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GARANTIA

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: meajuda@inobram.com.br



1. INTRODUÇÃO

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

02

O Conjunto Sensor de Carga L-5000 proporciona facilidade para mensurar o 
consumo de ração através do sistema instalado nos pés do silo, garantindo que a 
pesagem seja e�ciente. 

> Sapata oscilante;
> Kit de instalação;
> Manual de instalação.

2.1. Composição do produto

Sapata oscilante

Chumbadores

Parafuso �xação pé do silo

Cabo de aterramento

Porca �xação cabo de aerramento

Parafuso �xação cabo de aerramento 
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3. INSTALAÇÃO

Para instalar o Conjunto Sensor de Carga L-5000, 
deve ser realizado o corte do pé do silo. Portanto, 
posicione a sapata oscilante  em frente ao pé do silo 
e com o auxilio de uma régua marque a altura do 
corte, conforme indicado:

1º. Posicione a sapata oscilante em frente ao pé do 
silo, e com o auxílio de uma régua, marque a altura do 
corte, conforme indicado na �gura 02.

2º. Utilize uma lixadeira para cortar o pé do silo (�gura 
03).

3º. Posicione a sapata oscilante embaixo do pé do silo 
(per�l)e use de uma furadeira, com broca 13mm para 
concreto, para realizar a furação de fixação dos 
chumbadores (�gura 04). 

4º. Encaixe os chumbadores com a ajuda de um 
martelo 

5º. Atarraxe o parafuso que �xa a sapata ao pé do silo 
até o �m da rosca. A contra porca deve ser atarraxada 
até chapa de �xação de silo, para isso use uma chave 
de boca 24mm. (�gura 05).   

Figura 02

Figura 03

Figura 04

Obs.: O per�l de �xação do pé do silo d e ser retirado da 
parte cortada e �xadanovamente, no pé do silo.  
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O chumbador que possui o cabo de aterramento deve 
ser �xadonormalmente e o terminal livre do cabo de 
aterramento deve ser �xadono pé do silo. 
Com o auxilio de uma furadeira, usando broca 6,5mm, 
fure o pé do silo para �xaçã.

Figura 05

Figura 06

                                      IMPORTANTE!

Para �xaro terminal do cabo usar uma chave de fenda 
para o parafuso e uma chave de boca 10 para a porca.

4. CUIDADOS COM O PRODUTO 

Evitar bater o conjunto para não gerar danos ao sensor da célula de carga;
Não realizar soldas no silo com o conjunto em funcionamento; 

Ao realizar solda, desligue a alimentação do módulo de junção, e não 
   prender o negativo da máquina de solda na sapata da célula de carga.

O cabo preto da sapata oscilante deve ser ligado ao 
módulo de junção dentro da Central de Pesagem 
SPS, conforme manual da central escolhida.
Após ligar os cabos na Central, �xar as sobras dos 
cabos na estrutura do silo, evitando possíveis 
acidentes. 
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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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