
MANUAL OPERACIONAL

para a prensa de bola

TCB SMART

Parabéns pela aquisição da sua prensa térmica Secabo!
Leia este manual operacional cuidadosamente para garantir um lançamento de produção
tranquilo com seu novo dispositivo.
Qualquer tipo de reprodução deste manual operacional requer a permissão escrita da
Secabo GmbH. Modificações ao mesmo e erros em dados técnicos e/ou características do
produto são reservadas.
Secabo GmbH não se responsabiliza por quaisquer danos diretos ou indiretos em resultado
do uso deste produto.

Versão 1.0 (14.01.2021)



Medidas de segurança
Por favor, leia as informações e medidas de segurança cuidadosamente antes do primeiro
comissionamento do dispositivo.

● Nunca toque o interior da prensa térmica com suas mãos quando o mesmo está
conectado a fonte de energia, especialmente se o aparelho estiver ligado e
aquecido. Perigo de queimaduras!

● Nunca abra o revestimento e não faça você mesmo nenhuma alteração na unidade.
● Caso necessário abrir a tampa da placa de aquecimento sob pedido explícito da

equipe de atendimento ao cliente Secabo, é recomendado o uso de proteção
respiratória e apenas toque na lã de isolamento localizada no interior usando luvas.
O possível descarte da lã de isolamento só deve ser feito dentro de um saco
fechado.

● Certifique-se de que nenhum líquido ou objeto de metal atinja o interior da prensa
térmica.

● Certifique-se de usar uma tomada aterrada. Lembre-se que a prensa térmica só
pode ser operada com uma tomada equipada com um interruptor de circuito de falha
de aterramento.

● Desconecte a prensa térmica da fonte de energia quando não está em uso.
● Assegure de que a prensa térmica sempre esteja fora do alcance de crianças

durante a operação e nunca deixe o dispositivo sem supervisão quando ligado.
● Certifique-se que a máquina seja usada apenas em locais secos.

Se você não puder cumprir uma ou mais das regras de segurança mencionadas
acima, ou se não tiver certeza se está cumprindo todos os pontos, entre em contato
com nosso suporte técnico.



Itens inclusos

Base mecânica da prensa
térmica com elemento de
aquecimento e elemento de
base

Caixa controladora

Cabo de dispositivo C13 Cold



Descrição da máquina

a. Interruptor principal (não exibido)
b. Tela de Cristal Líquido (LCD)
c. Painel de controle com botões e ajustador giratório
d. Tomada IEC e controlador de conexão aterrada (não exibido), conexões internas
e. Parafusos giratórios para ajuste do cilindro
f. Cilindro ajustável
g. Tampa do elemento de aquecimento e elemento de aquecimento
h. Alavanca da prensa



Instalação e comissionamento
● Configure a prensa térmica TCB SMART em uma mesa estável.
● Posicione a caixa controladora no centro traseiro superior da estrutura de base da

prensa térmica TCB SMART e deixe os parafusos roscados na caixa do controlador
deslizarem para a abertura na estrutura de base. Aperte bem as porcas de mão.

● Conecte o pequeno plugue de 6 pinos da parte traseira da estrutura de base à
tomada apropriada no lado externo direito da caixa do controlador.

● Conecte o plugue grande de 5 pinos da superfície do elemento de aquecimento à
tomada apropriada no lado externo direito da caixa do controlador.



● Conecte o cabo condutor PE do controlador HPC01 na parte traseira do terminal na
estrutura da base fornecida para tal.

● Conecte o cabo do dispositivo frio C13 fornecido na parte traseira da caixa do
controlador e conecte-o à tomada de segurança que deve ser equipada com uma
conexão aterrada, proteção por fusível e interruptor de circuito de falha de
aterramento.

A prensa térmica TCB SMART agora está pronta para uso.



Componentes do controlador e operação
Display LCD iluminado

Botão rotativo Botões de controle

Componentes de exibição e seus significados

Área de configuração e contagem quando a prensa for fechada



Área para configuração de tempo e indicador de atividade do
recurso de pré-impressão

Ícone para conexão de Bluetooth

Indicador geral de falha ou erro

Área para indicador de temperatura para temperatura alvo e
temperatura real

Indicador ativo de nível de aquecimento da placa de
aquecimento.

Indicador de que a prensa terminou de aquecer

Indicador de que a prensa está atualmente aquecendo ou
esfriando. Abaixo da temperatura definida, a seta pisca para
cima.

Indicador para gerenciamento de slots de memória.

Contador para a contagem das operações de prensagem já
realizadas.

Como usar o controlador

Initial-Setup beim ersten Einschalten
Definição inicial quando ligado pela primeira vez

O controlador HPC01 quando ligado pela primeira vez exibe a seleção de idiomas.
Selecione o idioma apropriado para você ao girar o botão rotativo até o idioma desejado e
confirme pressionando.



Agora selecione a temperatura desejada para a unidade – Cº ou ºF – girando o botão
rotativo até a unidade desejada e confirme pressionando.
Essa configuração não será mais exibida ao ligar a prensa térmica de transferência no
futuro.

Para resetar o controlador HPC01 para as configurações de fábrica, pressione

simultâneamente o botão e também o botão por 3 segundos.

Definição de temperatura

Pressione brevemente. O símbolo na tela começa a piscar. O valor no display
muda do valor ATUAL (ACTUAL) no momento para o valor desejado (TARGET), o qual
poderá ser definido agora. Gire no sentido horário para aumentar a temperatura. Gire no
sentido horário para aumentar a temperatura TARGET, no sentido anti-horário para diminuir.
Pressione o botão rotativo ou

pressione para armazenar a temperatura definida. Se nenhuma entrada ocorrer
por 5 segundos, o modo de inserção encerra automaticamente.

Pressionar sai do modo de entrada e o valor definido não é aplicado e a exibição
retorna ao valor atual (ACTUAL).

Indicadores relacionados a temperatura

É ativado quando o aquecedor está operando.
Durante a fase de aquecimento, a cada 10s, um tempo de aquecimento restante rola no
visor por 3s em vez da temperatura atual.

é ativado quando a temperatura real é igual a temperatura alvo, com um certo desvio
de +/- 3ºC.

A seta para cima é ativada quando a temperatura está aumentando (se abaixo
da temperatura TARGET, a seta pisca), a seta para baixo é ativada quando a
temperatura está caindo, ex: durante uma transferência, ou se a placa de
aquecimento ainda estiver mais quente do que a temperatura alvo definida.



Geralmente é ativada em caso de falhas ou erros, e quando há um desvio
significativo entre a temperatura TARGET (alvo) e a temperatura CURRENT (atual)
(valor fora do alcance de permitir uma transferência útil).

Definição de tempo

Pressione brevemente o símbolo que pisca no display. Girar o botão rotativo
no sentido horário aumenta o tempo e no sentido anti-horário diminui.

Pressione o botão rotativo ou pressione para armazenar o valor definido.
Se nenhuma entrada ocorrer por 5 segundos, o modo de inserção encerra
automaticamente.

Pressionar sai do modo de entrada e o valor definido não é aplicado e a
exibição retorna ao valor atual.

Configurando a pré-prensagem

Pressionar brevemente ativa o pré-pressionamento para a operação que será
realizada usando o tempo pré-definido, e é desativada novamente ao que a operação é
finalizada. Quando ativados, os símbolos Tempo + Pré acenderão na parte inferior do
display com o indicador de tempo correspondente. Isso fará a contagem regressiva até 0
enquanto pressionando, ao que após, os símbolos e a hora são desligados novamente.

Pressionar ativa o modo de configuração para o tempo pré-analógico com
configuração de tempo: o símbolo no display pisca. Girar o botão rotativo no sentido horário
aumenta o tempo, no sentido anti-horário diminui.Pressione o botão giratório ou pressione

para armazenar o valor. Se nenhuma entrada ocorrer por 10 segundos, o modo

de inserção encerra automaticamente. Pressionar sai do modo de entrada e o
display voltará ao valor original.

A pré-prensagem pode ser ativada permanentemente no menu de configurações. Mais
informações abaixo:

Salvar e carregar a partir dos slots de memória

Pressione e segure o botão rotativo no estado padrão e acende. O número
correspondente ao slot de memória é mostrado abaixo do símbolo de salvar. Esse indicador
aumenta em um ao girar o botão rotativo no sentido horário. Cada valor de temperatura



armazenado e valor de tempo / PRÉ tempo é exibido na parte superior. Se o slot de
memória estiver em branco, traços são exibidos para temperatura e tempo / PRÉ tempo.

Para recuperar um valor armazenado, confirme o valor selecionado no display pressionando

brevemente o botão rotativo. Os valores armazenados agora são exibidos e
desativado e não acende mais.

Para salvar os valores atuais (para slots de memória em branco ou atualmente usados),

primeiro aperte e segure o botão rotativo ( acende), então selecione o slot de
memória desejado, então selecione o slot de memória desejado, segure o botão até que
valor e símbolo se acendam brevemente. Ambos os valores agora estão salvos e
carregados, não acende mais e o modo de memória foi encerrado.

Configurando a camada

Pressione levemente

Você geralmente navega pelas camadas de configuração de acordo com o seguinte
esquema:

● Botão giratório – percorra as configurações.
● Pressionar o botão – acesse a configuração atual.
● Botão giratório – escolha os valores dentro da configuração
● Pressionar o botão – armazene o valor e sai da configuração

● Você pode pressionar para retornar à camada pai se nenhuma
ação for tomada na camada subordinada.

Os oito itens do menu a seguir estão disponíveis na camada de configuração:

1. Pré-impressão
○ Ativar / Desativar uma pré-prensagem permanente.

2. Bluetooth
○ Ativar / Desativar Bluetooth.

3. Bluetooth PIN
○ Você pode usar o botão rotativo para salvar seu PIN individual que o

aplicativo solicitará que você insira. O PIN padrão de fábrica é 255 que
é automaticamente reconhecido e usado pelo aplicativo.

4. Sinal de alerta
○ Ativar / Desativar o sinal de alerta antes de abrir a impressora.

5. Modo de repouso



○ Define o intervalo de tempo em minutos, após o qual a impressora
entra em modo repouso.

○ Além disso, a temperatura para qual a prensa deve ser resfriada
quando estiver no modo repouso também pode ser definida.

○ Para desabilitar completamente o modo repouso, defina o valor do
tempo para “0”.

○ O modo de repouso ativo pode ser encerrado a qualquer momento
pressionando qualquer botão ou acionando a alavanca de pressão. A
prensa irá então restaurar os parâmetros definidos anteriormente.

6. Desligamento Automático
○ Configura o intervalo de tempo em minutos, após o qual a prensa

desliga completamente o aquecimento.
○ Para desabilitar completamente o modo de desligamento automático,

defina o tempo para o valor “0”.
○ O modo de desligamento ativo pode ser desligado a qualquer

momento ao pressionar qualquer botão ou ao acionar a alavanca de
pressão. A prensa irá então restaurar os parâmetros definidos
anteriormente.

7. Idioma
○ Definir o idioma do menu.

8. Unidade
○ Configura a temperatura da unidade. Celsius ou Fahrenheit são

possíveis.

Reiniciando o contador

Pressione a chave por 2s, o display pisca brevemente e então o contador
será zerado (0).

Pareando a prensa térmica com dispositivo móvel

● Pressione a chave no controlador
● Ative o Bluetooth:
● Use a roda para rolar até a configuração ATIVAR/DESATIVAR Bluetooth e pressione

a roda uma vez. Agora gire o volante novamente para definir o Bluetooth como
ATIVADO e confirme novamente pressionando o volante.

● Configurando o PIN Bluetooth:
● Use a roda para rolar até a configuração do PIN do Bluetooth e pressione a roda

uma vez. Agora gire a roda novamente para definir o PIN desejado e confirme
novamente pressionando a roda. O padrão PIN é 255.

● Pressione o botão “Configurações” para sair do menu de configurações.



● Efetue o Download do Secabo SMART Transfer App ao seu dispositivo móvel e
inicie-o.

● Na primeira vez que você iniciar o aplicativo, você receberá uma breve introdução
que o ajudará a entender os recursos e benefícios do aplicativo. Após a introdução,
um diálogo abre, o qual irá o auxiliar a conectar a prensa ao aplicativo. O aplicativo
automaticamente procura por prensas térmicas SECABO na área. Por favor,
certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em seu smartphone.

● Basta selecionar a respectiva prensa térmica para conectar-se a ela. Se você alterou
o PIN do Bluetooth na prensa térmica, o aplicativo solicitará que você insira no
aplicativo.

● A prensa térmica está agora conectada e pronta para uso.

Observe que controlar sua prensa térmica por meio do aplicativo Secabo SMART
Transfer só é possível quando a conexão com a internet do dispositivo móvel está
ativa.

Controlando a prensa térmica através do aplicativo Secabo SMART Transfer

Para aprender como controlar sua prensa térmica Secabo TCB SMART através do
aplicativo Secabo SMART Transfer, consulte a introdução do aplicativo, bem como as
páginas de ajuda dentro do aplicativo.

Segundo camada de configuração para chaves operacionais e serviços

Pressione e segure o botão “configurações” para entrar na segunda camada de
configurações. Aqui você pode recuperar dados úteis e leituras do Contador girando o botão
rotativo.

1 Etiqueta de Serviço

2 Versão do firmware

3 Número de série do controlador

4 Operações de contra pressão de longo
prazo (não é redefinido ao redefinir
para as configurações de fábrica)

5 Contador de horas de operação (não é
redefinido ao redefinir as configurações de
fábrica)



Operação da prensa térmica

Realizando transferências

● Ligue a prensa térmica através do interruptor principal.
● Defina a temperatura desejada, bem como os parâmetros de tempo e confirme-os. A

prensa então começará a aquecer.
● Consulte os capítulos anteriores para saber como alterar as configurações no

controlador.
● Assim que a impressora aquecer, você pode prosseguir com a primeira

transferência. O relógio começa a contar assim que a prensa é fechada com a
alavanca de prensagem.

● 3 segundos antes de decorrido o tempo definido, um sinal de aviso soa (se ativado
nas configurações), então a impressora abre automaticamente.

● Você pode terminar o processo de prensagem antes que o tempo definido tenha

decorrido pressionando o botão
● Você pode ajustar a pressão de contato girando o pequeno parafuso manual na

parte inferior da prensa para aumentar ou diminuir a distância que a alavanca
percorre. Girar o botão no sentido horário aumenta a pressão, enquanto girá-lo no
sentido anti-horário diminui.

● Ao usar a alavanca de fixação à esquerda do elemento de base, posicione o objeto
de transferência o mais firme e plano possível para evitar enrugamento durante a
transferência.

● Nenhuma configuração pode ser alterada durante a operação da prensa.
● A cada operação de prensa completa, o valor do contador diminui em um, assim que

o tempo especificado tenha decorrido.

Observação: lembre-se de que leva algum tempo para que a impressora esfrie depois
de desligada. Existe o perigo de sofrer queimaduras até ao resfriamento total.

Manutenção e limpeza
Todos os trabalhos de manutenção devem ser realizados com a prensa desligada e
resfriada, sem exceções! Primeiro, remova o plugue da tomada. Somente execute trabalhos
de manutenção após consultar a nossa equipe de suporte técnico.

A prensa deve ser limpa regularmente usando um pano macio e um limpador doméstico
suave para remover resíduos de adesivo, poeira, etc. Não use esponjas de limpeza,
solventes ou gasolina!



Lembretes de uso
Você deve realizar seus próprios testes com os respectivos materiais de transferência
e mídia transportadora antes de cada produção.

É sempre responsabilidade do usuário determinar e aplicar as configurações corretas
para suas condições específicas.

Dados Técnicos
Prensa térmica Secabo TCB SMART

Tipo Prensa de tampa de abertura automática

Tamanho da área de
trabalho

5cm x 8cm

Angulo máximo de
abertura

40°

Temperatura máxima 225°C

Tempo máximo
pré-definido

999s

Pressão máxima de
operação

250g/cm² / 3.56 psi

Definição de pressão Ajuste de altura via volante

Fornecimento de
energia

230V / 50Hz - 60Hz, 1,00kW

Ambiente + 5°C - +35°C / 30% - 70% humidade relativa
41°F - 95°F - 70% humidade relativa

Peso sem
embalagem

25kg

Peso com
embalagem

29kg

Dimensões fechadas 32 cm x 71 cm x 70 cm

Dimensões abertas
(L x A x P)

32 cm x 92 cm x 60 cm



Homologação de Conformidade – Declaração de
Conformidade

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto referido
nos “dados técnicos” está em conformidade com as disposições das
seguintes diretrizes e normas:

Declaramos, por meio deste documento, sob exclusiva responsabilidade,
que os “dados técnicos” do produto mencionado atendem às disposições
das seguintes Diretivas CE e Padrões Harmonizados:

Directivas CE:
2014/35/EC : Diretiva de baixa tensão /
2014/35/EC Diretiva de baixa tensão
98/37/EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG vom 12/29/2009) /
98/37/EC Diretiva sob máquinas (de 2009-12-29: 2006/42/EC)

Padrão: EN 60204-1:2006

Technische  Dokumente  bei  /  Documentos técnicos em:
Secabo GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Alemanha

Dipl. Ing. Fabian Franke

Dipl. Ing.(FH) Bernhard Schmidt


