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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Conector de 
ligação com 
a sonda.

INTRODUÇÃO

Antes de instalar o seu Prato de Pesagem PPS-02, leia atentamente todas as instruções 
contidas neste manual. Para que o Prato de Pesagem PPS-02 conserve suas características e 
funcione perfeitamente, é fundamental que as instruções descritas sejam seguidas.

1.1 Conteúdo da embalagem
Ao abrir a embalagem veri�que se contém os seguintes itens:
> Prato de Pesagem com o tubo de conexão e transporte desmontado;
> Kit de instalação;
> Manual de instalação.

> O Prato de Pesagem PPS-02 
foi desenvolvido para pesagem 
de aves somente;

> Não exceder o peso máximo 
permitido;

> Manusear o Prato de Pesagem 
PPS-02 sempre pela região 
indicada, com cuidado. 

Região do tubo 
que deve ser 
utilizada para 
transporte.

Peso máximo
permitido:

6Kg



MONTAGEM

3.1 Montagem
Para a  instalação do prato de 
pesagem de chão é necessário fazer a 
montagem do tubo de transporte e 
conexão, para este procedimento é 
enviado com o prato de pesagem o kit 
de instalação com os componentes 
listados na tabela ao lado:

3.1.1 Procedimento
Posicione o tubo junto ao suporte 
conforme imagem, em seguida 
encaixe os parafusos pelo lado 
externo. Pelo lado interno da peça 
passe pelos parafusos as arruelas e 
c o m  o  a u x í l i o  d e  u m a  c h a v e 
combinada 10mm aperte a porca 
travante até o cabo estar �rmemente 
preso.

KIT DE INSTALAÇÃO
COMPONENTE DESCRIÇÃO QUANT.

Parafuso 6x16 
sextavado - 8.8MA

Arruela 6mm lisa
métrica - zincada

Porca sextavada
MA 6CHV 10 travante
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3.2 Local de Instalação
O Prato de Pesagem PPS-02 deve ser instalado em local nivelado (o mais plano possível).

3.3 Ligar o Prato de Pesagem PPS-02 a sonda K
O Prato de Pesagem PPS-02 deve ser ligado a Sonda K pelo conector de ligação com a sonda. 
Após a ligação, realizar o procedimento de calibração apresentado no manual que 
acompanha a Sonda K. 

CUIDADOS COM O PRATO DE PESAGEM PPS-02
Para garantir que a pesagem realizada pelo Prato de Pesagem PPS-02 obtenha sempre 
valores precisos, é indicado retirar os resíduos internos e higienizar o prato regularmente, 
com esponja ou pano umedecido em água e sabão neutro.

> Nunca utilize álcool, thinner ou outros solventes químicos 
na limpeza do prato de pesagem.

> Nunca utilizar jato de alta pressão para  realizar a limpeza 
do prato de pesagem.



Termo de Garantia

 Os produtos fabricados InoBram Automações possuem um prazo de 12 (doze) 
meses de  garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 
26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda 
consignada que consta na Nota Fiscal.
Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou 
inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia não Cobre

>Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
>Desgaste natural das peças ou do produto; 
>Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
>Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios 

(descargas atmosféricas);
>Erro de instalação ou mau uso;
>Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especi�cação do manual 

de cada produto.

Utilização da Garantia

 Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente 
acondicionado ou bem embalado para a InoBram Automações e com nota �scal. 
Também é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito 
ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de 
assistência técnica e também para que a InoBram Automações constantemente possa 
estar melhorando o produto. 

Contato Assistência Técnica:

  www.inobram.com.br

  E-mail: suporte@inobram.com.br

GARANTIA
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SAC: +55 46 3225-6575

Rua Maria Daminelli Marini, 10670 
Parque Industrial Bairro Planalto

85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil

contato@inobram.com.br

www.inobram.com.br

/inobram automações/
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