aperte consoante o necessário.

• Limpeza: Caso o painel frontal necessite de limpeza, utilize um pano húmido limpo e macio com um detergente 
de limpeza suave. NÃO UTILIZE solventes fortes (MEK, acetona, THF, etc.) já que estes danificarão o material 
do painel frontal.

• Manutenção: Use somente ar seco e limpo para alimentar a unidade. O equipamento não necessita de mais 
nenhuma manutenção regular.

• Teste: Verifique o funcionamento das características e performance do equipamento consultando as respetivas 
secções deste manual. Devolva as unidades avariadas ou com defeitos à Nordson EFD para substituição.

• Use apenas peças de substituição que foram concebidas para uso com o equipamento original. Contacte o seu 
representante Nordson EFD para obter mais informações e conselhos.
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Declaração de segurança dos produtos Nordson EFD 
(continuação)

Informações importantes acerca da eliminação dos componentes em 
segurança
Todos os componentes descartáveis Nordson EFD, incluindo os corpos de seringa, os cartuchos, os pistões, 
tampas das pontas, tampas terminais e pontas de distribuição, são fabricadas com precisão para serem usadas 
uma só vez. Tentar limpar e reutilizar esses componentes comprometerá a precisão de distribuição e pode 
aumentar o perigo de ferimentos.

Use sempre equipamento de proteção adequado e vestuário apropriado para a aplicação de distribuição e siga as 
seguintes instruções:

• Não aqueça os corpos de seringa ou os cartuchos a temperaturas superiores a 38° C (100° F).

• Elimine os componentes de acordo com as normas locais após cada utilização.

• Não limpe os componentes com solventes fortes (MEK, acetona, THF, etc.).

• Use apenas detergentes suaves para limpar os sistemas de fixação dos cartuchos e os carregadores de corpos 
de seringa.

• Para evitar o desperdício de fluído, use pistões Nordson EFD SmoothFlow™.

Como proceder em caso de mau funcionamento
Se um sistema ou qualquer equipamento num sistema funciona mal, desligue imediatamente o sistema e proceda 
do seguinte modo.

1. Desligue e ponha um cadeado na alimentação elétrica do sistema. Se estiver a usar válvulas de corte 
hidráulicas e pneumáticas, feche e descarregue a pressão.

2. Para os distribuidores a ar Nordson EFD, remova o corpo da seringa do adaptador. Para os distribuidores 
eletromecânicos Nordson EFD, desaperte lentamente o retentor do corpo da seringa e retire o mesmo do 
atuador.

3. Identifique a razão do mau funcionamento e corrija-a antes de ligar novamente o sistema.

Eliminação
Elimine o equipamento e os materiais usados no funcionamento e na manutenção de acordo com as normativas 
locais.
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RoHS标准相关声明标准相关声明 (Declaração de Material Perigoso China RoHS)

产品名称
Nome da peça

有害物质及元素
Substâncias e Elementos Tóxicos ou Perigosos

�铅
Chumbo

(Pb)

汞
Mercúrio

(Hg)

镉
Cádmio

(Cd)

六价铬
Crómio
Hexavalente
(Cr6)

多溴联苯
Bifenílicos 
Polibrominado
(PBB)

多溴联苯醚
Éteres difenílicos 
Polibrominado
(PBDE)

外部接口
Conectores 
Elétricos Externos 

X 0 0 0 0 0

O:��表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A,�EIP-B,�EIP-C��
的标准低于SJ/T11363-2006�限定要求。�
Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogéneos desta peça, de acordo com EIP-A, EIP-B, EIP-C está abaixo 
dos requisitos limites em SJ/T11363-2006.

X:��表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A,�EIP-B,�EIP-C��
的标准高于SJ/T11363-2006�限定要求.�
Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogéneos desta peça, de acordo com EIP-A, EIP-B, EIP-C está acima 
dos requisitos limites em SJ/T11363-2006.

Diretiva WEEE

 
Este equipamento é regulado pela União Europeia através da Diretiva WEEE (2012/19/EU). Visite www. 
nordsonefd.com/WEEE para informações em como eliminar corretamente este equipamento.

Especificações
NOTA: As especificações e pormenores técnicos estão sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Artigo Especificação

Dimensão do armário 22,5W x 9,50H x 19,9D cm (8,86W x 3,74H x 7,85D")

Peso 3,4 kg (7,7 lb)

Entrada CA (para a fonte de 
alimentação)

100–240 VAC (±10%), ~50/60Hz, 0,5 A

Saída CC (da alimentação) 24 VCC, 1,66 A máxima

Tensão interna 24 VCC

Taxa de ciclo Superior a 600 ciclos por minuto

Faixa de tempo 0,0000–9,9999 s

Pedal Tensão 24 VCC
Corrente: 20 mA

Circuitos de retroalimentação do final 
de ciclo

5 a 24 VDC, 100 mA, máximo

Circuitos iniciados Pedal, interruptor manual ou Sinal 5–24 VDC

Pressão de ar da entrada 7,0 bar (100 psi) máximo

Saída do ar 0–7,0 bar (0–100 psi)

Condições ambientais de 
funcionamento

Temperatura: 5 a 50°C (41°F a 122°F)
Humidade: 85% RH a 30°C sem condensação
Altitude acima do nível do mar: 2.000 m máx (6.562 ft)

Classificação do produto Instalação: Categoria II
Poluição: Grau 2

Conformidade CE, TÜV, RoHS, WEEE, RoHS da China
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Caraterísticas de Ultimus V
• Comutação/regulação electrónica do tempo, pressão e vácuo de dosificação

• Visualização simultânea do tempo, pressão e vácuo de dosificação

• Modo de incremento automático para regular os parâmetros de dosificação 
após um determinado número de aplicações, ou um período de tempo 
específico

• Modo de sequência automática que permite padrões de depósito repetíveis 
automaticamente

• 400 células individuais de arquivo de memória

• Passar ou selecionar as células no teclado do painel frontal ou controlo por PC/
PLC externo

• Comutação entre os modos Constante, Temporizado e Aprendizagem

• Chave de ciclo manual no painel frontal

• Função de aprendizagem

• Bloqueio pelo operador multi-nível

• Indicadores de alarme

• Circuito de retorno do fim do ciclo

• Teclado numérico 0–9

• Controlo pelo operador do brilho do ecrã LCD

• Facilidade de navegação com as teclas ACIMA/ABAIXO

• Interface PC externa para introdução de dados

• Visualização do contador de ciclos

• Interface RS-232 compatível com o protocolo RS-232 standard

• ESD seguro por conexão com ficha de terra externa ESD

• Intervalo de regulação do ar 0–7,0 bar (0–100 psi); intervalo de regulação do 
vácuo 0–18 H2O

• Fonte de alimentação interna universal

• Conexões D-sub I/O (15 pinos) e comunicação (9 pinos)

• Sinais I/O de entrada/saída alarmes
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Os artigos seguintes devem acompanhar o seu dosificador Ultimus V:

1. Tubo — 6 mm OD Azul Uretano

2. Conector 15 Pos Ficha D-Sub Soldadura

3. Caixa 15 Pos D-Sub

4. Adaptador do suporte do tubo

5. Regulador do filtro

6. Cabo de alimentação, ficha americana

7. Conjunto do pedal

8. Bainha do suporte do cilindro

9. Suporte do cilindro

10. Suporte do cilindro ergonómico

11. Anilha de fixação do suporte do tubo

12. Acessório de fixação — 1/4 NPT X 6 mm OD

13. Chave — Hex de 4 mm

14. Parafuso — M6 X 25 mm, Bh, Blk

(Não ilustrado)
Instruções — Poster dos componentes Optimum
Ficha do kit de teste do ponto 
Caixa de 50 tampas de ponteiras

Retirar o dosificador da embalagem
Retirar o conteúdo da embalagem e colocá-lo numa bancada limpa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dosificador de Fluido de Alta Precisão Ultimus V

11www.nordsonefd.com/pt   Brasil: brasil@nordsonefd.com; +55 11 4195 2004 r.281/284   Portugal: portugal@nordsonefd.com; +351 22 961 94 00 
Vendas e serviços dos sistemas de aplicação Nordson EFD disponíveis em todo o mundo.



Painel frontal
Interruptor da alimentação: Liga e desliga o dosificador Ultimus V.

Conector RS‑232: Permite modificar todos os parâmetros de dosificação a partir de um PC ou PLC 
remoto.

Ecrã LCD: Mostra o estado dos dados e do sistema bem como a função corrente selecionada.

Botões de função: Usados para selecionar as opções mostradas ao fundo do ecrã LCD, acima dos 
botões de função individuais. A função de cada tecla depende da janela corrente e/ou modo.

Botão do ciclo: Inicia um ciclo de dosificação.

Conector rápido de saída do ar: Conexão do adaptador do corpo de seringa ao Optimeter™.

Ficha ESD: A ficha standard 0,166" permite ao utilizador de ligar a terra para o equipamento sensível a 
ESD.

Teclado numérico: Utilizado para introduzir definições.

Teclas de passagem: As setas 2, 4, 6 e 8, do teclado numérico podem ser utilizadas como cursor ou 
como introdução de dados.

Botões de regulação fácil: Regulam o tempo de dosificação ou a alocação da célula de memória.

Tecla iniciar:  Confirma a seleção evidenciada ou os dados introduzidos

Características e Controlos

Alimentação 
Interruptor

Função Botões Ficha ESD Tecla 
iniciar

Conector RS-232

Ecrã LCD
Conector 
rápido de 
saída do ar

Botão do ciclo Teclado 
numérico

Teclas de passagem

Ajuste fácil 
Botões
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Painel traseiro
Entrada do ar: Entrada principal de alimentação do ar filtrado. 
Tomada de encaixe de 6 mm, usada para ligar a alimentação principal de ar. Mínimo 1,0 bar (15 psi) 
acima da pressão de dosificação desejada; máximo 0–7,0 bar (0–100 psi).

Esvaziamento: Porta de saída do ar do corpo de seringa e do vácuo. 
Tomada de encaixe de 6 mm. O ar de saída do corpo da seringa sai por esta porta ao fim de cada ciclo 
de dosificação. O ar consumido pelo gerador de vácuo sai também por esta porta. A tomada de encaixe 
permite ligar o tubo para descarregamento remoto.

Conector Pedal/Interruptor manual: Conexão para dispositivo de atuação do dosificador. 
Conexão destina-se a um dispositivo de comutação de fecho por contacto temporário. A EFD 
recomenda rigorosamente a utilização dos pedais e interruptores manuais EFD, os quais foram 
estudados especificamente para esta aplicação.

Conector RS‑232: (Macho DB-9) 
Tanto a porta RS-232 frontal como a traseira podem ser habilitadas no mesmo momento. A porta 
RS-232 é selecionada no ecrã LCD de comunicação.

Todas as comunicações efetuadas à porta RS-232 desativada serão ignoradas pelo dosificador. O 
protocolo RS-232 está descrito no Apêndice B.

Conector I/O (Entrada/Saída): (DB-15 Fêmea) usada para ligar a qualquer entrada ou saída. Para 
informações detalhadas acerca das informações dos pinos, consultar o Apêndice A.

Entrada de alimentação CA: Liga o dosificador à fonte de alimentação local.

Ficha entrada 
da alimentação

Entrada do ar

Conector Pedal / 
Interruptor 
manual

Esvaziamento

Conector 
RS-232

Conector I/O 
(Entrada/Saída)

Características e Controlos (continuação)
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Ligação da alimentação
1. Ligue o cabo de alimentação na traseira do dosificador.

2. Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação local.

3. Ligue o interruptor de alimentação, no painel frontal, para a posição 
on.

Ligação do pedal
O Ultimus V pode ser acionado usando o pedal fornecido, ou um dispositivo 
externo, por um conector DB-15.

1. Ligue o pedal ao conector, na traseira do dosificador.

2. Também pode acionar Ultimus V com um interruptor manual opcional, 
ou impulso de 5 a 24 VCC.

Ligação da entrada de ar
NOTA: É necessário ter ar de acionamento limpo, seco e filtrado para 
ter direito à garantia. Para assegurar a qualidade do ar, instale o filtro 
regulador de 5 mícron, fornecido com o Ultimus V.

1. Ligue uma extremidade do tubo de entrada do ar na tomada de 
entrada do ar na traseira do dosificador.

2. Ligue a outra extremidade do tubo de entrada do ar ao filtro 
regulador fornecido com o dosificador Ultimus V.

NOTA: O ar de entrada deve ser regulado a pelo menos 1,0 bar 
(15 psi) — ou mais — superior à pressão de dosificação, até ao 
máximo de 0–7,0 bar (0–100 psi).

Ligação da saída do ar
Ligue o conector ao adaptador/Optimeter, no conector na frente do 
Ultimus V e rode no sentido dos ponteiros do relógio para fechar.

Engatar o corpo de seringa e a ponteira
1. Fixe um corpo de seringa EFD enchido com o seu fluido no adaptador/

Optimeter.

2. Substitua a tampa da ponteira por uma ponteira de dosificação EFD 
adequada.

Configuração inicial para ensaio
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O tamanho do depósito é controlado por tempo, pressão e tamanho da ponteira.

Por favor, siga estas instruções para testar cada função. Use a ficha adequada de 
Pontos Standard fornecida com o seu kit de dosificação.

Uso do modo constante para dosificar um ponto ou uma 
tira, ou preencher uma cavidade
1. Inicie com a pressão a zero.

2. Coloque o corpo da seringa sobre um pedaço de papel ou superfície de teste.

3. Coloque a unidade no modo “Steady” (Constante).

4. Retire o clip de segurança. Carregue e mantenha carregado o pedal durante o 
resto da configuração.

5. Quando a ponteira repousa no papel (superfície de teste), incremente a pressão 
do ar 0,069–0,138 bar (1–2 psi) usando o teclado até ter alcançado o fluxo de 
dosificação do fluido.

NOTA: Utilize sempre a pressão menor possível e o tamanho de ponteira maior 
possível. A combinação da pressão menor possível + o tamanho de ponteira maior 
possível + a maior duração de dosificação possível = depósitos de maior precisão 
e homogeneidade.

6. Largue o pedal.

7. Repita a frequência de dosificação mais algumas vezes. Ajuste como necessário 
fazendo pequenas alterações na pressão.

Ângulo correto 
para depósitos 
homogéneos.

Recordar — leve 
sempre a ponteira 
a contacto com a 
superfície de trabalho 
no ângulo ilustrado. 
Depois que a ponteira 
esteja em posição, 
carregue no pedal. 
Largue o pedal e retire 
a ponteira puxando-a 
para cima.

Configuração do sistema de dosificação
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Uso do modo temporizado para efetuar depósitos repetíveis
1. Consulte a secção anterior para purgar o ar da sua ponteira de dosificação e encha-a com o fluido.

2. Coloque a unidade no modo “Timed” (Temporizado).

3. Defina o tempo de dosificação. O tempo, ou duração, de dosificação pode ser definido de dois 
modos
• Usando as setas Acima/Abaixo para definir o tempo. Consulte a secção “Caraterísticas e 

Controlos”.
• Usando o botão Programa/Aprendizagem para definir o tempo. Consulte a secção 

“Caraterísticas e Controlos”.

4. Carregue no pedal/interruptor manual para ativar o ciclo de dosificação. O dosificador começará 
agora a dosificar continuamente durante o tempo predefinido. Assim que terminar o tempo, o 
dosificador interrompe a dosificação e aguarda outro sinal de ativação do pedal/interruptor manual, 
ou sinal do controlador host.

NOTA: O pedal/interruptor manual só precisam de ser carregados por um momento.

Se o pedal/interruptor manual, ou sinal I/O de contacto de fecho é acionado a qualquer momento 
durante o ciclo de dosificação, o dosificador pára imediatamente e deixa de dosificar. Esta é uma 
função única de segurança para evitar a dosificação acidental.

Uso da função controlo de vácuo para fluidos de baixa viscosidade
A função de controlo do vácuo permite dosificar homogeneamente fluidos de baixa viscosidade sem 
gotejamentos entre os ciclos. O vácuo supera a pressão principal do fluido dentro do corpo da seringa, 
o que evita o gotejamento.

1. Assegure-se que tenha fixado um corpo de seringa EFD cheio com 
o fluido pretendido para a dosificação e que a pressão do ar está 
totalmente a zero. A EFD aconselha o uso de um pistão Barreira LV 
Azul para materiais aquosos, de baixa viscosidade.

2. Assegure-se que o clip de segurança do adaptador do corpo da 
seringa está fechado.

3. Retire a tampa da ponteira e substitua por uma ponteira de 
dosificação EFD adequada.

4. Defina a pressão de entrada em 0,1 bar (2 psi)

5. Enquanto aponta a ponteira para um recipiente, ou repousando 
numa superfície de teste, liberte o clip de segurança no tubo do 
adaptador/Optimeter.

6. Coloque o dosificador no modo “Steady” (Constante). Carregue e 
mantenha carregado o pedal até que se comece a formar uma gota 
na ponta da ponteira.

7. Largue o pedal. Agora, o fluido continuará a sair pela ponteira.

8.  Incremente o vácuo com o teclado, de 0,5 a 1,0 polegadas de água até que o tamanho do 
depósito de fluido se estabilize sem crescer.

NOTA: Não incremente o vácuo quando o depósito foi aspirado para a ponteira ou se formam 
bolhas no corpo da seringa. Vácuo excessivo provoca uma dosificação inconstante.

9. Alce a ponteira da superfície de repouso, limpe a ponta e repita o teste carregando no pedal 
por um momento. O depósito deverá ter o tamanho desejado e não aumentar nem diminuir de 
tamanho. Se isso acontecer, repita os passos 4–8 para ajustar o controlo do vácuo.

10. Assim que o vácuo estiver devidamente definido, incremente a pressão do ar para a desejada para 
a produção antes de iniciar o processo de dosificação.

Barreira LV

Enchimento 
máximo 1/2

Caixa de ar
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Enchimento do corpo de seringa 
Cuidado: Não encha totalmente os corpos de seringa. O enchimento ideal é no máximo 2/3 da 
capacidade do corpo e 1/2 da capacidade quando se utiliza o pistão EFD azul LV Barrier™.

Para melhores resultados, aconselhamos vivamente a usar um pistão como parte do seu sistema 
de dosificação. O pistão branco SmoothFlow EFD é adequado para muitos fluidos e tem numerosas 
vantagens.

• Primeira, a regulação do vácuo é menos sensível.

• Segunda, o pistão evita que os fumos do fluido sejam emitidos para o ambiente de trabalho.

• Terceira, o pistão evita o refluxo do fluido para o dosificador se o corpo da seringa se tiver virado ao 
contrário inadvertidamente.

• Quarta, o pistão torna mais seguro e fácil trocar as ponteiras sem gotejar.

Para solventes aquosos e cianoacrilatos, encomende o pistão azul EFD LV Barrier, disponível nos 
tamanhos 3cc, 10cc e 30 / 55 / 70cc. Se estiver a dosificar um silicone RTV e verificar que o pistão salta 
e provoca cordões, requeira assistência à EFD para selecionar um pistão adequado.

Recordar
Para melhores resultados, a EFD aconselha 
vivamente a usar um pistão como parte do seu 
sistema de dosificação.

Não vire o corpo da 
seringa a contrário 
nem deite. Isso pode 
provocar que o líquido 
escorra para dentro do 
dosificador.

Se escolher não utilizar um pistão quando 
dosifica fluidos finos, recorde-se destes 
pontos importantes.

Os fumos não podem fugir.

Espaço livre para 
usar o pistão 
SmoothFlow.

O pistão SmoothFlow 
evita o refluxo do 
fluido.

Método correto.
✔

Quando se trocam 
as ponteiras, ou se 
encaixa a tampa de 
ponteira, carregue 
no clip de segurança 
completamente fechado 
para evitar gotejamentos 
ou a formação de bolhas.

Aberto

Fechado

Dosificador de Fluido de Alta Precisão Ultimus V

17www.nordsonefd.com/pt   Brasil: brasil@nordsonefd.com; +55 11 4195 2004 r.281/284   Portugal: portugal@nordsonefd.com; +351 22 961 94 00 
Vendas e serviços dos sistemas de aplicação Nordson EFD disponíveis em todo o mundo.



As configurações do dosificador e os parâmetros de dosificação podem ser introduzidos 
manualmente com o teclado e os botões na frente do dosificador Ultimus V ou, em alternativa, 
usando o Software Interativo Ultimus V. Para descarregar o software, visite www.nordsonefd.com/
UltimusInteractiveSoftware.

NOTA: Para facilitar a configuração, comece por definir a língua na qual os dados serão visualizados. 
Consulte “Configuração da Língua” na página 20.

Os exemplos seguintes mostram os dados introduzidos manualmente.

• Carregue no botão de alimentação para ligar o dosificador. Aparece a janela principal e mostra todos 
os parâmetros de dosificação. A primeira vez que o dosificador é ligado, os parâmetros estarão todos 
a zeros.

AI Função de auto incremento

MEM Endereço da morada corrente

TIME Tempo de dosificação

PRES Pressão de dosificação

VAC Vácuo

SHOT Contador de dosificações

Estado da dosificação (ilustrado como ícones)

Parâmetros iniciais
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Funcionamento com menu base
• Carregue em F3 (Menu) na janela principal para visualizar a primeira janela de menu principal.

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) para se deslocar entre as opções de menu.

• Carregue em Enter para visualizar a janela para a opção selecionada.

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) para se deslocar entre as opções selecionadas.

• Carregue em F2 (Guardar) para confirmar a sua seleção.

• Use F1 (Anterior) e F2 (Seguinte) para visualizar a janela anterior/seguinte do menu.

• Carregue na função F2 (Home) para regressar à janela principal.

• Se uma opção do menu estiver bloqueada pela janela de Bloqueio pelo Operador, essa opção do 
menu estará ocultada e não poderá ser selecionada.

Definição do relógio de tempo real
Selecione SET CLOCK na janela do menu principal, depois 
carregue em Enter.

• Carregue na função F3 para selecionar o formato 12 
horas ou 24 horas, depois introduza a hora.

NOTA: Deve ser usado um zero inicial se necessário. Por 
exemplo:

 Hora:    Formato 12 horas: Formato 24 horas: 

 5:30 am   05:30 am  05:30
 1:30 pm   01:30 pm  13:30

• Se for usado o formato 12 horas, carregue em 1 para am 
ou em 2 para pm depois de introduzir a hora.

• Carregue em F2 (Guardar) para confirmar esta definição.

Definição da data
• Selecione SET DATE na janela do menu principal, depois 

carregue em Enter.

• Introduza a data no formato MM / DD / AA.

• Carregue em F2 (Guardar) para confirmar esta definição.
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Definição das unidades de pressão
• Selecione UNITS OF PRESSURE (unidades de pressão) 

na janela do menu principal, depois carregue em Enter.

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) para selecionar o tipo 
de unidade.

• Carregue em F2 (Guardar) para confirmar esta definição.

Definição das unidades de vácuo
• Selecione UNIDADES DE VÁCUO (unidades de vácuo) na 

janela do menu principal, depois carregue em Enter.

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) para selecionar o tipo 
de unidade.

• Carregue em F2 (Guardar) para guardar esta definição.

Definição da língua
• Carregue em F3 (Menu) na janela principal para visualizar 

o menu principal.

• Carregue em 2 (Seta para baixo) no teclado até selecionar 
a língua desejada, depois carregue em F2 (Guardar) para 
confirmar a sua seleção.

• Carregue em F2 para regressar à janela principal, na qual 
os dados serão visualizados na língua que selecionou.
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Definição dos parâmetros de bloqueio do operador
• Carregue em F3 (Menu) na janela principal para visualizar a 

janela do menu principal.

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) para selecionar 
OPERATOR LOCKOUT (bloqueio pelo operador), depois 
carregue em Enter.

• Aparecerá a janela da palavra-chave.

NOTA: O dosificador Ultimus V é fornecido com a palavra-chave 0000 predefinida.

Introduza um código de segurança de 4 algarismos, depois carregue em Enter. Uma palavra-chave 
incorreta apaga os algarismos e reapresenta as barras.

Procedimentos gerais de bloqueio pelo operador
As opções seguintes podem ser bloqueadas para evitar regulações não autorizadas:

• Definição da hora
• Definição da pressão
• Definição do vácuo
• Definição da memória
• Contador de depósitos
• Modo de dosificação

• Modo de auto incremento
• Reset do auto incremento
• Reset do alarme
• Menu principal
• Menu das unidades de 

pressão

• Menu das unidades de vácuo
• Menu da língua
• Definição do menu de com.
• Menu dos alarmes

NOTAS:

• Se uma caixa estiver marcada, significa que essa opção foi bloqueada e o utilizador não pode alterar 
nem selecionar essa opção.

• Para bloquear uma opção, carregue nos botões Acima/Abaixo (8 / 2) para selecionar a opção 
desejada. Carregue em Enter para alternar a definição de bloqueio entre on e off.

• Carregue em F3 (Seguinte) para carregar a janela seguinte de bloqueio pelo operador.

• Carregue em F1 (Anterior) para carregar a janela anterior de bloqueio pelo operador. Depois de 
terminado, carregue em F2 (Guardar) para guardar as definições e regressar à janela do menu 
principal.

• Também é possível bloquear todo o menu principal de modo que, quando o utilizador carrega na 
função menu da janela principal, aparece primeiro a janela da palavra-chave. Quando se introduz a 
palavra-chave correta, abre-se a janela do menu principal.

• Quando o parâmetro Configuração do Tempo está bloqueado, não pode ser regulada a duração do 
tempo de depósito e o modo de dosificação Aprendizagem também está bloqueado.

• Quando o botão F1 (Modo de dosificação) está bloqueado, o Ultimus permanecerá no Modo de 
Dosificação corrente (Temporizado ou Contínuo) e não pode ser modificado.

• Bloquear a opção Definir Relógio também bloqueará a opção Definir Data.

• O utilizador pode ser bloqueado de efetuar o reset dos parâmetros de dosificação para o endereço 
inicial antes que Ultimus V alcance o endereço final e o valor final selecionando a opção Reset 
Incremento Automático.

• Pode ser bloqueado o Reset dos Alarmes. Será pedida a palavra-chave ao utilizador quando tiver sido 
efetuado o reset de um alarme bloqueado.

Dosificador de Fluido de Alta Precisão Ultimus V

21www.nordsonefd.com/pt   Brasil: brasil@nordsonefd.com; +55 11 4195 2004 r.281/284   Portugal: portugal@nordsonefd.com; +351 22 961 94 00 
Vendas e serviços dos sistemas de aplicação Nordson EFD disponíveis em todo o mundo.



Definição de uma nova palavra‑chave
• Selecione Definir Palavra-chave e carregue em Enter.

• Quando aparecer a janela da Palavra-chave, introduza a 
nova palavra-chave e carregue em Enter.

• Quando aparecer a janela Por favor confirme a operação, 
carregue em F1 (Sim) para guardar a nova palavra-chave 
ou F3 (Não) para manter a palavra-chave original.

Apagar uma palavra‑chave
• Carregando e mantendo carregado os botões Enter e 1 enquanto o Ultimus V está a arrancar, apaga a 

palavra-chave de segurança.

• Aparecerá a janela de Por Favor Confirme a Operação. Carregando na tecla de função SIM, apaga-
se a palavra-chave para “0000” (tudo zeros). Carregando na tecla de função NÃO permitirá que o 
Ultimus V continue a arrancar sem efetuar o reset da palavra-chave.

Janela das opções de alarme 
• O sinal de entrada do alarme é o sinal que é detetado nos pinos de entrada do alarme do conector I/O 

digital. O dosificador não permite nenhum ciclo de dosificação quando este sinal está ativo. O Sinal 
de Entrada de Alarme está habilitado quando aparece um visto na caixa junto a Sinal de Entrada de 
Alarme Habilitado.

• O Sinal de Entrada de Alarme pode acionar o Sinal de Saída de Alarme no conector I/O digital. Um 
visto na caixa junto ao Sinal de Saída do Alarme Habilitado indica que o Sinal de Saída de Alarme está 
habilitado para os Sinais de Alarme de Entrada.

• O Sinal de Entrada de Alarme pode ser bloqueado. Quando acontece uma Entrada de Alarme, e 
está bloqueado, o utilizador deve efetuar o reset do Alarme de Entrada primeiro para que o ciclo de 
dosificação possa continuar.

Para efetuar o reset do Alarme de Entrada, veja a janela 
principal e utilize os botões Acima/Abaixo (8 / 2) e Esquerda/
Direita (4 / 6) para selecionar o Alarme de Entrada. 
Carregando em F2 (Reset) efetua-se o reset do Alarme de 
Entrada. Um visto na caixa junto a Bloqueio do Alarme de 
Entrada Habilitado indica que o Bloqueio de Entrada do 
Alarme está habilitado.
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• O Alarme de Pressão pode acionar o Sinal de Saída de 
Alarme no conector I/O digital. Um visto na caixa junto 
a Sinal de Saída de Alarme de Pressão Habilitado indica 
que o Sinal de Saída de Alarme está habilitado para os 
sinais de Alarme da Pressão.

• O Sinal de Alarme de Pressão pode ser bloqueado. 
Quando acontece um Alarme de Pressão, e está 
bloqueado, o utilizador deve efetuar o reset do Alarme 
primeiro para que o ciclo de dosificação possa continuar. 
Para efetuar o reset do Alarme de Pressão, veja a 
janela principal e utilize os botões Acima/Abaixo (8 / 2) 
e Esquerda/Direita (4 / 6). Para selecionar o Alarme de 
Pressão. Carregando em F2 (Reset) efetua-se o reset do 
Alarme de Pressão. Um visto na caixa junto a Bloqueio do 
Alarme de Pressão Habilitado indica que o Bloqueio do 
Alarme de Pressão está habilitado.

• O Alarme de Incremento Automático ativa-se quando 
está ativo o Incremento Automático, o endereço de 
memória está definido no Endereço Final e o contador/
temporizador de dosificações superou o valor Disparador. 
O Alarme de Incremento Automático está habilitado 
quando aparece um visto na caixa junto a Alarme de 
Incremento Automático Habilitado.

• O Alarme de Incremento Automático pode acionar o Sinal 
de Saída de Alarme no conector I/O digital. Um visto na 
caixa junto a Sinal de Saída do Alarme de Incremento 
Automático Habilitado indica que o Sinal de Saída de 
Alarme está habilitado para os Alarmes de Incremento 
Automático.

• O Alarme de Incremento Automático está sempre 
bloqueado. Para efetuar o reset do Alarme de Incremento 
Automático, veja a janela principal e utilize os botões 
Acima/Abaixo (8 / 2) e Esquerda/Direita (4 / 6) para 
selecionar o Alarme de Incremento Automático. Agora, 
o botão F2 terá a legenda “RESET”. Carregando em 
F2 (Reset) efetua-se o reset do Alarme de Incremento 
Automático.

Janela das opções de alarme (continuação)
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Janela das opções da porta de comunicações
• A janela das definições da Porta de Comunicações 

permite que o utilizador selecione a porta RS-232 que 
está ativa. O firmware não permitirá que ambas as portas 
sejam habilitadas ao mesmo tempo.

• Carregando em Enter quando está selecionado o Baud 
Rate abre a janela de seleção do Baud Rate.

• Carregando em F2 (Guardar) memorizam-se as definições 
da porta de comunicações.

Controlo do contraste 
• O contraste do LCD pode ser regulado de 0 a 63 níveis. 

Como o rácio do contraste é regulado para cima ou para 
baixo, o LCD regula automaticamente o novo rácio.

• Os botões de Regulação Fácil {setas Mais (+) / Menos (-)} 
aumentam ou diminuem o rácio de contraste do LCD. 

• O botão F2 (Guardar) memoriza as definições do 
Contraste do LCD.

Janela de informações
• A janela de informações visualiza o número de peça 

SAP para o dosificador e o nome Ultimus V. Também é 
visualizado o número de telefone da Assistência Técnica e 
o endereço Web.

• VER: e o número de versão do firmware da placa principal.
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Definição do tempo, pressão e vácuo de dosificação
O tamanho do depósito é determinado pela combinação do tempo, da pressão do ar, do vácuo de 
dosificação (para evitar o gotejamento quando se dosifica fluidos finos) e o tamanho da ponteira.

Seleção de uma célula de memória

As células de memória podem ser selecionadas na janela principal, do modo seguinte:

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) ou Esquerda/Direita (4 / 6) para selecionar o campo MEM.

• Carregue em Enter, introduza o número de célula de 3 algarismos (000–399) e carregue novamente 
em Enter.

ou

• Use os botões de Regulação Fácil para aumentar ou diminuir o número de célula.

NOTA: Mudando para uma célula de memória diferente aparece o tempo, a pressão, o vácuo e as 
definições de disparador de dosificação memorizados nessa célula e define o regulador para essas 
configurações de pressão e de vácuo. Quaisquer alterações no tempo, pressão ou vácuo quando se 
está numa célula específica substituirá automaticamente as configurações correntes.

Modos de dosificação

Modo temporizado
Este modo é usado quando se conhece o tempo de dosificação desejado.

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) ou Esquerda/Direita (4 / 6) para selecionar os campos MEM, TIME, 
PRES ou VAC.

• Carregue em F1 para saltar entre os modos de dosificação (TIMED (temporizado) -> STEADY 
(contínuo) -> TEACH (Aprendizagem) -> TIMED (Temporizado) até que apareça TIMED (Temporizado) 
e o campo TIME (Tempo) está selecionado.

• Carregue em Enter para visualizar a janela de introdução do Tempo. Introduza o tempo de 
dosificação, depois carregue em Enter para guardar.

ou

• Use os botões de Regulação Fácil para aumentar ou diminuir o tempo de dosificação.

Modo aprendizagem
O Modo de Aprendizagem permite definir o tamanho de depósito desejado, baseado na observação 
física.

• Carregue em F1 até aparecer TEACH (Aprendizagem), depois carregue em F2 (Reset) para pôr o 
tempo de dosificação a zeros.

• Carregue no pedal ou no botão Cycle (Ciclo) até alcançar o tamanho de depósito desejado, depois 
largue o pedal ou o botão. Aparecerá o tempo de dosificação decorrido no campo TIME (Tempo).

• Carregando novamente no pedal ou no botão adiciona ao tempo de dosificação decorrido. Para 
efetuar o reset do tempo de dosificação e recomeçar, carregue em F2 (Reset).

• Carregue em F3 para Guardar a definição o tempo.
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Modo constante 
No Modo Constante, não se utiliza o temporizador. Pelo contrário, a unidade continua a dosificar 
enquanto o pedal ou o botão do ciclo estiver carregado.

Definição da pressão 
A pressão deve ser introduzida usando o teclado numérico.

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) e Esquerda/Direita (4 / 
6) para selecionar o campo PRES.

• Carregue em Enter, introduza a pressão desejada, e 
carregue novamente em Enter para guardar as definições.

Definição do vácuo
O vácuo deve ser introduzida usando o teclado numérico.

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) e Esquerda/Direita (4 / 
6) para selecionar o campo VCA.

• Carregue em Enter, introduza o vácuo desejado, e 
carregue novamente em Enter para guardar as definições.

Modos de dosificação (continuação)
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Uso do modo de incremento automático 
O dosificador Ultimus V possui o modo Incremento Automático que pode ser definido para regular 
automaticamente o tempo, a pressão e o vácuo de dosificação quando se dosificam fluidos que podem 
ter variações de viscosidade ao longo do tempo. Há 400 localizações de memória individuais nas quais 
podem ser memorizadas diferentes combinações de tempo, pressão e vácuo de dosificação.

Estão disponíveis quatro modos de Incremento Automático:

• Off. O Incremento Automático não está habilitado.

• Modo de contagem das dosificações. Regula automaticamente as configurações para compensar 
as alterações de viscosidade, passando à célula de memória seguinte, baseada no número de ciclos 
de dosificação.

• Modo temporizado. Regula automaticamente as configurações para compensar as alterações de 
viscosidade, passando à célula de memória seguinte, baseada nos segundos que decorreram.

• Modo Sequência Automática. Semelhante ao modo de Contagem das Dosificações, exceto que 
o endereço da célula de memória apaga-se automaticamente e recomeça do início assim que se 
alcança o fim.

Para selecionar um modo de Incremento Automático:

• Use os botões Acima/Abaixo (8 / 2) e Esquerda/Direita (4 / 6) para selecionar o campo AI.

• Carregando em F1 salta-se entre os modos AI (Incremento automático). OFF -> COUNT -> TIMED -> 
SEQUENCE -> OFF.

Quando o modo Incremento Automático está habilitado no Modo de Contagem das Dosificações, Modo 
Tempo ou Modo Sequência Automática, ficam disponíveis três variáveis na janela principal do LCD: 
Endereço de Início, Endereço de Fim e Disparador. Cada uma destas variáveis pode ser selecionada 
e atualizada, diretamente com o teclado, ou usando os botões de Regulação Fácil Aumentar/Diminuir. 
Quando está desativado o modo Incremento Automático, o Endereço de Início, o Endereço de Fim e o 
Disparador não são visualizados no LCD.

• Endereço de Início. Endereço da célula de memória no qual inicia o modo de Incremento Automático.

• Endereço de Fim. Último endereço de célula de memória que será definido antes do fim do 
Incremento Automático.

• Disparador. Número de ciclos de dosificação ou tempo decorrido antes que o endereço da célula 
de memória seja incrementado para o endereço seguinte. Cada célula de memória tem o seu 
próprio valor disparador. Portanto, à medida que o endereço da célula de memória incrementa, é 
carregado um novo valor de disparador para essa célula de memória. Quaisquer alterações ao valor 
disparador enquanto se está numa célula de memória específica, guardará automaticamente o 
valor disparador para essa célula de memória.
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Modo de contagem das dosificações
Habilitando Incremento Automático no Modo de Contagem das Dosificações, permite ao Ultimus V 
incrementar o endereço da célula de memória de Endereço de Início para Endereço de Fim, baseado no 
número de ciclos de dosificação efetuados.

A variável Shot (Dose) na janela principal monitoriza o número de ciclos de dosificação para o endereço 
de memória corrente e passa a zeros quando o endereço da célula de memória avança para o endereço 
seguinte.

No modo Contagem, o valor Disparador representa o número de ciclos de dosificação necessários 
antes que a célula de memória corrente avance para a alocação seguinte. O intervalo válido é 00001 a 
99999 ciclos de dosificação. A contagem total de ciclos de dosificação para a unidade é guardada e 
continuará a aumentar enquanto se estiver no modo Incremento Automático.

Modo temporizado
Habilitando Incremento Automático no Modo de Temporizado, permite ao Ultimus V incrementar o 
endereço da célula de memória de Endereço de Início para Endereço de Fim, baseado nos segundos 
que decorreram.

Quando está selecionado o modo Temporizado, o relógio em tempo real transforma-se em contador 
que conta, em segundos, de 00000. a 99999. O contador passa a zeros quando o endereço da célula de 
memória incrementa.

No modo Temporizado, o valor Disparador representa o tempo decorrido necessário antes que a célula 
de memória corrente avance para a alocação seguinte. O intervalo válido é 00001 a 99999 segundos.

Modo Sequência Automática
Habilitando Incremento Automático no Modo de Sequência Automática, permite ao Ultimus V 
incrementar o endereço da célula de memória de Endereço de Início para Endereço de Fim, baseado no 
número de ciclos de dosificação efetuados.

A variável Shot (Dose) na janela principal monitoriza o número de ciclos de dosificação para o endereço 
de memória corrente e passa a zeros quando o endereço da célula de memória avança para o endereço 
seguinte.

No modo Contagem, o valor Disparador representa o número de ciclos de dosificação necessários 
antes que a célula de memória corrente avance para a alocação seguinte. O intervalo válido é 00001 a 
99999 ciclos de dosificação. A contagem total de ciclos de dosificação para a unidade é guardada e 
continuará a aumentar enquanto se estiver no modo Sequência Automática.

Assim que é alcançado o valor disparador para o Endereço de Fim, o Ultimus V passa automaticamente 
o endereço da célula de memória para o Endereço de Início e continua a incrementar o endereço da 
célula de memória como antes. O alarme de incremento automático não será definido neste modo.

Uso do modo de incremento automático (continuação)
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Exemplo de definições da célula de memória 

NOTAS:

• Quando se dosificam fluidos que variam a viscosidade, é geralmente melhor definir o Incremento 
Automático em Temporizado em vez de Contagem.

• Dentro das células de memória individuais, é preferível deixar inalterado o tempo de dosificação, e 
alterar apenas a pressão de célula para célula de modo a manter o mesmo índice de ciclo.

• Aconselha-se efetuar pequenas regulações de pressão ou permitir algum tempo de acerto para 
assegurar quantidades de depósito homogéneas.

Célula 0 — Definir os parâmetros iniciais para produzir o tamanho de gota desejado. Por exemplo: 
pressão 20 psi, tempo de dosificação 0,150 segundos, vácuo 0. Defina o valor disparador em 900 (15 
minutos).

Célula 1 — Incremente a pressão para 23 psi, mantenha 0,150 segundos para o tempo de dosificação, 
vácuo 0. Defina o valor disparador em 900 (15 minutos).

Célula 2 — Incremente a pressão para 27 psi, mantenha 0,150 segundos para o tempo de dosificação, 
vácuo 0. Defina o valor disparador em 900 (15 minutos).

Célula 3 — Incremente a pressão para 32 psi, mantenha 0,150 segundos para o tempo de dosificação, 
vácuo 0. Diminua o valor disparador para 540 (9 minutos).

Célula 4 — Incremente a pressão para 37 psi, mantenha 0,150 segundos para o tempo de dosificação, 
vácuo 0. Defina o valor disparador em 540 (9 minutos).

Célula 5 — Incremente a pressão para 45 psi, mantenha 0,150 segundos para o tempo de dosificação, 
vácuo 0. Defina o valor disparador em 540 (9 minutos).

Célula 6 — Incremente a pressão para 55 psi, mantenha 0,150 segundos para o tempo de dosificação, 
vácuo 0. Diminua o valor disparador para 360 (6 minutos).

Célula 7 — Incremente a pressão para 65 psi, mantenha 0,150 segundos para o tempo de dosificação, 
vácuo 0. Diminua o valor disparador para 180 (3 minutos).

Célula 8 — (última célula) — Incremente a pressão para 80 psi, mantenha 0,150 segundos para o tempo 
de dosificação, vácuo 0. Diminua o valor disparador para 120 (2 minutos).

Se o Alarme de Incremento Automático está habilitado na janela das Opções de Alarme, o alarme 
de Incremento Automático ativa-se e os ciclos de dosificação serão interrompidos. Se o Alarme de 
Incremento Automático está desativado, o temporizador continuará a incrementar e os ciclos de 
dosificação serão ainda admitidos — porém, o endereço da célula de memória não avança mais e 
permanecerá nas definições de Endereço Final.

NOTAS:

• As definições dos parâmetros nas células só precisam ser efetuados uma vez. Quando o material 
alcança o fim do seu tempo útil de trabalho, simplesmente substitua a seringa inteira e use os 
mesmos parâmetros predefinidos.

• Para recomeçar, selecione AI, depois carregue em F2 (Reset). Usando o Alarme AI, se efetuar o reset 
do alarme também se efetua o reset do modo AI.

Uso do modo de incremento automático (continuação)
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1 Bisel e Sobreposição Ultimus V —

2 Transdutor de alta pressão Ultimus V 7014545

3 Transdutor de baixa pressão Ultimus V 7014546

4 Interruptor de alimentação Ultimus V 7014547

5 Alimentação Ultimus V —

6 Coletor base Ultimus V 7014549

7 Placa principal PC Ultimus V —

8 Cabo frontal RS-232 Ultimus V 7014551

9 Fusíveis sobresselentes Ultra 2800 7017255

10 Conector D-Sub 15 pos. I/O Ultimus V 7014553

11 Tomada D-Sub 15 pos. I/O Ultimus V 7014554

12 Válvula de enchimento Ultimus V 7014555

13 Válvula de dosificação Ultimus V —

14 Válvula proporcional Ultimus V —

15 PCB CONTROL Ultimus V —

Peças de Substituição

Ultimus V

Números de Peça

Nº da peça Descrição

7012590 Dosador de Alta Precisão Ultimus V, 0–7,0 bar (0–100 psi)

7012589 Dosador de Alta Precisão Ultimus V,  calibrada*, 0–7,0 bar (0–100 psi)

*Calibrada de acordo com as especificações EFD usando padrões identificáveis de acordo com o Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology, NIST)

Acessórios
Consulte a ficha de dados dos Acessórios do Dosificador para uma lista completa dos acessórios opcionais que 
aumentarão a performance do seu dosificador. Visite www.nordsonefd.com/PT_DispenserAccessories para mais 
detalhes.
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3

4

5

6
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8

9
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15

14

Peças de Substituição (continuação)

Ultimus V (continuação)
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1 Pino Optimeter 10cc Std Embalagem de 5 7014561

2 Pino Optimeter 30cc Std Embalagem de 5 7014562

Peças de Substituição (continuação)

Optimeter

Conexão rápida

Adaptador

Pistão

Corpo de seringa

Anel de fecho

1

2
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Apêndice A — Descrições dos pinos do conector I/O

Pino 1: VI+

Tensão inicial+: Este pino é o lado positivo de um sinal de Tensão Inicial.

Pino 2: VI‑

Tensão inicial-: Este pino é o retorno do sinal de Tensão Inicial.

O sinal de Tensão Inicial aciona um ciclo de dosificação quando se apresenta um sinal de 5 a 24 VCC 
nestes pinos. Uma resistência 1,2K interna limitará o sinal de Tensão Inicial corrente a 20 mA ou menos. 
O sinal pode ser temporário (não inferior a 10ms) ou mantido. Iniciará um novo ciclo de dosificação 
assim que o sinal de 5 a 24 VCC seja removido e depois aplicado novamente.

Controlo do Ciclo de Dosificação com 
Inicialização tensão

Pino 1: VI+

Comum

Saída Digital 0
Saída Digital 1
Saída Digital 2

Pino 2: VI-

1.2K

Ultimus V DIOPC / PLC

Ultimus V DIO
Sensor de 
proximidade

Pino 5: PS+

Pino 1: VI+

Pino 2: VI-

Pino 12: PS-
Comum

1.2K
Vcc

Controlo do Ciclo de Dosificação com Tensão
Inicial e um Sensor de Proximidade NPN

Pino 3: EOCF+

Retorno do Fim do Ciclo+: Este é o sinal de entrada positivo para o interruptor em estado sólido de 
Retorno do Fim do Ciclo.
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Pino 4: EOCF‑

Retorno do Fim do Ciclo-: Este sinal é a saída de um interruptor em estado sólido.

No final de um ciclo de dosificação, um interruptor em estado sólido fecha, e mantém fechado até ao 
ciclo de dosificação seguinte. O circuito de Retorno do Fim do Ciclo pode ser usado para o retorno de 
sinal para uma computador host, acionar outro dispositivo em sequência ou iniciar outras operações 
que necessitam ser vinculadas até ao final do ciclo de dosificação.

O circuito foi concebido para funcionar entre 5 e 24 VCC com uma corrente máxima de 100 mA.

NOTA: Deve ser colocada uma resistência entre a fonte externa de alimentação e o pino EOCF+ para 
limitar a corrente através do circuito EOCF a menos de 100 mA.

Ultimus V DIO

Pino 5: PS+

Comum

Saída Digital 0
Saída Digital 1
Saída Digital 2 Pino 6: 

CC Inic 1.2K

PC / PLC Relé Externo

Controlo do Ciclo de Dosificação com Contacto 
Início Fecho e um Relé Externo

Ultimus V DIO

Pino 3: EOCF+

Comum

Entrada Digital 0
Entrada Digital 1
Entrada Digital 2

Pino 4: EOCF-

2.2K

PC / PLC

Retorno do Fim do Ciclo

Vdd Out

Apêndice A — Descrições dos pinos do conector I/O 
(continuação)

Pino 5: PS+

Alimentação 24VCC+: Este pino fornece uma alimentação de 24 VCC, 100 mA a uma carga externa.

Pino 6: CC Init 

Inicialização Fecho Contacto: Este pino detecta um fecho por relé ou interruptor. Assim que é detectado 
um fecho, o dosificador inicia um ciclo de dosificação, dependendo do modo de funcionamento. Uma 
resistência interna 1,2K limitará a corrente do sinal de Início Fecho Contacto a 20 mA, ou menos. O 
fecho do contacto pode ser temporário ou mantido num modo contínuo. Pode ser iniciado um ciclo 
novo abrindo e depois fechando novamente o contacto.
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Pino 7: PS+

Alimentação 24VCC+: Este pino fornece uma alimentação de 24 VCC, 100 mA a uma carga externa.

Pino 8: Entrada Alarme

Entrada de alarme: Este pino detecta um fecho por relé ou interruptor. Assim que é detectado um fecho, o 
dosificador visualiza o Indicador de Alarme de Entrada e impede que possam ser iniciados outros ciclos de 
dosificação. Uma resistência 1,2K interna limitará o sinal de Entrada de Alarme corrente a 20 mA ou menos. Este 
sinal pode ser desativado na janela LCD de Opções de Alarme.

Ultimus V DIO

Pino 5: PS+

Comum

Pino 6: 
CC Inic 1.2K

Sensor de proximidade

Relé Externo

Pino 12: PS-

Controlo Ciclo Dosificação com Início Fecho Contacto, 
Sensor de Proximidade NPN e um Relé Externo

Vcc

Ultimus V DIO

Pino 5: PS+

Comum

Pino 8: 
Alarme

Entrada 1.2K

Sensor de proximidade

Relé Externo

Pino 12: PS-

Entrada Alarme, Sensor de Proximidade NPN, e um Relé Externo

Vcc

Apêndice A — Descrições dos pinos do conector I/O 
(continuação)

Pino 9: Saída Alarme+

Saída Alarme+: Este é o sinal de entrada positivo para o interruptor em estado sólido de Saída do Alarme.
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Ultimus V DIO
Pino 9: 
Saída Alarme+

Comum

Entrada Digital 0
Entrada Digital 1
 Entrada Digital 2

Pino 10: 
Saída Alarme-

2.2K

PC / PLC

Saída Alarme para Saída Digital

Vdd Out

Ultimus V DIO

Pino 9: Saída Alarme+

Pino 10: Saída Alarme-

2.2K
Pino 5: PS+

Pino 12: PS-

Relé Externo

CC

Saída Alarme para Indicador Externo

Apêndice A — Descrições dos pinos do conector I/O 
(continuação)
Pino 10: Saída Alarme‑

Saída Alarme-: Este sinal é a saída de um interruptor em estado sólido.

O sinal de Saída Alarme está ligado por um interruptor de estado sólido. Quando acontece uma situação de alarme, 
o dosificador fecha o interruptor de estado sólido, fazendo curto-circuito nos pinos da Saída do Alarme.

O sinal de Saída do Alarme pode ser ativado pelo Alarme de Entrada, o Alarme de Pressão ou o Alarme de 
Incremento Automático. 

A janela LCD das opções de Alarme é usada para permitir, ou não, quaisquer condições de alarme possam ativar 
sinal de Saída do Alarme. O circuito foi concebido para funcionar entre 5 e 24 VCC com uma corrente máxima de 
100 mA.

 
NOTA: Deve ser colocada uma resistência entre a fonte externa de alimentação e o pino Saída Alarme+ para limitar 
a corrente através do circuito Saída de Alarme a menos de 100 mA.

Pino 11: PS+

Alimentação 24VCC+: Este pino fornece uma alimentação de 24 VCC, 100 mA a uma carga externa.

Pino 12 to Pino 15: PS‑

Alimentação 24VCC-: Estes pinos são a referência de alimentação a 24 VCC e pinos de retorno.
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Apêndice B — Protocolo de conexão RS‑232

Pino 2: RS‑232_TX

O pino RS-232 TX transmite dados do dosificador para um dispositivo de comunicação externo. O dispositivo de 
comunicação externo deve ligar este pino ao seu pino RS-232 RX.

Pino 3: RS‑232_RX

O pino RS-232 RX recebe dados de um dispositivo de comunicação externo para o dosificador. O dispositivo de 
comunicação externo deve ligar este pino ao seu pino RS-232 TX.

Pino 5: Terra comum

1. Protocolo RS‑232

1.1 Especificações de comunicação
O protocolo RS-232 para o Ultimus V utiliza o standard RS-232C. O Ultimus V atua como um terminal para o PC 
host ou PLC remoto.

O Ultimus V comunica usando as seguintes configurações:

• Modo sincronizado: Semi-Duplex

• Taxas de transmissão: 9600, 19200, 38400, 115200 (predefinida) 
NOTA: Baud Rate pode ser selecionada no menu das Configurações da Porta Comum. Consulte a “Janela das 
opções da porta de comunicações” na página 24 para mais informações.

• Bit de início: 1

• Comprimento dos dados: 8bit (ASCII)

• Bit de paridade: Nenhum

• Bit de stop: 1

1.2 Códigos dos dados
Todos os pacotes passados entre o Ultimus V e o host remoto devem ser formatados em ASCII.

São utilizados os seguintes códigos ASCII como parte do protocolo de comunicação:

• Início do pacote: STX (0x02h)

• Fim do pacote: ETX (0x03h)

• Reconhecimento: ACK(0x06h)

• Nenhum reconhecimento: NAK (0x15h)

• Inquérito: ENQ (0x05)

• Fim da Transmissão: EOT (0x04h)
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1.3 Sequência de comunicação
O Ultimus V utiliza duas sequências de comunicação. A primeira é uma sequência de comando de 
descarregamento e a outra é uma sequência de comando de retorno.

1.3.1 Comandos de descarregamento

Os comandos de descarregamento são usados quando o Host Remoto define um parâmetro no Ultimus V mas não 
exige dados de retorno. A sequência de comando de descarregamento segue os passos abaixo descritos.

1. O Host transmite um comando de Inquérito (ENQ) ao Ultimus V.

2. O Ultimus V recebe o ENQ e transmite um Reconhecimento (ACK) ao host.

3. Quando o Host recebe o ACK, o Host envia o pacote de comando. 
STX+08+PS--+0500+F0+ETX, por exemplo.

4. Quando o Ultimus V recebe o pacote de comando e o comando foi executado corretamente, o 
Ultimus V transmite um comando “A0”.

Se havia um erro no pacote de comando, ou se o comando não podia ser executado, ou ainda a 
transmissão foi interrompida e com timeout, o Ultimus V transmite um comando “A2”. Consulte 
“1.4 Timeout da comunicação” na página 40 para saber mais.

5. Depois de o host receber um comando A0 ou A2, o host pode transmitir outro pacote de comando 
ou o host pode transmitir um comando de Fim de Transmissão (EOT) para terminar a sequência.

Apêndice B — Protocolo de conexão RS‑232 
(continuação)

Host Ultimus V

ENQ

ACK

“PS 0500”

“A0”

EOT
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1.3.2 Comandos de retorno

O Ultimus V enviará os dados requeridos para o Host quando são usados comandos de retorno.

A sequência de comando de retorno segue os passos abaixo descritos.

1. O Host transmite um comando de Inquérito (ENQ) ao Ultimus V.

2. O Ultimus V recebe o ENQ e transmite um Reconhecimento (ACK) ao host.

3. Quando o Host recebe o ACK, o Host envia o pacote de comando. 
STX+04+UA +C6+ETX por exemplo.

4. Quando o Ultimus V recebe o pacote de comando, o Ultimus V transmite um comando “A0”.

Se havia um erro no pacote de comando, ou se o comando não podia ser executado, ou ainda a 
transmissão foi interrompida e com timeout, o Ultimus V transmite um comando “A2”. Consulte 
“1.4 Timeout da comunicação” na página 40 para saber mais.

5. Se o host recebe um comando “A0”, o hoste host enviará um ACK para indicar que está pronto para 
receber dados.

6. Quando é recebido o ACK do Host, o Ultimus V enviará um pacote de comando que contém os 
dados requeridos pelo host. STX+05+D0+00001+96+ETX por exemplo.

7. Depois de o host receber o pacote de comando, o host pode transmitir outro pacote de comando 
ou o host pode transmitir um comando de Fim de Transmissão (EOT) para terminar a sequência.

Apêndice B — Protocolo de conexão RS‑232 
(continuação)

Host Ultimus V

ENQ

ACK

“UA”

“A0”

ACK

“D0001”

EOT
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1.4 Timeout de comunicação
Para assegurar que os pacotes RS-232 não comprometem o funcionamento do ecrã LCD, o Ultimus V tem uma 
proteção de Timeout da Comunicação. Assim que o Ultimus V recebe a entrada ACK (Reconhecimento) do host, o 
LCD introduz um estado de pausa da comunicação e comandos de espera. Se não for recebido nenhum comando 
em 3 segundos, o Ultimus V envia um comando de falha “A2” ao host e retirar a pausa da comunicação. Quaisquer 
caracteres recebidos pelo Ultimus V efetuam o reset do timeout.

1.5 Formato do pacote de comando
Cada pacote comando conterá as seguintes informações, e será formatado como abaixo ilustrado: [STX] [No. of 
Byte] [Command] [Data] [Checksum] [ETX].

1.5.1 STX

Cada pacote de comando iniciará com o Início do Pacote (0x02h) caracteres ASCII.

1.5.2 N.º de Bytes

O número de bytes, parte do pacote de comando é a soma dos caracteres nas partes de Comando e Dados 
do pacote de comando. Este valor é expresso como hexadecimal de 2 algarismos de 0x04h a 0xFFh. O valor 
hexadecimal é codificado como caracteres ASCII.

1.5.3 Comando

A parte comando do pacote de Comando é a seguinte. A lista dos comandos disponíveis encontra-se na secção 
seguinte. A parte do comando tem 4 caracteres. Se o comando não contiver quatro caracteres, os restantes devem 
ser o espaço ASCII (0x20h). O comando é transmitido em caracteres ASCII.

1.5.4 Dados

A parte dos Dados segue o Comando. Os Dados podem ser de 0 (0x00h) a 251 (0xFB) caracteres. Este 
comprimento depende do comando. Os Dados são transmitidos em caracteres ASCII.

1.5.5 Checksum

O checksum é a parte seguinte do pacote de comando. O checksum é uma forma de verificação de erros no pacote 
de comando. O checksum é calculado subtraindo o valor actual de cada byte ASCII (“0” em ASCII é 0x20 em hex,

32 em decimais) de zero (0x00h). O menor byte significativo do valor negativo que resulta é o valor checksum.

Cada byte (carácter ASCII) inciando com N.º de Bytes (1.5.2) através dos Dados (1.5.4) é usado para calcular o 
checksum. Convertendo o menor byte significativo (2 algarismos em hex) para caracteres ASCII e adicionando-
os ao resto do pacote de comando obtém-se o valor checksum. Se o checksum for calculado incorretamente, o 
Ultimus V responde com um Comando de Erro (“A2”).

O checksum também pode ser entendido como:

Checksum = 
n

0
0‑∑ bytes [n]

Onde “n” = número de bytes

Apêndice B — Protocolo de conexão RS‑232 
(continuação)
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1.5.6 ETX

A parte final do pacote de comando é o Fim do Pacote (0x03h) carácter ASCII.

O seguinte é um exemplo de um pacote de comando. Este exemplo usa a Definição de Pressão
Comando (“PS”) para enviar um valor 50,0 psi ao Ultimus V.

O comando:

Início do 
pacote de 
comando

STX + (08 + PS + 0500) + F0 + ETX

Bytes de dados 
(ASCII) usados 
para calcular o 

checksum

Resultado 
do valor de 
checksum

Fim do 
pacote de 
comando

 

Códigos ASCII:

0x02h (STX) + 0x30h (“0”) + 0x38h (“8”) + 0x50h (“P”) + 0x53h (“S”) + 0x20h (“”) + 0x20h (“”) + 0x30h (“0”) + 
0x35h (“5”) + 0x30h (“0”) + 0x30h (“0”) + 0x46h (“F”) + 0x30h (“0”) + 0x03h (ETX)

2. Comandos RS‑232
A seguinte é uma lista de comandos RS-232 para o Ultimus V. Cada um tem uma pequena descrição do 
comando, formato do comando com uma descrição dos dados anexos ao comando e, se necessário, o 
formato do comando de retorno com uma descrição dos seus dados anexos. Um traço “-” representa 
um valor espaço ASCII (0x20h).

2.1 Comandos do protocolo
Estes comandos são usados para comunicar o êxito ou a falha do comando entre o hoste remoto e o Ultimus V.

2.1.1 Comando com êxito

Este comando será enviado se um comando tiver sido executado com êxito. 

Formato: A0

2.1.2 Comando falhado

Este comando será enviado se um comando tiver falhado a execução. Isso poderá ser provocado por um erro 
no pacote de comando ou porque a transmissão do pacote de comando foi interrompida e portanto entrou em 
timeout.

Formato: A2

Apêndice B — Protocolo de conexão RS‑232 
(continuação)
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2.2 Comandos de descarregamento
Estes comandos vêm apenas do host para o dosificador. O dosificador não retorna nenhuns dados.

2.2.1 Comando de Mudança de Memória

Este comando muda a alocação de memória selecionada do dosificador. A janela LCD atualiza a nova alocação de 
memória, incluindo a atualização dos parâmetros de tempo, pressão e vácuo de dosificação.

Formato Host: CH--ccc
ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399. O dosificador limita automaticamente o valor para evitar 

quaisquer erros.

2.2.2 Comando de Modo Temporizado

Este comando comuta o dosificador para o modo temporizado.

Formato Host: TT--

2.2.3 Comando de Modo Contínuo

Este comando comuta o dosificador para o modo contínuo.

Formato Host: MT--

2.2.4 Comando de comutação Temporizado/Contínuo

Este comando comuta o dosificador entre o modo Temporizado e o modo Contínuo.

Formato Host: TM--

2.2.5 Comando de Definição da Pressão

Este comando atualiza o valor da pressão na alocação de memória corrente

Formato Host: PS--pppp 

pppp: Definição da pressão de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Este é um valor não titulado. Os intervalos 
de pressão e pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de pressão correntemente 
selecionadas no dosificador.

2.2.6 Comando de Definição da Pressão da Memória

Este comando atualiza o valor da pressão na alocação de memória especificada no comando. Este comando 
atualiza a janela LCD para a alocação de memória especificada.

Formato Host: PH--CHcccPpppp

ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399. O dosificador limita automaticamente o valor para evitar 
quaisquer erros.

pppp: Definição da pressão de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Este é um valor não titulado. Os intervalos 
de pressão e pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de pressão correntemente 
selecionadas no dosificador.

Apêndice B — Protocolo de conexão RS‑232 
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2.2.7 Comando de Definição do Vácuo

Este comando atualiza o valor do vácuo na alocação de memória corrente

Formato Host: VS--vvvv

vvvv: Definição do vácuo de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Este é um valor não titulado. Os intervalos de 
vácuo e pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de vácuo correntemente selecionadas no 
dosificador.

2.2.8 Comando de Definição do Vácuo da Memória

Este comando atualiza o valor do vácuo na alocação de memória especificada no comando. Este comando atualiza 
a janela LCD para a alocação de memória especificada.

Formato Host: VH--CHcccVvvvv

ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399. O dosificador limita automaticamente o valor para evitar 
quaisquer erros.

vvv: Definição do vácuo de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Este é um valor não titulado. Os intervalos de 
vácuo e pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de vácuo correntemente selecionadas no 
dosificador.

2.2.9 Comando de Definição do Tempo

Este comando atualiza o valor do tempo de dosificação na alocação de memória corrente

Formato Host: DS--Tttttt 

ttttt: Valor do tempo de dosificação de 4 ou 5-algarismos, excluindo o ponto decimal. O intervalo válido é 0,0000 
a 9,9999. Este comando aceita 3 ou 4 lugares decimais.

2.2.10 Comando de Definição do Tempo da Memória

Este comando atualiza o valor do tempo de dosificação na alocação de memória especificada no comando. Este 
comando atualiza a janela LCD para a alocação de memória especificada.

Formato Host: DH--CHcccTttttt

ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399. O dosificador limita automaticamente o valor para evitar 
quaisquer erros.

ttttt: Valor do tempo de dosificação de 4 ou 5-algarismos, excluindo o ponto decimal. O intervalo válido é 0,0000 
a 9,9999. Este comando aceita 3 ou 4 lugares decimais.

2.2.11 Comando de Definição do Vácuo‑Pressão da memória

Este comando atualiza o valor do tempo, pressão e vácuo de dosificação na alocação de memória especificada no 
comando. Este comando atualiza a janela LCD para a alocação de memória especificada.

Formato Host: EM--CHcccTtttttPppppVvvvv 

ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399. O dosificador limita automaticamente o valor para evitar 
quaisquer erros.

ttttt: Valor do tempo de dosificação de 5 algarismos, excluindo o ponto decimal. O intervalo válido é 0,0000 a 
9,9999.

pppp: Valor da pressão de dosificação de 4 algarismos, excluindo o ponto decimal. Os intervalos de pressão e 
pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de pressão correntemente selecionadas no 
dosificador.

vvvv: Definição do valor do vácuo de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Os intervalos de vácuo e pontos 
decimais válidos são determinados pelas unidades de vácuo correntemente selecionadas no dosificador.

Apêndice B — Protocolo de conexão RS‑232 
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2.2.12 Comando de Definição das Unidades de Pressão

Este comando define as unidades que o dosificador está a usar para indicar a pressão.

Formato Host: E6--uu

uu: Unidades de pressão. 00 = PSI, 01 = BAR, 02 = KPA.

2.2.13 Comando de Definição das Unidades de Vácuo

Este comando define as unidades que o dosificador está a usar para indicar o vácuo.

Formato Host: E7--uu

uu: Unidades de vácuo. 00 = KPA, 01 = Polegadas H2O, 02 = Polegadas Hg, 03 = mmHg, 04 = TORR.

2.2.14 Apagar Memórias dos Parâmetros de Dosificação

Este comando reinicializa as locações de memória dos parâmetros de dosificação pondo-as todas a 0.

Formato Host: CL-- 

2.2.15 Comando de Apagamento da Contagem de Depósitos

Este comando apaga o contador de depósitos no dosificador pondo-os todos a zeros.

Formato Host: EA-- 

2.2.16 Reset do Comando de Incremento Automático

Este comando efetua o reset das funções de Incremento Automático. O Ultimus V define o Endereço de Memória 
para o Valor de Endereço Inicial, reset dos contadores e apaga o alarme de incremento automático. Se o Ultimus V 
não está no modo contagem ou temporização, o dosificador devolve um erro (A2).

Formato Host: SE-- 

2.2.17 Comando On/Off do Incremento Automático

Este comando habilita ou desabilita o modo de Incremento Automático. Quando se habilita o Modo de Incremento 
Automático, o Ultimus V habilita o Modo Contagem. Este comando não é necessário para habilitar o Modo de 
Incremento Automático. O Modo de Incremento Automático pode ser usado em vez desse.

Formato Host: AI--i

i: Habilitar Comando. 0=OFF, 1 = ON

2.2.18 Comando do Modo de Incremento Automático

Este comando comuta o Modo de Incremento Automático para o modo Temporizador, Contagem, ou Sequência 
Automática. Este comando também atualiza os quatro algarismos mais baixos do valor disparador.

Formato Host: AC--SsDdddd 

s: Modo Comando. 1 = Modo Temporizador, 2 = Modo Contador, 4 = Modo Sequência Automática.

dddd: Valor Disparador. 0001–9999
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2.2.19 Definir Comando Endereço de Início e Fim

Este comando descarrega os endereços de início e fim do incremento automático.

Formato Host: SS--SsssEeee

sss: Endereço de Início 000–399

eee: Endereço de Fim 000–399

2.2.20 Definir Comando Valor Disparador

Este comando descarrega o valor disparador de 5 algarismos na alocação de memória corrente

Formato Host: EQ--Tttttt

ttttt: Valor Disparador. 00001–99999

2.2.21 Definir Comando Relógio Tempo Real

Este comando define as horas no relógio de tempo real no Ultimus V

Formato Host: EB--HhhMmmAMa

hh: Horas. 0–23 para o formato 24 Horas, 1–12 para o Formato 12 Horas

mm: Minutos. 0–59

a: Formato da Hora 0 = AM, 1 = PM, 2 = Formato 24 Horas

2.2.22 Definir Comando Data e Hora Real

Este comando define a data no relógio de tempo real no Ultimus V

Formato Host: EC--MmmDddYyy

mm: Meses. 1–12

dd: Dias. 1–31

yy: Anos. 00–99
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2.2.23 Comando Definição Bloqueio por Operador

Este comando atualiza as definições de bloqueio por operador. Um “1” indica que está bloqueada uma opção. Um 
“0” indica que a opção não está bloqueada.

Formato Host:  EG--PAppppDTtDPpDVvMmDCcDMdAIaARuALbMMePUfVUgLAhCLjCOkAMn

pppp: Palavra-chave de 4 algarismos. É necessário que a palavra-chave corresponda à definida no dosificador. O 
dosificador restitui um erro se estiver incorreta.

t: Bloqueio do tempo de dosificação: “1”=bloqueado, “0”=habilitado (DT)

p: Bloqueio da pressão de dosificação (DP)

v: Bloqueio do vácuo de dosificação (DV)

m: Bloqueio da seleção da célula de memória (M)

c: Bloqueio da seleção de contagem dos depósitos (DC)

d: Bloqueio da mudança de modo de dosificação (DM)

a: Bloqueio da seleção do Modo de Incremento Automático (AI)

u: Bloqueio do Reset do Incremento Automático (AR)

b: Bloqueio do Reset dos Alarmes (AL)

e: Bloqueio da seleção do Menu Principal (MM)

f: Bloqueio da seleção do Menu das Unidades de Pressão (PU)

g: Bloqueio da seleção do Menu das Unidades de Vácuo (VU)

h: Bloqueio da seleção do Menu da Língua (LA)

j: Bloqueio da seleção do Menu Relógio/Data (CL)

k: Bloqueio da seleção do Menu de Comunicações (CO)

n: Bloqueio da seleção do Menu das Opções de Alarme (AM)

2.2.24 Definição do Comando da Língua

Este comando comuta a definição da língua do Ultimus V.

Formato Host: ED--LI: Language Index

0 = Inglês

1 = Francês

2 = Alemão

3 = Espanhol

4 = Italiano

5 = Chinês

6 = Japonês

7 = Coreano 
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2.2.25 Comando Definição Opções Alarme

Este comando define as opções para todos os Alarmes do Ultimus V. Um “1” indica que a função alarme está 
habilitada. Um “0” indica que a função alarme está desabilitada.

Formato Host: EI--INiIOoILlPOpPLbAEeAOa

i: Habilitação Alarme Entrada (IN)

o: Habilitação Saída de Alarme Entrada (IO)

l: Bloqueio Alarme Entrada (IL)

p: Habilitação Saída de Alarme Pressão (PO)

b: Bloqueio Alarme Pressão (PL)

e: Habilitação Alarme Incremento Automático (AE)

a: Habilitação Saída de Alarme Incremento Automático (AO)

2.2.26 Comando reset alarmes

Este comando apaga quaisquer alarmes bloqueados no Ultimus V.

Formato Host: EK--

2.2.27 Comando Dosificação

Este comando inicia um ciclo de dosificação no Ultimus V. Se a unidade está no modo temporizado, a unidade 
dosifica durante o tempo de dosificação definido correntemente, definido nos parâmetros de tempo de dosificação. 
Se a unidade está no modo contínuo, a unidade começa a dosificar. Então é necessário outro comando para 
terminar o ciclo de dosificação.

Formato Host: DI-

2.3 Comandos do Retorno
Para estes comandos, o host requer um conjunto de dados do dosificador, os quais o dosificador restituirá antes de 
terminar a transmissão.

2.3.1 Comando de Retorno do Tempo Pressão

Este comando restitui a pressão de dosificação e o tempo de dosificação de um endereço específico. Este 
comando atualiza a janela LCD para a alocação de memória especificada. “D0” é a letra “D” seguida por “0.”

Formato Host: UCccc

ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399. O dosificador limita automaticamente o valor para evitar 
quaisquer erros.

Formato de retorno: D0PDppppDTtttt

pppp: Definição da pressão de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Este é um valor não titulado. Os intervalos 
de pressão e pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de pressão correntemente 
selecionadas no dosificador.

ttttt: Valor do tempo de dosificação de 4 algarismos, excluindo o ponto decimal. O intervalo válido é 0,000 a 
9,999. Este comando corta o último decimal do tempo de dosificação. Isso serve para tornar este comando 
compatível com o protocolo Musashi FX808.

Apêndice B — Protocolo de conexão RS‑232 
(continuação)

Dosificador de Fluido de Alta Precisão Ultimus V

47www.nordsonefd.com/pt   Brasil: brasil@nordsonefd.com; +55 11 4195 2004 r.281/284   Portugal: portugal@nordsonefd.com; +351 22 961 94 00 
Vendas e serviços dos sistemas de aplicação Nordson EFD disponíveis em todo o mundo.



2.3.2 Comando de Retorno do Canal Memória, Pressão de Dosificação e Tempo de Dosificação

Este comando restitui o canal de memória corrente do Ultimus V, tempo e pressão de dosificação ao host. “D0” é a 
letra “D” seguida por “0.”

Formato Host: UD---

Formato de retorno: D0ChcccPDppppDTttttt

ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399. O dosificador limita automaticamente o valor para evitar 
quaisquer erros.

pppp: Definição da pressão de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Este é um valor não titulado. Os intervalos 
de pressão e pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de pressão correntemente 
selecionadas no dosificador.

ttttt: Valor do tempo de dosificação de 4 algarismos, excluindo o ponto decimal. O intervalo válido é 0,000 a 
9,999. Este comando corta o último decimal do tempo de dosificação. Isso serve para tornar este comando 
compatível com o protocolo Musashi FX808.

2.3.3 Comando de Retorno do Tempo Pressão Vácuo

Este comando restitui a pressão, o tempo e o vácuo de dosificação do endereço especificado. Este comando 
atualiza a janela LCD para a alocação de memória especificada. “D0” é a letra “D” seguida por “0.”

Formato Host: E8ccc

ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399. O dosificador limita automaticamente o valor para evitar 
quaisquer erros.

Formato de retorno: D0PDppppDTtttttVCvvvv

pppp: Definição da pressão de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Este é um valor não titulado. Os intervalos 
de pressão e pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de pressão correntemente 
selecionadas no dosificador.

ttttt: Valor do tempo de dosificação de 5 algarismos, excluindo o ponto decimal. O intervalo válido é 0,0000 a 
9,9999 segundos.

vvvv: Definição do vácuo de 4 algarismos excluindo o ponto decimal. Este é um valor não titulado. Os intervalos de 
vácuo e pontos decimais válidos são determinados pelas unidades de vácuo correntemente selecionadas no 
dosificador.

2.3.4 Comando de Retorno da Alocação de Memória

Este comando restitui a alocação de memória corrente para a qual o dosificador está definido. 
“D0” é a letra “D” seguida por “0.”

Formato Host: UA---

Formato de retorno: D0ccc

ccc: Alocação de memória de 3 algarismos de 0–399.

2.3.5 Comando de Retorno das Unidades de Pressão

Este comando define as unidades que o dosificador está a usar para indicar a pressão. 
“D0” é a letra “D” seguida por “0.”

Formato Host: E4--

Formato de retorno: D0PUuu

uu: Unidades de pressão. 00 = PSI, 01 = BAR, 02 = KPA.
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2.3.6 Comando de Retorno das Unidades de Vácuo

Este comando define as unidades que o dosificador está a usar para indicar o vácuo. 
“D0” é a letra “D” seguida por “0.”

Formato Host: E5--

Formato de retorno: D0VUuu

uu: Unidades de vácuo. 00 = KPA, 01 = Polegadas H2O, 02 = Polegadas Hg, 03 = mmHg, 04 = TORR.

2.3.7 Comando de Retorno do Estado Total

Este comando restitui o estado e os valores do modo de Incremento Automático, bem como o modo de 
dosificação. Este comando é o mesmo comando do Estado Total Musashi 808FX, assim o estado do modo Vácuo 
está incluído na linha de comando. O Ultimus V não suporta este modo; portanto estes dados são predefinidos em 
valores seguros. “D0” é a letra “D” seguida por “0.”

Formato Host: AU---

Formato de retorno: D0AIiMmSssssDdddddddVIqVvvvvIttttTMxSAaaaEAeee

i: Estado do modo de Incremento Automático. 0 = Off, 1 = Habilitado

m: Função do modo de Incremento Automático. 1 = Temporizador, 2 = Contador, 4 = Sequência 
Automática.

ssss: Valor Disparador. O algarismo superior é truncado para tornar esta função compatível com o comando 
Musashi.

ddddddd: Temporizador corrente/Valor do contador

q: 0 predefinido

vvvv: 0001 predefinido

tttt: 0001 predefinido

x: Modo de dosificação. 0 = Temporizado, 1 = Contínuo, 2 = Aprendizagem

aaa: Endereço Início Incremento Automático. 000–399

eee: Endereço Fim Incremento Automático. 000–399

2.3.8 Comando de Retorno do Valor Disparador

Este comando restitui o valor disparador de 5 algarismos na alocação de memória corrente.

Formato Host: ER--

Formato de retorno: D0TVttttt

ttttt: Valor disparador de 5 algarismos. O intervalo é de 00000 a 99999.

2.3.9 Comando de Retorno do Contador de Depósitos

Este comando restitui a contagem de depósitos de 7 algarismos que está memorizada no dosificador. 
“D0” é a letra “D” seguida por “0.”

Formato Host: E9--

Formato de retorno: D0SCccccccc

ccccccc: Contador de depósitos de 7 algarismos. O intervalo é de 0000000 a 9999999.
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2.3.10 Comando de Retorno do Relógio em Tempo Real

Este comando restitui a hora do relógio em tempo real no Ultimus V. 
“D0” é a letra “D” seguida pelo algarismo “0.”

Formato Host: EE--

Formato de retorno: D0HhhMmmAMa

hh: Horas. 0–23 para o formato 24 Horas, 1–12 para o Formato 12 Horas

mm: Minutos. 0–59

a: Formato da Hora 0 = AM, 1 = PM, 2 = Formato 24 Horas

2.3.11 Comando de Retorno da Data em Tempo Real

Este comando restitui a data do relógio em tempo real no Ultimus V.  
“D0” é a letra “D” seguida pelo algarismo “0.”

Formato Host: EF--

Formato de retorno: D0MmmDddYyy

mm: Meses. 1–12

dd: Dias. 1–31

yy: Anos. 00–99

2.3.12 Comando de Retorno do Bloqueio pelo Operador

Este comando restitui as definições de bloqueio pelo operador do Ultimus V. 
“D0” é a letra “D” seguida pelo algarismo “0.”

Formato Host: EH--PApppp

pppp: Palavra-chave de 4 algarismos. É necessário que a palavra-chave corresponda à definida no dosificador. O 
dosificador restitui um erro se estiver incorreta.

Formato de retorno: D0DTtDPpDVvMmDCcDMdAIaARuALbMMePUfVUgLAhCLjCOkAMn

t: Bloqueio do tempo de dosificação: “1”=bloqueado, “0”=habilitado (DT)

p: Bloqueio da pressão de dosificação (DP)

v: Bloqueio do vácuo de dosificação (DV)

m: Bloqueio da seleção da célula de memória (M)

c: Bloqueio da seleção de contagem dos depósitos (DC)

d: Bloqueio da mudança de modo de dosificação (DM)

a: Bloqueio da seleção do Modo de Incremento Automático (AI)

u: Bloqueio do Reset do Incremento Automático (AR)

b: Bloqueio do Reset dos Alarmes (AL)

e: Bloqueio da seleção do Menu Principal (MM)

f: Bloqueio da seleção do Menu das Unidades de Pressão (PU)

g: Bloqueio da seleção do Menu das Unidades de Vácuo (VU)

h: Bloqueio da seleção do Menu da Língua (LA)

j: Bloqueio da seleção do Menu Relógio/Data (CL)

k: Bloqueio da seleção do Menu de Comunicações (CO)

n: Bloqueio da seleção do Menu das Opções de Alarme (AM)
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2.3.13 Comando de Retorno das Opções de Alarme

Este comando restitui as definições correntes do alarme no Ultimus V. 
“D0” é a letra “D” seguida pelo algarismo “0.”

Formato Host: EJ--

Formato de retorno: D0INiIOoILlPOpPLbAEeAOa

i: Habilitação Alarme Entrada (IN)

o: Habilitação Saída de Alarme Saída (IO)

l: Bloqueio Alarme Entrada (IL)

p: Habilitação Saída de Alarme Pressão (PO)

b: Bloqueio Alarme Pressão (PL)

e: Habilitação Alarme Incremento Automático (AE)

a: Habilitação Saída de Alarme Incremento Automático (AO)

2.3.14 Comando de Retorno do Estado do Alarme

Este comando restitui o estado de cada um dos alarmes no Ultimus V. 
“D0” é a letra “D” seguida pelo algarismo “0.”

Formato Host: EL--

Formato de retorno: D0INiPApAIa

i: Entrada do Estado do Alarme: 1= Alarme definido, 2= Sem alarme

p: Estado do Alarme de Pressão

a: Estado do Alarme de Incremento Automático
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Para vendas e serviços Nordson EFD em mais de 
40 países, contacte EFD ou consulte o nosso site 
www.nordsonefd.com/pt.

Brasil 
+55 11 4195 2004 r. 281/284; brasil@nordsonefd.com

Portugal 
+351 22 961 94 00; portugal@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

O desenho de onda é uma marca registrada da Nordson Corporation. 
©2021 Nordson Corporation    7014083    v042821

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO DA NORDSON EFD

Os produtos da Nordson EFD são abrangidos por uma garantia de um ano desde a data de 
compra, contra defeitos de fabrico e de mão-de-obra (mas não contra danos provocados 
por uso impróprio, abrasão, corrosão, negligência, acidente, má instalação ou por material 
de distribuição incompatível com o equipamento) quando o quipamento é instalado e 
utilizado de acordo com as recomendações e instruções do fabricante.

Nordson EFD efetuará a reparação ou substituição sem quaisquer encargos do 
componente do equipamento que apresente defeitos, por devolução autorizada e pré-pago 
da peça à nossa fábrica durante o período da garantia. As únicas exceções são aquelas 
partesque normalmente se desgastam e devem ser rotineiramente substituídos, como, 
entre outras, válvulasdiafragmas, juntas, cabeças de válvulas, pontas e bocais.

Em nenhuma circunstância as obrigações da EFD derivantes desta garantia poderão 
exceder o preço de compra do equipamento.

Antes da utilização, o utilizador deve verificar se o produto está adequado para o uso 
a que se destina, e o utilizador assume todos e quaisquer riscos e responsabilidades 
relacionados. A EFD não dá garantias acerca da explorabilidade ou capacidade para 
uma utilização específica. Em nenhuma circunstância a EFD será responsável por danos 
acidentais ou por má utilização do equipamento.

Esta garantia só é válida se for utilizado ar sem óleo, limpo, seco e filtrado, onde aplicável.
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