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Display:
Indica o peso real da garrafa
em Kilogramas (o último
dígito é decimal).
Também marca as funções
e os valores de estas
quando se programa o
equipamento.
No caso em que a pesagem
continua esta ligada a um
equipamento remoto e o
alarme dispara,o display
permanece intermitente. t.

Led de carga correcta:
Permanece aceso quando
o peso da garrafa está
correcto.

Led de carga incorrecta
acende-se em caso de alarme,
quando o peso da garrafa é
inferior ao peso de alarme
programado.

Teclas de selecção:
Seleccionam os valores a
introduzir nas funções.

aguilera

OK

Segurança, garantia e
fiabilidade nos
equipamentos
de extinção
O Sistema de pesagem contínuo AEX/CPC
da Aguilera Extinção é o primeiro
equipamento digital existente no mercado.
Este equipamento desenvolvido pelo
Departamento de I+D da nossa empresa
mãe ( Aguilera Electrónica), está baseado
na tecnologia de célula de carga
extensiométrica de tracção e circuito
electrónico, con microprocessador e
display. O display de quatro caracteres
marca-nos o peso da garrafa (tara+carga).
Mediante alarmes acústicos e luminosos
permite detectar:
Perdida de peso
Avarias do equipamento.
Sinais de outro equipamento de
controle de pesagem ligado a ele.
A sua simples instalação, fácil gestão e
reduzidos
custos
de
manutenção,convertem-no no
complemento perfeito para garantir um
adequado funcionamento dos
equipamentos de extinção mediante o
empregode agentes gasosos.
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Zumbador:
A sirene de alarme ligase automaticamente
quando o peso da
garrafa é inferior ao peso
programado.

Tecla de Menu:
Selecciona las funções

MENU
AEX/CPC

Tensor Regulador

Arco de suspenção

principais vantagens
fácil de instalar
A simples instalação do equipamento necessita
de um tempo mínimo. Realiza-se sujeitando os dois
extremos da vareta roscada a um arco de suspensão
e ao suporte de sujeição das garrafas, finalmente
regula-se a altura das garrafas girando um tensor.

versatilidade
o mesmo equipamento, sem necessidade de
modificações, cobre todas as possibilidades de
instalação, tanto em garrafas autónomas como nas
baterías (é possivel ligar entre si, independentemente
do tipo de garrafas, ordem ou peso).

connection à des installations
déjà éxistentes
L´installation facile et l´adaptabilité permettent
de monter ces équipements sur des batteries où
des bouteilles autonomes déjà installées. Ainsi, les
anciennes installations multiplient leur rentabilité et
réduit radicalement les coûts d´entretien. Augmentant
d´autre part, le contrôle et la sécurité.

mínima manutenção
máximo rendimento
Ao não requerer nenhuma manutenção especial, a sua
instalação supõe uma grande poupança de custos e tempo.
Os equipamentos de pesagem continua da Aguilera Extinção
só necessitam de uma recalibração a cada 10 anos,
coíncidindo a peridicidade que exige o Regulamento de
aparelhos a pressão (AP7) para as provas hidráulicas. De
este modo evita-se desmontar os acessórios da garrafas
periódicamente para comprovar o seu estado de carga.

fácil de programar
Uma da vantagens mais valorizadas pelos instaladores é a facilidade com que se programam os nossos equipamentos
de pesagem contínua. Utilizando únicamente três teclas activam-se todas las funções em minutos. Uma vez programado
permite conhecerr em todo o momento o peso das garrafas e detectar qualquer diminuição de uma forma imediata
graças aos alarmes sonoros e luminosos. Também avisa qualquer irregularidade que se produza por desconexãode
algum equipamento, falta de alimentação ou deficiências que se detectem no próprio equipamento (mecanismo de
pesagem).
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MENU

Ajustar o nível de alarme usando as
teclas de flecha

Primir a tecla
« MENU »

Seleccionar a opção de som utilizando as
teclas de flecha. Escolhendo se deseja
som de alarme.

2

Introduzir usando as teclas de flecha
A chave 8191

Nivel de alarme = Peso total da
garrafa + Peso da carga - 5% do peso
da carga.
No número a introduzir deve constar
de 3 números inteiros e 1 decimal.
exemplo: Para uma garrafa com um peso
de 100 kg. e uma carga de agente extintor
de 50 kg, o nível de alarme seria:
100 + 50 – 2.5 = 147.

(chave de segurança programada de
origem de fábrica) para aceder ao
programação.
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MENU

Primir a tecla
« MENU » duas vezes

8

Mudar o número da chave usando
utilisant as teclas de flecha.

3

MENU

Primir a tecla
« MENU »
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MENU

Primir a tecla
« MENU » duas vezes

MENU

Primir a tecla
« MENU »
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SEDE CENTRAL
C/ Julián Camarillo, 26 - 2ª planta - 28037 MADRID • Tel: 91 754 55 11 - Fax: 91 754 50 98
FACTORÍA DE TRATAMIENTO DE GASES
Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana - 28022 MADRID • Tel: 91 312 16 56 - Fax: 91 329 58 20
DELEGACIÓN NOROESTE
C/ José Luis Bugallal Marchesi Nº 9, 1º B - 15008 A CORUÑA • Tel: 98 114 02 42 - Fax: 98 114 24 62
DELEGACIÓN NORESTE
C/ Rafael de Casanovas, 7 y 9 - SANT ADRIA DEL BESOS - 08930 BARCELONA
• Tel: 93 381 08 04 - Fax: 93 381 07 58
DELEGACIÓN ESTE
Avda. Cortes Valencianas 39, 1ª Planta. Oficina 25, Edificio Géminis Center - 46015 VALENCIA
• Tel: 96 119 96 06 - Fax: 96 119 96 01
DELEGACIÓN SUR
C/ Industria, 5 - Edificio Metropol 3, 3ª Planta, Mod. 17. P.I.S.A. 41927 Mairena del Aljarafe - SEVILLA
• Tel: 95 465 65 88* - Fax: 95 465 71 71

www.aguilera.es • e-mail: comercial@aguilera.es
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DELEGACIÓN CANARIAS
C/ San Paolo, 17 - Pol. Ind, El Sebadal - 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
• Tel: 928 24 45 80 - Fax: 928 24 65 72

