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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�caçãodo 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 �sca. 
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

GARANTIA



1. INTRODUÇÃO
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2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Manípulo para ajuste de altura
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4. CUIDADOS COM O PRODUTO

 3.2. Local de instalação

Para garantir que a pesagem realizada pelo Prato de Pesagem PPS-01 obtenha sempre 
valores precisos, é indicado retirar os resíduos internos e higienizar o prato regularmente, 
utilizando esponja ou pano umedecido em água e sabão neutro.

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

> Ao utilizar jato de alta pressão para  realizar a limpeza, não 
molhar a célula de carga.

O Prato de Pesagem Suspenso PPS-01 é utilizado para realizar a coleta de pesos de aves.
Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instruções contidas 
neste manual. 
Para que o Prato de Pesagem Suspenso PPS-01 conserve suas características e funcione 
perfeitamente, é fundamental que as instruções descritas sejam seguidas.

> Pesagem até de aves até 6Kgs;
> O número de aves sobre o prato 
não deve exceder o peso máximo 
permitido de 30Kg;
> Ajuste de altura: Mínimo 1,86 - 
Máximo 3,12m;
> É necessária uma Sonda K para 
receber as leituras da pesagem.

4º. No tubo superior 1” com olhal, deve ser encaixado 
o mosquetão inferior da célula de carga.(�g.4)

O Prato de Pesagem Suspenso PPS-01 deve ser 
instalado através do mosquetão superior em local de 
preferência do usuário, sendo compatível com o 
peso do produto e estável. Após instalado, ajuste por 
meio do manípulo a altura do prato de forma que ele 
�que o mais aproximado possível do chão, mas não 
toque na cama do aviário.

Conectar o equipamento por intermeio de uma Sonda K.
Não conecte o equipamento diretamente no ramal das sondas, sob o risco de queima e 
perda de garantia. 

Após a ligação, realize o procedimento de calibração apresentado no manual que 
acompanha a Sonda K.

O Prato de Pesagem Suspenso PPS-01 deve ser ligado à Sonda K pelo conector de 
ligação com a sonda, que está conectado a célula de carga. 

Fig. 4

3.3 Ligar o Prato de Pesagem Suspenso PPS-01 à sonda K

Obs: O Prato de Pesagem Suspenso PPS-01 não é compatível com o produto InoBram Smart Scale 

IMPORTANTE: A célula de carga deve ser instalada 
na posição correta, ou seja, no produto tem uma 
seta de identi�cação, destacada na �gura 4. 

Caso for instalada ao contrário, o produto não irá 
realizar a coleta de pesos corretamente.

Esta seta deve estar direcionada para o solo. 
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3. INSTALAÇÃO

 3.1. Montagem
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 3.1.1. Procedimento

Manípulo para �xação e ajuste de altura

Tubo 3/4" 

Tubo 3/4'’ com base 

Tubo 1

Parafusos de �xação do prato

Prato de Pesagem

Célula de carga e mosquetões

�g. 1

Tubo 1'’ superior com olhal

1º. No tubo 3/4'’ com base, insira o prato de pesagem, e 
usando uma chave de fenda �xe-o na base pela furação 
com os 3 parafusos 6x8 tipo fenda: (�g. 1).

2º. O tubo 1” deve ser encaixado no tubo ¾” com base. 
Fixe os tubos com aproximadamente 10cm de 
sobreposição (�g.2).

Para esta �nalidade são enviados os componentes a seguir:
Para a instalação do produto, é preciso realizar a montagem do prato. 

3º. O terceiro tubo ¾” é totalmente liso e sem 
furações. Encaixe-o nos tubos de 1”. (�g. 3)

�g. 2

�g. 3 
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