
Suporte mural 
(opcional)

QUALIDADE & TECNOLOGIA

DESENVOLVIMENTO

SÉRIEGI650 ABS 
VISOR
ECRÃ TÁTIL

VISOR
APROVADO

Inovação e otimização 
reunidas num dispositivo 

tátil multifunções

OPÇÃO PARA CÉLULAS 
ANALÓGICAS E DIGITAIS



TOUCH

ECRÃ
TÁTIL

MULTI 
IDIOMA

BILHETES  
CONFIGURÁVEL

INDICADORES 
PROGRAMÁVEIS

USABILIDADE E
CONTRASTE DE CORES

A equipa de engenheiros e designers concebeu 
os diferentes ecrãs com vista a proporcionar ao 
operador uma elevada qualidade de experiência 
para facilitar a sua configuração para o modo de 
trabalho.

Em termos de clareza e contraste de cores no 
modo checkweigher, o indicador proporciona um 
alto nível de visibilidade da função de checkwei-
gher com cores brilhantes realçando a informação 
do peso alvo.

SÉRIEGI650 ABS T8
VISOR TÁTIL

A Giropes desenvolveu um ecrã tátil compacto 
com múltiplas funções para todos os tipos 
de distribuição, indústria alimentar, química e 
logística.

QUALIDADE E TECNOLOGIA
DESENHO MULTISETORIAL

ECRÃ DE 8’’ 

Alta velocidade de resposta à interação com qual-
quer material.
O ecrã resistiva permite que seja usada com luvas 
ou outros objetos, como canetas, com a mesma 
precisão que com o dedo.
O GI650T8 foi fabricado com esta tecnologia de vi-
sualização concebida para evitar qualquer pressão 
acidental.
O seu design permite a sua adaptação a todos os 
ambientes, proporcionando resistência a possíveis 
impactos.



CARACTERÍSTICAS COMUNS
CÉLULAS ANALÓGICAS & DIGITAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Ecrã tátil 8’’
Versão de mesa

Suporte mural inclinavel (opcional)
Carcaça em ABS
Proteção IP54 / IP65
Dimensiones: 242(w) x 226(p) x 126(h) 
Dimensões da embalagem 418 (l) x 300(p) x 146 (h)
Peso da embalagem: 4,4 kg
Idiomas: inglês, francês, português, alemão, italiano e 
espanhol
Teclado digital: QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Alimentação: 100-240 V AC 50/60Hz 
(preparado para ser adaptado pelo cliente a 12V DC)

Opção de bateria (tipo UPS para cortes de energia
Temperatura de funcionamento: -10ºC a 40ºC.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Conversor sigma-delta AD
Aprovação até 10.000e em alcance único e 2 x 10.000 em 
alcance múltiplo e intervalo múltiplo
Classe III e IIII
Impedância mínima 29 ohm
Impedância máxima 1200 ohm

FIRMWARES DISPONÍVEIS
Totalizador - Logística (de série)
Pesa-camiões (opcional bajo pedido)

COMUNICAÇÕES
RS232 x 2
Ethernet
USB (incluindo cabo) - para carregar/descarregar dados e 
teclado externo (periférico opcional)
Wifi Opcional
Memória Alibi opcional
Optional RS485

* WiFi opcional desativa Ethernet

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Aprovação até 10.000e em alcance único e 2 x 10.000 em 
alcance múltiplo e intervalo múltiplo
Classe III e IIII
Distância entre visor e balança até 1200m.
Conexão de até 32 células de carga digitais no máximo.

FIRMWARES DISPONÍVEIS
Pesa-camiões

Para células digitais

Para células analógicas

GI650D ABS

GI650 ABS



A importância da 
rastreabilidade com um 
firmware dedicado ao controlo 
e registo a diferentes níveis.

TOTALIZADOR
GI650 T8

SISTEMA LOGÍSTICO

SOLUÇÕES DE PESAGEM

 » GESTÃO DE LOTES
Diferentes funções de acumulação (produto - caixa - palete)
 » GESTÃO DE CÓDIGO EM BASE DE DADOS

Gestão de códigos de arquivo, pode-se usar um dossier de 2000 códigos. Este arquivo utiliza-se para a gestão de 4 
tipos diferentes de códigos por exemplo, cliente, material, origem e destino. Pode ser inserido um nome específico 
para cada tipo.
 » GESTÃO DE CÓDIGOS LIVRES

Gestão de 4 códigos livres de até 6 caracteres em formato de texto que não serão armazenados na Base de Dados. 
Pode ser inserido um nome específico para cada tipo.
 » GESTÃO DE PESAGENS

Podem ser armazenadas entre 5.400 e 9.200 pesagens*.
 » GESTÃO DE TARAS MEMORIZADAS 
 » GESTÃO DE PRODUTOS E TARAS
 » GESTÃO DE CLIENTES E LISTA DE FORNECEDORES
 » CONFIGURAÇÃO DO RÓTULOS

O firmware permite-lhe escolher entre três tipos de bilhetes pré-configurados. E configurar bilhetes a partir do próprio 
dispositivo (menu de cabeçalho com configuração de cabeçalho e rodapé).

*A capacidade de armazenamento pode variar de acordo com a utilização da



LOTES &
TOTALIZAÇÃO

PALETES

LOGÍSTICA
Exemplo de bilhete de 

acumulação por checkweiger ok

LOTES
SISTEMA LOGÍSTICO
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.

Alta visibilidade de dígitos e cores no display de 8”.
Opção de programação de produtos com limites pré-
programados ou trabalhando em modo checkweigher 
a um nível geral sem estar ligado a um produto.

MODO CHECKWEIGHER

A CONFIGURAÇÃO DO 
SISTEMA DE PESAGEM

PESO DE PRODUTOS

TOTALIZAÇÃO



NOVA TECNOLOGIA PARA 
UM PROGRAMA ROBUSTO
A série Gi650 permite seguir o caminho do firmware 
de pesagem com uma interface táctil e uma tecnologia 
concebida para se adaptar aos novos tempos.

PESA CAMIÕES

PROGRAMAÇÃO
Data e hora
Linguagem de visor e impressão

GESTÃO DAS
TARAS MEMORIZADAS

É possível administrar tantos camiões em trânsito 
como pesagens na memória.

GESTÃO DE
VEÍCULOS EM TRÂNSITO

INTRODUÇÃO MANUAL DA TARA
PESAGEM COM TARA MEMORIZADA

SOLUÇÕES DE PESAGEM

IP65



SISTEMA PESACAMIÕES
 » OPÇÃO DE PESAGEM

 » Primeira pesagem manual
 » Segunda pesagem manual
 » Pesagem com tara manual
 » Pesagens únicas com taras memorizadas por matrícula.

 » GESTÃO DE VEÍCULOS EM TRÂNSITO
É possível administrar tantos camiões em trânsito como pesagens na 
memória.

 » LISTA DE IMPRESSÃO E TICKETS CONFIGURÁVEIS 
permite configurar os bilhetes de uma forma rápida, simples e intuitiva. Com 
uma interface visual gráfica é possível selecionar os campos desejados e 
definir a configuração armazenada no dispositivo para cada tipo de bilhete.

 » CONFIGURAÇÃO DO RÓTULOS
O firmware permite-lhe escolher entre três tipos de bilhetes pré-configurados. 
E configurar bilhetes a partir do próprio dispositivo (menu de cabeçalho com 
configuração de cabeçalho e rodapé).

 » GESTÃO DE CÓDIGO EM BASE DE DADOS
Gestão de códigos de arquivo, pode-se usar um dossier de 2000 códigos. 
Este arquivo utiliza-se para a gestão de 4 tipos diferentes de códigos por 
exemplo, cliente, material, origem e destino. Pode ser inserido um nome 
específico para cada tipo.

 » GESTÃO DE CÓDIGOS LIVRES
Gestão de 4 códigos livres de até 6 caracteres em formato de texto que 
não serão armazenados na Base de Dados. Pode ser inserido um nome 
específico para cada tipo.

 » GESTÃO DE PESAGENS
 Podem ser armazenadas entre 5.400 e 9.200 pesagens*.

 » GESTÃO DE TARAS MEMORIZADAS POR MATRÍCULA.

 » TARA 
Inserção de taras manuais. Pesagem com taras memorizadas.

Possibilidade de proteção de todas as funções de configuração metrológica 
através de password.

*A capacidade de armazenamento pode variar de acordo com a utilização da.

PESAGEM ÚNICA COM 
TARA MEMORIZADA 

POR MATRÍCULA

1

PRIMEIRA PESAGEM
PRIMEIRA PESAGEM 

MANUAL

1

PESAGEM COM TARA
PESAGEM COM TARA

MANUAL

T T

SEGUNDA PESAGEM
SEGUNDA PESAGEM 

MANUAL

2

OPÇÃO DE PESAGEM



Funções do
sistema digital

Diagnóstico individual do estado de cada uma das células digitais

Indicação de eventos e erros para o grupo de células ou para cada uma das células digitais

Distinção e identificação inequívoca por número de série único de cada uma das células 
instaladas.

Controle em tempo real das contas internas de cada uma das células.

Controle rápido de erros, devido a mau funcionamento ou a falhas nos fios.

Substituição ou mudança de uma célula sem a necessidade de calibração no local.

FIRMWARE PESA-CAMIÕES
De série

Visor tátil
para células digitais

Conexão 
de até 32 células 
de carga digitais
Visor com ecrã tátil para 
pesagem em básculas-ponte 
com células de carga digitais.

SOLUÇÕES DE PESAGEM

IP54



CAJA SUMA

CÉLULA 
DIGITAL

PARA CÉLULAS 
DE CARGA DIGITAL

VERMELHO (VCC)
PRETO (GND)

MALHA
VERDE (RXD+)

AZUL (RXD-)
BRANCO (TXD-)

AMARELO (TXD+)

VERMELHO (VCC)
PARA VISOR DIGITAL

PRETO (GND)
MALHA

VERDE (RXD+)
AZUL (RXD-) 

BRANCO (TXD-)
AMARELO (TXD+)

CABO DE CÉLULA DE 
CARGA DIGITAL
2 x 1 mm2   ALIMENTAÇÃO
4 x 0.22 mm2   SINAIS DIGITAIS

VERMELHO (VCC)
PRETO (GND)

AMARELO (RXD+)

VERDE (TXD+)
AZUL (TXD-)
BRANCO (RXD-)

MALHA

VISOR 
GI650D

SOLUÇÕES DE PESAGEM



USB

GI650D
Descarga 
de dados 

EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO

Sistema de carga e descarga de dados 
simples mas otimizado que permite o 
download de dados em csv, tratá-los 
em excel.

Seguindo a estrutura permite a 
modificação e criação de dados como 
produtos, tarefas, descrições, clientes, 
fornecedores, etc.

Suporte mural
(opcional)

SOLUÇÕES DE PESAGEM



Requisitos
 » SO Win 8 ou traseira
 » Processador: 1GHz
 » RAM: 2GB
 » Espaço em disco: 10GB

SISTEMA DE PASTAS
para configurações exportadas e backups de 
firmware

SOLUÇÕES DE PESAGEM

VISUALIZAÇÃO 
em tempo real do peso na balança

Funções
 » Procura de visores de porto de rede ou de série
 » Download de atualizações de Firmware
 » Configuração básica e gestão de backup de firmware
 » Configuração de parâmetros visores (gerais, metrológicos 
e de comunicações).

Configuração
 » Configuração do dispositivo GI650D:

 » Parâmetros metrológicos
 » Parâmetros AD
 » Parâmetros de calibração
 » Configuração de comunicação
 » Parâmetros regionais

 » Sistema de pastas:
 » Para configurações exportadas e backups de firmware

 » Atualização de software:
 » Gimanager deteta automaticamente as atualizações e 
pede ao usuário que as instale.

GIMANAGER

GIMANAGER
software PC
para visores 
GI6xx
O software GIManager da divisão 
Giropes Solutions é dedicado à 
configuração e visualização da série de 
visores GI6xx.



www.giropes.com | Linkedin:giropes-sl | giropes@giropes.com
Pol. Empordà Internacional | C - Molló, 3 - 17469 |  VILAMALLA (Girona) SPAIN 
T(34) 972 527 212

SOLUÇÕES DE PESAGEM

SÉRIEGI650 ABS T8
VISOR TÁTIL

COMUNICAÇÕES EM SÉRIE
Descrição

RS232 x 2

Ethernet

USB - para upload / download de dados (FAT32) ou 
teclado externo (não incluído)

#Código Descrição

330001 Totalizador - Logística**

330002 Pesa-camiões

* Consulte o firmware serial em cada versão na tabela de referência 
** Firmware do totalizador não disponível para a versão GI650D ABS

#Código Descrição

220254 Suporte mural inclinavel GI650ABS

220022 Wifi

220008 Memória Alibi

220002 Salida RS485

- Bateria (para corte elétrico)

OPTATIVAS

FIRMWARE DISPONÍVEL*

#Código Descrição

220243 BS1363 (UK) - IP65

220244 SEV1011 (CH) - IP65

220245 Tipo B (USA) - IP65

220247 BS1363 (UK) - IP54

220248 SEV1011 (CH) - IP54

220249 Tipo B (USA) - IP54

FONTE DE ENERGIA

VISOR GI650 ABS T8
#Código Proteção Tipo de células Firmware de série

210326 IP65 Analógicas Totalizador

210327 IP54 Analógicas Totalizador

210330 IP65 Digitais Pesa-camiões

210331 IP54 Digitais Pesa-camiões

#Código Descrição

580239 Teclado Logitech K120 Business USB

580552 Cabo Ethernet1 m

580028 Cabo Ethernet 2 m

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

- Cabo RS232 a impressora  1,5 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

#Código Descrição

- GIManager

* baixar no site web

SOFTWARE PC GRATUITO


