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1) Introdução:  
 

 A Balança Dosadora Bextra modelo MDX201, foi desenvolvida especialmente para a 

função dosagem. Ela tem uma característica especial de no mesmo equipamento termos 

a opção de executar dosagens no Sistema Dinâmico, por balanças instaladas em 

Correias Transportadoras ou dosagens no Sistema Gravimétrico, por balanças 

instaladas em moega ou silos no Sistema perda de peso.  

Além disso ela disponibiliza função especial para Micro Dosagens e Macro Dosagens. 

A Balança é montada numa caixa metálica com grau de proteção IP54. É possível 

também montá-la em Caixas de Inox ou em ABS caso assim se faça necessário.  

Este manual apresentará o modelo Básico. Neste modelo temo disponível:  

- Uma saída analógica do tipo 4-20mA utilizada para Controle de Vazão atuada por um 

Controle do tipo PID;  

- Uma saída analógica do tipo 4-20mA que replica a Vazão instantânea.  

- Programação da Vazão desejada e set point de peso a ser retirado. Basicamente ela 

é composta por:  

 

A) Um IHM tipo touch screen display LCD;  

B) Uma fonte chaveada de 100 Vca a 240 Vca 2A;  

C) Uma placa amplificadora para Célula de Carga;  

D) Uma placa CPU MDX201 para leitura de Célula de Carga e processamento das 

entradas e saídas.  

 

2) Conexões necessárias:  
 

As seguintes conexões são necessárias para que o equipamento funcione 

corretamente:  

 

A) Conexão da Células de Carga:  

 

A conexão é feita na placa amplificadora de Célula de carga no conector JP1 
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B) Conexão da Saída de Controle de Vazão:   

 

Esta saída do tipo 4-20mA atuará diretamente sobre o Inversor de Frequência tanto para 

atingir quanto para manter a Vazão de retirada de produto constante.  

A sua Conexão é realizada no conector de saída da placa CPU como mostrado na figura  

abaixo.  

 

 
 

Então observar a seguinte conexão: 

- Saída 4-20 mA (+): Conectar na saída S1 do conector; 

- Saída 4-20 mA (-): Conectar na saída C do conector. 

 

C) Conexão da saída de envio remoto do sinal de vazão instantânea: 

 

Foi disponibilizada uma segunda fonte de corrente 4-20mA que enviará de forma 

remota a vazão instantânea. Ela operará então proporcionalmente a vazão.  

A conexão também é realizada no conector de saída da seguinte forma: 

- Saída 4-20 mA (+): Conectar na saída S2 do conector; 

- Saída 4-20 mA (-): Conectar também na saída C do conector. 

Uma vez que estes três sinais estejam conectados, a balança estará pronta para ser 

configurada, calibrada e operada. 

 

3) Configuração inicial do equipamento: 
 

Toda a configuração, calibração e operação da balança é feita diretamente na IHM do 

equipamento. Para tanto a Bextra disponibiliza uma caneta especial para os toques na 

tela (ver figura abaixo). Podem ser utilizados também os dedos para ao acesso. Não 
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recomendamos porém a utilização de chaves de fenda, canetas comuns ou outros 

objetos metálicos que podem danificar irreversivelmente a tela da Balança 

 
 

A) Configuração Inicial:  

 

Na primeira etapa de configuração devemos programar os parâmetros fixos do 

equipamento. A tela inicial apresenta as seguintes mensagens: 

 

 
 

Assim utilizando a caneta própria devemos pressionar qualquer ponto da IHM até que o 

segundo bip sonoro seja ouvido. Imediatamente após devemos cessar o toque.  

Surge então o seguinte Menu: 

 

 
 

Toque então sobre a linha PARÂMETROS. Abrirá então uma nova página onde será 

solicita a inserção de uma senha de acesso. Esta função foi inserida para garantir a 

preservação de parâmetros fundamentais a funcionalidade do equipamento. 
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Insira então a Senha de fábrica que é 9999 e após confirme na tecla “seta”. Caso a 

senha tenha sido programada incorretamente o display escreve Senha Incorreta e o 

display comuta para a tela inicial. O seguinte sub menu será aberto: 

 

 
 

Toque então sobre a linha VAZÃO. Será aberta então uma nova página com as 

seguintes opções:  

 

 
 

Devemos então selecionar a opção SIM pois a nossa vazão será controlada por um 

controle de vazão do tipo PID.  

OBS: É importante destacar que não há uma configuração definitiva ou pré 

estabelecida  

para as constantes PID. Elas deverão necessariamente serem programadas e 

definidas de acordo com a configuração mecânica que leva em consideração: 

velocidade de extração, tipo de produto, tipo de rosca extratora, diâmetro da rosca 

entre outros. Assim os valores abaixo apresentados foram resultado de testes de 

bancada e não devem ser utilizados como definitivos.  

A seguinte tela será apresentada: 
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Programe então o valor da constante Proporcional (P) e confirme na tecla “seta”. Surgirá 

então a tela para inserção da constante Integral (I) como mostrado abaixo:  

 

 
 

Programe então o valor da constante Integral (I) e confirme na tecla “seta”.  

Surgirá então a tela para inserção da constante Derivativa (D) como mostrado abaixo: 

 

 
 

Programe então o valor da constante Derivativa (D) e confirme na tecla “seta”.Uma vez  

concluída a inserção dos parâmetros PID, a seguinte opção é apresentada: 
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Esta opção nos possibilita informar a vazão máxima que estabelecerá o range de 

atuação da Fonte de Corrente 4-20mA proporcional a vazão instantânea. O valor aqui 

programado equivalerá ao 20mA. Insira o valor desejado e confirme na tecla “seta”.  

O display retorna então para a tela inicial. Devemos então acessar novamente o mesmo  

Menu de configuração. Siga a mesma sequência realizada no primeiro ingresso.  

Surgirá novamente o Menu principal. Porém desta vez você deverá selecionar a opção  

BALANÇA. O seguinte opção será apresentada: 

 

 
 

Este equipamento, como citado anteriormente, pode operar tanto em regime de 

dosagem Dinâmica com pesagem em correias transportadoras (Balança Integradora) 

coma também dosagem Gravimétrica com Dosagem por desconto de peso. Na 

aplicação apresentada neste manual a Balança irá operar em regime Gravimétrico, 

assim deveremos confirmar esta opção selecionando SIM. A seguinte tela é 

apresentada:  

 

 
 

Uma opção também interessante deste equipamento é que ele pode ser programado 

para controles tipo Micro dosagens, onde a precisão e apresentação das informações 

estão na ordem de grandeza de kg/hora como também Macro dosagens onde a precisão 

e a apresentação das informações estão na ordem de t/h.  
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No caso da aplicação específica deste manual selecionaremos Micro dosagem  

selecionando SIM. A seguinte tela é apresentada:  

 

 
 

Devemos então programar a menor divisão da Balança.  

 

a) Se programarmos divisão 1, nossa Balança poderá pesar de 1 kg em 1 kg, 100 g em 

100 g, 10 g em 10 g ou de 1 g em 1 g.  

b) Se programarmos divisão 2, nossa Balança poderá pesar de 2 kg em 2 kg, 200 g em 

200 g, 20 g em 20 g ou de 2 g em 2 g.  

c) Se programarmos divisão 5, nossa Balança poderá pesar de 5 kg em 2 kg, 500 g em 

500 g, 50 g em 50 g ou de 5 g em 5 g.  

  

Isto dependerá do próximo parâmetro a ser definido que tratará da posição do ponto  

decimal. Recomendamos para sua aplicação a utilização da Divisão 1.  

Confirme então esta opção e confirme na tecla “seta”.  

Caso você queira alterar este parâmetro você deve primeiro “limpar” o valor anterior  

tocando na tecla X e após selecionar o novo valor confirmando na tecla “seta”. Uma vez 

confirmada este parâmetro a seguinte tela é apresentada: 

 

 
 

Este parâmetro estabelecerá a posição do ponto decimal.As seguintes opção podem ser  

utilizadas:  

a) Se programarmos ponto 1 a nossa balança irá incrementar de 100g em 100g por  

exemplo dependendo da divisão selecionada anteriormente;  

b) Se programarmos ponto 2 a nossa balança irá incrementar de 10g em 10g por  

exemplo dependendo da divisão selecionada anteriormente;  
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c) Se programarmos ponto 3 a nossa balança irá incrementar de 1g em 1g por exemplo 

dependendo da divisão selecionada anteriormente;  

d) Se programarmos ponto 0 a nossa balança irá incrementar de 1kg em 1kg por  

exemplo dependendo da divisão selecionada anteriormente;  

 

Obs: No estabelecimento do critério de escolha do ponto decimal e da divisão devemos  

considerar a célula de carga utilizada. Temos como limite seguro não ultrapassar as 

10000  

divisões da mesma. Assim ao utilizarmos, por exemplo, uma Célula de Carga de 100 kg 

não devemos ultrapassar como divisão mínima 10g.  

Sugerimos na sua aplicação utilizar ponto 2.  

Caso você queira alterar este parâmetro você deve primeiro “limpar” o valor anterior  

tocando na tecla X e após selecionar o novo valor confirmando na tecla “seta”. Uma vez 

confirmada este parâmetro a seguinte tela é apresentada:  

 

 
 

Neste parâmetro devemos informar qual será a Vazão máxima de utilização no 

equipamento.  

O valor aqui inserido irá ajustar a Vazão limite da Balança. Uma vez este valor 

ultrapassado, uma sinalização luminosa será acionada indicando esta ultrapassagem. 

Esta opção foi criada para garantir segurança ao sistema de dosagem. Insira o novo 

valor e confirme na tecla “seta”.  

A seguinte tela será apresentada: 

 

 
 

Neste parâmetro devemos programar o Filtro Digital de leitura. O filtro digital estabelece 

a estabilidade de peso e a consequente velocidade de atualização de peso nos display. 

Quanto menor o filtro digital maior será a velocidade de atualização dos displays 

porém maior também será a instabilidade da leitura.  
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Por outro lado quanto maior o filtro digital mais lenta será a atualização dos displays 

porém menor será a instabilidade da leitura.  

Devemos então analisar o processo e encontrar o melhor filtro para a aplicação.  

Recomendamos utilizar um filtro inicial médio de 4 e caso seja necessário alterar 

posteriormente conforme necessário.  

Após selecionado o filtro, a seguinte tela será apresentada:  

 

 
 

Como última configuração desta etapa de parametrização, nos é oferecida a 

possibilidade de alterar a senha de fábrica. Caso seja necessário, limpe a senha antiga 

tocando no X e após insira a nova senha e confirme na tecla “seta”.  

Caso não queira alterar toque direto na “seta”.  

O display comuta para novamente pata a tela inicial.  

Assim toda a parametrização necessária para possibilitar calibrar a balança esta 

concluída. No próximo passo vamos realizar a Calibração final do equipamento.  

  

4) Calibração da Balança:  
  

Procederemos agora a calibração final do equipamento.  

Devemos novamente tocar na tela da IHM até ouvirmos o segundo bip sonoro. Tão logo  

seja ouvido, cesse o toque imediatamente. O display voltará a apresentar o Menu de 

configuração inicial. Devemos então selecionar a opção CALIBRAR.  

Após devemos novamente inserir a senha e confirma-la.  

A seguinte tela será apresentada:  

 

 
 

Note que temos 03 formas de calibração, sendo que para utilização em processos de 

dosagem por desconto de peso, devemos (gravimétrico) a calibração ESTÁTICA. As 

duas outras opções serão utilizadas quando do uso em dosagens dinâmicas.  
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Assim toque sobre a linha ESTÁTICA. A seguinte tela é apresentada:  

 

 
 

Devemos então indicar qual o peso padrão que utilizaremos para a Calibração final da  

Balança. Limpe o peso atual do display tocando no X e após insira o novo valor de peso 

confirmando na seta.  

Obs: Indicamos que seja utilizado ao menos um valor de peso igual a 50% da  

carga líquida para garantir uma boa amostragem e precisão da balança.  

A seguinte tela é apresentada:  

 

 
 

Neste momento devemos retirar todo o peso de qualquer tipo que estiver sobre a 

plataforma de pesagem e que não fará parte da tara do equipamento. Assim que a 

plataforma estiver limpa toque em qualquer parte da tela.  

A seguinte tela é apresentada: 

 

 
 

Devemos agora posicionar sobre a plataforma de pesagem o peso anteriormente  

indicado. Aguarde 20 segundos e então toque novamente na tela.  

O processo de calibração estará concluído.  
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O display retorna para a tela principal e na terceira linha é apresentado o peso utilizado.  

Nesta linha será sempre apresentado o valor de peso líquido de produto. 

 

 
 

5) Operação do Equipamento:  
  

Uma vez a balança parametrizada e calibrada estamos em condições então de utilizar  

o equipamento.  

Para que tenhamos acesso ao Menu de Operação, devemos tocar na IHM até ouvirmos  

o primeiro bip sonoro. Imediatamente após ouvi-lo devemos cessar o toque.  

A seguinte tela é apresentada:  

 

 
 

A) Função Zerar:  

  

Esta função nos permite optar entre:  

- Zerar balança: Esta opção nos permite considerar como tara qualquer valor sobre a  

plataforma de pesagem. Citamos como exemplo: imaginemos que um resíduo de 

produto fique agregado nas paredes do mini silo após este se encontrar vazio e 

queremos então que este resíduo seja assumido como zero. Neste caso utilizaremos 

então esta função.  

- Zerar Totalizador: A Balança conta com dois totalizadores.  

> Totalizador T1 (segunda linha da IHM): Trata-se de um totalizador geral. Não permite  

Zeramento.  

> Totalizador T2 (terceira linha da IHM): Trata-se de um totalizador parcial. Permite  

Zeramento.   

Os totalizadores indicam o total de peso retirado do silo de dosagem.  

Para entrar nesta função devemos tocar sobre a linha de ZERAR. A seguinte tela é  
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apresentada: 

 
 

Para zerar a balança toque sobre a linha BALANÇA. A seguinte tela é apresentada: 

 

 
 

Caso você tenha enganado-se na decisão de zerar a balança toque em NÃO. Caso sua 

decisão seja realmente de zerar a Balança, toque em SIM. O display retorna então para 

a tela inicial e você poderá perceber na linha Peso que o valor residual foi zerado.  

 

 
 

Para zerar o totalizador T2 entre novamente no Menu anteriormente citado porém ao  

ser apresentado a tela de opções toque em TOTALIZ. A seguinte tela é apresentada 

novamente: 
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Caso você tenha enganado-se na decisão de zerar oT2 toque em NÃO. Caso sua 

decisão seja realmente de zerar o totalizador, toque em SIM. O display retorna então 

para a tela inicial e você poderá perceber na linha T2 que o valor acumulado foi zerado 

 

 
 

B) Função Vazão:  

  

Esta função permite a programação de dois valores que incidirão diretamente sobre o 

Controle de Vazão.  

- Vazão desejada: trata-se da Vazão de controle objetiva.  

- Total Programado: Esta opção foi criada para que se possa além de programar a vazão 

desejada programar também um total de produto a ser retirado da moega. Desta forma 

a Balança retirará o produto do silo dentro da vazão desejada e ao ser atingido o Total 

Programado cessará imediatamente o controle de vazão e a rosca extratora é desligada.  

Para acessar a função Vazão acesse novamente o Menu de Operação e selecione 

agora a opção VAZÃO. A seguinte tela é apresentada:  
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Programe então a Vazão de Controle e confirme na tecla “seta”. A seguinte tela é 

apresentada: 

 
 

Programe então o Total Programado (total a ser retirado do silo) e confirme na tecla  

“seta”. Caso não se deseja que o desligamento ocorra por total retirado e sim por decisão 

do operador, programe este total em 0 kg. Após a confirmação o display retorna a tela 

principal.  

  

C) Função ATIVAR:  

  

Esta função serve para ativar o Controle de Vazão. Para acessá-la entre no Menu de  

Operação e toque sobre a linha. Imediatamente após o toque inicia-se o Controle de 

Vazão. O display retorna para a tela principal e o funcionamento da fonte de corrente de 

controle poderá ser acompanhado na última linha do display no parâmetro S1.  

Para desativar a qualquer momento o Controle de Vazão basta entrar novamente no 

Menu de Operação. A seguinte tela é apresentada: 

 

 
 

Como podemos perceber agora a mensagem que antes era de ATIVAR foi substituída 

por DESATIVAR. Então basta tocar na linha e imediatamente após o Controle de Vazão 

será desativado e o display retorna para a página inicial.  

 

6) Acompanhamento do Processo:  
  

A tela principal da Balança Dosadora Bextra modelo MDX201 apresenta as seguintes 

informações: 

  

Primeira linha: Vazão instantânea.  

Segunda linha: Totalizador Geral T1.  
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Terceira linha: Totalizador Parcial T2. 

Quarta linha: Peso contido no silo de produto.  

Quinta linha: Vazão de Controle Programada.  

Sexta linha:  

 

- S1: Estado da Fonte de Corrente de Controle da dosagem.  

- S2: Saída Proporcional a Vazão Instantânea.  

  

7) Alarmes:  
  

Todos os alarmes disponíveis serão indicados quando o fundo o fundo da seção da  

linha correspondente ficar branco e piscante.  

 Quando a linha da Vazão Instantânea ficar com o fundo branco e piscante significa que 

a vazão máxima de controle especificada foi ultrapassada.  Quando S1 na sexta linha 

ficar com o fundo branco e piscante significa que o Inversor atingiu o máximo da 

frequência possível e mesmo assim a Vazão de controle especificada não foi atingida. 

O operador caso deseje poderá desativar o Controle de Vazão.  

Quando S2 na sexta linha ficar com o fundo branco e piscante significa que o a Fonte  

Proporcional remota atingiu seu limite máximo e a vazão máxima do equipamento foi  

ultrapassada.  

  

8) Descarte  
  

Os descartes indevidos de baterias e placas de circuito impresso proporcionam diversos 

riscos ao meio ambiente e à saúde. Não podendo ser destinados a aterros sanitários 

comuns, lixo comercial ou doméstico, nem lançados a céu aberto.  

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das placas de circuito impresso e 

das baterias, que os encaminhe a um ponto de coleta oficial para reciclagem de resíduos 

eletrônicos. Em caso de dúvida sobre o local de reciclagem, entre em contato com o 

órgão responsável pela limpeza urbana da cidade. 


