
GI650D
VISOR TÁTIL
PARA CÉLULAS 
DIGITAIS

SOLUÇÕES DE PESAGEM

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

SOLUÇÕES DE PESAGEM

FIRMWARE DISPONÍVEIS
Pesa-camiões

Visor tátil
para células digitais

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.

Características Gerais
 » Ecrã tátil 8’’
 » Versão de mesa / versão de parede com suporte 
reclinável

 » Carcaça em aço inoxidável
 » Dimensões 

 » Mesa: 242(w) x 226(p) x 126(h)
 » Parede: 272(w) x 164(p) x 212(h) max.

 » 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.

Características Ecrã táctil
 » Gran velocidad de respuesta a la interacción con 
cualquier material.

 » La pantalla resistiva permite su uso con guantes u otros 
objetos como bolígrafos con la misma precisión que con 
el dedo.

 » El GI650D T8 ha sido confeccionado con esta tecnología 
de pantalla pensada para que no haya pulsaciones 
accidentales.

 » Su diseño permite adaptarse a todos los ambientes, 
aportando resistencia ante posibles golpes.

Comunicações / IP68
 » Concebido em aço inoxidável com protecção completa 
contra o pó. A proteção IP68 previne fugas de água, per-
mitindo uma imersão completa e contínua na água para 
uma limpeza completa.

 » 2 opções: para mesa ou para montagem na parede com 
ancoragem ajustável.

 » RS232 x 2
 » Ethernet
 » USB (incluindo cabo) - para carregar/descarregar dados 
e teclado externo (periférico opcional).

 » Wifi Opcional*
 » Memória Alibi opcional

 
* WiFi opcional desativa Ethernet.  

Com WiFi opcional, a proteção será IP66

A Giropes desenvolveu um ecrã tátil compacto  
para sistemas de pesagem de veículos com 
células de carga digital.

Visor desenhado e fabricado pela Giropes capaz 
de se ligar à nossa célula digital. 

Com este sistema digital, todas as células 
de uma ponte-báscula podem ser resolvidas 
individualmente sem necessidade de voltar a 
calibrar todo o conjunto da ponte-báscula.



SOLUÇÕES DE PESAGEM

GI650D
funções do
sistema digital

VISOR GI650D

CAJA SUMA

MALHA
CABO DE CÉLULA DE 
CARGA DIGITAL

VERMELHO (VCC)

PARA VISOR DIGITAL PARA CÉLULAS DE CARGA DIGITAL
VERMELHO (VCC)

PRETO (GND) PRETO (GND)
MALHA MALHA

AZUL (RXD-) AZUL (RXD-)
VERDE (RXD+) VERDE (RXD+)

BRANCO (TXD-) BRANCO (TXD-)
AMARELO (TXD+) AMARELO (TXD+)

2 x 1 mm2   ALIMENTAÇÃO
4 x 0.22 mm2   SINAIS DIGITAIS VERMELHO (VCC)

NEGRO (GND)

AMARELO (RXD+)

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

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.



GI650D
com firmware 
Pesa-camiões
A série Gi650D permite seguir o caminho do 
firmware de pesagem com uma interface táctil e 
uma tecnologia concebida para se adaptar aos 
novos tempos.

SOLUÇÕES DE PESAGEM

FIRMWARE PESA-CAMIÕES

Sistema PESACAMIÕES
 » TARA: Entrada manual de tara. Pesagem com tara memorizada.

 » LISTA DE IMPRESSÃO E TICKETS CONFIGURÁVEIS: Permite configu-
rar os bilhetes de uma forma rápida, simples e intuitiva. Com uma inter-
face visual gráfica é possível selecionar os campos desejados e definir a 
configuração armazenada no dispositivo para cada tipo de bilhete.

 » PRÉ-CALIBRAÇÃO DIGITAL

 » 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).

 » SISTEMA PLUG AND WEIGHT que lhe permite ligar e pesar diretamente 
sem a necessidade de calibração.

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

 » ESTÃO DE CÓDIGOS LIVRES: Gestão de 4 códigos livres de até 6 ca-
racteres 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 4.500 e 9200 
pesagens*.

 » GESTÃO DE TARAS MEMORIZADAS por matrícula.

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

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

 » POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO de todas as funções de configuração 
metrológica e de base de dados através de password (senha).

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



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.

SOLUÇÕES DE PESAGEM



 PROCURAR 
VISORES

MULTI
IDIOMA

INTERFACE 
RÁPIDA E INTUITIVA

BILHETES
CONFIGURÁVEIS

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

GIMANAGER
software PC
para visores GI6XX
O software GIManager da divisão Giropes 
Solutions é dedicado à configuração e 
visualização da série de visores GI6xx.

SOLUÇÕES DE PESAGEM



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
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SOLUÇÕES DE PESAGEM

SÉRIEGI650D T8
VISOR TÁTIL

COMUNICAÇÕES EM SÉRIE
Descrição

RS232 x 2

Ethernet

USB (incluye latiguillo) - para carga/descarga de datos o teclado 
externo (no incluido)

#Código Descrição

330002 Pesa-camiões

#Código Descrição

220243 BS1363 (UK)

220244 SEV1011 (CH)

220245 Tipo B (USA)

#Código Descrição

#-05 Wifi

220008 Memória Alibi

#-02 Bateria (para corte elétrico)

OPTATIVAS

FIRMWARE DISPONÍVEL

FONTE DE ENERGIA

VISOR GI650D T8
#Código Descrição

210315 Versão mesa

210314
Versão para montagem na parede com suporte 
reclinável

#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


