
SOLUÇÕES DE PESAGEM

SÉRIE GI4XX

CONTINUAMOS 
MELHORANDO 
NOSSO VISOR 

COMPACTO
SÉRIE GI4XX



NOVIDADES  
FUNÇÕES VISORES

TARA AUTO INICIAL + CHECKWEIGHER
Função que permite realizar o controlo quando se assume que os recipientes podem ter uma 
diferença de peso. Isto pode ocorrer com paletes ou caixas de madeira. Com esta função 
ativada, o peso destes contentores será tarado sem qualquer ação sobre o indicador do 
operador.

A principal diferença em relação ao controlo standard é que o primeiro peso estável será 
tarado automaticamente e depois será iniciado o procedimento de pesagem, quando o ob-
jetivo de peso (zona OK) for atingido.

BATERIA DUPLA
Permite utilizar o indicador sem estar ligado à alimentação elétrica, em linhas de produção e 
outras atividades, com um aumento significativo das horas de utilização ininterrupta. Válida 
também com Wi-Fi adicional.

“Muito mais do que um peso-tara”  

GI400-410

NOVIDADES  
OPCIONAL

FUNÇÃO DE PESAGEM DE PALETES
Permite a acumulação de uma série de registos de pesagem para cada palete. Obtendo o 
valor da tara da palete, o peso líquido é registado de maneira autónoma, com o objetivo de 
obter um resultado do total líquido.

FUNÇÃO TAKE OUT
Permite-lhe ter um controle do peso retirado do equipamento de pesagem. O visor de peso 
GI400 mostra-lhe se está a retirar a quantidade de peso desejada da balança e se está a 
retirar menos ou mais do que a quantidade de peso desejada. Selecionando o peso deseja-
do, poderá escolher os limites superior e inferior por percentagem ou valor.

FUNÇÃO DE CONTROLO DUPLO
Esta função permite utilizar o modo de controlo com duas zonas OK não sobrepostas para 
verificar dois produtos sem alterar a PLU no indicador.



E LEMBRE-SE
TODAS AS FUNÇÕES JÁ DISPONÍVEIS

“Doseadores, relés, checkweigher...”  

GI400-410

TOTALIZAÇÃO
Permite a soma dos pesos acumulados na memória e mostra o número total de pesagens.

CONTADOR DE PEÇAS 
Calcula as peças carregadas na plataforma com base no peso médio unitário PMU pro-
gramado.

FUNÇÃO REPETIDOR
Visualização do peso de outro dispositivo de pesagem através de RS232 até 16 m.

RS485 opção até 1200 m (adicional requerido em ambos os indicadores)

FUNÇÃO CHECKWEIGHER
Exibição automática de até 4 zonas através de limites de peso para cada uma delas. Sele-
cionando o peso desejado, poderemos escolher os limites superior e inferior por percent-
agem ou valor.

FUNÇÃO DE LIMITES COM RELÉS (opcional)

Os visores de peso da série GI4xx estão preparados para gerir automaticamente um peso 
inicial e 3 limites que acionam os 4 relés através dos registros de peso de cada um deles. 

FUNÇÃO DOSAGEM COM RELÉS (opcional)

O equipamento está preparado para dosear automaticamente 1 produto a duas velocidades 
ou 2 produtos a uma velocidade, com descarga. Podemos programar uma zona de descarga 
onde definimos o final da dosagem. 
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LINHAS DE PRODUÇÃO
LINHAS DE PRODUÇÃO MANUAIS OU SEMI-AUTOMÁTICAS

“Otimize os recursos e a execução dos seus 
processos de produção”

GESTÃO E 
OTIMATIZAÇÃO

 > A Giropes oferece soluções completas para linhas 
de produção graças à sua ampla gama de sistemas 

de pesagem e ao software GISCALE que permite um 
melhor controle e gestão dos processos de pesagem.

RFID RFID 
SITEMAS 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.
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 visor não-
identificador.

POR PRODUTO 
POR OPERÁRIO

CONTROLES DE 
QUALIDADE

O processo de pesagem é 
uma etapa vital do controle de 
qualidade em diferentes fases do 
processo de produção.
Durante os últimos anos a Giropes 
apostou no desenvolvimento de 
diferentes sistemas que permitem 
proporcionar um elevado grau 

de automatização às linhas de 
produção de uma maneira ótima e 
eficiente, melhorando a gestão do 
produto e facilitando o trabalho dos 
técnicos encarregues do controlo 
de qualidade.

POR DOSAGEM 
POR TAKE OUT



GESTÃO DE 
LOTES
A rastreabilidade do produto 
deve ser devidamente controlada 
e registada. Em alguns casos, 
tais como alimentos ou produtos 
farmacêuticos, esta é uma 
obrigação legal, mas o registo e 
rastreabilidade a partir do produto 
unitário passando por caixa ou 

embalado até lote e posteriormente 
camião é básico para controlar 
o processo de processo de 
produção e respetiva distribuição.

ROTULADORA POR 
LOTES E OPERADOR, 
PERSONALIZAÇÃO DO 
FORMATO



STOCK & 
ARMAZÉM
O controle de stock e o controle 
de entrada e saída de produtos 
do armazém é vital para a 
organização da empresa. Para 
realizar esta tarefa da melhor 
maneira possível, a Giropes 
oferece diferentes soluções de 

CONTROLE DE STOCK

pesagem móveis para evitar ter 
que ir a uma estação de pesagem 
fixa, permitindo o controle de 
stock durante o deslocamento do 
produto ou matéria prima.
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PALETIZAÇÃO & STOCK
LINHAS DE PRODUÇÃO MANUAIS OU SEMI-AUTOMÁTICAS

“Otimizar e agilizar armazéns, as entradas e saídas de materiais 
e produtos. Pesagem eletrónica móvel”

PALETIZAÇÃO
& TOTALIZADOR
A rastreabilidade do produto 
deve ser devidamente controlada 
e registada. Em alguns casos, 
tais como alimentos ou produtos 
farmacêuticos, esta é uma 
obrigação legal, mas o registo e 
rastreabilidade a partir do produto 

CONTROLE DE QUALIDADE

unitário passando por caixa ou 
embalado até lote e posteriormente 
camião é básico para controlar 
o processo de processo de 
produção e respetiva distribuição.



GISCALE ONE
Software para gestão e controle de uma única estação de 
pesagem.

GISCALE PRO
Software para a gestão e controle de todas as estações de pes-
agem que compõem uma linha de produção.

UPDATE TOOLS
Permite-lhe atualizar o firmware dos visores do GI400 sem ter 
de os devolver à fábrica. Graças às ferramentas de atualização, 
poderá dispor da  última versão do software GiScale´de uma 
maneira confortável e rápida.

CONFIGURATION TOOLS
Permite a configuração e parametrização do visor da família 
GI400-GI410. Usando o software Configuration Tools poderá 
personalizar o cabeçalho dos bilhetes.

ATUALIZAÇÃO
FIRMWARE

GIAPP
Configura a conexão de vários visores. Permite a comunicação 
com um único visor simultaneamente para consultar o estado do 
visor, realizar tara, zero e recuperar a pesagem e exportá-los.APP

VISORES

Aplicação Android para gerir e controlar os  
visores da série GI400 & GI410 LED e LCD  

em plataformas e linhas de produção

“Software & Aplicações    
PRÓPRIAS DO VISOR“

GESTÃO DE
VISORES 



GISCALE
SOFTWARE DE VISORES SÉRIE GI4XX

1 visor conectado ONE

PROaté 255 visores conectados

“Duas versões de software 
para duas soluções”

FUNÇÕES EM DESTAQUE
 > Deteção automática de ecrãs em rede.

 > 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 bilhetes de pesagem.

 > Consulta do historial de registos.

 > Exportação de relatórios (PDF, XLS, CSV).

 > 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).

 > Monitorização e gestão de linhas de produção.

 > Configuração dos PLUs dos visores.
* Ver versão do visor requerido



Permite-lhe atualizar o firmware dos visores do GI400 sem ter de os devolver à fábrica. Graças às ferramentas de atualização, poderá 
dispor da  última versão do software GiScale´de uma maneira confortável e rápida.

Usando o software Configuration Tools poderá personalizar o cabeçalho dos bilhetes.

Download 
grátis

Permite a atualização do firmware  
dos visores GI400-410

UPDATE TOOLS

Conexão via ethernet ou porta COM com visor de série GI4XX

com2

com3

ETHERNET

Download 
grátis

Permite a configuração e parametrização do 
visor da família GI400-GI410

CONFIGURATION TOOLS

REQUERIMIENTOS
 > Aplicação desktop (Windows 7, 8 ou 10).
 > Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) a 2.3 GHz ou mais.
 > 4GB de RAM ou mais.
 > Espaço disponível no disco rígido de 16 GB ou mais.

Conexão via ethernet ou porta COM com visor de série GI4XX

com2

com3

ETHERNET



Aplicação Android para 
gerir e controlar os visores 
da série GI400

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.
 > Descarregue as pesagens  a partir do visor conectado.
 > Visualizar lista das pesagens descarregadas.
 > Filtrar a lista de pesagens.
 > Compartilhar as pesagens como um arquivo de formato 

CSV.

ESPECIFICAÇÕES
 > Configura a conexão de múltiplos visores
 > Permite a comunicação com um único visor simultaneamente 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

GIAPP

CHECKWEIGHER

TARA MANUAL OU 
AUTOMÁTICA

Download 
grátis

WIFI MULTIDIOMA ANDROID SYSTEM PESADAS 
PARA BAIXAR

procurar visores
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EXPLORAR
A vasta experiência da Giropes levou à criação de várias instalações 

completas de sucesso em empresas dos mais diversos ramos, desde 
o setor agrícola até ao tratamento de resíduos, incluindo os setores 

aeronáutico, de competições, logístico e industrial, entre muitos outros.

“AUTOMATIZAÇÕES”
“SISTEMAS DE PESAGEM”

“INTEGRAÇÃO COM SOFTWARE”
“PERSONALIZAÇÃO DE PRODUTOS””

“ZONAS ATEX”

SOLUÇÕES DE 
PESAGEM 
Sistemas de pesagem para fornecer soluções a todos 
os tipos de necessidades e requisitos dos diferentes 
setores, como por exemplo:

Alimentação, química, agricultura, agregados, 
reciclagem, logística e indústria farmacêutica



A Giropes realizou a instalação de uma linha 
de produção automática gerida através da rede 
WIFI em Callol Serrats, uma empresa de trata-
mento e conservação de anchovas.

A Callol Serrats é uma empresa com mais de 
170 anos de tradição artesanal de anchovas de 
L’Escala. A dedicação contínua e a longa história 
da família produtora de anchovas tornou possível 
que se tornassem a empresa ativa mais antiga 
do setor. A empresa é atualmente dirigida pela 
sexta geração da família, graças a ter sido capaz 
de transmitir a tradição secular da salga de 
anchovas de geração em geração.

Para continuar a avançar e a otimizar os pro-
cessos tradicionais de salga de anchovas, sem 
perder a essência que os distingue há mais de 
150 anos, a Callol Serrats substituiu a sua linha 
de pesagem e embalagem manual por uma linha 
automática com sistemas de pesagem desenha-
dos e fabricados pela Giropes.

Esta instalação substitui uma linha de produção 
manual, otimizando recursos e facilitando o 
trabalho dos operadores da empresa, além de 
proporcionar maior precisão e fiabilidade na 
confeção das frascos de conserva.

A linha de produção conta com  9 conjuntos de 
pesagem no total, constituídos por uma plata-
forma GRP, uma coluna de aço inoxidável e um 
visor LCD GI410i com proteção IP65, ideal para 
um ambiente de humidade extrema e exposição 
a água salgada, como a estação de tratamento 
de anchovas.

Esta instalação destacase por estar conectada 
através de uma rede WIFI sem fio, permitindo o 
controle e gestão através do software GiScale PRO 
sem a necessidade de fios.

Os 9 conjuntos de pesagem são controlados e 
geridos pelo software GiScale PRO, projetado 
e implementado pela equipa de engenharia da 
Giropes Solutions.

O software GiScale PRO permite ao utilizador 
conectar um número quase ilimitado de visores 
ao programa, para além de oferecer uma maior 
liberdade para poder personalizar tickets ou 
bilhetes e relatórios, registar campos específi-
cos, realizar um sistema de pesagem em modo 
semi-desatendido e, até, monitorizar e gerir as 
linhas de produção.

Graças ao registo de pesagem feito pelo soft-
ware Giropes, a Callol Serrats pode provar o 
empacotamento eficaz do seu produto de uma 
maneira fácil e sem ter de manter um registo de 
peso manual de todos os produtos gerados.

LINHA DE EMBALAGEM 
COM DISPOSITIVOS WIFI
A Giropes instala linhas de produção com plataformas, 
visores com WIFI e software GISCALE PRO

Casos de successo
“Nossa experiência nos apóia”



A Giropes realizou a instalação de uma linha de 
produção automática na Domaine des Lover-
esses, uma empresa de cultivo e embalagem de 
produtos agrícolas.

A Domaine des Loveresses, com mais de 50 anos 
de experiência em cultivo agrícola, é uma empresa 
localizada em Yens (Suíça), com mais de 60 hec-
tares de cultivo de raiz de chicória, o seu produto 
estrela. Além disso, também cultiva e distribui outros 
produtos, como tomate, morangos, framboesas ou 
repolho, entre outros, distribuídos por cerca de 10 
hectares de cultivo utilizados pela empresa.

Os sistemas de pesagem instalados são con-
stituídos por plataformas monocelulares de mod-
elo GRP e visores GI410i com proteção IP68, 
geridos pelo software GiScale PRO.

Graças à nova linha de produção instalada pela 
Giropes, podem otimizar tempo e recursos na 
triagem e embalagem do produto, agilizando, 
assim, o trabalho dos operadores.

O software GiScale PRO foi concebido para a 
gestão e controlo das linhas de produção, sendo 
capaz de controlar um número ilimitado de vi-
sores de peso e proporcionando um controlo de 
produção, graças aos relatórios personalizáveis 
que podem ser feitos pelo próprio programa.

“Os sistemas de 
pesagem instalados 

são constituídos 
por plataformas 

monocelulares de 
modelo GRP e visores 

GI410i com proteção 
IP68, geridos pelo 

software GiScale PRO.”

ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Instalação de uma linha de produção 
automática



A Giropes instalou uma linha de produção au-
tomática em Anxoves de L’Escala, uma empresa 
de tratamento e conservação de anchovas.

A Anxoves de L’Escala é uma empresa com mais 
de 75 anos de experiência no processamen-
to de anchovas. Os avanços tecnológicos e a 
utilização de métodos e conhecimentos tradicio-
nais, transmitidos de geração em geração desde 
a chegada dos gregos a Empúries, no século VI 
a.C., permitiram à Anxoves de L’Escala criar um 
produto de alta qualidade com um elevado grau 
de conservação.

A renovação tem sido um pilar fundamental na 
empresa do setor alimentar, conseguindo, assim, 
um armazém moderno, equipado com a mais 
recente tecnologia, que agora se complementa 
com a melhoria da linha de produção, de modo a 
otimizar os recursos e responder a uma procura 
crescente.

Esta instalação substitui uma linha de produção 
manual, otimizando recursos e facilitando o 
trabalho dos operadores da empresa, além de 
proporcionar maior precisão e fiabilidade na 
confeção das latas de conserva.

A linha de produção conta com um total de 20 
conjuntos de pesagem, constituídos por uma 
plataforma GRP, uma coluna de aço inoxidável e 
um visor LCD GI410i com proteção IP65, ideal para 
um ambiente de humidade extrema e exposição a 
água salgada, como a estação de tratamento de 
anchovas.

Os 20 conjuntos de pesagem são controlados e 
geridos pelo software GiScale PRO, projetado 
e implementado pela equipa de engenharia da 
Giropes Solutions.

O software GiScale PRO permite ao utilizador 
conectar um número quase ilimitado de visores 
ao programa, para além de oferecer uma maior 
liberdade para poder personalizar tickets e 
relatórios, registar campos específicos, realizar 
um sistema de pesagem em modo semi-desa-
tendido e, até, monitorizar e gerir as linhas de 
produção.

SUBSTITUIR UMA LINHA
DE PRODUÇÃO MANUAL
A Giropes instala linhas de produção com plataformas e 
software GISCALE PRO



Através de um dos nossos distribuidores de 
confiança, a Giropes realizou a instalação de 
diferentes sistemas de pesagem geridos pelo 
software GISCALE em seis linhas de produção 
nas instalações do Grupo Lucas, em Múrcia.

O Grupo Lucas, com mais de 50 anos de expe-
riência na comercialização de frutas e legumes, é 
considerado uma das empresas mais importantes 
do setor, tanto em Espanha como a nível interna-
cional. As suas instalações dispõem de mais de 
25.000m2 de centros de manipulação e mais de 
2.500 hectares de culturas.

Para melhorar a eficiência do seu processo de 
manipulação de frutas e legumes a empresa 
decidiu incorporar nas suas seis linhas de pro-
dução sistemas de pesagem compostos por uma 
plataforma de pesagem e um visor GI400 LCD, 
todos geridos através do software GISCALE 
PRO, todos desenhados e fabricados pela Gi-
ropes e instalados com o nosso parceiro na área.

Segundo o gestor de TI, a incorporação deste 
novo sistema de pesagem "facilita o trabalho 
dos operadores, permitindo controlar o peso 
dos produtos através da cor fornecida pelo ecrã 
visor, sem ter que estar pendente do peso exato 
mostrado pelo equipamento, reduzindo assim o 
risco de erro humano".

Também acrescentou que "graças ao software 
GISCALE PRO, podemos monitorizar estatisti-
camente a eficiência de cada linha de produção 
e as diferentes estações de pesagem que 
compõem a linha.”

No que diz respeito aos processos de qualidade, 
o Grupo Lucas pode agora ter um controlo muito 
mais rigoroso sobre os produtos selecionados, 
proporcionando segurança e cumprindo com as 
normas atuais para embalagens eficazes.

O registo do peso em tempo real e estatístico 
fornecido pelo software GISCALE represen-
tou um passo em frente na rastreabilidade da 
pesagem, permitindo "ter o controlo do peso do 
produto ao longo do processo de manuseamento 
e ter um registo de tempo e operativo em todos 
os momentos". Como o gestor de qualidade do 
Grupo Lucas confirma, "isto torna-o muito mais 
eficiente quando se trata de detetar problemas 
e permite que sejam resolvidos de forma muito 
mais eficaz".

"O novo sistema de 
pesagem nas linhas 

de produção facilita o 
trabalho do operador e 

minimiza o risco de erro 
humano"

COLETA E DISTRIBUIÇÃO 
DE FRUTAS E LEGUMES
Instalação de diferentes estações de pesagem com o 
software GISCALE em seis linhas de produção
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