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1. Introdução  

A balança permite a pesagem de até 9 eixos, armazenando o valor de peso de cada 

um  e o total. Uma tecla descarrega esses valores para a impressora. A impressão é 

disparada pela tecla  (ponto). A indicação de peso é feita através de display 

numérico de 5 digitos e um teclado de membrana permite interagir com o 

equipamento. 

 

2. Instalação 

A balança BEXTRA consta de uma caixa metálica contendo o módulo digital, fonte de 

alimentação, display numérico e teclado de membrana; e célula de carga a ser 

instalada na estrutura mecânica da plataforma de pesagem. 

A instalação deve ser efetuada pela Assistência Técnica BEXTRA. Ao receber o 

equipamento contacte - a para efetuar a montagem e aferição da balança. 

ATENÇÃO 

TOTADAS AS BALANÇAS SAEM DE FÁBRICA COM 

A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 220 VOLTS. 

 

Caso necessite tensão de alimentação de 127 V comute a chave seletora de tensão 

existente no painel traseiro com a balança desconectada da rede elétrica. 

 

3. Ao Ligar 

Para ligar e desligar o equipamento use a função F4 do teclado. Ao ligar pela primeira 

vez a balança BEXTRA esta deve apresentar o ciclo de estabilização térmica (os 

segmentos do display ligam em sequência até completar um retângulo). A seguir o 

display apresenta 0 Kg. 

Note que, posteriormente, ao ligar a balança o peso na caçamba surge sem o ciclo de 

estabilização térmica. Isto ocorre porque a balança permanece com os circuitos 

ativos,não necessitando aquecê-los para começas a operar. 

Para tarar a balança (assumir o peso na plataforma como zero) basta pressionar F2 no 

teclado. A TARA é permitida até, no máximo, 50% da capacidade da balança. Cabe 

aqui um esclarecimento. Caso tenhamos um peso de 10 kg na plataforma e 

considerando que a plataforma tem capacidade de 25 kg, ao pressionarmos o botão 

de tara (F2) o equipamento irá indicar 0 kg. No entanto, a partir deste momento só é 

possível pesar até 15 kg, de forma que PESO + TARA não ultrapasse o fundo de 

escala da balança. 



 
 

4. Função do Teclado 

As seguintes funções estão disponíveis no teclado do equipamento: 

 

  F1  Entrada/Visualização de dados através de senha 

  F2  Tara balança. 

  F3  Armazena Eixo. 

  F4   Liga/Desliga balança 

    Impressão 

  ENTRA Programa Hora e Data 

 

Além dessas, temos a tecla de ENTRA que faz a balança aceitar a entrada de 

dados e a tecla  que aborta operação durante entrada de dados (durante entrada 

de dados (F5) a tecla  assume a função de abortar operação em vez de sua 

função normal de impressão). 

 

 

 



 
4.1 Tecla F1 – Entrada/Visualização de Dados 

Esta tecla serve para entrar ou ler dados da balança. Ao pressionar F1 o display 

apresenta durante alguns segundos a mensagem: 

 

SEnhA 

 

A seguir permanece apenas o S (de Senha) no display e a máquina aguarda a 

senha de acesso. Ao receber a balança esta contêm a senha padrão 99999. A 

troca de senha será explica a diante. Note que a senha sempre é um numero de 5 

dígitos. Digite a senha e pressione ENTRA. À medida que for digitando a sua 

senha o display é preenchido com o caracter #. Caso a senha esteja incorreta o 

display indicará: 

ErrAdA 

 

Ao digitar a senha correta aparecerá: 

CErtA 

 

A seguir, podemos pressionar os números de 1 a 5 conforme a função desejada: 

 

1 Escolhe Número do Eixo 

2 Vê Peso dos Eixos 

3 Vê Peso Total 

4 Limpa os Dados 

5 Troca de Senha 

 

1 – Escolhe Número do Eixo 

EIXO 

 

Esta opção permite escolher qual o número de eixo a ser pesado em seguida. Isto é 

útil para corrigir erros na pesagem. Digamos que já tenham sido pesados 4 3 eixos e, 

ao pesar o quarto eixo o valor armazenado foi incorreto. Em vez de limparmos todos 

os dados (tecla F1 – opção 4) e recomeçarmos a pesagem desde o primeiro eixo, 

podemos usar esta opção a especificar eixo 4. Assim, o eixo 4 será armazenado 

novamente e seu valor anterior substituído. 



 
Note que se fosse especificado eixo 3 tanto o eixo 3 quanto o eixo 4 teriam seus 

valores anteriores ignorados. Digite o valor desejado (1 à 9) e pressione ENTRA. 

Note que ao digitar o eixo o equipamento sai da entrada/visualização de dados e volta 

à operação normal.  

    

2- Vê Peso dos Eixos 

EIXO 1 

Através desta função pode-se ler o valor de peso de todos os eixos já pesados. Se 

não houver nenhum eixo pesado esta opção permanece inativa. Pressione a tecla 

ENTRA para sair desta opção. A tecla F1 comuta o eixo visualizado.  

 

3 – Vê Peso Total 

totAL 

Aqui se observa a soma dos pesos dos eixos pesados até o momento. Pressione a 

tecla ENTRA para sair dessa opção. 

 

4- Limpa os Dados 

ConFirMA 

Por fim, podemos limpar todos os dados e reinicializar a pesagem. Note que esta tecla 

reinicializa também o contador de pesagem impresso no ticket de pesagem. 

Novamente pressione ENTRA para confirmar o zeramento dos dados ou a tecla  

para abortar esta opção. 

 

5- Trocar de Senha 

 

Ao chamar esta opção o display apresenta: 

Pr SEnhA 

 

A seguir permanece apenas as letras Pr e a balança aguarda  a digitação da nova 

senha. A senha é um numero de 5 dígitos. 



 
É necessário digitar os cinco números e pressionar a tecla ENTRA. Caso o numero de 

dígitos seja menor que cinco a senha não será aceita, permanecendo a senha 

anterior. Note que ao receber a balança esta contem a senha padrão 99999. 

Ao pressionar a tecla de ENTRA a nova senha é assumida e a balança sai do modo 

programação (tecla F1). Para retornar ao modo programação é necessário pressionar 

F1 e utilizar a nova senha.  

 

4.2.Tecla F2 – Tara 

Ao pressionar a tecla F2 a balança assume o peso no silo como zero e o display 

apresenta: 

00000 

 

Lembre-se das restrições para a máxima tara permitida discutidas no item 3 (Ao Ligar). 

 

4.3.Tecla F3 – Armazena Eixo 

Cada vez que se pressiona a tecla F3 se armazena o peso no display como peso de 

um eixo. O número do eixo aparece momentaneamente à esquerda do display. O 

limite são 9 eixos. Acima deste limite a tecla não opera mais e é necessário 

descarregar os dados para a impressora (tecla  ). No caso de erro no 

armazenamento de peso deve-se usar a tecla F1 – opção 1 para correção. 

 

4.4 Tecla F4 – Liga/Desliga Balança 

Esta tecla simplesmente liga ou desliga o equipamento. Note que a tecla F4, na 

verdade, desliga apenas o display e não toda balança. Assim, os circuitos estão 

sempre alimentados, dispensando um ciclo de estabilização térmica. Caso a balança 

esteja desligada e haja falha na rede, ao retornar a alimentação ela ligará 

automaticamente. Como a balança está sempre alimentada, é necessário desligá-la da 

tomada para efetuar qualquer manutenção.  

 

4.5 TECLA ° - Impressão 

A tecla  permite imprimir os dados na impressora ligada a porta paralela do 

equipamento. Após a impressão todos os dados são zerados, possibilitando nova 

pesagem. Caso a impressora esteja desligada ou desconectada aparecerá a 

mensagem “IMP DESL” e os dados serão mantidos. Corrija o problema e pressione 

novamente a tecla . Caso nenhuma eixo tenha sido armazenado a balança adverte 

coma mensagem “SEM EIXO”. 



 
 

4.6 Tecla ENTRA – Hora e Data 

O equipamento possui um relógio interno que se mantém operando enquanto não 

houver queda de energia elétrica. Este relógio pode ter seu conteúdo alterado via tecla 

ENTRA. Ao pressionar ENTRA surge: 

 

H hhmmss 

 

Digite o valor em horas, minutos e segundos e pressione a tecla ENTRA. Caso sejam 

15 horas, 23 minutos e 30 segundos digita-se: 

 

H 152330 

 

Caso o valor digitado seja inconstante (por exemplo, hora maior que 23) o dado é 

rejeitado e o display indica: 

InVALIdo 

 

Ao pressionar ENTRA a balança pula para a entrada de data: 

d ddmmaa 

 

Digite no formato hora, minuto e segundo e pressione ENTRA. Por exemplo, se 

estivermos no dia 18 de fevereiro de 1994. 

d 180294 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Mensagem do Display 

 

MENSAGEM     CAUSA 

SEnhA Entrada Modo programação. É necessário 

digitar a senha para acessar o modo 

Programação. 

S Mesmo do caso anterior. Aguardando 

digitação da senha. 

CErtA  Senha foi aceita. Aguardando escolha do item 

a programar. Pressione tecla 1 à 5. 

ErrAdA Senha não esta correta. 

IMP dESL Impressora desligada. 

InvALIdo Valor de data ou hora inconsistente. 

SEM EIXO Tentativa de impressão sem nenhum eixo 

armazenado. 

En Armazenagem do eixo n via tecla F3. 

EIXO n  Visualização do eixo n via tecla F1 – opção 2. 

TOTAL Visualização do total via tecla F2 – opção 3. 

Pr SEnhA Programação de senha. 

Pr Mesmo caso anterior. Digite nova senha. 

ConFirMA Pede confirmação para zerar todos os dados 

da balança (opção 4 de F1). 

ovEr Peso excessivo na plataforma de pesagem. 

ATENÇÃO: excesso de peso pode danificar o 

sensor (célula de carga) existe na plataforma. 

UndE Peso muito negativo (sensor de peso está 

comprimido em vez de tracionado). Verifique 

instalação e cablagem. 

R1 Balança perdeu aferição. Chame Assistência 

Técnica BEXTRA (Veja endereço na pagina 12 

do manual). 

 

 



 
MENSAGEM     CAUSA 

ZErO Caso exista peso sobre a plataforma quando a 

balança for ligada pela primeira vez, é 

necessário retirar o peso e religar a balança. 

Err1 Problemas com sensor de peso. Verifique a 

cablagem. Se não estiver rompida chame 

Assistência Técnica.  

Err2 Problemas com sensor de peso. Verifique a 

cablagem. Se não estiver rompida chame 

Assistência Técnica.  

 

6. Especificações Técnicas 

 

 

Características ambientais  

 

 

Temperatura de Operação 5 à 45 graus Celsius. 

Umidade Relativa   5 à 95% sem condensação. 

 

Características de Alimentação 

 

Tensão de Rede  127/220 vac +/- 10% 

Frequencia   60Hz 

Potencia Consumida  15W 

Fusível    0.5 A 

 

 

Características Físicas 

 

Dimensões   380 x 320 x 185 

Peso    10 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Plano de Manutenção 

 

A balança BEXTRA é garantida contra defeito de fabricação no período de 1 

(um) ano, contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda. 

Excluem-se da garantia os danos provenientes de transporte, resultante de 

acidentes e/ou resgate por uso inadequado. 

 

Os limites de garantia não se aplicam as peças, partes, componentes e 

equipamentos adquiridos de terceiros, aplicando-lhes o prazo de garantia 

concedido pelos fornecedores. 

A instalação e eventuais reparos deverão ser feitos pela Assistência Técnica 

BEXTRA. 

O usuário não está autorizado a executar qualquer procedimento de instalação 

ou manutenção. 

Contate a Assistência Técnica BEXTRA para discutir um plano de manutenção 

preventiva. 

 

 

Assistência Técnica BEXTRA 

 

Fábrica 

Rua Arabutan, 372 -  Bairro Navegantes 

Porto Alegre/RS. 

Telefone: (51) 3325 3001 

Email: tecnicos@bextra.com.br 
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8. Apêndices  

 

8.1 Instalação Elétrica 

 

Note que a instalação deve ser feita por técnicos autorizados pelo setor de 

assistência técnica BEXTRA, sob pena de perda de garantia. 

O cabo de alimentação já acompanha o equipamento devidamente conectado. O 

cabo de célula de carga deve ser ligado ao conector JP18 da placa IC -45. 

 

ATENÇÃO 
PARA EFETUAR QUALQUER MANUTENÇÃO NA BALANÇA, 

PRIMEIRO DESLIGUE-A DA TOMADA. LEMBRE-SE QUE OS CIRCUITOS 
INTERNOS 

ESTÃO SEMPRE ALIMENTADOS E PODEM SER 
DANIFICADOS SE TAL PROCEDIMENTO NÃO FOR OBEDECIDO. 

 
 

8.2 Aferição 

A Aferição da balança BEXTRA é feita através dos jumpers J1, J2, J3 e TA do 

conector do JP20, existe na placa IC-45. Todas as opções são selecionadas 

ligando ou desligando estes jumpers. Quando for citado jumper ligado significa que 

o dito jumper está curto-circuitado.  Já jumper desligado significa que está em 

circuito aberto. 

Para entrar no modo aferição deve-se interromper a rede elétrica que alimenta a 

balança, ligar o jumper J1 e religar a balança à rede. Primeiro item a aferição é a 

resolução da balança. 

 



 

 

 

Resolução 

O display deverá apresentar: 

r2 

 

Este item ajusta a resolução da balança. J1, J2 e J3 selecionam a resolução 

desejada (a seleção é feita em binário +1, ou seja, para resolução 8 os 3 

jumpers devem estar ligados), enquanto o jumper TA serve para entrar o dado 

(note que, uma vez fechado TA a balança irá assumir o valor em J1, J2, J3 

para resolução e passará ao item seguinte – filtro. Não há como retroceder os 

passos da aferição, Caso necessite voltar é necessário recomeçar do inicio. 

A resolução é de quantos em quantos quilos a balança irá pesar. Assim, se 

selecionarmos uma resolução de 2,  o equipamento ira de pesar de 2 em 2 kg 

(o número máximo de divisões aconselhável para a balança é de 500 divisões. 

Se o silo tiver capacidade de, por exemplo, 1000kg, devemos selecionar 

resolução 2, pois 10000 kg de 2 em 2 kg perfazem 500 divisões). 

 

As resoluções comumente utilizadas são: 

 

 

Resolução 1  J1, J2, J3 desligados 

Resolução 2  J1 ligado; J2 e J3 desligados 

Resolução 3  J1 e J2 desligados; J3 ligado 

 

 

Note que, a medida que se seleciona a resolução em J1, J2, J3 o valor da 

resolução aparece no display. Uma vez tenho a resolução desejada ligue TA. 

Desligue TA. O equipamento irá passar ao próximo item de aferição. 

 

 

 

 



 
Filtro Digital 

 

A seguir temos o ajuste do filtro digital. Quanto maior o valor do filtro mais 

estável é a indicação  de peso da balança, mas por outro lado também cada 

vez é mais lenta a sua atualização. O display apresenta: 

 

F  x 

 

 

Sendo x o valor de filtro selecionado. Os jumpers J1, J2 e J3 selecionam o filtro 

(em binário, sendo J1 o bit LSB e J3 o bit MSB), enquanto o jumper TA serve 

para entrar o valor selecionado. Normalmente, se utiliza o filtro 3: 

 

 

Filtro 3    J1 e  J2 ligados; J3 desligado 

 

 

Caso a balança esteja instável, pode-se aumentar o valor do filtro. Por outro 

lado, se a balança tem uma resposta muito lenta a variação no peso do silo 

convém diminuir o valor digital. 

Para entrar o valor de filtro ligue TA. Ao desligar TA a balança irá para o 

próximo item, numero de divisões. Caso seja selecionado um filtro acima de 3 

o jumper J3 estará ligado. Como este jumper é utilizado como bit de entrada de 

dados no item seguinte (numero de divisões) para evitar que o numero de 

divisões simplesmente seja pulado proceda da seguinte forma: 

 

 

Selecione o filtro desejado 

Ligue TA. 

Desligue J3. 

Desligue TA. 

 

 

Número de divisões  

 

Agora é possível selecionar o número de divisões. Cada vez que o jumper TA é 

ligado e desligado o número de divisões é incrementado de 250 divisões. Ao 

entrar neste item o display apresenta: 

 

d  25 

 

 

Significa 250 divisões. Normalmente se utilizam 5000 divisões. O jumper J1 

retorna ao inicio (250 divisões) e o jumper J3 passa o item seguinte – Posição 

do Ponto Decimal. 

Podemos incrementar o numero de divisões até 10000 divisões. Para 10000 

divisões o display apresenta:  



 
 

     d 10 

 

O número de divisões anterior à 10000 é 9750 divisões, que é apresentado 

como: 

 

     d 975  

 

Para assumir o número de divisões selecionado via TA pressione J3. 

Note que a combinação da resolução mais o número de divisões indica a 

capacidade máxima da balança. Mas tal capacidade máxima é fixada pela 

estrutura mecânica e pelo sensor de peso (célula de carga), variando conforme 

o projeto. Assim, embora possamos programar qualquer valor, na verdade a 

célula de carga e a capacidade do silo indicam que o valor programar nesses 

itens. Como normalmente se utilizam 5000 divisões, para um silo com 

capacidade máxima de 10000 kg é necessário utilizar resolução 2 ( 5000 x 2 = 

10000 kg). 

 

Caso o silo tivesse capacidade de 2500 kg usaríamos 5000 divisões com 

resolução de 5 e programaríamos o ponto decimal na primeira  casa (5000 x 5 

= 25000/10 = 2500 kg).  

 

 

Ponto Decimal 

 

O próximo item é a Posição do Ponto Decimal: 

 

     P 

 

Na balança BEXTRA não se utiliza o ponto decimal quando se pesa de Kg em 

kg ou mais (silo com capacidade igual ou maior que 5000 kg). No entanto, em 

uma balança que mostre de 200 em 200g (silo para 1000 kg), por exemplo, 

colocaríamos o ponto decimal na primeira casa (J1 ligado; J2 desligado). 

 

A seleção do ponto decimal é feita através de J1 e J2, sendo que a seleção é 

mostrada instantaneamente no display. Para fixar o ponto decimal pressione 

TA. Caso não seja necessário o ponto decimal a seleção deve ser J1 e J2 

desligado (sem ponto decimal). 

 

 

 

 

 



 
Peso Amostra 

O último item da aferição é o peso de amostra. Deve-se especificar um peso padrão, 

de valor conhecido, que será colocado no silo, de forma que a balança possa calibrar 

sua escala. O display mostra: 

PESO 

 

Esta mensagem fica durante alguns segundos e depois é substituída por: 

00000 

 

J1 e J2 selecionam os dígitos de 1 à 4 (lógica binária), enquanto TA incrementa o 

dígito selecionado por J1 e J2. Especifique o peso de amostra e pressione F3. A 

balança deverá apresentar o ciclo de estabilização térmica (os segmentos do display 

ligam em sequência até completar um retângulo). A seguir o display novamente 

apresenta: 

PESO 

 

Neste momento deve-se colocar o peso padrão, cujo valor foi especificado 

anteriormente, no silo de pesagem. Espere alguns segundos para que estabilize e 

pressione o jumper J3; 

O display apagará durante um breve lapso de tempo e, a seguir, a balança já estará 

pesando. A aferição está completa! 

Não convém utilizar pesos de aferição muito menores que a capacidade máxima do 

silo, pois isto pode acarretar erros maiores no fundo de escala. Por exemplo, se 

aferirmos uma balança de 1000 kg com peso de 10 kg poderá haver um erro de +/- 1 

divisão. Este erro irá proporcionar um erro +/- 100 divisões no fundo de escala. Já se a 

mesma balança for calibrada com um peso padrão de 500 kg o erro será de apenas 

=/- 2 divisões no fundo de escala. Portanto, não é aconselhável utilizar pesos 

inferiores à metade da capacidade do silo da balança. 

 

8.2.1 Aferição Corrente 

Anote no quadro abaixo os valores da ultima aferição. 

 

 

 



 
8.3 Abortar Senha 

É possível abortar o pedido de senha que ocorre ao pressionar a tecla F1 – 

Programação. Para isso basta ligar o jumper TA. Ao pressionar F1 o display 

imediatamente apresentará: 

CErtA 

 

Como se tivesse sido digitada a senha correta. Se não há necessidade de senha este 

jumper pode ficar definitivamente ligado. Caso a senha corrente tenha sido perdida, 

ligue TA, pressione F1 e , a seguir, pressione o numero 4 – Troca de Senha. Com 

isso, é possível trocar a senha desconhecida por outra. Por fim, desligue TA. 

 

8.4 Limpeza 

Para limpar o gabinete externamente use apenas um pano umedecido com água. 

Jamais utilize solventes ou álcool. No caso de ser necessária limpeza interna utilize 

apenas jato de ar comprimido desumidificado (e sem lubrificante) na falta disso, um 

pincel para retirar o acúmulo de poeira.   

 

8.5 Cabo de Alimentação 

O cabo de alimentação do equipamento é fornecido com um comprimento de 3 metros 

e plug 2P +T. O terminal de terra é ligado à carcaça do aparelho para proteção do 

operador. Deve ser providenciado um aterramento eficiente para a balança. 

Apesar da alimentação ser protegida contra sobre-tensão e transientes, por se tratar 

de equipamento eletrônico recomenda-se que a rede onde estiver conectada a 

balança não alimente carga ruidosa, em especial cargas reativas (motores, por 

exemplo). Caso isso ocorra, pode ser solucionado derivando uma linha de alimentação 

exclusiva para a balança vinda diretamente do transformador de entrada da industria. 

 

 



 
8.6 Pinagem do Conector de Impressora 

A comunicação com a impressora é feita por interface paralela, compatível com 

computadores PC. A pinagem é a seguinte: 

 

Pino 1    Strobe 

Pino 2    Data 0 

Pino 3    Data 1 

Pino 4    Data 2 

Pino 5    Data 3 

Pino 6    Data 4 

Pino 7    Data 5 

Pino 8    Data 6 

Pino 9    Data 7 

Pino 10    Não utilizado 

Pino 11    Busy 

Pinos 12 à 17   Não utilizado 

Pinos 18 à 25   Terra lógico 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 


