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PRECAUÇÕES 

 

  



 

Manual Ipesa 698900287-00   3 

PRECAUÇÕES 
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PREFÁCIO 

Obrigado por adquirir a SW 2 . 

Esta linha de produtos foi desenhada, sob apertado controle de qualidade e com performance 

superior. O seu negócio pode dispor da qualidade e fiabilidade dos nossos produtos.  

Acreditamos ser capazes de corresponder às suas necessidades e expectativas convenientemente.  

Este manual irá assisti-lo no manuseamento apropriado da sua SW 2.  

Por favor mantenha-o acessível para futuras necessidades.  

NOMES E FUNÇÕES 

VISTA GERAL 

 

 

 

DISPLAY E TECLADO 
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FUNÇÕES 

 

TECLA FUNÇÃO

 
Utilize para definir o Zero 

 
Utilize para introduzir ou cancelar a Tara de um produto. 

 

Utilize para modificar a unidade de pesagem, seguindo a seguinte 
ordem no display:
[kg] �

 
Utilize para seleccionar e manter a configuração escolhida. 

 
+ 

 
Utilize para converter a unidade de pesagem

 
+ 

 

Utilize para forçar a estabilidade do peso do produto. A leitura 
mostrada será um valor médio de um conjunto de leituras.

 

 

  

FUNÇÃO 

Utilize para definir o Zero  

Utilize para introduzir ou cancelar a Tara de um produto. 

Utilize para modificar a unidade de pesagem, seguindo a seguinte 
ordem no display:  

� [WL on or off] � [PCS] � [kg] 

Utilize para seleccionar e manter a configuração escolhida. 

Utilize para converter a unidade de pesagem. 

Utilize para forçar a estabilidade do peso do produto. A leitura 
mostrada será um valor médio de um conjunto de leituras.
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Utilize para introduzir ou cancelar a Tara de um produto.  

Utilize para modificar a unidade de pesagem, seguindo a seguinte 

Utilize para seleccionar e manter a configuração escolhida.  

Utilize para forçar a estabilidade do peso do produto. A leitura 
mostrada será um valor médio de um conjunto de leituras. 
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OPERAÇÕES  

Ligue o equipamento utilizando o interruptor ON/OFF. O equipamento fará a contagem de teste. 

Quando o peso estiver estável, o display mostrará o símbolo 

Se o prato estiver vazio o display mostrará 0.000, caso não apresente este valor poderá pr

tecla , para o colocar a Zero.

Modo de Pesagem Simples

 

Pesagem com Tara 

 

Modificação da unidade

Pressione as teclas  e 

Na versão europeia, apenas est

 

 

  

Ligue o equipamento utilizando o interruptor ON/OFF. O equipamento fará a contagem de teste. 

Quando o peso estiver estável, o display mostrará o símbolo ( ) activo. 

Se o prato estiver vazio o display mostrará 0.000, caso não apresente este valor poderá pr

, para o colocar a Zero. 

Modo de Pesagem Simples 

 

Coloque o produto no prato da balança.

 

Remova o produto do prato da balança.

 

Coloque o recipiente na balança. 

 
Pressione a tecla . 

 

Coloque o produto dentro do recipiente. O display 
mostrara apenas o peso do produto colocado.

 

Remova o recipiente e o produto. O display 

mostrara o peso do recipiente com o símbolo”

 
Pressione a tecla  e o display será colocado a 
"0.000". 

Modificação da unidade 

, para activar a selecção de unidade.  

tão disponibilizadas as medidas em kg. 
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Ligue o equipamento utilizando o interruptor ON/OFF. O equipamento fará a contagem de teste.  

Se o prato estiver vazio o display mostrará 0.000, caso não apresente este valor poderá pressionar a 

Coloque o produto no prato da balança. 

Remova o produto do prato da balança. 

do recipiente. O display 
mostrara apenas o peso do produto colocado. 

Remova o recipiente e o produto. O display 

mostrara o peso do recipiente com o símbolo”-“.④  

e o display será colocado a 
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Função Hold 

Função de comparação –

 

 

  

 

Quando o peso estiver instável, pressione a tecla 

  

 
" -Fn- " aparecerá no display 

 

Pressione a tecla . E o display mostrará "hOLd" 
duas vezes 
 

 

Então, o valor médio das pesagens será mostrado 
duas vezes e a função " hOLd " será desactivada 
automaticamente. 

– Definição dos limites Máximo e Mínimo (HI / LOW) 

 

Pressione a tecla  até que no display surja
OFF". A indicação "WL OFF" sinaliza que o modo de 
comparação não está activo. 

 

Pressione a tecla  para ativar esta função
mostra "WL ON". 

 

Pressione a tecla  uma vez para definir o limite 

mínimo. O display mostrará "1.000" e o primeiro dígito 
estará a piscar. 

 

Pressione a tecla  para aumentar o número

avançar para o próximo digito pressione 

 

Pressione a tecla  para definir o limite máximo ”

HIGH limit”. O display mostra "2.000" e poderá modificar o 
valor da mesma forma. 

 

Após definir o limite máximo “ HIGH limit

pressionando , então o display mostra 

Se definiu “HIGH limit” e ” LOW limit” de forma incorrecta
o display mostrará "Err". Poderá ser necessária nova 
definição. Exemplo: LOW LIMIT=2.990 kg 
LIMIT=1.990 kg está incorrecto pois máximo é menor que 
o mínimo. Se forem definidos com o mesmo valor dará 
"Err". 

 

Teste: HIGH = 2.990kg e LOW = 1,990kg.
Se o peso na balança for de 2kg, estando entre 
LOW a balança apita devagar. 
Se for maior que 2.990kg, HIGH, apita rapidamente
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, pressione a tecla 

. E o display mostrará "hOLd" 

Então, o valor médio das pesagens será mostrado 
duas vezes e a função " hOLd " será desactivada 

Definição dos limites Máximo e Mínimo (HI / LOW)  

até que no display surja "WL 
sinaliza que o modo de 

para ativar esta função. O display 

uma vez para definir o limite 

e o primeiro dígito 

para aumentar o número. Para 

avançar para o próximo digito pressione . 

para definir o limite máximo ” 

e poderá modificar o 

HIGH limit” pode sair 

, então o display mostra "End". 

” de forma incorrecta, 
Poderá ser necessária nova 

LOW LIMIT=2.990 kg e HIGH 
pois máximo é menor que 

. Se forem definidos com o mesmo valor dará 

1,990kg. 
Se o peso na balança for de 2kg, estando entre HIGH e 

apita rapidamente. 
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Função de Contagem  

Contagem sem Tara 

 

 

  

 

Display inicial. 

 

Pressione  duas vezes, para entrar em modo de 
amostragem. 

 

Pressione  para seleccionar o tamanho da 
amostra: 10, 20, 50, 100, 200, ou 500 unidades.

 

Se selecionar "P = 10" como amostra, coloque 10 
unidades na balança.  

Pressione  para definir amostra. 

 

Ponha todas as peças na balança, e verifique o 
numero de peças no display. 

 

Retire todas as peças da balança. 
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duas vezes, para entrar em modo de 

para seleccionar o tamanho da 
amostra: 10, 20, 50, 100, 200, ou 500 unidades. 

"P = 10" como amostra, coloque 10 

 

Ponha todas as peças na balança, e verifique o 
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Contagem com Tara 

 

* Valor da divisão ( "e" ) varia consoante a capacidade da balança. Verifique as especificações da 

balança. 

 

 

  

 

Pressione  duas vezes, para entrar em modo de 
amostragem. 
"P = 0" é mostrado no display, 

 

Coloque o recipiente na balança, e pressione
definir a tara. Então, seleccione 10, 20, 50, 100,200, 

500 como unidades de amostra, pressionando

 

Se o número de unidades de amostra for

unidades de amostra na balança. Pressione
gravar. 

 

Ponha todas as peças na balança, e verifique o numero de 
peças no display. 

 

Retire todas as peças da balança. 

 

Retire o recipiente da balança. 

 

Pressione "Tare" para sair da função de tara.

 

Se na fase de amostragem o display mostrar
Indica que a contagem não teve sucesso, o que 
a. peso da unidade ≤1/2 e * 
b. peso na balança ≤2% da capacidade 
balança. 

Valor da divisão ( "e" ) varia consoante a capacidade da balança. Verifique as especificações da 
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duas vezes, para entrar em modo de 

Coloque o recipiente na balança, e pressione  para 
10, 20, 50, 100,200, ou 

pressionando . 

de unidades de amostra for 20, coloque 20 

unidades de amostra na balança. Pressione  para 

Ponha todas as peças na balança, e verifique o numero de 

para sair da função de tara. 

Se na fase de amostragem o display mostrara "LACK".  
Indica que a contagem não teve sucesso, o que se deve a: 

da capacidade máxima da 

Valor da divisão ( "e" ) varia consoante a capacidade da balança. Verifique as especificações da 
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CONFIGURAÇÕES (SETUP MODE)

O modo de configurações, permite ao utilizador configurar a utilização da balança, no que se refere 

ao backlight e as comunicações. De seguida informamos como configurar o backlight (On/Off) e as 

comunicações RS232.  

 

 

Tabela 1 – Configurações 

 

MENU DISPLAY

Backlight 

RS-232C 

 

 

  

CONFIGURAÇÕES (SETUP MODE) 

O modo de configurações, permite ao utilizador configurar a utilização da balança, no que se refere 

ao backlight e as comunicações. De seguida informamos como configurar o backlight (On/Off) e as 

 

Asseguresse que a balança está desligada (

Mantendo pressionada a tecla , ligue a balança. 

display mostrará “U – SEt” 
(Assim que libertar a tecla, as definições actuais serão 
exibidas) 

 

Poderá modifcar as configurações pressionando
Verifique Tabela 1. 

 

Pressione  para gravar as configurações. O display 

avançará para “RS-St” permitindo as configurações do 
RS232 (Por defeito encontram-se em “RS

 
Poderá modificar pressionando . Verifique Tabela 1

 

Pressione  para gravar as configurações. O display 
reiniciará e mostrará a contagem de teste.

DISPLAY DESCRIÇÃO 

   
Backlight desactivo 

   
Backlight activo quando balança em uso

   
Backlight sempre activo 

    
Se peso estável, envio das informações. Envio 
automático. 

    
Envio contínuo. 

    
Comunicação com PC 
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O modo de configurações, permite ao utilizador configurar a utilização da balança, no que se refere 

ao backlight e as comunicações. De seguida informamos como configurar o backlight (On/Off) e as 

desligada (OFF).  

, ligue a balança. O 

(Assim que libertar a tecla, as definições actuais serão 

Poderá modifcar as configurações pressionando . 

para gravar as configurações. O display 

St” permitindo as configurações do 
se em “RS-St”). 

Verifique Tabela 1. 

para gravar as configurações. O display 
reiniciará e mostrará a contagem de teste. 

Backlight activo quando balança em uso 

Se peso estável, envio das informações. Envio 



 

Manual Ipesa 698900287-00   11 

COMUNICAÇÕES RS232 

Informações referentes às comunicações RS-232C.  

 

Ligação RS232 

 

� 8-BIT ASCII  

� Sem paridade 

� 1 stop bit 

� baud rate 9600 

 

Interface USB 

 

 

 

Protocolo RS232 
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Descrição dos dados transmitidos 

 

DADOS Valor(HEX) Descrição 

SOH 01h Inicio do Cabeçalho 

STX 02h Inicio do texto 

STA S(53h),U(55h) S: Estavél , U:Instavel 

SIGN -(2Dh),SP(20h) Símbolo referente a informação de peso 

W5~W0  Informação de peso 

UN1,UN2 KG,LB Unidade de pesagem 

BCC  Dígito de validação (^) 

ETX 03h Fim do texto 

EOT 04h Fim de transmissão 

 

COMANDO : DC1(0X11) FORMATO DE ENVIO BALANÇA->PC  
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BATERIA 

Aviso bateria baixa 
 

Quando a bateria está em nível baixo, a indicação de "LowbAt" fica visível no ecrã. 

Deverá proceder ao carregamento da bateria assim que possível. Se não proceder imediatamente 

ao carregamento, existirão danos na bateria, que encurtarão a sua durabilidade. 

Se insistir na utilização da balança quando em bateria baixa, os resultados poderão não ser 

precisos. 

 

LISTA DE ERROS 

Mensagem de Erro Descrição Resolução 

 

O erro "Z-Err" ocorre quando 
existe uma variação do valor de 
Zero desde da ultima calibração. 

Contacte o seu agente autorizado. 

 

Quando os limites HIGH e LOW 
são definidos com o valor igual 
ou superiores à capacidade 
máxima da balança. 

Redefina os valores para HIGH e 
LOW. 

 

O erro "d-Err" aparece quando 
os limites HIGH e LOW estão 
definidos com unidades de 
pesagem desajustadas. 

Redefina a unidade de pesagem. 

 
O erro "Err 3" refere-se à 
sobrecarga. Retire o peso da balança 

 
Erro " LowbAt " indica bateria 
baixa. 

Proceda ao carregamento imediato 
da bateria. 
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ESPECIFICAÇÕES 

Modelo SW 2 

 

Capacidade 

Dual 
Interval Single 

Dual 
Interval Single 

Dual 
Interval Single 

Dual 
Interval Single 

Max 
1.5/3kg 

Max 
3kg 

Max 
3/6kg 

Max 
6kg 

Max 
6/15kg 

Max 
15kg 

Max 
15/30kg 

Max 
30kg 

e e=0.5/1g 

e=1g 
e=0.5g 
e=0.2g 
e=0.1g       

e=1/2g 

e=2g 
e=1g 
e=0.5g 
e=0.2g 

e=2/5g 

e=5g 
e=2g 
e=1g 
e=0.5g 

e=0.5/1g 

e=10g 
e=5g 
e=2g 
e=1g 

Resolução 1/3000  1/3000~1/
30000 

1/3000  1/3000~1/30000 1/3000  1/3000~1/30000 1/3000  1/3000~1/30000 

Tare Max. -1.4995 kg -2.999 kg -2.999 kg -5.998 kg -5.998 kg -14.995 kg -14.995 kg -29.990 kg 

Display 115 x 35 [mm] / 45 " x 15.5 " 6 Dígitos LCD 

Símbolos STABLE, ZERO, TARE, g, kg, lb, oz, Low Battery; HI / OK / LO & PCS  

Teclas ZERO/ UNIT, TARE/ HOLD , MODE,FUNCTION 

Funções 
Pesagem, Hold, Conversão Unidade,  
Contagem-Contagem por amostragem : 10~100,200, 500 
Comparação de peso : hi, ok, low 
Backlight ON/OFF  

Dimensões 250 (W) x 281 (D) x 110 (H)[mm]  

Tam. prato 226 (W) x 187 (D)[mm]  

Peso 1.8 kg 

Alimentação 1.5 V x 3 unid. (Baterias D), Pb 4 V4 A, 6 V Adaptador 

Dur. Bateria Aprox. 300 horas (Bateria Magnésio) / 600 horas (Alcalinas a 20 °C /68 °F) / Backlight off  

Temp. 
Operação 

-10 °C ~ +40 °C / 14 °F ~ 104 °F 

Opções 6V Adaptador 500mA, Pb 4V4A, Display cliente, RS232, USB, Prato Inox 

※ Nota: Especificações de fábrica – Sujeitas a modificações sem aviso prévio. 
 


