1.

DADOS GERAIS.

A Bomba Peristáltica BP1-EG1.3 foi criada
para bombear os mais variados líquidos e soluções
pastosas, com controle digital microprocessado e
interface gráfica touchscreen. Aceita vários tipos de
tubos como Silicone, Tygon, Neopreme e outros.
Impulsionado por motor sem escovas (brushless)
isento de manutenção, confere força e alta
precisão para bombear soluções a até 20 mca.
Software intuitivo de operação simples e direta, pode ser usada para
transferir volumes específicos ou simplesmente bombear, possui entradas
externas de controle analógica 4 a 20mA, digital LIG/DESL, sentido de giro e 0
a 24 VDC.
2.

FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS:
Display Touch-Screen com Funções

INTERFACE C/
USUÁRIO

GABINETE
FAIXA DE ROTAÇÃO
FAIXA DE FLUXO

•

Bomba: Bombeamento simples.

•

Dosador: Destinado a encher frascos, potes, placas de petri com
número de frascos e volume determinado pelo usuário.

•

Alimentador temporizado: Usuário especifica quando a bomba
deve ligar e o volume desejado.

•

Diluidor: Conectada a uma balança, a bomba lê o peso da amostra,
o usuário especifica o fator de diluição e a bomba dosa o solvente
necessário.

•

Calibração: Calibração volumétrica ou gravimétrica, com fácil
interface com usuário.

•

Relógio: Bomba possui relógio interno para funções de alimentação.

Aço Inox AISI 304, proteção IP65.
0 – 300 RPM
0,0 – 1500,0 ml/min ( por canal )
Aceita:

CABEÇOTES / CANAIS

1 a 5 cabeçotes EG-1.3 (1 a 5 canais)
1 a 3 cabeçotes EGmicro-10 (4 a 12 canais)

PRESSÃO DE
DESCARGA
TUBOS APLICÁVEIS

2 bar máxima
Qualquer tipo de tubo pode ser utilizado desde que sua parede possua entre
1,2 e 1,6 mm de espessura. Acompanha Tubos em Silicone nas dimensões
12 mm Ø ext. e 8.8 mm Ø int. e 6.36 mm ext. e 4mm int. Ø ext.

MATERIAL DO ROLETE
NÚMERO DE ROLETES

SOLUÇÕES
BOMBEÁVEIS

TEMPERATURA DE
TRABALHO

Conjunto Rotor e Roletes totalmente fabricados em aço inox AISI 304. Rotor
com 4 Roletes (Alta precisão, baixa pulsação).
Observadas a compatibilidade química com o tubo de bombeamento,
qualquer solução desde água, cremes, solventes, soluções com 35% de
sólidos ou mais, etc.
Até 200 ºC contínuo (Tubo de Silicone)
01 Entrada 4 a 20 mA.
01 Entrada Lig./Desl. Digital I/O 24VDC.

COMANDO EXTERNO

01 Entrada reversora de fluxo. Digital I/O 24VDC.
01 Porta de comunicação RS 232C para controle via PC.
01 Porta para pedal.

ALIMENTAÇÃO
CONSUMO
GARANTIA

ACOMPANHA

220 VAC
180 Watts
12 meses
01 Bomba Peristáltica BP1; 01 Cabeçote EG-1.3; manual de instruções; 1,5
metros de mangueira em silicone dimensões 12 mm Ø ext. e 9 mm Ø int.; 1,5
metros de mangueira em silicone dimensões 6,36 mm Ø ext. e 4 mm Ø int.;
cabo de energia.
Acessórios opcionais não inclusos:
- Pedal de acionamento
- Dispensador de mão para enchimento de tubos e frascos

OPCIONAIS

- Tubos de diversas medidas
- Cabeçotes Adicionais EG-1.3; EGmicro-10 (0 a 1300 ml/min; 4 canais 0 a
47 ml/min)

3.

INSTALANDO O EQUIPAMENTO.

Para um perfeito funcionamento é importante uma boa instalação. Para
isso, siga as instruções abaixo:
• Retire o equipamento da embalagem e verifique se não houve algum dano
durante o transporte.
•

Observe se a rede de alimentação é estável e informe-se do padrão de
tensão da tomada.

•

Recomendamos instalar o equipamento em local sem umidade, isento de
emanações corrosivas, e que a temperatura ambiente não exceda aos 45
ºC. O equipamento resiste a respingos, mas evite se possível.

•

Não instale o instrumento perto de motores de indução, ou em redes de
alimentação que sofram interferência desses fenômenos.

3.1 INSTALANDO O TUBO DE BOMBEAMENTO.

3.2 SUBSTITUINDO OU INTERCAMBIANDO O CABEÇOTE.

4. OPERANDO O EQUIPAMENTO.

Figura 1 - Menu Principal.

Menu Principal:
Ao ligar o equipamento, a tela inicial irá se carregar indicando que o
equipamento está ligado e funcionando e em seguida o menu principal irá
aparecer para seleção de função ou modo de bombeamento.
Modos de bombeamento:
•

Modo Bomba
O modo "Bomba" é utilizado para bombear continuamente um fluido.

Figura 2 - Tela no modo "Bomba".

Funções:
•
•
•

t0 - Indicação de vazão real da bomba em mL/min.
t1 - Indicação de rotações por minuto (rpm) do rotor de bombeamento.
t2 - Unidade de medida de vazão em mL/min.

•
•
•
•
•
•

t3 - Indicação do set-point de vazão selecionado pelo usuário.
t4 - Set-point.
b0 - Botão stop - Interrompe o funcionamento da bomba.
bt0 - Botão play - Inicia o funcionamento da bomba.
p2 - Seleciona a direção de fluxo do fluido.

A direção do fluxo deve ser trocada somente com a bomba parada. Caso
haja a troca de direção com a bomba em funcionamento, pode haver o
travamento do conjunto motor/rotor em caso de trabalho em rotações superiores
a 100 rpm. Para retomar o funcionamento da bomba, basta apertar o botão
e em seguida o botão

.

Para retornar ao menu principal, tocar sobre a tecla

.

Alterar vazão de bombeamento:
Para alterar a vazão de bombeamento, tocar sobre a função t0 na tela
"Bomba". Em seguida, digitar a vazão desejada com o auxílio do teclado
numérico, como mostra a figura 3.

Figura 3 - Tela teclado numérico.

Digitado o valor da vazão desejada, tocar sobre a tecla
para que
seja confirmado o valor da vazão. Caso haja um erro de digitação, tocar sobre a
tecla
e assim o valor será todo apagado para a digitação de um novo
valor de vazão. Se nenhum valor for digitado ou o valor digitado for 0 (zero), a
bomba irá selecionar automaticamente o valor de 0,01 mL/min.

Modo Dosador
O modo "Dosador" é utilizado para dispensar determinados volumes de
maneira intermitente. O controle das dosagens é determinado pelo usuário
através dos modos temporizado, por comando remoto com a utilização de um
pedal ou dispersor manual e no modo manual.
A vazão no modo "Dosador" é determinada pela selecionada no modo
"Bomba"

Figura 4 - Tela no modo "Dosador".

Funções:
•

bt0 - Botão "Dosagem Temporizada"

Selecione o botão para que as dosagens sejam realizadas
automaticamente em função do intervalo de tempo selecionado. Após
seleção, apertar o botão

para que seja iniciado as dosagens. Para

interromper as dosagens, apertar o botão
•

.

bt1 - Botão "Dosagem por Comando Remoto"

Selecione o botão para que as dosagens sejam realizadas em
função de um comando remoto seja ele por pedal ou dispensador manual.
Após seleção, apertar o botão

para que seja iniciado as

dosagens. Para interromper as dosagens, apertar o botão
.
Ao manter o pedal pressionado, a dosagem será realizada
automaticamente e será respeitado o valor de tempo do intervalo. Para
pausar a dosagem, basta deixar de pressionar o pedal.

•

bt2 - Botão "Dosagem Manual"

Selecione o botão para que as dosagens sejam realizadas
manualmente.
Após seleção, apertar o botão

para que seja iniciado as

dosagens. Nesse modo, cada dosagem será realizada ao apertar o botão
. Para interromper as dosagens, apertar o botão

.

NOTA: Quando um dos modos for selecionado e iniciado, o usuário só irá
poder trocar para um modo diferente quando a tecla
•

for apertada.

t0 - Intervalo entre as dosagens

Para alterar o intervalo de tempo entre as dosagens, tocar sobre a
área do número que indica o intervalo e alterar com o auxílio do teclado
numérico.
•

Confirme o intervalo tocando sobre a tecla

.

t1 - Número de dosagens desejadas

Para alterar o número de dosagens, tocar sobre a área do número
que indica a quantidade de dosagens e alterar com o auxílio do teclado
numérico. Confirme o número de dosagens tocando sobre a tecla
.
•

t2 - Volume desejado para cada dosagem

Para alterar o volume das dosagens, tocar sobre a área do número
que indica o volume das dosagens e alterar com o auxílio do teclado
numérico. Confirme a dosagem tocando sobre a tecla
•

.

t3 - Indicação do número de dosagens realizados

Indica o total de dosagens realizadas. Para zerar, tocar sobre a
tecla

.
Para retornar ao menu principal, tocar sobre a tecla

.

Modo Temporizado
O modo "Temporizado" é utilizado para dosar ou coletar automaticamente
determinados volumes em intervalos de tempos maiores que 1 minuto e menores
que 24 horas. Esse modo permite o funcionamento continuo da bomba, ou seja,
sem limite de dosagem.

Figura 5 - Tela no modo "Temporizado".

Funções:
•
•

t0 - Intervalo de tempo entre as dosagens.

Os intervalos podem variar de no mínimo 1 minuto e no máximo 24 horas.
Para alterar o intervalo de tempo entre as dosagens, tocar sobre a área
do número que indica o intervalo (t0). A tela de ajuste irá se abrir (figura 6) e
utilizando os botões b0, b1, b2 e b3 o usuário altera as horas e os minutos
desejados. Ajustado o intervalo, tocar sobre o botão b4 para confirmar e retornar
a tela "Temporizado".

•

Figura 6 - Tela ajuste do intervalo.
t1 - Volume desejado para cada dosagem ou coleta

Para alterar o volume das dosagens ou coletas, tocar sobre a área
do número que indica o volume das dosagens e alterar com o auxílio do
•
•

teclado numérico. Confirme a dosagem tocando sobre a tecla
t2 - Indica o tempo decorrido do intervalo desejado.
b0 - Indica o status atual da bomba.

.

Após configurado o modo "Temporizado", apertar o botão
para que seja iniciado as dosagens. Para interromper as dosagens,
apertar o botão

.

Para retornar ao menu principal, tocar sobre a tecla

.

Modo Diluidor

Figura 7 - Tela no modo diluidor.

Em modo Diluidor a Bomba precisa ser conectada a uma balança
Shimadzu BL3200 utilizando-se para isso um cabo específico fornecido
pela ENGCO. Ao entrar nesse modo e estando a balança conectada a
leitura da balança passa a ser transferida para a Bomba sendo indicada
em PESO/VOLUME o usuário pode escolher o fator de diluição
pressionando 1:___.
Ao lado do fator de diluição irá aparecer o “alvo” a ser atingido pela
Bomba.
Enquanto

estiver sendo exibido indica que o

solvente ainda não foi adicionado pela balança.

Lembre-se sempre de tarar a balança antes de colocar a amostra
no saco de amostragem pois a leitura do peso é usada para calculo de
volume a ser adicionado pela Bomba.
O procedimento para realizar uma diluição é:
•

Monte a balança ao lado da bomba com o suporte de Bag
já colocado no prato da balança, conecte o cabo de
comunicação entre os equipamentos e ligue a balança.

•

Feito isso ligue a bomba ( nunca entre em modo Diluidor
antes que a balança esteja ligada e estável )

•

Entre no modo Diluídor
pressionando

•

Tare a balança e coloque a
amostra dentro do Bag

•

Insira o fator de diluição no display da balança

•

Assim que a leitura da amostra estabilizar
pressione START, TENHA A CERTEZA DE
QUE O BICO DOSADOR ESTEJA SOBRE O
BAG E DIRECIONADO PARA QUE O
LIQUIDO SEJA DISPENSADO NO BAG.

•

CASO ALGO OCORRA DE ERRADO DESLIGUE A
BOMBA POIS ELA NÃO VAI PARAR.

•

Feita a diluição dois sinais sonoros vão soar e se a
dosagem estiver correta um sinal verde será mostrado

•

Confira se o peso dosado está dentro do aceitável (menor
que 0.2%) e pressione START novamente para liberar e
poder iniciar uma nova dosagem

•

Retire o BAG e posicione o novo tarando e repitindo toda a
operação.

•

Modo Comando Externo

Figura 9 - Tela no modo Comando Externo

Tabela referente ao conector DB-25

Pino
Pino 1
Pino 2
Pino 3
Pino 4
Pino 5
Pino 6
Pino 7

Função
Terra
RX nível sinal TTL 5V
TX nível sinal TTL 5V
Entrada Analógica 0 - 10 VDC
Entrada Sentido (C/ PULL-UP INT.)
Anti-horário 0VDC / Horário 24 VDC
Entrada Analógica 0 à 20 mA
Entrada Start/Stop (C/ PULL-UPINT.)
0 VDC / 24 VDC
Tabela referente ao conector DB-9

Pino
Pino 1
Pino 3

Pino 9

Função
Terra
Dosa/Para ( 0 VDC DOSA, 5 VDC
PARA) Possui resistor Pull-up 4K7
ohms ao 5VDC interno da Bomba
RESET DEFAULT
Desligue a Bomba, una com um fio
os pinos 9 e 1, ligue a bomba, após
aparecer a tela do menu a bomba foi
retornou para os parâmetros de
fábrica.

Calibração:
A calibração é necessária para que a bomba opere com dosagens e
vazões corretas. A calibração deve ser realizada toda vez que o tubo de
bombeamento for trocado, mesmo que os tubos possuam as mesmas
dimensões. Não é necessário calibrar a bomba toda vez antes de ser utilizada
porém, é importante calibrá-la periodicamente devido ao desgaste do tubo de
bombeamento.

Figura 10 - Tela para calibração

Funções:
•
•
•
•
•

t1 - Volume dosado no ciclo 1.
t3 - Volume dosado no ciclo 2.
t5 - Volume dosado no ciclo 3.
t6 - Fator de calibração atual.
t7 - Novo fator de calibração.
Para iniciar a calibração, complete o tubo com o fluido apertando o botão
e aguarde a conclusão da dosagem, descartando o excesso.

Existem dois métodos de calibração, utilizando uma balança ou uma
proveta.
Método de calibração por balança.

Esse método é o mais indicado por garantir maior precisão para a
calibração.
Para tal é necessário uma balança eletrônica com capacidade mínima de
200g e resolução de 0,1 g. Tare a balança com um frasco de no mínimo 200 mL.

Aperte o botão
para iniciar o primeiro ciclo e dispense no frasco.
Concluída a dosagem, toque sobre o campo t1 e digite o valor apresentado pela
balança utilizando o teclado numérico e aperte a tecla
dado digitado.

para confirmar o

Após a inserção do dado, prossiga para o Ciclo 2 tarando a balança
novamente antes de iniciar a dosagem. Não é necessário descartar o fluido já
contido no frasco, desde que tare a balança antes do inicio do próximo ciclo.
Realizar o Ciclo 2 e o Ciclo 3 da mesma maneira que foi realizado o Ciclo
1, inserindo os dados no campo t3 e t5 respectivamente.
Completados os três ciclos de calibração, será automaticamente gerado
um novo fator de calibração no campo t7.
Para concluir e confirmar a calibração, é obrigatório tocar sobre a tecla
para que os dados sejam salvos. Caso a calibração tenha sido realizada
de forma incorreta e o usuário queira descartar os valores inseridos, basta tocar
sobre o botão
, retornando para a tela do menu principal e novamente
tocando sobre o botão Cal. com isso, os dados serão zerados novamente.
Para retornar ao menu principal, tocar sobre a tecla

.

Método de calibração por proveta.

Para tal é necessário uma proveta com capacidade mínima de 200 mL e
resolução de 2 mL por divisão ou menor (quanto menor a divisão, maior a
precisão).
Aperte o botão
para iniciar o primeiro ciclo e dispense na proveta.
Concluída a dosagem, toque sobre o campo t1 e digite o valor encontrado na
proveta utilizando o teclado numérico e aperte a tecla
dado digitado.

para confirmar o

Após a inserção do dado, prossiga para o Ciclo 2 descartando o conteúdo
da proveta, deixando o mais seco possível para que as gotículas não interfiram
no próximo ciclo.
Realizar o Ciclo 2 e o Ciclo 3 da mesma maneira que foi realizado o Ciclo
1, inserindo os dados no campo t3 e t5 respectivamente.
Completados os três ciclos de calibração, será automaticamente gerado
um novo fator de calibração no campo t7.

Para concluir e confirmar a calibração, é obrigatório tocar sobre a tecla
para que os dados sejam salvos. Caso a calibração tenha sido realizada
de forma incorreta e o usuário queira descartar os valores inseridos, basta tocar
sobre o botão
, retornando para a tela do menu principal e novamente
tocando sobre o botão Cal. com isso, os dados serão zerados novamente.
Para retornar ao menu principal, tocar sobre a tecla

.

TERMO DE GARANTIA
I - CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA
1.

A ENGCO garante que o produto acima identificado através de seu número de série, produto este que foi recebido
devidamente lacrado, pelo prazo de 12 (doze) meses ou 1 (um) ano, contados a partir da aquisição pelo primeiro
consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade
do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

2. O início do prazo de fluência da garantia, bem como a prova desta se fará mediante a exibição deste Termo.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA
1. O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens ônus e responsabilidades do
consumidor, além de não cobrir:
a) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, rolamentos, chaves, etc...
b) Danos à parte externa do equipamento (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e
acessórios sujeitos a quebra causadas por maus tratos;
c) Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual
de instruções.

III - INVALIDADE DA GARANTIA
1. A garantia fica automaticamente inválida, se:
a) Não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com
o Termo de Garantia.
b) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeitos a flutuação excessiva de
voltagem.
c) O produto tiver seu lacre violado, for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado
por técnico não autorizado ou não credenciado.
d) O número de série do produto for removido ou alterado.
e) O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com
altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.
f) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra). ou agente da natureza (raio, enchente, etc.).
g) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções que o acompanha.

IV - FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA
1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá enviar ou transportar o equipamento defeituoso
ao endereço abaixo, por sua conta e risco, em sua embalagem original, acompanhado preferencialmente de um relato
discriminado do(s) defeito(s) apresentados, bem como qualquer outra informação que porventura possa auxiliar na
detecção do problema.

2. Esta garantia é válida apenas em território nacional.
ENGCO Equipamentos Especiais
CNPJ: 22.955.614/0001-60I.E.: 535.576.320.115
Rua Capitão José Pinto Siqueira, 1503 | Unileste | Piracicaba | SP
E-mail: engco@engco.com.br | Fone: 19 3432.8880

