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RFID SYSTEM
Firmware Produção
Administre e controle 
todas as suas pesagens

SOLUÇÕES DE PESAGEM



GI400i PROD RFID 
       & GI410i PROD RFID

A Giropes desenvolveu um firmware para controlar os leitores RFID ideal para realizar um registo de 
pesagens e poder ter um controlo das operações realizadas.

SISTEMA
RFID*
Ideal para registar pesagens em linhas de produção.

Identificação e ativação rápida de operário ou produto:

 »  Com passagem de cartão

 »  Com presença de cartão

 »  Opção de sistema de bloqueio no indicador não-iden-
tificador.

Dois sistemas de trabalho
Dois sistemas de trabalho disponíveis: com operador 
autónomo ou com responsável de linha ou de produção.

 »O operador será o único a identificar 
o produto ou a ele próprio (os dados 
são transferidos para o indicador)

 »O chefe de linha será o único a iden-
tificar o produto ou o operador (pode 
trabalhar sem descarregar os dados 
para o indicador)

*Consultar protocolos 
suportados na ficha 
técnica



IDENTIFICAÇÃO DE OPERÁRIO
Registo de operário nas linhas de produção 

IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO
Registro de produto nas linhas de produção 

SOLUÇÕES DE PESAGEM
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RFID 

GI400i PROD RFID 
       & GI410i PROD RFID

COM DADOS  SEM DADOS
 » Opção de operar sem rede
 » Requer sincronização de dados com o Giscale
 » Dados limitados para download (2 tipos de PLUs)
 » Número limitado de dados

 » Opção de operar sem rede, mas em reinicializações os dados asso-
ciados à pesagem (reconhecidos em operação normal por Giscale) 
serão perdidos

 » Não requer sincronização (sistema mais rápido)
 » Sem limite de dados ou PLUs

2 sistemas de trabalho

Quem armazena os dados?



*Consultar protocolos 
suportados na ficha 
técnica

funções principais
 » Contador de peças

 » Totalização

 » Checkweigher

 » Negative checkweigher

 » Com os 4 protocolos mais utilizados no mercado.
 » Protocolo GICoNF (para configuração com o software).
 » Protocolos RFID e EAN.
 » Sistema de 2 palavras-passe para bloqueio de funções.
 » 8 formatos de tickets pré-definidos e personalizáveis (sof-
tware vinculado).

 » Menu configurável impressão: número de cópias, cutter on/
off, line feed.

 » Sistema watchdog de reinício automático em caso de 
bloqueio do visor.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
 » GI400 visor Peso-Tara.
 » GI410 Opção visor numérico. 
 » Temperatura de funcionamento -10ºC a 40ºC.
 » Proteção IP65.
 » Carcaça em aço inoxidável.
 » Suporte mural inclinável (opcional).
 » Unidades selecionáveis: kg.
 » Ecrã: 

 » LCD com 6 dígitos de 40 mm.
 » Função backlight: On/off/auto.
 » Mudança de cor com função checkweigher.

Comunicações
 » RS232
 » Ethernet*
 » Wifi opcional
 » Alibi memória opcional
 » RS485 opcional

* Ethernet padrão na versão GI400 PROD RFID, opcional para GI410i 
RFID.
** A escolha de qualquer opcional substituirá uma das portas seriais.

 LEITOR RFID EXTERNO

ESPECIFICAÇÕES COMUNAS

A Giropes desenvolveu um firmware para  
controlar os leitores RFID ideal para realizar um 
registo de pesagens e poder ter um controlo das 

operações realizadas.

Juntamente ao software GISCALE permite maior 
controlo do sistema de pesagem e facilita a sua 

utilização.

LEITOR RFID EXTERNO

ABS IP67

Registo interno de até 1.000 pesagens.

10 cartões RFID incluídos.

GI400i PROD LCD RFID
*Também com opção visor numérico



SOLUÇÕES DE PESAGEM

CARACTERÍSTICAS GERAIS
 » Temperatura de funcionamento -10ºC a 40ºC.
 » Proteção IP54.
 » Carcaça em aço inoxidável.
 » Suporte mural inclinável (opcional).
 » Teclado numérico.
 » Unidades selecionáveis: kg.
 » Ecrã: 

 » LCD com 6 dígitos de 40 mm.
 » Função backlight: On/off/auto.
 » Mudança de cor com função checkweigher.

Especificações metrológicas
 » Classes III e IIII.
 » Número de escalões de verificação 6000.
 » Mono-escala, multi-escala ou multi-intervalo (n ≤ 3000, por 
escala parcial de pesagem).

Ativação
 » Alimentação: 110-230V AC, 50/60 Hz.
 » Tensão mínima de entrada por etapa de verificação: 1µV.
 » Sinal de tensão mínima para carga morta: 5 VDC.
 » Tensão máxima da faixa de medição: 20 mV.
 » Tensão mínima da faixa de medição: 0,01 mV.
 » Impedância minima da célula de carga: 25 Ω.
 » Impedância máxima da célula de carga: 1100 Ω.
 » Cabo de célula de 4 ou 6 fios.
 » 2 saídas RS232 incluídas.

O indicador GI410 RFID está desenhado 
especialmente para poder gerir e controlar o 
registo de pesagens por produto ou operador. 

A complementação do indicador com o software 
GISCALE permite maior controlo do sistema de pesagens, 
facilitando a sua utilização.

LEITOR RFID INTEGRADO
Registo interno de até 1.000 pesagens.

10 cartões RFID incluídos. *Consultar protocolos 
suportados na ficha 

técnica

LEITOR RFID INTEGRADO

GI410i LCD RFID



PRODUTO - OPERADOR - BALANÇA

Graças a uma interface rápida e intuitiva, o utilizador poderá usar o programa 
concebido pela Giropès com grande facilidade.

GISCALE
Gestão das linhas de produção por:

ONE
PC SOFTWARE para a gestão e controlo de 1 visor
GISCALE ONE

* Consulte as especificações limitadas do GISCALE ONE

PRO

CONEXÃO E LICENÇAS
Conexão a visores mediante TCP/IP (Ethernet) e RS232 (Porto serie)
A licença ONE e PRO são geridas através de chave USB ou online por número de série.

MULTI
IDIOMAS

CONEXÃO 
ETHERNET

INTERFACE 
RÁPIDA E INTUITIVA

CONEXÃO 
RS232

TÍQUETE 
CONFIGURÁVEL

CONEXÃO 
com visores
SÉRIE GI400

(até 255 dispositivos)

 » Interface rápida e intuitiva

 » Instalação simples.



GISCALE
Gestão das linhas de produção por:

FUNÇÕES E APLICAÇÕES
 » Arranque do funcionamento:

 » Deteção automática de ecrãs em rede.
 » Reconfiguração da rede de visores.
 » Duplicação da configuração de um visor.

 » Registo de pesagens com detalhe do produto.
 » Edição de produtos, embalagens e operadores.
 » Edição de informações de pesagem (produto, operador, etc.).
 » Conexão de múltiplos visores.
 » Impressão de tickets de pesagem.
 » Consulta do historial de registos.
 » Exportação de relatórios (PDF, XLS, CSV).
 » Registo de campos tais como: Cliente, Produto e Lote No.
 » Efetua pesagens com os diferentes modos do GI400 (controlo de 
peso, contador de peças, etc…)

 » Configuração dos diferentes modos de peso (checkweigher, 
checkweigher negativo, etc.) *

 » Pesagem em modo semi-desatendido com os modos de 
transmissão (cada X tempo, estável, manual: premir PRINT a partir 
do visor, passagem por zero e passagem por zero em descarga)

 » Consulta e análise do gráfico de pesagens (módulo Giscale 
Estatísticas):

 » Tempo Real.
 » Histograma.
 » Gestão do gráfico.

 » Personalização de tickets e relatório.
 » Sem autenticação do utilizador.
 » Monitorização e gestão de linhas de produção.
 » Configuração dos PLU dos visores.

CARACTERÍSTICAS
 » Multi-licença (permite ser gerido a partir de 
vários computadores)

 » Idiomas disponíveis: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.

 » Suporte para bases de dados SQL Server.

 » Permite múltiplas estações de trabalho 
conectadas à mesma base de dados. 

 » Permite gerir e configurar simultaneamente 
múltiplos visores.

 » Permite registar simultaneamente múltiplos 
visores.

* Ver versão do visor requerido

SOLUÇÕES DE PESAGEM

RFID RFID 

SISTEMA RFID
IDEAL PARA REGISTAR PESAGENS EM LINHAS DE PRODUÇÃO



Graças a uma interface rápida e intuitiva, o 
utilizador poderá usar o programa concebido 
pela Giropès com grande facilidade.

GIAPP
Ideal para o controle 
e visualização de 
seus visores GI4XX



SOLUÇÕES DE PESAGEM

CARACTERÍSTICAS
 » Configura a ligação de múltiplos visores

 » Permite a comunicação com um único visor (wifi 
necessário) de forma simultânea para:

 » Verificar o estado do visor (peso, estabilidade, balança 
de controlo ou checkweigher, etc.)

 » Realizar a tara (manual ou automática)

 » Realizar o zero

 » Recuperar as pesagens e exportar

RFID 1 RFID 2 RFID 3 RFID 4 

FUNÇÕES E APLICAÇÕES
 » Ligação de qualquer número de visores ligados.

 » Ligação a um único visor simultaneamente. 

 » Detetar, interligar e ligar visores da família GI400.

 » Mostrar o estado do visor ligado.

 » Configurar diferentes funções de visor: tara, zero, etc.

 » Descarregar as pesagens a partir do visor conectado.

 » Visualizar lista das pesagens descarregadas

 » Filtrar a lista de pesagens.

 » Partilhar as pesagens como um ficheiro de formato CSV.

* Ver versão do visor requerido

PROCURARROCURAR VISORES



www.giropes.com | Linkedin:giropes-sl | giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 3 - 17469 |  VILAMALLA (Girona) SPAIN 
T(34) 972 527 212 · F(34)972 527 211
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GI400 PROD
INDICADOR COM RFID

COMUNICAÇÕES EM SÉRIE

#Código Descrição

#21 Wifi

#08 Alibi memória

#02 RS485

OPTATIVAS
#Código Descrição

220243 BS1363 (UK) para GI400i PROD RFID

220244 SEV1011 (CH) para GI400i PROD RFID

220245 Tipo B (USA) para GI400i PROD RFID

220247 BS1363 (UK) para GI410i RFID

220248 SEV1011 (CH) para GI410i RFID

220249 Tipo B (USA) para GI410i RFID

FONTE DE ENERGIA

INDICADORES DE SÉRIE RFID

SOFTWARE & APP

#Código Descrição

220029 Suporte mural

580552 Cabo Ethernet  1 m

580028 Cabo Ethernet  2 m

270401 Cabo RS232 a PC 1,5 m (9F-9F / D)

- Cabo RS232 a impressora1,5 m

910034 Impressora ORIENT BTP-M300 / IMP 27

910035 Impressora POS76 / IMP 28

210185 Repetidor com 6 digitos de 45 mm

210256 Repetidor com 6 digitos de 100 mm

ACCESSÓRIOS

PC SOFTWARE APP ANDROID GRÁTIS

#Código Descrição

280230 GISCALE ONE

280273 GISCALE PROGISCALE GIAPP

#Código Descrição

- GIAPP

*baixar no Google Play

Descrição

RS232

Ethernet (210318-01, 210320-01 e 210295-01)

#Código Descrição

210318-01
GI410i PROD LCD  
visor numérico com protocolos RFID

210320-01 GI400i PROD LCD visor com protocolos RFID

220250 RFID leitor externo IP67 ABS

210295 GI410i RFID visor numérico

210295-01 GI410i RFID visor numérico + Ethernet


