DMX HOIST – TALHA ELÉTRICA DMX

Guia de operações e funcionamento
Este Guia de operações e funcionamento foi desenvolvido para instruir e auxiliar a operação, configuração
e funcionamento da DMX Hoist (Talha Elétrica DMX).

Descrição Geral
Módulo de Automação DMX
- DMX 512 – 8 Canais (2 canais exclusivos de “segurança”)
- Comunicação de segurança entre as talhas
- Controle de velocidade e posição (com rampa de aceleração/desaceleração e ajuste fino de
posicionamento).
- Limitação de tamanho de corrente disponível para movimentação via display.
- Capacidade de carga: 500 Kg.
- Corrente – 16 metros.
- Alimentação 220V – 2 Fases.

Canais DMX
1. Canal de Segurança 1- “SEG1” - HTP – Canal de segurança que libera o movimento da talha, se
estiver em 167 ou 82 (se o canal de segurança 2 estiver em 67 ou 182, respectivamente - ler nota
abaixo). Posição 1-(E/1).
2. Canal de Segurança 2- “SEG2” - HTP – Canal de segurança que libera o movimento da talha, se
estiver em 67 ou 182 (e se o canal de segurança 1 estiver em 167 ou 82, respectivamente - ler nota
abaixo). Posição 2-(D/61).
• A talha só terá seu movimento liberado, caso haja uma combinação entre os canais de segurança,
sendo que os mesmos canais selecionam o modo de operação individual ou em grupo:
1. Se o canal de segurança 1 estiver em 167 e o canal de segurança 2 em 67, a talha será
habilitada e configurada para operar em modo individual.
2. Se o canal de segurança 1 estiver em 82 e o canal de segurança 2 em 182, a talha será
habilitada e configurada para operar em modo grupo.
3. Canal de seleção de modo de operação - “Mode” - LTP – A partir de 128, a talha trabalha no
modo de posição, enquanto que até 127, a talha trabalha no modo de ajuste de posição. Posição 8(D/61)
4. Velocidade - “Speed” - LTP – Ajuste de velocidade (de 10Hz a 60Hz) válida para ambos os
modos de operação – posição ou ajuste de posição. Posição 3-(E/1).
5. Ajuste de sentido – válido somente para modo de ajuste de posição– “AJUSSentido” - LTP – A
partir de 128, ajusta o sentido de movimentação da talha para cima e, até 127, para baixo. Posição
13-(E/1).
6. Acionamento de movimentação – válido somente para modo manual – “AJUSStart” - HTP –
Aciona a movimentação da talha a partir de 128, enquanto que para a movimentação para valores
até 127.
Obs.: A movimentação só é liberada se o modo de operação estiver ajuste e, os canais de
segurança configurados com a combinação correta. Posição 13-(D/61).

7. Canal de posição (composto – 16 bits) – “Posição” - LTP – Seta a posição de acordo com o
comprimento total da corrente.
Obs.: a movimentação só é liberada se o modo de operação estiver por posição e, os canais de
segurança configurados com a combinação correta. Posição 3-(D/61).
8. Canal de posição fino (composto com o canal acima).

ATENÇÃO: Todos os canais LTP são instantâneos, inclusive o de 16 bits (código S maiúsculo).
Não usar tempos de LTP Fade/Wait.

Menu
Ao iniciar a talha, a mensagem de inicialização - “INIT” - será exibida no display e, logo a seguir,
será exibido o endereçamento DMX salvo na memória, de acordo com a última utilização. Assim, será
exibido “AXXX”, onde XXX é um endereço DMX de 1 a 505.
IMPORTANTE: Caso o sinal DMX esteja ausente, a letra 'A' do endereçamento piscará continuamente
enquanto que o MENU se mantém aceso, até que haja sinal DMX.
O display conta com 4 botões de seleção, sendo eles: 'DISPLAY', 'ENTER', 'UP' e 'DOWN'.
A organização do MENU é descrita a seguir:
1 - ENDEREÇAMENTO DMX - 'AXXX': Exibe e altera o endereçamento
• Caso haja sinal DMX após o início da talha, o endereço é mostrado e, passado 4 segundos, o
display se apaga.
• Caso o sinal DMX não for detectado, o display permanece continuamente aceso, com a letra 'A'
piscando.
• Caso o botão 'UP' for pressionado, nada ocorre.
• Caso o botão 'DOWN' for pressionado:
• Se houver sinal DMX, o MENU avança para o item 5.
• Se não houver sinal DMX, o MENU avança para o item 2.
• Caso seja pressionado o botão 'ENTER', entramos no modo de endereçamento.
1.1 – SELEÇÃO DE ENDEREÇO DMX:
• Todos os segmentos do display piscam e os botões 'UP' e 'DOWN' selecionam o endereço.
• O endereço exibido na tela só será confirmado, se o botão 'ENTER' for pressionado novamente.
• Se o botão 'DISPLAY' for pressionado, o endereço será descartado e, o MENU retorna à posição
anterior de exibição do endereço DMX.
2 – RESET – 'RST': Inicia o RESET da talha.
• O RESET da talha consiste em: percorrer a corrente inteiramente, de modo a tomar novamente as
posições até o fim de curso mecânico.
• Esta opção só é exibida (e ativada), quando não há sinal DMX no equipamento. Caso haja, o
MENU não exibe esta opção quando 'DOWN' é pressionado e, após o item 1, exibe o item 5.
• Caso o botão 'DISPLAY' for pressionado, o MENU retorna ao item 1.
• Caso o botão 'UP' for pressionado, o MENU retorna ao item 1.
• Caso o botão 'DOWN' for pressionado, o MENU avança ao item 3.
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado, inicia o reset.
2.1 – ATIVAR O RESET:
• O MENU continua exibindo 'RST' e a talha inicia movimentação.
• Enquanto a função de RESET estiver ativa, o MENU permanece nesta seção.
• Ao final do RESET, que pode demorar de 6 a 12 minutos, o MENU retorna ao item 1.
• Caso os botões 'DISPLAY' ou 'ENTER' sejam pressionados, o RESET é interrompido, bem como se
for detectado sinal DMX.

3 – MANUAL – 'MANU': Ativa modo de operação manual via display da talha.
• Esta função permite a movimentação da talha via display, permitindo um primeiro ajuste de
posicionamento, sem a necessidade de haver um console DMX a disposição.
• O modo de operação manual funciona somente na ausência de sinal DMX.
• Caso o botão 'UP' for pressionado, o MENU retorna ao item 2.
• Caso o botão 'DOWN' for pressionado, o MENU avança ao item 4, 'LIMT'.
• Caso o botão 'DISPLAY' for pressionado:
• Se houver sinal DMX, o MENU retorna ao item 1 e apaga.
• Se não houver sinal DMX, o MENU retorna ao item 1, exibindo o endereço DMX com o 'A' piscante.
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado, aciona o modo de controle manual via display da talha.
3.1 – Modo manual via display 'MAON':
• O modo de controle manual via display, permite a movimentação da talha enquanto os botões
'UP' e 'DOWN' estiverem pressionados.
• Caso o botão 'DISPLAY' for pressionado, o MENU retorna ao item 1 e apaga o display (na
presença de sinal DMX).
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado, o MENU retorna ao item 3.
• Caso o botão 'UP' for pressionado:
3.1.1 – 'UP' - Ativa movimentação para cima:
• Enquanto o botão 'UP' for mantido pressionado, a talha se movimenta em direção a posição 0,
acelerando a velocidade continuamente. Se o botão for solto, o MENU retorna ao item 3.1 e, a talha
para imediatamente sem rampa de desaceleração.
3.1.2 – 'DOWN' - Ativa movimentação para baixo:
• Enquanto o botão 'DOWN' for mantido pressionado, a talha se movimenta em direção a posição
255, acelerando a velocidade continuamente. Se o botão for solto, o MENU retorna ao item 3.1 e, a
talha para imediatamente sem rampa de desaceleração.
4 – LIMITE DE CORRENTE – 'LIMT': Ativa/desativa/configura a limitação superior e inferior da corrente.
• Este item do MENU permite ao usuário configurar uma limitação no tamanho disponível para
movimentação da corrente e, assim, limitar a extensão da mesma de acordo com as necessidades
de cada evento e/ou instalação. A limitação pode ser superior (quando o gancho da corrente se
move em direção à talha) ou inferior (quando o gancho se afasta da talha).
• A configuração de limite de corrente só pode ser realizada na ausência de sinal DMX.
• Caso o botão 'DISPLAY' for pressionado:
• Se houver sinal DMX, o MENU retorna ao item 1 e apaga.
• Se não houver sinal DMX, o MENU retorna ao item 1, exibindo o endereço DMX com o 'A'
piscante.
• Caso o botão 'UP' for pressionado, o MENU retorna ao item 3.
• Caso o botão 'DOWN' for pressionado, o MENU avança para o item 5.
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado, o display exibe:
4.1 – 'P UP' – Limitação de posição superior
• Seleciona a opção de limitação superior.
• Caso o botão 'DISPLAY' for pressionado:
• Se houver sinal DMX, o MENU retorna ao item 1 e apaga.
• Se não houver sinal DMX, o MENU retorna ao item 1, exibindo o endereço DMX com o 'A'
piscante.
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado, o display pode exibir duas opções abaixo.
4.1.1 – 'COFF' – Chain Limitation off – Limitação superior desligada:
• Indica que a limitação de corrente está desligada, ou seja, que não há limite superior e a corrente
pode se movimentar até a posição 0.
• Caso botão 'ENTER' for pressionado, o display exibirá 'COFF' piscante, indicando que a limitação
superior está desligada.
• Caso o botão 'UP' for pressionado, o display irá exibir a opção 'CON' e, para selecionar a limitação
de corrente, pressione 'ENTER'.
4.1.2 – 'CON' – Chain Limitation on – Limitação superior ligada:
• Indica que a limitação de corrente superior está ligada.
• A limitação superior impede a movimentação da corrente para cima, a partir de um certo limite.
Assim como no esquema de posicionamento do canal 7 do DMX (de 0 a 255), a limitação de
corrente superior também será selecionada de acordo com este intervalo de valores – de 0 a 254 –
sendo que 0 indica que a corrente está totalmente liberada para movimentação, a partir do fim de

curso superior, enquanto que 254 limita a corrente ao mínimo de movimentação (aproximadamente
60mm a partir do fim de curso inferior).
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado enquanto o display exibir 'CON', será exibido o valor atual
do limite no formato 'Uxxx'
• Se 'ENTER' for novamente pressionado, o valor 'Uyyy' é exibido, piscante, permitindo a alteração
do valor do limite pelos botões 'UP' e 'DOWN'. 'yyy' é a posição atual da corrente e o ajuste se dá a
partir da posição atual.
4.2 – 'PLOW' – Limitação de posição inferior
• Seleciona a opção de limitação inferior.
• Caso o botão 'DISPLAY' for pressionado:
• Se houver sinal DMX, o menu retorna ao item 1 e apaga.
• Se não houver sinal DMX, o menu retorna ao item 1, exibindo o endereço DMX com o 'A'
piscante.
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado, o display exibe:
4.1.1 – 'COFF' – Chain Limitation off – Limitação inferior desligada:
• Indica que a limitação de corrente está desligada, ou seja, que não há limite inferior e a corrente
pode se movimentar até a posição 255.
• Caso botão 'ENTER' for pressionado, o display exibirá 'COFF' piscante, indicando que a limitação
inferior está desligada.
• Caso o botão 'UP' for pressionado, o display irá exibir a opção 'CON' e, para selecionar a limitação
de corrente, pressione 'ENTER'.
4.1.2 – 'CON' – Chain Limitation on – Limitação inferior ligada:
• Indica que a limitação de corrente inferior está ligada.
• A limitação inferior impede a movimentação da corrente para baixo, a partir de um certo limite.
Assim como no esquema de posicionamento do canal 7 do DMX (de 0 a 255), a limitação de
corrente inferior também será selecionada de acordo com este intervalo de valores – de 1 a 255 –
sendo que 255 indica que a corrente está totalmente liberada para movimentação, até o fim de
curso inferior, enquanto que 1 limita a corrente ao mínimo de movimentação (aproximadamente
60mm a partir do fim de curso superior).
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado enquanto o display exibir 'CON', será exibido o valor atual
do limite no formato 'Lxxx'
• Se 'ENTER' for novamente pressionado, o valor 'Lyyy' é exibido, piscante, permitindo a alteração
do valor do limite pelos botões 'UP' e 'DOWN'. 'yyy' é a posição atual da corrente e o ajuste se dá a
partir da posição atual.
• Uma vez configurada a limitação superior e/ou inferior, estas funções se mantém no último
estado, mesmo a talha sendo desligada da energia.
• A configuração de limitação de corrente limita somente os movimentos do modo posição, sendo
que a talha pode se movimentar livremente através dos modos de ajuste e manual via display.
• Caso a talha se encontre em posição fora do limite máximo de deslocamento permitido (por
exemplo, quando movimentada via modo manual para fora do limite), ao alterar o modo para
posição, a talha obedece ao comando de posição sempre se mantendo dentro do limite
estabelecido, superior ou inferior. Isto é, se a posição setada for menor que o limite superior, a talha
vai para o limite superior, enquanto que se a posição for maior que o limite inferior, a talha retorna
ao limite inferior.
5 – POSIÇÃO ATUAL – 'PXXX': exibe a posição atual da corrente.
• Este item exibe a posição atual da corrente de 0 a 255, exibindo rapidamente ao programador a
posição da talha.
• Caso o botão 'UP' seja pressionado:
• Se houver sinal DMX, o menu retorna ao item 1.
• Se não houver DMX, retorna ao item 4.
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado, nada acontece.
• Caso o botão 'DISPLAY' for pressionado:
• Se houver sinal DMX, o menu retorna ao item 1 e apaga.
• Se não houver sinal DMX, o menu retorna ao item 1, exibindo o endereço DMX com o 'A'
piscante.
• Caso o botão 'DOWN' for pressionado, mostra o item 6.
• Caso nenhuma tecla seja pressionada, o menu retorna ao item 1 após 8 segundos (ou apaga,
caso haja sinal DMX) também após 8 segundos.
• Para manter o display com esta informação por mais tempo, é possível, na presença de DMX,
deixar o canal 3, que seleciona o modo de operação, entre os valores 10 a 245. Lembrando que este
canal seleciona também o modo de operação, sendo possível exibir continuamente no display a

posição da corrente tanto nos modos de ajuste e de posição.
6 – INVERTER DISPLAY – 'DINV': Mostra a opção para inverter o display.
• Este item permite ao usuário inverter a posição do display, facilitando o manuseio da talha
quando esta trabalhando em modo normal (corpo da talha preso na estrutura de suporte).
• Caso o botão 'UP' for pressionado, o menu retorna ao item 5.
• Caso o botão 'DOWN' for pressionado, nada acontece.
• Caso o botão 'ENTER' for pressionado, o display é invertido.
• Caso o botão 'DISPLAY' for pressionado:
• Se houver sinal DMX, o menu retorna ao item 1 e apaga.
• Se não houver sinal DMX, o menu retorna ao item 1, exibindo o endereço DMX com o 'A'
piscante.
• O modo do display é salvo na memória e, mesmo sendo desligada, a talha restaura o último modo
de exibição do display.

Modos de operações INDIVIDUAL ou em GRUPO:
Podemos configurar uma proteção adicional quando a talha elétrica realiza movimentação de
estruturas em conjunto com outras talhas (por exemplo, quando uma estrutura estiver sendo içada) em
que, se uma das talhas que trabalha para içar a estrutura apresentar alguma falha, as demais talhas
interrompem o movimento. A operação em modo GRUPO ativa esta proteção e, para tal, as talhas devem
ser interligadas por meio de cabo de 2 vias.
Configurando a operação em modo GRUPO:
Para ativar a operação em modo GRUPO, a combinação dos canais de segurança deve ser 82, para o canal
de segurança 1, e 182 para o canal 2. Esta combinação exibirá, no display, a mensagem 'GRUP' indicando
que a operação em modo GRUPO foi selecionada.
• A mensagem 'GRUP' somente aparecerá se o modo de operação selecionado anteriormente for
INDIVIDUAL ou se a talha tiver sido iniciada e nenhuma combinação dos canais de segurança tiver
sido configurada ainda.
• Se o valor em algum dos canais de segurança for alterado, mas não selecionado o outro modo de
operação (outra combinação), a movimentação da talha será desabilitada e o visor exibirá a
mensagem 'SEGC', indicando que os canais de segurança não estão corretamente configurados.
Comportamento da operação em modo GRUPO:
Caso em modo GRUPO, as talhas do grupo param a movimentação (ou são desabilitadas para tal) caso
alguma talha apresente algum comportamento como:
1. Erro de comunicação com o inversor
2. Alarme de sobrepeso
3. Falha do inversor
4. Ausência de sinal DMX
5. Inconsistência de dados do DMX
6. Perda de AC
7. Combinação incorreta dos canais de segurança
8. Excesso de velocidade

- ‘MERR’
- ‘OERR’
- ‘FERR’
- ‘A’ PISCANTE
- ‘DERR’
- (DISPLAY DESLIGADO)
- ‘SEGC’
- ‘SERR’

Especificamente, a talha que apresentou alguma das características acima irá exibir, no display, a
mensagem específica de acordo com o evento que aconteceu na mesma (a seção de mensagens de erros
será vista adiante). As demais talhas do grupo irão apresentar a mensagem 'GERR', indicando erro no
grupo.
Uma vez sanada a situação que causou a interrupção da talha no grupo, a linha de comunicação entre as
talhas é liberada e as talhas são liberadas para a movimentação.
• Se alguma das talhas de um grupo for selecionada para trabalhar em modo INDIVIDUAL e esta
ainda tiver conectada às demais do grupo, as talhas do grupo também apresentarão 'GERR'. Ou
seja, todas as talhas interconectadas devem estar configuradas para modo GRUPO para habilitar
o movimento.

Configurando a operação em modo INDIVIDUAL:
Para ativar a operação em modo INDIVIDUAL, a combinação dos canais de segurança deve ser 167,
para o canal de segurança 1, e 67 para o canal 2. Esta combinação exibirá, no display, a mensagem 'INDV'
indicando que a operação em modo INDIVIDUAL foi selecionada.
Comportamento da operação em modo INDIVIDUAL:
Caso em modo INDIVIDUAL, as talhas funcionam de modo autônomo e, mesmo interconectadas,
não respondem a erros de outras talhas, sendo ideal para utilização em situações que uma única talha é
utilizada por estrutura.

Mensagens de eventos (avisos, alarmes e falhas):
De modo a facilitar a interface com o usuário, a talha elétrica exibe mensagens indicativas no display, de
modo de operação, alarmes e falhas.
Entre as mensagens de MODO DE OPERAÇÃO, as seguintes mensagens podem ser exibidas:
• Em operação via DMX, a mensagem “INDV” é exibida, por 8 segundos, quando o modo de
operação INDIVIDUAL for selecionado e o modo anterior era em GRUPO, ou quando a talha ainda
não tiver sido configurada em algum modo de operação. Esta mensagem libera a execução da
talha.
• Em operação via DMX, a mensagem “GRUP” é exibida, por 8 segundos, quando o modo de
operação em GRUPO for selecionado e o modo anterior era INDIVIDUAL, ou quando a talha ainda
não tiver sido configurada em algum modo de operação. Esta mensagem libera a execução da
talha.
• A mensagem “SEGC” é exibida quando os canais de segurança da talha encontram-se em alguma
combinação inválida após estarem, anteriormente, em alguma combinação válida. Os canais de
segurança são do tipo HTP, ou seja, alterando-se configurações de dimmer dos consoles (como
faders Grand Masters), alteramos também os canais de segurança. A talha para a movimentação
em modo de emergência e, após 8 segundos, a mensagem se apaga.
• Enquanto a talha estiver sem sinal DMX, o display se mantém aceso e a tela padrão do MENU é a
de exibição do endereço DMX – do tipo “Axxx”com o 'A' piscante, indicando a ausência do sinal.
Entre as mensagens de ALERTA, teremos os seguintes textos exibidos:
• “DERR” - DMX Error – Erro de DMX. Indica erro de inconsistência nos canais DMX. Durante a
leitura do buffer do DMX, os canais de segurança são checados continuamente e, caso o sinal não
permaneça nos mesmos níveis durante alguns frames seguidos do sinal, esta mensagem é exibida,
indicando ao usuário que o DMX está apresentando erros de sinal. Durante a exibição, a talha
interrompe o movimento via parada de emergência e a mensagem permanece no display até que o
erro desapareça, liberando o movimento da talha se for o caso. A mensagem ainda será exibida no
display por 8 segundos após a normalização do sinal DMX.
• “OERR” - Overload error – Erro de Sobrepeso. A talha elétrica é capaz de medir, através do
inversor, quando existe um sobrepeso, seja por excesso de carga ou quando a corrente se encontra
travada de alguma forma. 'OERR' indica esta situação e, juntamente com a exibição da mensagem,
um comando de parada de emergência é enviado ao inversor. Passado algum tempo, a talha tenta
novamente iniciar o movimento e, persistindo o erro, a mensagem é exibida novamente e o
comando de parada enviado ao inversor até que a situação se normalize.
• “MERR” - Modbus Error – Erro de comunicação MODBUS – Indica que a comunicação com o
inversor foi perdida, acionando o freio e parando a talha via parada de emergência. A talha é
habilitada novamente assim que a comunicação for reestabelecida e a mensagem desaparece
após 8 segundos.

Entre as mensagens de FALHA, teremos os seguintes textos exibidos:
• “FERR” - Fail Error - Indica falha do inversor. Alguma falha que, por ventura, possa ocorrer com o
inversor (tensão incorreta da rede, sobre/subtensão, entre outras). Esta mensagem permanece

constantemente no display e só é reiniciada se a talha for desligada da energia e, 15 segundos
após, ligada novamente. Um comando de parada de emergência é enviado bem como o freio
acionado, impedindo movimentação da talha.
• “SERR” - Speed Error – Erro de velocidade. Indica a ocorrência de velocidade excessiva da
corrente, ou seja, talha se deslocando inadvertidamente. Aciona o freio e envia comando de parada
de emergência ao inversor. Esta falha só é normalizada após o desligamento, espera de 15s e
religamento da Talha.

Notas Gerais:
Para ajuste de posição, recomenda-se o seguinte procedimento:
1. Através do modo de operação manual via display liberar corrente para que a mesma seja presa à
estrutura de suporte. Aconselha-se que a talha opere em modo invertido, ou seja, o equipamento
fica próximo ao objeto que será içado, enquanto que o gancho da corrente é preso na estrutura de
suporte.
2. Com a corrente suficientemente liberada e presa à estrutura de suporte, prender a talha à
estrutura que será içada ainda no chão.
3. Ajustar, através da operação manual via display à estrutura a meio metro do chão.
4. Plugar o sinal DMX com os canais de segurança desabilitados
5. Plugar o cabo de conexão entre talhas (no caso de operação em modo GRUPO).
6. Se necessário, ajustar o modo de controle para modo manual (canal 3 abaixo de 128),
trabalhando no mesmo para posicionamento da estrutura içada próxima a região de operação.
• Para tal, ajuste os canais de segurança de acordo com o modo de operação (INDIVIDUAL
ou GRUPO), ajuste a velocidade no canal 4 (recomenda-se deixar na menor possível, para
este tipo de ajuste), ajuste o sentido de movimentação no canal 5 (para cima, ou para
baixo) e, finalmente, libere a movimentação no canal 5, (START a partir de 128).
7. Uma vez próxima à região de operação, selecione as talhas presentes na estrutura a ser içada e
desabilite a movimentação através do canal de segurança.
8. Ajuste a velocidade para a mínima possível
9. Passe o modo de operação para POSIÇÃO, através do canal 3 maior que 128, deixando-o
também abaixo de 245, para exibir a posição atual da talha no display.
10.Habilite novamente a movimentação através dos canais de segurança. A
talha deverá se mover para algum sentido buscando a posição dos canais 7 e 8. Uma vez que a
posição atual está sendo exibida no display, selecione a posição via DMX para subi-la ou descê-la
de acordo com o desejado e deixe a talha encontrar a primeira posição (posição atual da corrente
igual à posição dos canais 7 e 8).
• O processo de busca de posicionamento é realizado da forma descrita. As menores
posições no DMX se encontram com o gancho da corrente próxima à talha, enquanto que
as maiores posições se encontram mais afastadas.
11. Quando a talha se encontrar na posição atual (via controle por POSIÇÃO) o operador poderá
fazer o ajuste fino de posicionamento, também através do fader de posição, nivelando a estrutura
içada.
12. Finalmente, o operador poderá fazer as cenas de acordo com a movimentação pretendida da
estrutura.
• A talha buscará a posição dos canais 7 e 8 de acordo com a velocidade do canal 4.
• Ao chegar próxima à posição alvo, a talha diminui a velocidade de aproximação
automaticamente.
• Lembre-se que, se a posição for alterada antes do término do movimento, a talha irá
buscar a nova posição. Ou seja, se a talha estiver em movimento mas a posição nova se
encontra no sentido contrário ao de movimentação, a talha irá parar o movimento e inverter
o sentido.
• Sempre que a talha diminuir a velocidade para inverter a movimentação, o freio será
acionado para, em seguida, ser novamente liberado no sentido de movimentação contrário.
• Assim, lembre-se de realizar as cenas com tempo suficiente para que a talha termine o
movimento atual antes de receber novo comando de posição.
Não use cross-fading entre as cenas.

• Limitação de corrente:
• O sistema possui chaves de fim de curso, impedindo a movimentação da talha se a
corrente chegar ao final do curso, superior ou inferior.
• Para o fim de curso superior, temos uma distância de, aproximadamente, 24 cm entre o
corpo da talha e o gancho de fixação da corrente.
• Para o fim de curso inferior, temos uma distância de, aproximadamente, 46 cm entre o
corpo da talha e a peça de fim de curso inferior da corrente.
• No entanto, o software da talha impede que a movimentação atinja os fim de curso
mecânicos. Assim, os mesmos só servem para questões de segurança e de referência
durante o RESET.
• A talha possui também a opção de limitar a movimentação no sentido superior (para
cima) e inferior (para baixo) através do menu. Esta limitação só tem efeito para o modo de
posição, sendo que, se uma posição superior ao limite de corrente for selecionada, a talha
não se move além do limite no modo de posição.
IMPORTANTE: É de responsabilidade do programador (programação de cenas) garantir que a corrente
trabalhe dentro de dimensões apropriadas para cada tipo de estrutura e fixação. Por exemplo: se a talha for
operar uma estrutura Q30, enlaçando a mesma, teremos uma distância de, aproximadamente, 120cm de
corrente utilizados, enquanto que a distância mínima entre o corpo da talha e o gancho da corrente é de
apenas 24cm. Assim, cabe ao programador garantir que a distância mínima (posição 0) da talha não seja
utilizado, limitando a movimentação da talha no sentido de protegê-la, bem como a estrutura, de possíveis
danos e travamentos de corrente. Para tal, habilite sempre a limitação de corrente para valores seguros
dentro da faixa de operação.
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