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1. INTRODUÇÃO

O SmartScale é um coletor de dados inovador, desenvolvido com o objetivo de realizar a 
pesagem automática de aves sem a intervenção humana. Basta somente que a ave passe 
por sobre o prato de pesagem e a informação de peso é automaticamente capturada e 
armazenada.
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 1.1. Conteúdo da embalagem

Ao abrir a embalagem, veri�que se contém os seguintes itens:
> Central Smart Scale;
> Prato de Pesagem de Chão PPS-02;
> Kit de instalação Prato de Pesagem; 
> Manual do usuário;
> Manual de instalação e operação do aplicativo Peso Fácil.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Peso máximo permitido: 6Kg;
> Alimentação entrada da fonte: 200~250Vac;

> Capacidade diária de pesos: 1000 pesos.
> Tensão de operação – Central Smart: 12~24Vcc;

3. INSTALAÇÃO

Para iniciar o uso do Smart Scale, 
primeiramente o usuário deve 
realizar a montagem do Prato de 
Pesagem de Chão PPS-02, para 
isso é enviado o Kit de Instalação 
com os componentes listados ao 
lado:

 3.1. Montagem



 3.2. Local de instalação
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Pelo lado interno do tubo, passe 
pelos parafusos as arruelas e com o 
auxílio de uma chave combinada 
10mm aperte a porca travante até o 
cabo estar �rmemente preso.

Posicione o tubo junto ao suporte 
conforme a imagem a ao lado. 
Em seguida, encaixe os parafusos 
pelo lado externo. 

 3.1.1. Procedimento

> O Smart Scale deve ser instalado no aviário 
pelos orifícios de �xação localizados na parte 
superior e/ou inferior do equipamento, na 
altura desejada pelo usuário. 
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 3.3. Ligação do Prato de Pesagem ao Smart Scale

Ligar o prato de pesagem ao Smart Scale através do conector de sondas, localizado na 
saída do tubo de conexão e transporte. 
O Smart Scale possui um cabo de conexão com 1,5 metros de comprimento para facilitar 
o manuseio.

Região do tubo 
que deve ser 
utilizada para 
transporte.

> O prato de pesagem deve ser instalado em 
local nivelado (o mais plano possível).

> Para transportar o prato de pesagem de chão, 
deve ser utilizada a região indicada no tubo de 
conexão e transporte.
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4. COMPOSIÇÃO

O sistema Smart Scale é composto por:

Responsável pelo processamento das informações e armazenamento de até 1000 pesos 
diários por tempo indeterminado, ou seja, quando desligada, os dados permanecem 
armazenados na memória. Também possui uma IHM (Interface Homem-Máquina) para 
realizar as con�gurações necessárias para o processo de pesagem.

4.2. Prato de Pesagem de Chão PPS-02
O Prato de Pesagem de Chão deve ser posicionado no chão do aviário, sendo responsável 
por realizar a coleta das informações de peso e enviá-las a central para processamento. Este 
prato é resistente a umidade, poeira e demais compostos que possam ser encontrados no 
meio. Também possui um sistema de proteção contra excesso de peso.

4.3. Coleta de dados via aplicativo
O Smart Scale conta com o aplicativo Peso Fácil para coleta de dados das balanças.

4.1. Central

5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Através da IHM do Smart Scale é possível inserir as con�gurações para o funcionamento 
do coletor. Abaixo a descrição das teclas presentes na IHM.

TECLA FUNÇÃO

Acesso ao menu de con�gurações

Con�rmações de ajustes ou comando

Visualização dos dados armazenados

Move o cursor no visor

Aumenta o número selecionado pelo cursor

Diminui o número selecionado pelo cursor

       

MENU/SAIR

OK 

DADOS 



08

O coletor de dados Smart Scale vem com as seguintes con�gurações de fábrica: 

Peso máximo = 80%

Peso mínimo = 50%

Peso médio    = 100g

O Smart Scale tem capacidade de armazenar até 1000 leituras diárias de peso. 
Chegando ao seu limite, automaticamente a pesagem é parada, no visor é exibida a mensagem 
“Memória Cheia”, onde o coletor �cará parado aguardando que sua memória seja apagada.

6. PROGRAMANDO O SMART SCALE

O Smart Scale possui um menu de con�gurações, onde estão localizadas todas as funções 
do equipamento. 
Através do botão “Menu” é possível acessar as funções:

Pesar: Ao selecionar esta função, o equipamento pedirá o valor do peso médio do lote. 
Automaticamente o sistema importa a última média por ele calculada, mas caso necessite 
alterar, basta inserir o valor do peso desejado e con�rmar. Ao con�rmar, o sistema inicia a 
pesagem.

Aj. Vira: Nesta função é programada a hora que a balança executa automaticamente a 

função “Novo dia”, aumentando um dia na idade do lote além de realizar a gravação dos 
registros VER HOJE para VER DIAS.

Por exemplo, P.Máx= 80% e P.Min= 40%. Isso signi�ca que o sistema aceitará valores de 
pesos com até 80% acima do peso médio e pesos até 40% abaixo do peso médio.

Aj. Peso: Esta função tem a �nalidade de limitar uma faixa de pesos válidos para o 
sistema realizar a pesagem. Através desta função o usuário deve ajustar valores em % para 
Peso Máximo e Peso Mínimo. 

Novo dia: Através desta função é possível con�gurar a idade do lote das aves para 
realizar a pesagem. Uma vez con�gurada, o sistema realiza o auto incremento, mas 
necessita que a cada novo dia ou nova média esta função seja acionada. Com isso o 
sistema armazenará em memória os principais dados coletados de cada dia.
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Aj. Data: Através desta função é possível ajustar o relógio interno do Smart Scale com 
Data e Hora.

Aj. Tec: Através desta função é possível realizar a calibração �na do sistema com o prato 
de pesagem, utilizando-se de um peso padrão de no mínimo 1Kg. Acessando esta função, 
a senha de acesso 6575 é solicitada. Basta então, seguir os passos solicitados.

Ap. Hoje: Através desta função é possível apagar da memória os dados de peso que são 
armazenados do dia, ou seja, os pesos individuais de cada ave pesada. Ao chegar no �m de 
cada lote, sugere-se que execute esta função para eliminar informações de lotes antigos.

Ap. Dias: Através desta função é possível apagar da memória os dados de peso que são 
armazenados a cada dia de pesagem. Ao chegar ao �m de cada lote, sugere-se que 
execute esta função para eliminar informações de lotes antigos.

Obs: O peso informado deverá ser igual ao peso padrão conhecido.

6.1. Iniciando a pesagem

> Com o visor em “Smart F3”, pressione o botão “Menu/Sair”;

> Selecione a função Pesar, pressione OK.

> O Smart Scale inicializará, solicitando a con�rmação do Peso Médio do lote 
(Aj.Pmed). Caso a pesagem não seja realizada diariamente é necessário realizar 
a atualização do valor do peso. Caso a pesagem seja realizada diariamente, o 
sistema importa automaticamente o último valor de peso médio calculado. 
Porém, ainda assim, o usuário pode alterar o valor do peso médio.

> Con�rmando o valor do Peso Médio pressionando a tecla OK, será solicitado 
se deseja iniciar a pesagem, con�rmando novamente com a tecla OK, o sistema 
inicia automaticamente a pesagem, realizando antes os ajustes de tara.

Durante o Ajuste de Tara, é importante que não 
haja interferência sobre o Prato de Pesagem.



Para isso:

Como o Smart Scale possui dois registros de dados, é necessário apagar os dados nos dois 
registros, HOJE e DIAS.
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Esse registro de dados, armazena os dados de pesagem de cada dia de pesagem. 
Para apagar os dados desse registro, basta acionar a função Ap.Dias.

> A mensagem “Pesagem Parada” é exibida no visor indicando a parada correta da 
pesagem.
> Logo após a mensagem “Smart F3” é exibida, o que indica que o coletor se encontra 
parado, possibilitando a visualização dos dados.

> Pressione o botão “Menu/Sair”. 

6.2. Parando a pesagem

6.3. Apagar dados de armazenamento

Esse registro de dados, armazena os dados de pesagem do dia da pesagem. 
Para apagar os dados desse registro, basta acionar a função Novo Dia ou através da função 
Ap.Hoje.

Apagando HOJE:

Apagando DIAS:

Obs: O sistema Wi-Fi suporta 45 dias de registro, com limite de 1000 registros 
diários. Devido a isso, recomenda-se apagar o registro dos dados nos dois modos no 
início de cada lote. 

Para que os pesos coletados durante a pesagem 
sejam armazenados corretamente em memória, 
é necessário que a pesagem seja parada como descrito.
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COMPOSIÇÃOO Smart Scale possui dois modos de visualização dos dados coletados:

7. VISUALIZANDO OS DADOS

7.1. Sistema Wi-Fi
O sistema Wi-Fi do Smart Scale permite ao usuário visualizar os dados coletados e 
armazenados pelo equipamento diretamente no celular. Para isso, basta fazer o download 
do Aplicativo Peso Fácil (disponível para sistema Android na Play Store). 

> Para alterar entre os dados armazenados. pressione a tecla “Dados”.
> Con�rme a seleção através da tecla “OK”;

Para o uso completo e e�ciente do aplicativo, é enviado o Manual de Instalação e 
Operação do Aplicativo Peso Fácil impresso junto com o equipamento. Este manual, 
assim como todos os outros manuais de produtos, estão disponíveis para download no 
site da InoBram: www.inobram.com.br.

> Para alterar entre os dados armazenados, pressione a tecla “Dados”.

> Pressione a tecla “Dados”;

Ver dias:

> Con�rme a seleção através da tecla “OK”;

> Pressione a tecla “Dados”;
> Selecione o modo de visualização dos dados;

O sistema armazena o valor de cada peso coletado, peso máximo, peso mínimo, 
número de aves pesadas e a média do lote até o momento que se iniciar um novo dia. 
Para visualizar esses dados:

> Selecione o modo de visualização dos dados;

Ver hoje:

O sistema armazena o valor de cada peso coletado, peso máximo, peso mínimo, 
número de aves pesadas e a média do lote até o momento que se iniciar um novo dia. 
Para visualizar esses dados:

8. MENSAGENS DE POSSÍVEIS ERROS

Tara erro > Possível erro na calibração da tara do prato. > Refazer procedimento.

Erro-12 > Erro na leitura do peso. > Prato ou central com defeito.

Erro-13 > Erro na calibração do Prato de Pesagem. > Sensor de medição dani�cado.
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9. INSTRUÇÕES DE USO

> Recomenda-se o uso de uma proteção de Eucatex sob o prato de pesagem, com a 
�nalidade de proteger o prato da umidade da cama do aviário.

> Para mudar o Prato de Pesagem de posição, basta parar a pesagem, mudar a posição, 
posicionar o prato coletor nivelado e iniciar novamente a pesagem. Durante a coleta 
desses dados não é necessária realizar a recon�guração do prato.

> Para obter uma média uniforme do peso, é necessário realizar a coleta dos pesos em no 
mínimo 3 pontos distintos do aviário, ou seja, o prato de pesagem deverá ser posicionado 
em 3 pontos diferentes. Dessa forma, é possível garantir a con�abilidade dos dados 
obtidos . O horário mais indicado para a coleta da média do peso do lote é no período da 
manhã, horário em que as aves estão em plena movimentação. O prato de pesagem pode 
�car permanentemente no interior do aviário coletando dados.

> Para uma correta captura dos pesos, o Smart Scale necessita que os parâmetros de Peso 
Mínimo e Peso Máximo sejam ajustados corretamente. Nunca deixar o valor do Peso 
Mínimo muito abaixo do real e também nunca deixar o valor do Peso Máximo muito acima 
do valor real, pois isso pode acarretar erro no valor das leituras de peso e peso médio.

> Recomenda-se também instalar plugs de alimentação individual para cada central, 
facilitando assim o uso e a manutenção.

> Durante o lote, é aconselhado que, através de um peso conhecido seja feita uma 
veri�cação do valor pesado pelo sistema. Caso o valor lido pela central seja muito diferente 
do correto, deve-se realizar a calibração do sistema.

> Em caso de falta de energia, o Smart Scale não perderá os dados já coletados. Assim que 
houver o retorno da energia, automaticamente a pesagem é reiniciada.
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10. CUIDADOS

> Durante o processo do lote em andamento, recomenda-se realizar a limpeza do prato de 
pesagem regularmente, retirando os resíduos internos e higienizando-o com esponja ou 
pano umedecido em água e sabão neutro. Sempre reposicionar o prato em nível.

> Nunca carregar o Prato de Pesagem PPS-02 através do cabo de sinal, pois pode 
dani�car o sistema. O mesmo possui a região apropriada para carregá-lo, indicada no tubo 
de conexão e transporte, conforme mostrado na �gura da página 06 deste manual.

> Ao �nal de cada lote, deve-se retirar o Smart Scale do interior do aviário, limpá-lo e 
armazená-lo em local seguro.

> Nunca utilizar 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.
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GARANTIA

Termo de Garantia

>Despesa de Retorno do produto até a Fábrica para conserto;

 Os produtos fabricados INOBRAM 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.

>Erro de instalação ou mau uso;

A Garantia não Cobre

>Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
>Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios 

(descargas atmosféricas).

>Desgaste natural das peças ou do produto; 

>Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especi�cação do manual 
de cada produto.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou 
inadequados às aplicações para as quais se destinam.

Utilização da Garantia

  www.inobram.com.br

Contato Assistência Técnica:

  E-mail: meajuda@inobram.com.br

 Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente 
acondicionado ou bem embalado para a INOBRAM 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 constantemente possa estar melhorando o 
produto. 



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
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