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DIREITOS DE CÓPIA
© 2017 TeeJet Technologies. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento ou dos programas de computador descritos nele 
pode ser reproduzida, copiada, fotocopiada, traduzida ou reduzida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja eletrônico ou legível por 
máquina, por gravação ou de outro modo, sem o consentimento prévio por escrito da TeeJet Technologies.

MARCAS COMERCIAIS
A menos que indicado em contrário, todos os outros nomes de marca ou produto são marcas comerciais ou marcas registradas de suas 
respectivas empresas ou organizações.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A TEEJET TECHNOLOGIES FORNECE ESTE MATERIAL NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, 
SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA. NÃO ESTÁ PRESSUPOSTA NENHUMA RESPONSABILIDADE OU PATENTE DE DIREITOS AUTORAIS. 
EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A TEEJET TECHNOLOGIES SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUALQUER PERDA DE NEGÓCIOS, 
LUCROS CESSANTES, PERDA DE USO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, 
INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, AINDA QUE A TEEJET TECHNOLOGIES TENHA SIDO INFORMADA SOBRE 
TAIS DANOS DECORRENTES DO USO DO SEU SOFTWARE.
Para assegurar o uso otimizado do equipamento, leia este manual cuidadosamente. Entre em contato com o Suporte ao Cliente da Teejet 
Technologies ou um revendedor autorizado da Teejet Technologies se for necessário suporte adicional.

RESPONSABILIDADE PELO USO DESTE PRODUTO 
Em relação à responsabilidade pelo uso deste produto, fazemos referência aos termos de venda e entrega, que estabelecem:
Uso do produto
Qualquer uso do produto será feito sob o risco exclusivo do comprador. O comprador, portanto, não terá direito a qualquer forma de 
compensação relacionada, por exemplo, a qualquer um dos seguintes casos: 
►Perturbação de quaisquer serviços ou produtos eletrônicos que não estejam em conformidade com os padrões para o mercado da Comissão 
Europeia (CE); 
►Falta ou deficiência da cobertura de sinal ou uma sucessão das mesmas derivada de transmissores/receptores usados pelo comprador; 
falhas funcionais que se aplicam a programas de computador ou equipamento informático não oferecido pelo vendedor; 
►Falhas que possam surgir da negligência dos compradores em reagir aos avisos ou mensagens de falha do produto ou que possam ser 
atribuídas à negligência e/ou falta de controle constante do trabalho realizado em comparação com o trabalho planejado. 
Ao implementar qualquer equipamento novo, o comprador deve ter um grande cuidado e prestar atenção. Qualquer dúvida sobre a operação/
uso correto deve ser resolvida contatando o departamento de serviço do vendedor.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
Parabéns pela compra de sua nova IC18 ECU, integrada na arquitetura do ISOBUS. Esta unidade IC18 tem a funcionalidade de 
pulverizador (cultura ou gramado) ou controle de NH3 quando integrada no implemento de uma dessas funcionalidades. Se usado 
segundo as diretrizes deste manual, o controlador IC18 será uma ferramenta de aplicação confiável.
Use com o seu terminal universal (TU) existente

• Funciona uniformemente e é exibido em qualquer TU do ISOBUS
• Menu de navegação fácil e rica exibição de dados
• Pulverizador ECU IC18 para uso com NH3 e fertilizante líquido
• Opção de upgrade automático do controle de seção da barra
• Controle de taxa variável disponível desde que seu TU tenha GNSS e capacidade de controle de tarefa
• Adicione outras ISOBUS ECUs à medida que mudem as suas necessidades
• Oferece controle de taxa básico
• Plugues, cabos e software padronizados simplificam a instalação e conectividade, resultando em uma verdadeira tecnologia “plug 

and play”. A IC18 ECU reside no implemento, reduzindo o equipamento na cabine
Figura 1-1: IC18 Job Computer

 

COMPONENTES DE SISTEMA 
OPCIONAIS

Caixa de engrenagem ISOBUS
Nove (9) controles de seção manuais e automáticos com 
capacidade master remota e controle automático de seção quando 
conectado com um console Aeros.
Figura 1-2: Caixa de engrenagem - 9 seções e saída master 

INICIALIZAÇÃO
A energia é fornecida continuamente ao job computer. O Terminal 
Universal (TU) dará acesso às opções e operação do job computer.

• É necessário um toque firme ao selecionar um ícone na tela.
• As configurações NÃO são automaticamente salvas quando 

selecionadas. A TECLA ACEITAR  deve ser selecionada 
para salvar a configuração. Selecione a TECLA ESC  para 
sair sem salvar as configurações e voltar para o menu anterior.

• É necessário reiniciar o console quando ocorre a alteração ou 
a conexão de equipamentos ao sistema.

• A estrutura do menu em sua tela pode ser diferente da que 
aparece neste manual do usuário, dependendo do terminal 
virtual utilizado.
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MODO APLICAÇÃO
The IC18 job computer é programado para ser um pulverizador de culturas, aplicador de NH3 ou pulverizador de gramado. Essa 
configuração foi estabelecida antes de deixar a fábrica, mas pode ser alterada depois da compra com a ajuda do Atendimento ao Cliente 
da Teejet Technologies ou do seu revendedor local através das opções do menu de configuração do OEM.
Figura 1-3: Espalhadora de culturas

  
Figura 1-4: Aplicador de NH3

  
Figura 1-5: Pulverizador de gramado
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TELA INICIAL
A Tela inicial dá acesso às funções disponíveis do IC18. A energia é fornecida continuamente ao job computer. O terminal universal 
dará acesso às opções e operação do job computer.

NOTA: As informações na ECU vão variar a depender do conjunto de parâmetros definidos pelo usuário e pelo OEM.
Figura 1-6: Tela Inicial - Modo NH3 e Modo Pulverizador (pulverizador de cultura ou gramado)

Modo Operação

ECUs disponíveis

Modo de transporte

Modo de configuração principal

Alternar taxa alvo predefinida

Visualização rápida

Modo de Regulagem

Tabela 1-1: Funções e descrições da Tela inicial

Função Descrição
ECUs disponíveis (a imagem varia a 
depender dos sistemas disponíveis)

Os sistemas atualmente disponíveis no seu TU são exibidos na coluna da esquerda de 
todas as páginas. Para navegar entre sistemas, simplesmente pressione o ícone para 
abrir o sistema desejado.

Modo Operação Acessa os aspectos de funcionamento do Pulverizador IC18, incluindo controle de seção 
de barra, controle de taxa, informações de viagem/contagem/aplicação e controle de 
velocidade simulada.

Modo de regulagem Alternar entre os modos de regulagem automática e manual Um ponto verde indica a 
seleção atual.

Modo de transporte Bloqueia todas as funções de pulverização e hidráulica para evitar acidentes.

Menu de configuração principal Menu para inserir várias configurações de pulverização.

Alternar taxa alvo predefinida Alternar entre as taxas de aplicação inseridas.
NOTA:  Taxas de aplicação predefinidas podem ser inseridas no menu de parâmetros do 

trabalho. 
Visualização rápida As informações exibidas se baseiam na Viagem Ativa Atual e modo de pulverizador atual.
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MODOS

Modo Operação
As informações na tela Operação vão variar a depender do conjunto de parâmetros definidos pelo usuário e pelo OEM.

Figura 1-7: Visão geral da tela do modo de operação

Aumento/diminuição do percentual 
da taxa alvo

Viagem ativa

Conteúdo remanescente do tanque

Informações de velocidade/aplicação

Aviso de alerta

Taxa de aplicação

Densidade

Tipo de bocal

Seções de barra

Seções de barra ativa/inativa

Faixa de pressão recomendada

Volume aplicado Área aplicada

Modo NH3 ativo

Número de ID da ECU

Indicador de taxa alvo

Escala de pressão de trabalho

Pressão de trabalho atual

+ 1 0 %

Baseada em fluxo ou baseada em 
pressão

Sem uma caixa de engrenagem
Figura 1-8: Modo automático - Tecla Página Um (1)

Próxima página

Seções da barra esquerda ativadas

Seções da barra direita ativadas

Seções da barra direita desativadas

Seções da barra esquerda 
desativadas

Início

Iniciar/Parar

% de aumento do impulso/
passo do Modo Automático
% de redução do impulso/
passo do Modo Automático

Parada Mestre

Figura 1-9: Modo manual - Tecla Página Um (1)
Próxima página

Seções da barra esquerda ativadas

Seções da barra direita ativadas

Seções da barra direita desativadas

Seções da barra esquerda 
desativadas

Início

Iniciar/Parar

Válvula de regulagem do 
Modo Manual aberta
Válvula de regulagem do 
Modo Manual fechada 

Parada Mestre

Figura 1-10: Modos automático/manual Tecla Página Dois (2)
Próxima página

Velocidade Simulada ativada/
desativada

Alternar taxas alvo predefinidas

Velocidade Simulada alta/baixa

Início

Iniciar/Parar

Informações

Atalho de enchimento de 
tanque

Parada Mestre

Com caixa de engrenagem
Figura 1-11: Modo Automático

Modo de Regulagem 

Atalho de enchimento de tanque

Velocidade Simulada ativada/
desativada

Velocidade Simulada alta/baixa

Parada Mestre

Início

Informações

% de redução do impulso/
passo do Modo Automático
Alternar taxas alvo 
predefinidas

% de aumento do impulso/
passo do Modo Automático

Figura 1-12: Modo Manual
Modo de Regulagem 

Atalho de enchimento de tanque

Velocidade Simulada ativada/
desativada

Velocidade Simulada alta/baixa

Parada Mestre

Início

Informações

Válvula de regulagem do 
Modo Manual fechada 
Alternar taxas alvo 
predefinidas

Válvula de regulagem do 
Modo Manual aberta
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Modo de transporte
Quando no modo Transporte, todas as funções de operação 
são bloqueadas e não podem ser ativadas. O modo 

Transporte exibe a velocidade em modo analógico.
Figura 1-13: Modo de transporte

Início

Velocímetro

Modo de configuração principal
O menu de configuração principal contém seis opções. Cada 
uma dessas opções acessa diretamente as configurações ou 

menus adicionais. A tabela abaixo resume os menus adicionais e 
dirige você às páginas de configuração para obter mais 
informações.
Figura 1-14: Tela de configuração principal 

Início

Voltar uma tela

Uma seleção 
para cima
Uma seleção 
para baixo

Avançar uma 
tela

|
Contadores

 X Viagem

 X Campanha

 X Total

 X Exportar

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

 X *Enchimento

 X Operação

 TParâmetros do implemento

 XLargura de seção

 XConfiguração predefinida 
do bocal

 XParâmetros de regulagem

 TCalibrações

 XSensor de velocidade do 
implemento

 X *Sensor de fluxo

 X *Sensor de pressão do 
líquido

 X *Sensor de fluxo de 
enchimento

 X *Sensor do tanque

 X Configurações de alarme

 TOEM

 XPresença do sensor

 XParâmetros do implemento

 XGeometria do implemento

 XConfiguração da válvula

 XConfiguração do tanque

 XDetalhes de regulagem

 XApagar contadores totais

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

 TDiagnóstico

 XEntrada de teste

 XSaída de teste

 XTU

 XTECU

 X Sobre

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

O menu de configuração do OEM é protegido por senha e as configurações deste 
menu estão diretamente relacionadas com o equipamento OEM ajustado. 
*Configurações do menu diretamente relacionadas ao equipamento OEM 
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NAVEGAÇÃO DAS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO
Figura 1-15: Inserir telas de seleção 

Seleção

Barra deslizante com setas de seleção  
reduzir um e aumentar um

Escape

Teclado numérico

Fechar teclado numérico

Aceito

Reduzir zoom

Abrir teclado numérico

Aumentar zoom

Mínimo do intervalo

Máximo do intervalo

Escape

Uma seleção para baixo

Seleções disponíveis

Aceito

Uma seleção para cima

Tabela 1-2: Descrições de seção e ícone
Seção ou ícone Descrição
Seleção Exibe a seleção atual ou uma 

seleção nova
Barra deslizante Seleciona a configuração 

pressionando e soltando a barra 
deslizante ou pressionando e 
arrastando o controle deslizante 
para um valor designado. O 
intervalo para uma configuração 
específica é exibido na barra 
deslizante.

Controle deslizante Deslize para a esquerda para 
reduzir ou para a direita para 
aumentar a seleção

Seleção aumentar um  
seta 

Aumenta a configuração

Seta de seleção reduzir  
um 

Reduz a configuração

Seção ou ícone Descrição
Teclado numérico Use os números para configurar o 

valor de seleção

Abrir teclado numérico Maximiza o teclado numérico

Fechar teclado numérico Minimiza o teclado numérico

Tecla Aceitar Aceita a nova seleção

Tecla Esc Sai sem salvar as alteração

Seta de uma seleção para 
cima 

Realça a seleção acima

Seta de uma seleção para 
baixo 

Realça a seleção abaixo

Aumentar zoom  Reduz o intervalo da barra 
deslizante. 
Cinza = nível máximo de zoom.

Reduzir zoom  Expande o intervalo da barra 
deslizante. 
Cinza = nível mínimo de zoom.
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CAPÍTULO 2 – MODO DE OPERAÇÃO
A Tela de Operação acessa os aspectos de funcionamento do IC18, incluindo controle de seção de barra, controle de taxa, 
informações de viagem/contagem/aplicação e controle de velocidade simulada.

NOTA:  As configurações são automaticamente salvas quando selecionadas.
NOTA: A estrutura do menu em sua tela pode ser diferente da que aparece neste Manual do Usuário, dependendo do TU virtual utilizado.

MODO REGULAGEM MANUAL OU AUTOMÁTICO
Há dois tipos de modo de regulagem - automático e manual.

• Na Tela inicial  ou Tela de Operação , estabeleça o 
modo de operação automática ou modo de operação manual 
pressionando a TECLA DE MODO DE REGULAGEM  para 
que o ponto verde esteja em auto (automático) ou o ponteiro 
(manual) segundo o caso. 

Modo de regulagem automática
O sistema ajustará a taxa de aplicação com base na velocidade do 
veículo e largura de barra ativa em uso para a taxa alvo atual.

• A taxa alvo pode ser ajustada usando as TECLAS AUMENTO/ 
DIMINUIÇÃO DO % IMPULSO/PASSO   na tela de 
Operação. As taxas de aplicação predefinidas definem até 
três (3) taxas alvo para o produto que está sendo aplicado 
por hectare/ acre. Pode-se alternar entre elas usando a 
TECLA ALTERNAR TAXA ALVO PREDEFINIDA  na tela de 
operação ou tela inicial.

Modo de regulagem manual
Retém as configurações da válvula de regulagem estabelecidas 
independentemente da velocidade.
A configuração da válvula de regulagem podem ser ajustada 
usando as TECLAS ABRIR/FECHAR VÁLVULA DE REGULAGEM

  na tela de Operação.

Figura 2-1: Tecla modo de regulagem na tela inicial

Figura 2-2: Tecla modo de regulagem na tela de operação
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VISÃO GERAL
As informações na tela Operação vão variar a depender do conjunto de parâmetros definidos pelo usuário e pelo OEM.
Figura 2-3: Visão geral da tela do modo de operação

Aumento/diminuição do percentual 
da taxa alvo

Viagem ativa

Conteúdo remanescente do tanque

Informações de velocidade/aplicação

Aviso de alerta

Taxa de aplicação

Densidade

Tipo de bocal

Seções de barra

Seções de barra ativa/inativa

Faixa de pressão recomendada

Volume aplicado Área aplicada

Modo NH3 ativo

Número de ID da ECU

Indicador de taxa alvo

Escala de pressão de trabalho

Pressão de trabalho atual

+ 1 0 %

Baseada em fluxo ou baseada em 
pressão

Sem uma caixa de engrenagem
Figura 2-4: Modo automático - Tecla Página Um (1)

Próxima página

Seções da barra esquerda ativadas

Seções da barra direita ativadas

Seções da barra direita desativadas

Seções da barra esquerda 
desativadas

Início

Iniciar/Parar

% de aumento do impulso/
passo do Modo Automático
% de redução do impulso/
passo do Modo Automático

Parada Mestre

Figura 2-5: Modo manual - Tecla Página Um (1)
Próxima página

Seções da barra esquerda ativadas

Seções da barra direita ativadas

Seções da barra direita desativadas

Seções da barra esquerda 
desativadas

Início

Iniciar/Parar

Válvula de regulagem do 
Modo Manual aberta
Válvula de regulagem do 
Modo Manual fechada 

Parada Mestre

Figura 2-6: Modos automático/manual Tecla Página Dois (2)
Próxima página

Velocidade Simulada ativada/
desativada

Alternar taxas alvo predefinidas

Velocidade Simulada alta/baixa

Início

Iniciar/Parar

Informações

Atalho de enchimento de 
tanque

Parada Mestre

Com caixa de engrenagem
Figura 2-7: Modo Automático

Modo de Regulagem 

Atalho de enchimento de tanque

Velocidade Simulada ativada/
desativada

Velocidade Simulada alta/baixa

Parada Mestre

Início

Informações

% de redução do impulso/
passo do Modo Automático
Alternar taxas alvo 
predefinidas

% de aumento do impulso/
passo do Modo Automático

Figura 2-8: Modo Manual
Modo de Regulagem 

Atalho de enchimento de tanque

Velocidade Simulada ativada/
desativada

Velocidade Simulada alta/baixa

Parada Mestre

Início

Informações

Válvula de regulagem do 
Modo Manual fechada 
Alternar taxas alvo 
predefinidas

Válvula de regulagem do 
Modo Manual aberta
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Tabela 2-3: Descrições de tecla/botão

Caixa de 
engrenagem

Tecla/botão Descrição com sem
Início Pressione para voltar à Tela Inicial.  

Válvula principal 
iniciar/parar

Pressione para iniciar ou parar a aplicação. Não disponível se uma caixa de 
engrenagem estiver conectada. 

Informações Pressione para alternar entre modos de exibição.  

Alternar taxas 
alvo predefinidas

Pressione para alternar entre as taxas de aplicação alvo estabelecidas.
Nota: Taxas de aplicação predefinidas podem ser inseridas no menu de 

parâmetros do trabalho.
 

 
Modo de 
regulagem

Pressione para alternar entre os modos de regulagem automático e manual. Um 
ponto verde indica a seleção atual. 

O modo regulagem automática ajusta automaticamente a taxa de aplicação, com base na velocidade atual associada à 
taxa alvo.
NOTA: O percentual do passo da taxa de aplicação pode ser definido em Configuração Principal > 

Máquina -> Operação -> Passo da taxa de aplicação. 
Taxa alvo  
aumento do percentual de 
impulso/passo

Estabeleça o grau percentual de impulso 
necessário, ou seja, o tamanho do passo 
no qual a taxa de aplicação deve aumentar/
diminuir com a função impulso.

 
Taxa alvo  
diminuição do percentual de 
impulso/passo

O modo regulagem manual irá reter as configurações definidas da válvula de regulagem independentemente da 
velocidade.

Abertura manual da válvula de regulagem - abre a válvula para aumentar a 
pressão.  

Fechamento manual da válvula de regulagem - fecha a válvula para reduzir a 
pressão.  

Atalho de 
enchimento de 
tanque

Pressione para acesso com um toque à tela de configuração de enchimento de 
tanque.  

Parada mestre Pressione para parar toda a aplicação, feche as válvulas de regulagem e altere 
para modo de regulagem Manual.  

Velocidade 
Simulada 
ativada/
desativada

Pressione para para ligar ou desligar a velocidade simulada alta ou baixa 
selecionada. Um ponto verde indica quando a velocidade simulada está ativa e a 
seleção atual  .

 

Velocidade 
Simulada alta/
baixa

Pressione para alternar entre as velocidades alta e baixa estabelecidas, para que 
o ponto verde esteja em Velocidade Simulada Baixa  (tartaruga) ou Velocidade 

 (coelho) segundo o caso.
 

Próxima página Pressione para alternar entre opções de tecla. 

 
 

Ativar/desativar 
seções da barra

Pressione para ativar seções para a esquerda , desativar seções da esquerda 
, ativar seções para a direita  ou desativar seções da direita . 

Tabela 2-4: Descrições de seção e ícone

Seção/ícone Descrição
Informações de viagem 
ativas

Essa barra de informações exibe a viagem ativa, volume aplicado 
e área aplicada
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Seção/ícone Descrição
Viagem ativa Modo Viagem - Conectado a um ISOBUS CAN com somente um dispositivo TU (Terminal Universal) 

encontrado, será exibida a viagem ativa atual ou número de trabalho.
Modo CT (Controlador de Tarefa) - conectado em um ISOBUS CAN com um dispositivo TU encontrado, 
então será exibido o CT .

Volume aplicado Exibe o volume aplicado para a viagem ativa selecionada.
Área aplicada Exibe a área aplicada para a viagem ativa selecionada.

Informações de velocidade/
aplicação

Exibe a velocidade do veículo ou volume aplicado por minuto ou área projetada por hora a ser coberta 
ou área projetada total restante a ser coberta, dependendo da visualização que esteja ativa.
A tecla Informações alterna  entre modos de exibição.

Conteúdo remanescente do 
tanque

Exibe o conteúdo restante do tanque.
NOTA: Se nenhum sensor de tanque estiver instalado ou o conteúdo não estiver 

inserido no menu de enchimento do tanque antes da pulverização, o conteúdo 
do tanque pode não exibir o valor correto.

Taxa de aplicação Exibe a taxa de aplicação real por hectare/acre.
NOTA: Quando a mestre estiver ativada, será exibida a taxa de aplicação real por hectare/acre. Quando 

a mestre estiver desativada, a taxa alvo será exibida e o ícone da taxa alvo  aparecerá.
Aumento/diminuição 
do percentual de 
impulso/passo da 
taxa alvo

Exibe o grau percentual de impulso, ou seja, o tamanho do passo no qual a taxa de 
aplicação deve aumentar/diminuir com a função impulso.

Aviso de alarme Exibido se uma condição de alarme estiver ativa.

Ícones de baseada em fluxo 
ou baseada em pressão 

Esses símbolos somente aparecerão se um sensor de fluxo e um sensor de pressão estiverem 
instalados. 
Baseada em fluxo - exibido se uma regulagem for baseada em fluxo.
Baseada em pressão - exibida se uma regulagem for baseada em pressão.

Densidade Exibe um “D” à esquerda do ícone de tanque se a densidade for definida como “Fertilizante”, em 
vez de água.

D

Seções de barra Exibe as seções de barra ativas  e inativas , assim como se elas estão 
ativas  (o spray é azul) ou desativas  (o spray é cinza).
NOTA: A cor das seções de barra indica a cor do  

Tipo de bocal selecionado.
Circulação Se a circulação estiver instalada e selecionada no menu OEM, será exibido “SC” (semicirculação) 

ou CC (circulação completa).
 SC 
CC

Modo NH3 ativo Exibe se a unidade está no modo NH3. NH3

Informações de pressão Essa seção de informações exibe o tipo de bocal, intervalo de pressão 
recomendado, escala de pressão de trabalho e pressão de trabalho atual. 
NOTA: O tipo de bocal e a pressão recomendada não estão disponíveis no  

modo NH3.
Tipo de bocal Exibe o tipo de bocal selecionado.
Faixa de pressão 
recomendada

Exibe o intervalo de pressão recomendado para o bocal selecionado 
(a área verde indica o intervalo de pressão). O intervalo de pressão 
mudará a depender do bocal selecionado, velocidade de trabalho, etc.
IMPORTANTE! SEMPRE CONSULTE A FAIXA DE PRESSÃO RECOMENDADA, POIS NÃO FAZÊ-LO 

PODERÁ RESULTAR EM PADRÕES DE PULVERIZAÇÃO DESIGUAIS.
Escala de pressão de 
trabalho

Exibe a pressão de trabalho atual
Nota: Esta faixa de pressão não deve exceder a faixa de pressão recomendada.

IMPORTANTE! SEMPRE CONSULTE OS VALORES DE PRESSÃO RECOMENDADOS DO BOCAL 
AO CONFIGURAR A PRESSÃO DO BOCAL.

Pressão de trabalho 
atual

Exibe a pressão atual para o bocal

Número de ID da ECU Exibe o número de tecla atribuído à IC18 exibida.
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OPÇÕES DE TAXA DE APLICAÇÃO

Taxa alvo
As taxas de aplicação predefinidas definem até cinco (5) taxas alvo 
para o produto que está sendo aplicado por hectare/ acre. Estas 
configurações serão as mesmas para todas as viagens ativas. As 
taxas alvo definidas como “0,0” não serão incluídas nas opções de 
alternar taxa alvo predefinida na tela de Operações ou Tela Inicial.

• Para alternar entre as Taxas de aplicação alvo, pressione a 
TECLA ALTERNAR TAXA ALVO PREDEFINIDA  na Tela de 
Operação ou Tela Inicial.

Figura 2-9: Taxa de aplicação alvo - Tela Inicial

Com caixa de engrenagem
Se uma caixa de engrenagem está sendo usada para controlar as 
seções de barra, a taxa de aplicação alvo atual pode ser definida 
na Tela de Operação.
Figura 2-10: Taxa de aplicação alvo - Tela de Operação

Sem uma caixa de engrenagem
Quando uma caixa de engrenagem não está conectada ao sistema, 
a taxa de aplicação alvo pode ser definida na segunda página da 
Tela de Operação.
Figura 2-11: Taxa de aplicação alvo - Tela de Operação

Aumento/diminuição do percentual de taxa alvo/
passo
As teclas Aumento/diminuição do percentual da taxa alvo/passo 
ajustam a taxa alvo da aplicação de acordo com o percentual 
definido na tela de configuração de Operação da máquina, em 
Passo da taxa de aplicação. O modo Regulagem automática 
ajustará automaticamente a taxa de aplicação, com base na 
velocidade atual associada à taxa alvo. 

• Para ajustar a Taxa Alvo, pressione as TECLAS AUMENTO/
DIMINUIÇÃO DO % IMPULSO/PASSO  .

Figura 2-12: Aumento/diminuição do percentual de taxa alvo/passo

Fechamento/abertura manual da válvula de 
regulagem
A configuração da válvula de regulagem pode ser ajustada usando 
as teclas abrir/fechar válvula de regulagem na tela de Operação. 
O modo Regulagem manual irá reter as configurações definidas da 
válvula de regulagem independentemente da velocidade. 

• Para ajustar a válvula de regulagem, pressione as TECLAS 
ABERIR/FECHAR VÁLVULA DE REGULAGEM  .

Figura 2-13: Fechamento/abertura manual da válvula de regulagem
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SEÇÕES DE BARRA
Seções de Barra exibe as seções de barra ativas  e inativas 

, assim como se elas estão ativas  (o spray é azul) ou 
desativas  (o spray é cinza).
Figura 2-14: Seções de barra

A cor na seção de barra indica a cor do tipo de bocal selecionado.
Figura 2-15: Gráfico de seleção de bocal

Capacidades de bocal e cores estabelecidas
Tamanho Cor Tamanho Cor

01 Laranja 06 Cinza

015 Verde 08 Branco

02 Amarelo 10 Azul claro

025 Roxo 12 Telemagenta

03 Azul 15 Verde claro

04 Vermelho 20 Preto

05 Marrom 30 Bege

Controle de seção da barra
O controle de seção de barra pode ser obtido com ou sem uma 
caixa de engrenagem.
Figura 2-16: Controle de seção da barra

Seções 
da barra 
desativadas

Sem uma caixa de engrenagem
Quando não há uma caixa de engrenagem conectada para o 
controle de seção de barra, as seções de barra são controladas 
usando as teclas ativar/desativar das seções de barra.

• Para ajustar as seções à esquerda, pressione as TECLAS 
ATIVAR/DESATIVAR SEÇÕES DE BARRA DA ESQUERDA 

 .
• Para ajustar as seções à direita, pressione as TECLAS 

ATIVAR/DESATIVAR SEÇÕES DE BARRA DA DIREITA  
 .

Figura 2-17: Tela de operação - sem caixa de engrenagem

Com caixa de engrenagem
As seções de barra serão controladas pela caixa de engrenagem 
se ela estiver conectada para controle de seção de barra.
Figura 2-18: Tela de operação - com caixa de engrenagem

Aplicação de iniciar/parar
O início e interrupção da aplicação é controlado pela caixa de 
engrenagem ou sem uma caixa de engrenagem ao pressionar a 
tecla iniciar/parar. 

Sem uma caixa de engrenagem
Se não houver uma caixa de engrenagem conectada para o controle 
de seção de barra, o início/interrupção da aplicação será controlado 
ao pressionar a TECLA INICIAR/PARAR APLICAÇÃO .
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Figura 2-19: Tecla iniciar/parar - sem uma caixa de engrenagem

Com caixa de engrenagem
Se uma caixa de engrenagem estiver sendo usada para controlar 
as seções de barra, o início/interrupção da aplicação será 
controlado pela caixa de engrenagem.
Figura 2-20: Pulverizando - com uma caixa de engrenagem

Tecla parar válvula principal
A tecla parar principal foi criada para ser usada como uma tecla de 
parada de emergência. Ela vai parar toda a aplicação, fechar as 
válvulas de regulagem e alterar para modo de regulagem Manual.
NOTA: A teclar parar principal pode ou não estar disponível, a 

depender da configuração dos usuários.

Sem uma caixa de engrenagem
• Para parar toda a aplicação, feche as válvulas de regulagem e 

altere para modo de regulagem Manual, depois aperte PARAR 
PRINCIPAL. TECLA .

Figura 2-21: Tecla parar principal - sem uma caixa de engrenagem

Com caixa de engrenagem
 Se uma caixa de engrenagem estiver sendo usada para controlar 
as seções de barra, a tecla parar principal substituirá a chave 

mestre na caixa de engrenagem e desativará todas as aplicações 
de barra em andamento.
Figura 2-22: Tecla parar principal - com uma caixa de engrenagem

VELOCIDADE SIMULADA 
A tecla Ativar/Desativar Velocidade Simulada ativa ou desativa a 
velocidade simulada alta ou baixa. Um ponto verde indica quando a 
velocidade simulada está ativa e a seleção atual.
A tecla Velocidade Simulada Alta/Baixa alterna entre as 
velocidades alta e baixa, para que o ponto verde esteja em 
Velocidade Simulada Baixa  (tartaruga) ou Velocidade  
(coelho) segundo o caso.

• Para ativar os modos de velocidade simulada alta ou baixa, 
pressione a TECLA VELOCIDADE SIMULADA ATIVADA/
DESATIVADA .

• Para alternar entre os modos de velocidade simulada alta ou 
baixa, pressione a TECLA VELOCIDADE SIMULADA ALTA/
BAIXA .

Figura 2-23: Velocidade simulada
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TECLA DE INFORMAÇÃO
A TECLA INFORMAÇÃO  alterna entre os modos de exibição da seção de informações de Velocidade/aplicação na tela de Operação.

• Velocidade do veículo
• Volume aplicado por minuto
• Área projetada por hora a ser coberta com base na velocidade atual, taxa alvo e nível do tanque
• Área total projetada restante a ser coberta com base na taxa alvo e nível do tanque atuais

Figura 2-24: Tecla de informação

Volume aplicado por minuto

Área total projetada restante

Área projetada por hora

Velocidade do veículo
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CAPÍTULO 3 – CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL
O modo configuração principal configura as opções Contadores, Parâmetros do Trabalho, Máquina, Interface do Usuário, 
Comunicação e Ajuda.

NOTA: A estrutura do menu em sua tela pode ser diferente da que aparece neste manual do usuário, dependendo do TU virtual utilizado. 
Este manual do usuário exibirá todas as opções possíveis.

|
Contadores

 X Viagem

 X Campanha

 X Total

 X Exportar

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

 X *Enchimento

 X Operação

 TParâmetros do implemento

 XLargura de seção

 XConfiguração predefinida 
do bocal

 XParâmetros de regulagem

 TCalibrações

 XSensor de velocidade do 
implemento

 X *Sensor de fluxo

 X *Sensor de pressão do 
líquido

 X *Sensor de fluxo de 
enchimento

 X *Sensor do tanque

 X Configurações de alarme

 TOEM

 XPresença do sensor

 XParâmetros do implemento

 XGeometria do implemento

 XConfiguração da válvula

 XConfiguração do tanque

 XDetalhes de regulagem

 XApagar contadores totais

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

 TDiagnóstico

 XEntrada de teste

 XSaída de teste

 XTU

 XTECU

 X Sobre

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

O menu de configuração do OEM é protegido por senha e as configurações deste 
menu estão diretamente relacionadas com o equipamento OEM ajustado. 
*Configurações do menu diretamente relacionadas ao equipamento OEM 

1. Selecione a TECLA DA TELA CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL  da Tela inicial.
2. Selecione entre:

►Contadores – usado para fornecer uma visão geral de vários contadores de sistema:
◄ Viagem – usado para exibir informações relacionadas a área, distância, tempo e quantidade aplicada.
◄ Campanha – usado para exibir informações relacionadas a área, quantidade aplicada e tempo para todas as viagens.
◄ Total – usado para exibir informações relacionadas a área, quantidade aplicada e tempo para toda a atividade.
◄ Exportar contadores – permite que informações de contador sejam exportadas em formato HTML ou CSV.

►Parâmetros do trabalho – usado para definir configurações de aplicação, incluindo contador de viagens ativas, taxa de aplicação e 
tipo de bocal.

►Máquina – usada para definir configurações de máquina:
◄ Enchimento – estabelece a quantidade de material restante no tanque e a densidade desse material.
◄ Operação - define o Passo da Taxa de Aplicação, Fonte de Velocidade e Velocidade Simulada.
◄ Implementar Parâmetros – estabelece a Largura da seção, Configuração predefinida de bocal e parâmetros de regulagem.
◄ Calibrações – estabelece configurações manuais ou automáticas dos sensores.
◄ Configurações de Alarme – estabelece alarmes para tempo limite de fonte de velocidade do CAN, Modo informações de 

contagem de viagens ativas e Mínimo conteúdo do tanque.
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◄ OEM – O menu de configuração do OEM é protegido por senha e as configurações deste menu estão diretamente 
relacionadas com o equipamento OEM ajustado. Consulte o capítulo configuração OEM para obter informações relacionadas 
às configurações OEM.

►Interface do Usuário – usado para permitir que o operador selecione o terminal universal (TU) do sistema, pareamento de caixa de 
engrenagem e numeração de tecla, assim como visualizar números de série e números de identificação de ECU:

►Comunicação – usado para estabelecer a capacidade da IC18 de se comunicar com um computador externo.
►Ajuda – permite que o operador escolha entre Diagnóstico e a tela Sobre:

◄ Diagnóstico – usado para solucionar problemas de entrada/saída do controlador (sensor ou atuador).
◄ Sobre – usado para fornecer informações sobre o console, como versão do software, número de compilação, etc.

Figura 3-1: Tela de configuração principal 

Início

Voltar uma tela

Uma opção para cima

Uma opção para baixo

Avançar uma tela

CONTADORES
O Menu Contadores fornece uma visão geral de vários contadores do sistema, incluindo Contadores de viagens, Contadores de 
campanha e Contadores Totais. A partir desta tela, se pode também Exportar contadores.

|
Contadores

 X Viagem

 X Campanha

 X Total

 X Exportar

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

1. Na tela de Configuração principal , selecione CONTADORES.
2. Selecione entre:

►Viagem – usado para exibir informações relacionadas a área, 
distância, tempo e quantidade aplicada

►Campanha – usado para exibir informações relacionadas a 
área, quantidade aplicada e tempo para todas as viagens

►Total – usado para exibir informações relacionadas a área, 
quantidade aplicada e tempo para toda a atividade

►Exportar contadores – permite que informações de contador 
sejam exportadas em formato HTML ou CSV

NOTA: Os Contadores de Viagens não ficarão ativos ao usar o 
controlador de tarefas.

Figura 3-2: Contadores

Contadores de viagens
Os Contadores de viagens exibem informações relacionadas a 
área, distância, tempo e quantidade aplicada. A viagem que está 
ativa é exibida/está ativa na Tela de Operações.
Figura 3-3: Contadores de viagens

Contador de viagens ativas
Um de até 10 (dez) Contadores de Viagens Ativas pode ser 
selecionado para visualizar as informações de viagem desejadas. 
A viagem que está ativa é exibida/está ativa na Tela de Operações.

• Para apagar os Contadores de viagens, selecione a TECLA 
RECICLAR . Uma tela de confirmação será exibida.
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Contador da área
Exibe a cobertura de área aplicada para a Viagem ativa 
selecionada.

Contador de distância
Exibe a distância percorrida para a Viagem ativa selecionada.

Contador de tempo
Exibe o tempo percorrido para a Viagem ativa selecionada.

Contador do volume
Exibe o volume de material aplicado durante a Viagem ativa 
selecionada.

Contadores de campanha
Contadores de campanha exibe informações relacionadas a área, 
quantidade aplicada e tempo para todas as viagens.

• Para apagar os Contadores de campanha, selecione a TECLA 
RECICLAR . Uma tela de confirmação será exibida.

Figura 3-4: Contadores de campanha

Contador da área
Exibe a cobertura de área aplicada total para todas as viagens.

Contador do volume
Exibe o volume total de material aplicado durante todas as viagens.

Contador de tempo
Exibe o tempo total percorrido para todas as viagens

Contadores totais
Contadores totais exibe informações relacionadas a área, 
quantidade aplicada e tempo para toda a atividade. Contadores 
totais somente pode ser apagado no menu do OEM.
Figura 3-5: Contadores totais

Contador da área
Exibe a cobertura de área aplicada total para todas as viagens.

Contador do volume
Exibe o volume total de material aplicado durante todas as viagens.

Contador de tempo
Exibe o tempo total percorrido para todas as viagens.

Exportar contadores
Exportar contadores permite que informações de contador sejam 
exportadas em formato HTML ou CSV. Os arquivos HTML podem 
ser visualizados em um navegador da internet. Arquivos CSV 
podem ser visualizados como planilhas Excel.

• Para exportar um arquivo HTML, selecione a TECLA HTML . 
Uma tela de confirmação será exibida.

• Para exportar um arquivo CSV, selecione a TECLA CSV . 
Uma tela de confirmação será exibida.

Para a transferência de dados, é necessário um cabo opcional. 
Contate seu revendedor local para obter informações adicionais. 
Figura 3-6: Exportar contadores
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PARÂMETROS DO TRABALHO
Parâmetros do trabalho define as configurações de aplicação. As opções incluem Contador de viagens ativas, Taxas de Aplicação 
Predefinidas e Bocal.

|
Contadores

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

1. A partir de tela Configuração principal , selecione 
PARÂMETROS DO TRABALHO.

Figura 3-7: Parâmetros do trabalho

Contador de viagens ativas
Contador de viagens ativas seleciona de um de até 10 (dez) 
contadores de viagens ativas para visualizar as informações de 
viagem desejadas. A viagem que está ativa é exibida/está ativa na 
Tela de Operações.
NOTA: O contador de viagens selecionado terá todos os dados 

modificados (adicionados) quando operações adicionais 
forem ativadas. Se o contador de viagens atual não for 
apagado, os novos dados serão adicionados aos dados 
existentes.

Taxas de aplicação alvo
As taxas de aplicação predefinidas definem até cinco (5) taxas alvo 
para o produto que está sendo aplicado por hectare/ acre. Estas 
configurações serão as mesmas para todas as viagens ativas. As 
taxas alvo definidas como “0,0” não serão incluídas nas opções de 
ALTERNAR TAXA ALVO PREDEFINIDA  na tela de Operações 
ou Tela Inicial.

Bocal
Bocal seleciona o tipo de bocal. Essa configuração será a 
mesma para todas as viagens ativas. Os 5 (cinco) tipos de 
bocal disponíveis estão predefinidos em Principal-> Máquina -> 
Parâmetros do Implemento -> Configuração predefinida do bocal. 
Essa configuração será a mesma para todas as viagens ativas.
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MÁQUINA
Máquina define as configurações de máquina. As opções incluem Enchimento, Operação, Parâmetros do 
implemento, Calibrações, Configurações de alarme e OEM.

|
Contadores

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

 X *Enchimento

 X Operação

 TParâmetros do implemento

 XLargura de seção

 XConfiguração predefinida 
do bocal

 XParâmetros de regulagem

 TCalibrações

 XSensor de velocidade do 
implemento

 X *Sensor de fluxo

 X *Sensor de pressão do 
líquido

 X *Sensor de fluxo de 
enchimento

 X *Sensor do tanque

 X Configurações de alarme

 X OEM

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

O menu de configuração do OEM é protegido por senha e as configurações deste 
menu estão diretamente relacionadas com o equipamento OEM ajustado. 
*Configurações do menu diretamente relacionadas ao equipamento OEM 

1. Na tela de configuração principal , selecione MÁQUINA.
2. Selecione entre:

►Enchimento – estabelece a quantidade de material restante 
no tanque e a densidade desse material.

►Operação – define O Passo da Taxa de Aplicação, Fonte de 
Velocidade e Velocidade Simulada.

►Implementar Parâmetros – estabelece a Largura da Seção, 
Configuração predefinida de Bocal e Parâmetros de 
Regulagem.

►Calibrações – estabelece configurações manuais ou 
automáticas dos sensores.

►Configurações de Alarme – estabelece alarmes para tempo 
limite de fonte de velocidade do CAN, Modo informações de 
contagem de viagens ativas e Mínimo conteúdo do tanque

►OEM - O menu de configuração do OEM é protegido por 
senha e as configurações deste menu estão diretamente 
relacionadas com o equipamento OEM ajustado. Consulte 
o capítulo OEM para obter informações relacionadas às 
configurações OEM.

Figura 3-8: Máquina
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Enchimento
Enchimento estabelece a quantidade de material restante no 
tanque e a densidade desse material.
Opções diferentes estarão disponíveis a depender de se o sensor 
do tanque está instalado e que modo de pulverização está ativo.
NOTA: O tamanho do tanque é estabelecido no menu OEM. Esse 

é o número que será novamente preenchido quando a 
TECLA TANQUE CHEIO  for pressionada.

Figura 3-9: Enchimento do tanque

Conteúdo real
Conteúdo real exibe o volume atual de conteúdo no tanque. O 
volume pode ser ajustado manualmente.
NOTA: Quando o sensor do tanque está ativo, o conteúdo real não 

pode ser mudado manualmente.

Densidade
Densidade estabelece a densidade do material que está sendo 
aplicado. Ela pode ser definida em “Fertilizante” ou “Água”.
NOTA: Se “Fertilizante” for selecionado, uma opção de Fator de 

Densidade aparece.

Fator de densidade
Fator de Densidade estabelece o peso por configuração de 
volume com base no tipo de fertilizante que está sendo usado. A 
capacidade do fertilizante para fluir é afetada por vários fatores. 
Esses fatores podem variar com cada lote e podem alterar-se 
devido às condições climáticas (umidade, etc.). Para adaptar-se a 
isso, o job computer usa um fator de densidade para compensar a 
natureza do fertilizante aplicado.

Tanque cheio
Tanque cheio retorna o volume de conteúdo real para o valor 
máximo do tanque.

Tanque cheio - NÃO DISPONÍVEL
A tecla TANQUE CHEIO  não está disponível quando um Sensor 
de Tanque está ativado.

Conteúdo desejado
Conteúdo desejado estabelece o volume do conteúdo máximo 
desejado e somente está disponível quando o sensor do tanque ou 
sensor de fluxo de enchimento está ativo.

Estado de enchimento
Estado de enchimento estabelece se o tanque está sendo 
ativamente enchido. Ele pode ser definido como “inativo” ou “ativo”. 

O estado de enchimento somente está disponível quando o Sensor 
do tanque ou o Sensor do fluxo de enchimento está ativo.

Operação
Operação define o Passo da taxa de aplicação, Fonte de 
velocidade e Velocidade simulada.
Figura 3-10: Operação

Etapa da taxa de aplicação
Etapa da taxa de aplicação é o percentual de aumento/diminuição 
do “impulso” da taxa de aplicação ativa a que o produto está sendo 
aplicado. 

Fonte de velocidade
Fonte de velocidade seleciona se basear a velocidade da máquina 
na entrada da fonte Solo, Roda, Veículo ou Implemento Selecionar 
“implemento” permite a configuração de impulsos por 100 metros. 
Selecionar “Solo” ou “Roda” permite que a velocidade que está 
sendo fornecida pelo ISOBUS CAN (geralmente a partir de TECU) 
seja usada.
NOTA: Se “implemento” for selecionado, consulte a seção 

Calibrações para obter mais instruções.

Velocidade simulada
Velocidade Simulada estabelece se a Velocidade Simulada está 
ativada ou desativada na Tela de Operação

Velocidade simulada - Baixa
Velocidade Simulada Baixa define uma velocidade a ser usada 
quando a fonte de velocidade simulada é utilizada.

Velocidade simulada - Alta
Velocidade Simulada Alta estabelece a velocidade alta a ser usada
quando a conte de velocidade simulada é utilizada.

Velocidade simulada - Limite
Velocidade Simulada Limite estabelece a velocidade na qual a 
velocidade simulada não será mais usada ou não estará mais 
disponível e a Fonte de Velocidade estabelecida estará ativa. Esse 
limite é estabelecido porque algumas fontes de velocidade são 
barulhentas quando o veículo está parado. A velocidade simulada 
SOMENTE deve ser usada quando o veículo estiver parado.

◄Abaixo desse valor, o usuário pode habilitar a Velocidade 
Simulada

◄Acima desse valor, a Fonte de Velocidade estabelecida será 
usada
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Parâmetros do implemento
Parâmetros do implemento estabelece o seguinte: 
►Largura de seção - define a largura de pulverização durante a 

aplicação.
►Configuração predefinida do bocal (Pulverizador de Cultura ou 

Modo Gramado) – onde é possível estabelecer até cinco (5) 
conjuntos de opções de bocais para definir o tipo, tamanho, 
limite de pressão baixa/alta, fluxo de referência e pressão de 
referência do bocal.

►Parâmetros de regulagem – onde é possível definir ajustes 
da calibração da válvula, espaçamento do bocal e o modo de 
regulagem.

Figura 3-11: Parâmetros do implemento

Largura de seção
Largura de seção define a largura de pulverização durante a 
aplicação.
Figura 3-12: Largura de seção de barra

Largura de seção de barra
Largura de seção estabelece as larguras de seção de barra para 
cada seção de barra. 
NOTA: O número de seções de barra disponíveis é definido na tela 

parâmetros do implemento, na seção OEM.
Quando as larguras de seção são alteradas, a energia deve ser 
reiniciada para atualizar o controlador de tarefas.

Larguras iguais com um toque
Larguras Iguais com Um Toque configura todas as larguras de 
seção de barra com o valor definido para a seção de barra nº 1.

• Para definir todas as seções de barra, pressione a TECLA 
LARGURA DE SEÇÃO IGUAL .

Configuração predefinida de bocal (Pulverizador de 
Culturas ou Modo Gramado)
A configuração predefinida do bocal define até cinco (5) conjuntos 
de opções de bocais para definir o tipo, tamanho, limites de pressão 
baixa/alta, fluxo de referência e pressão de referência do bocal. 
Disponível somente em Pulverizador de Cultura ou Modo Gramado.
Figura 3-13: Configuração predefinida do bocal

Bocal predefinido
Cada um dos até 5 (cinco) bocais pode ser selecionado para 
estabelecer diferentes conjuntos de opções de bocal.

Tipo de bocal
Tipo de bocal define se o tamanho do bocal será selecionado de uma 
seção geral de bocais estabelecidos ou um bocal de usuário opcional.

Tamanho do bocal
Tamanho do bocal define o bocal a partir de uma lista de tamanhos 
estabelecidos (veja o gráfico abaixo) ou de um bocal de usuário 
opcional.

Capacidades de bocal e cores estabelecidas
Tamanho Cor Tamanho Cor

01 Laranja 06 Cinza

015 Verde 08 Branco

02 Amarelo 10 Azul claro

025 Roxo 12 Telemagenta

03 Azul 15 Verde claro

04 Vermelho 20 Preto

05 Marrom 30 Bege

NOTA: Quando o tipo de bocal “Geral” está selecionado e um 
tamanho de bocal estabelecido está selecionado, os campos 
limite de pressão inferior, limite de pressão superior, fluxo 
de referência e pressão de referência serão definidos 
automaticamente com as configurações padrão para o bocal 
específico escolhido. Essa configuração pode ser ajustada 
manualmente.

Limite de pressão inferior
O limite de pressão inferior estabelece o limite para a pressão de 
operação mais baixa permitida para o tipo de bocal selecionado.
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Limite de pressão superior
O limite de pressão superior estabelece o limite para a pressão de 
operação mais alta permitida para o tipo de bocal selecionado.

Fluxo de referência
O fluxo de referência estabelece o valor para o volume aplicado 
durante um tempo específico (LPM).

Pressão de referência
Pressão de referência estabelece o valor de pressão no qual a taxa 
de aplicação é verdadeira (ISO=2 bar).
IMPORTANTE! Sempre consulte os valores de pressão de bocal 

recomendados pelo fornecedor ao configurar a pressão do 
bocal.

Configurações de fábrica
Configurações de fábrica redefine todas as configurações de bocal 
como as configurações padrão para o tamanho e tipo de bocal 
selecionado.

• Para redefinir as configurações de fábrica, selecione 
a TECLA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA . Uma tela de 
confirmação será exibida.

Parâmetros de regulagem
Parâmetros de regulagem estabelece ajustes da calibração da 
válvula, espaçamento do bocal e o modo de regulagem.
NOTA: Ajustar as configurações de calibração da válvula envolve 

mudanças significativas e portanto os ajustes devem ser 
feitos em pequenas etapas.

Figura 3-14: Parâmetros de regulagem

Calibração da válvula, grosseira
A calibração de válvula grosseira permite que você regule a 
configuração da válvula de regulagem para admitir diferentes 
necessidades de aplicação. As condições de operação podem 
precisar de uma configuração de resposta mais alta ou mais baixa 
para a válvula de regulagem. Esse valor ajusta a configuração para 
ajustes grosseiros em relação a uma grande porcentagem fora da 
taxa de aplicação alvo.
►Se o sistema for muito lento em achar a taxa correta, os valores 

deverão ser aumentados. 
►Se o sistema estiver muito instável, os valores deverão ser 

reduzidos.
Se o seu sistema estiver conectado em modo bypass, o número 
de configuração de válvula 9 funciona muito bem na maioria das 
aplicações.

Se seu sistema estiver conectado em modo aceleração, comece 
com o número de configuração de válvula 3 (três) e ajuste o 
número de acordo com seus requisitos de aplicação. Situações de 
fluxo baixo exigirão um tempo de resposta maior. Ajustar volumes 
de agitação para adaptar a válvula de regulagem para funcionar em 
uma posição totalmente aberta permite um tempo de resposta mais 
rápido, com pouca ou nenhuma busca. 
NOTA: Esse valor de configuração pode ser ajustado para 

otimizar o desempenho do sistema. Se você notar 
que a válvula parece “buscar” a taxa de aplicação 
programada deslocando a pressão para cima e para 
baixo continuamente, reduza o número até que a busca 
seja minimizada ou eliminada. Por outro lado, um número 
mais alto aumentará o tempo de resposta da válvula e 
“acelerará” a taxa de ajuste. 

Calibração da válvula, fina
A calibração de válvula fina permite que você regule a configuração 
da válvula de regulagem para admitir diferentes necessidades 
de aplicação. As condições de operação podem precisar de uma 
configuração de resposta mais alta ou mais baixa para a válvula 
de regulagem. Esse dígito ajusta a configuração para o ajuste de 
sintonia fina em relação a uma pequena porcentagem próxima à 
taxa de aplicação alvo.
►Se o sistema for muito lento em achar a taxa correta, os valores 

deverão ser aumentados. 
►Se o sistema estiver muito instável, os valores deverão ser 

reduzidos.
Se o seu sistema estiver conectado em modo bypass, o número de 
configuração de válvula 5 (cinco) funciona muito bem na maioria 
das aplicações.
Se seu sistema estiver conectado em modo aceleração, comece 
com o número de configuração de válvula 3 (três) e ajuste o 
número de acordo com seus requisitos de aplicação. Situações de 
fluxo baixo exigirão um tempo de resposta maior. Ajustar volumes 
de agitação para adaptar a válvula de regulagem para funcionar em 
uma posição totalmente aberta permite um tempo de resposta mais 
rápido, com pouca ou nenhuma busca.
NOTA: Esse valor de configuração pode ser ajustado para 

otimizar o desempenho do sistema. Se você notar 
que a válvula parece “buscar” a taxa de aplicação 
programada deslocando a pressão para cima e para 
baixo continuamente, reduza o número até que a busca 
seja minimizada ou eliminada. Por outro lado, um número 
mais alto aumentará o tempo de resposta da válvula e 
“acelerará” a taxa de ajuste. 

Espaçamento do bocal
O espaçamento de bocal estabelece a distância entre os bocais na 
barra.

Modo Regulagem (Pulverizador de Culturas ou Modo 
Gramado)
O modo regulagem determina se o controle de taxa é baseado 
em pressão ou em fluxo. Disponível somente em Pulverizador de 
Cultura ou Modo Gramado.
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Calibrações
Calibrações estabelece configurações manuais ou automáticas dos 
sensores.
Visão geral da estrutura do Menu Calibrações:

►Sensor de Velocidade do Implemento – estabelece os pulsos 
da roda em uma distância especificada

►Sensor de Fluxo - estabelece os pulsos por galão/litro do 
fluido usado ao pulverizar

►Sensor de Pressão do Líquido - estabelece a leitura correta 
de pressão

►Sensor de Fluxo de Enchimento (Pulverizador de Culturas 
ou Modo Gramado) - estabelece os pulsos por galão/litro do 
fluido que entra no tanque durante o enchimento

►Sensor de Nível de Tanque (Pulverizador de Culturas ou 
Modo Gramado) - estabelece os níveis de tanque, assim 
como calibra a forma do tanque

NOTA: Para que apareçam opções de calibração específicas, um 
sensor específico precisa ser instalado. A disponibilidade 
de sensor é ativada na tela Presença do Sensor, na seção 
OEM.

Figura 3-15: Calibrações

Sensor de velocidade do implemento
O sensor de velocidade do implemento define os impulsos da 
roda em uma distância especificada. Esse valor pode ser definido 
manualmente ou calibrado automaticamente.
Figura 3-16: Sensor de velocidade do implemento

 

Calibração manual
A calibração manual estabelece os impulsos com base nos valores 
inseridos pelo usuário.

Calibração automática
Calibração Automática estabelece os impulsos que usam a função 
de calibração automática.

• Para calibrar os impulsos por distância, selecione a TECLA 
CALIBRAÇÃO .

• Siga a série de instruções exibidas.
• Selecione a TECLA ACEITAR  para completar a calibração

Os impulsos de roda contados serão exibidos durante a calibração 
automática.

Sensor de fluxo
O Sensor de Fluxo estabelece os impulsos por galão/litro 
definindo limites inferior e superior. Esse valor pode ser definido 
manualmente ou calibrado automaticamente.
Figura 3-17: Sensor de fluxo

Calibração manual
A calibração manual define a calibração e os limites com base nos 
valores inseridos pelo usuário.

Calibração automática
Se o número de impulsos por litro para o fluxômetro for 
desconhecido, ou para garantir que o valor esteja correto, a 
calibração automática estabelece a calibração e os limites.

• Para calibrar o sensor de fluxo, selecione a TECLA 
CALIBRAÇÃO .

• Siga a série de instruções exibidas.
• Selecione a TECLA ACEITAR  para completar a calibração

Os impulsos contados serão exibidos durante a calibração 
automática.
Uma opção para inserir um volume coletado é exibida se não 
houver volume calculado.
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Sensor de pressão do líquido
O sensor de pressão do líquido mostrará a pressão real do líquido 
na barra. 
Figura 3-18: Sensor de pressão do líquido

Calibre cada opção pela seguinte ordem:

 Calibrar “Sem pressão”
Calibrar “Sem pressão” estabelece a calibração, enquanto 
nenhuma pressão é aplicada ao sensor de pressão do líquido.

• Para calibrar o sensor de pressão do líquido sem nenhuma 
pressão, selecione a TECLA CALIBRAÇÃO .

NOTA: A calibração manual não está disponível.
Figura 3-19: Calibrar “Sem pressão”

 Calibrar “Pressão máxima”
Calibrar “Pressão Máxima” calcula o nível máximo de pressão 
do sensor de pressão conectado. O cálculo se baseia no nível 
recomendado de pressão máxima e num nível testado de pressão 
de referência.

Figura 3-20: Calibrar “Pressão máxima”

Pressão máxima do líquido
A pressão máxima do líquido é determinada pelo tipo de sensor de 
pressão usado e deveria ser definida segundo as recomendações 
incluídas no sensor de pressão.

Pressão do líquido de referência
A pressão do líquido de referência é o nível de pressão que você 
deseja atingir no sensor de pressão atual ao executar o processo 
de calibração.

Calibração
Calibração é o processo para definir um ponto no qual o nível 
de pressão no sensor de pressão real e a pressão do líquido de 
referência são iguais.

• Para calibrar o sensor de fluxo, selecione a TECLA 
CALIBRAÇÃO .

• Inicie a aplicação - pressione a TECLA INICIAR/PARAR .
• Ajuste a válvula de regulagem usando as TECLAS ABRIR/

FECHAR VÁLVULA DE REGULAGEM   para que o nível 
de pressão no sensor de pressão real e a pressão do líquido 
de referência sejam iguais.

• Selecione a TECLA ACEITAR  para completar a calibração
Revise a tela Ajuda  para obter mais informações.
A pressão de referência pode ser alterada, mas não enquanto 
estiver no modo de calibração.
Figura 3-21: Calibração do sensor de pressão do líquido
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Sensor de fluxo de enchimento (Pulverizador de 
Culturas ou Modo Gramado)
O sensor de fluxo de enchimento é usado para medir o volume 
da água e estabelecer impulsos por galão/litro indo para o tanque 
do pulverizador enquanto ele é enchido. Disponível somente em 
Pulverizador de Cultura ou Modo Gramado.
Figura 3-22: Sensor de fluxo de enchimento

Calibração manual
A calibração manual define a calibração com base nos valores 
inseridos pelo usuário.

Calibração automática
Se o número de impulsos para o medidor de fluxo de enchimento 
for desconhecido, ou para garantir que o valor esteja correto, a 
calibração automática estabelece a calibração.

• Para calibrar o sensor de fluxo de enchimento, selecione a 
TECLA CALIBRAÇÃO .

• Siga a série de instruções exibidas.
• Selecione a TECLA ACEITAR  para completar a calibração

Os impulsos contados serão exibidos durante a calibração 
automática.
Uma opção para inserir um volume coletado é exibida se não 
houver volume calculado.
Figura 3-23: Calibração do sensor de fluxo de enchimento

Sensor de nível de tanque (Pulverizador de Culturas 
ou Modo Gramado)
O sensor de nível do tanque define os níveis vazio, mínimo e 
máximo para o tanque e calibra o formato do tanque. Disponível 
somente em Pulverizador de Cultura ou Modo Gramado.
Nota: A calibração manual não está disponível para nenhuma 

calibração do sensor do nível do tanque.
Figura 3-24: Sensor do nível do tanque

Calibre cada opção pela seguinte ordem:

 Calibrar “Vazio”
Calibrar “Vazio” estabelece o valor do tanque vazio. 
Figura 3-25: Tanque vazio

Não há água no tanque

Bomba

IMPORTANTE: O tanque deve estar completamente vazio.
• Para calibrar o nível de tanque Vazio, selecione a TECLA 

CALIBRAÇÃO .
Figura 3-26: Calibrar “Vazio”
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 Calibrar “Nível mínimo”
Calibrar o “Nível Mínimo” do tanque define o nível mínimo de água 
no sensor do tanque.
Figura 3-27: Nível mínimo do tanque

A água cobre completamente o 
sensor (normalmente 5 a 15 l)

Bomba

IMPORTANTE: Certifique-se de que o tanque esteja enchido 
com o conteúdo exibido na tela. A quantidade mostrada é 
estabelecida em Máquina->OEM->Configuração do  
tanque->Conteúdo mínimo do tanque.

• Para calibrar o nível de tanque Mínimo, selecione a TECLA 
CALIBRAÇÃO .

Figura 3-28: Calibrar “Nível mínimo”

 Calibrar “Nível máximo”
Calibrar o “Nível Máximo” do tanque define o nível máximo de água 
no sensor do tanque.
Figura 3-29: Nível máximo do tanque

Tanque cheio no nível máximo

Bomba

IMPORTANTE: Certifique-se de que o tanque esteja enchido 
com o conteúdo exibido na tela. A quantidade mostrada é 
estabelecida em Máquina->OEM->Configuração do  
tanque->Conteúdo mínimo do tanque.

• Para calibrar o nível de tanque Máximo, selecione a TECLA 
CALIBRAÇÃO .

Figura 3-30: Calibrar “Nível máximo”

 Calibrar “Formato de tanque”
Calibrar “Formato do tanque” estabelece o formato do tanque.
Figura 3-31: Calibração do formato do tanque

BOMBEIE a água na mesma taxa para esvaziar o tanque em 30 a 60 minutos

• Para começar a calibração da forma do Tanque, selecione 
a TECLA CALIBRAÇÃO . 

• Siga a série de instruções exibidas.
• Selecione a TECLA ACEITAR  para completar a calibração

Figura 3-32: Calibrar “Formato de tanque”
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Configurações de alarme
Configurações de alarme estabelece se o alarme está “ativado” ou 
“desativado” e também define seu nível de disparo.
Figura 3-33: Configurações de alarme

Tempo limite da fonte de velocidade do CAN
O tempo limite de fonte de velocidade do CAN estabelece quanto 
tempo o sistema pode operar depois que a entrada da fonte de 
velocidade do CAN é perdida, antes que i alarme seja acionado.

Informações de contagem de viagens ativas
Informações de contagem de viagens ativas estabelece o alarme 
associado como “ativado” ou “desativado”. Esse alarme somente 
é disparado quando ligado. Ele diz ao usuário que contador de 
viagens está ativo.

Conteúdo mínimo do tanque
Conteúdo mínimo do tanque estabelece o nível de volume mínimo 
no qual um alarme será acionado. Sem um sensor de tanque, o 
mínimo é determinado calculando a diferença entre o volume do 
conteúdo real estabelecido do tanque e o volume de conteúdo 
aplicado calculado. Com um sensor de tanque, o mínimo é 
diretamente relacionado à leitura do sensor.

Verificação cruzada do fluxo/pressão
Verificação cruzada do fluxo/pressão estabelece a que porcentagem 
o alarme associado soará. Para desativar esse alarme, defina a 
verificação cruzada do fluxo/pressão como zero (0).

OEM
O menu de configuração do OEM é protegido por senha e as 
configurações deste menu estão diretamente relacionadas com o 
equipamento OEM ajustado. Contate o fabricante ou revendedor local 
para manutenção.
NOTA: Algumas das opções de configuração estão disponíveis ou 

não disponíveis, a depender das configurações de OEM. 
Consulte a “Tabela de opções de menu de configurações” 
para obter mais informações.

Para acessar as telas do OEM:
1. Na tela de configuração principal , selecione MÁQUINA.
2. Selecione OEM.
3. Selecione a Caixa de entrada de código de acesso à direita da 

opção menu. 
4. Use o teclado numérico ou barra deslizante para inserir o código 

de acesso.
5. Selecione a TECLA ACEITAR  para concluir o processo de 

liberação.
6. Selecione entre:

►Presença do sensor - usado para estabelecer sensores para 
Fluxo, Pressão do líquido, Fluxo de enchimento e Tanque

►Parâmetros do implemento - usado para estabelecer o Modo 
pulverizador, Número de seções e Circulação

►Geometria do implemento - usada para estabelecer o tipo 
de conector e deslocamentos associados entre o veículo 
e o implemento

►Configuração de válvula - usada para estabelecer o Tipo de 
válvula de regulagem, Comportamento da válvula de seção 
e Tipo de válvula de seção

►Configuração do tanque - usado para estabelecer o conteúdo 
máximo e mínimo de tanque, o modo Enchimento Automático 
e o valor do deslocamento do Enchimento Automático

►Dados da regulagem - usados para ajustar o controle da 
válvula de regulagem

►Limpar contadores totais - usado para excluir o contador 
do sistema de Contagem total para Área, Volume e Tempo, 
colocando-os de volta nas configurações padrão

Figura 3-34: OEM



28 www.teejet.com

ISOBUS Job Computer: Pulverizador IC18

IN
TRO

D
U

ÇÃO
TRA

N
SPO

RTE
O

EM
A

PÊN
D

ICE
O

PERAÇÃO
CO

N
FIG

U
RAÇÃO

INTERFACE DO USUÁRIO
Interface do Usuário permite que o operador selecione o terminal universal (TU) do sistema, pareamento de caixa de engrenagem, 
pareamento do ECU do BoomPilot e numeração de tecla, assim como visualizar números de série e números de identificação de ECU.

|
Contadores

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

 

1. A partir da Tela de configuração principal , selecione 
INTERFACE DO USUÁRIO.

Figura 3-35: Interface do usuário

Usar TU preferido
Usar TU preferido define a preferência de terminal universal como 
“ativado” ou “desativado”. Se “ativado” estiver selecionado, o TU 
preferido será usado. Se “desativado” estive selecionado, o sistema 
selecionará arbitrariamente que TU usar (se mais de um TU estiver 
disponível no ISOBUS CAN).
NOTA: Ele deve está sempre definido como “desativado” a não ser 

que outro TU estiver no barramento CAN. 

Este IC18
Exibe o número de série da IC18 e número de identificação da 
ECU associada.

Par com caixa de interruptores
O pareamento de uma caixa de engrenagem pode ser configurado 
para ser realizado automaticamente, não ser realizado ou ser 
realizado para um número de ID de ECU de caixa de engrenagem 
específico na rede do CAN.

Par com ECU do BoomPilot
O pareamento de uma ECU do BoomPilot pode ser configurado 
para ser realizado automaticamente, não ser realizado ou ser 
realizado para um número de ID de ECU de caixa de engrenagem 
específico na rede do CAN.

Atualmente pareado com informações
Exibe os números de ID de ECU atuais para uma caixa de 
engrenagem ou ECU do BoomPilot pareado. 

• Se não houver nenhuma caixa de engrenagem nem ECU do 
BoomPilot no sistema, será mostrado “nenhum”. 

• Se uma caixa de engrenagem ou ECU do BoomPilot 
específica foi escolhida para ser pareada e não está 
disponível no sistema, será mostrado “nenhum”.

Exibir número na tecla
Exibir número na tecla estabelece se um usuário que recebeu um 
número de identificação estará visível na Tela mestre, Tela inicial e 
Tela de Operações.
NOTA: Geralmente só é usado se mais de 1 (um) IC18 ECU 

estiver no BARRAMENTO CAN. Se “sim” for selecionado, 
uma opção de número de Pulverizador (FI) aparecerá.

Número do Pulverizador (FI)
O número do pulverizador é o número de identificação que se 
refere especificamente à IC18 ECU referida na linha de informação 
“Esta IC18” na tela de interface do usuário.
Figura 3-36: Número do pulverizador (FI)
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COMUNICAÇÃO
Comunicação estabelece a capacidade da IC18 de se comunicar com um computador externo.

|
Contadores

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

1. A partir da Tela de configuração principal , selecione 
COMUNICAÇÃO.

Memória restante
Exibe a disponibilidade de memória dos consoles para 
armazenamento e transferência de arquivos.
NOTA: Para mais informações sobre a transferência de dados de 

um PC, contate seu revendedor local ou o Atendimento ao 
Cliente da Teejet Technologies.

Figura 3-37: Comunicação

H

AJUDA
O menu Ajuda permite que o operador escolha entre Diagnóstico e a exibição de informações sobre o número de série, informações do 
BARRAMENTO CAN, etc. Esses menus geralmente são acessados apenas através de solicitação do pessoal de Atendimento ao Cliente.

|
Contadores

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

 TDiagnóstico

 XEntrada de teste

 XSaída de teste

 XTU

 XTECU

 X Sobre

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

1. Na Tela de configuração principal , selecione AJUDA.
2. Selecione entre:

►Diagnóstico – usado para solucionar problemas de entrada/
saída do controlador (sensor ou atuador).

►Sobre – fornece informações sobre o console, como versão 
do software, número de compilação, etc.

Figura 3-38: Ajuda
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Diagnóstico
Diagnóstico é usado para solucionar problemas de entrada/saída 
do controlador (sensor ou atuador).
Figura 3-39: Diagnóstico

► Entrada de Teste - exibe os valores de entrada superior e inferior 
nos sensores instalados.

►Saída de teste - define a porcentagem de ciclo de serviço PWM 
da válvula de líquido, assim como se a direção da válvula de 
líquido, válvula principal, válvula de enchimento e válvulas de 
seção 1-9 estão “ativadas” ou “desativadas”.

►TU - oferece informações sobre o controlador do terminal 
universal (TU).

►TECU – oferece informações sobre a TECU.

Entrada de teste
Entrada de teste exibe os valores de entrada superior e inferior nos 
sensores instalados.

• Para redefinir os sensores como “0”, selecione a TECLA 
RECICLAR .

Figura 3-40: Entrada de teste

Saída de teste
Saída de teste define a porcentagem de ciclo de serviço PWM da 
válvula de líquido, assim como se a direção da válvula de líquido, 
válvula principal, válvula de enchimento e válvulas de seção 1 a 9 
estão “ativadas” ou “desativadas”.
Figura 3-41: Saída de teste

Ciclo de serviço PWM da válvula de líquido
Ciclo de serviço PWM da válvula de líquido é usado para testar 
a válvula de regulagem a diferentes porcentagens de ciclo de 
serviço.

Direção da válvula de líquido
Direção da válvula de líquido é usada para verificar se a operação 
da direção da válvula de líquido é correta para um ciclo de serviço 
específico.

• Defina o ciclo de serviço PWM da válvula de líquido como a 
porcentagem a ser testada. 

• Altere a direção da válvula de líquido para “ativada” e o válvula 
de líquido se abrirá no ciclo de serviço específico. 

• Altere de volta a “desativado” e a válvula fechará.

Válvula principal
Válvula principal é usada para testar se a válvula principal está 
operando corretamente. Se você alterar a configuração para 
“ativado”, a válvula se abrirá; altere para “desativado” e a válvula 
fechará.

Válvulas de seção
Válvulas de seção é usado para testar se a válvula de seção 
está operando corretamente. Se você alterar a configuração para 
“ativado”, a válvula se abrirá; altere para “desativado” e a válvula 
fechará.
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Dados de TU
O menu Terminal Universal (TU) oferece informações relacionadas 
com o controlador do terminal virtual (isto é, versão de endereço, 
etc.).

• Se mais terminais/controladores forem usados, alterne entre 
eles pressionando a TECLA IR PARA PRÓXIMO TU.

• Pressione a TECLA EXCLUIR CONJUNTO DE OBJETOS  
para excluir as informações salvas no TU. Isso força o TU a 
carregar todas as informações da IC18 no próximo ciclo de 
energia.

NOTA:  Reconecte o IC18 job computer para implementar e exibir 
alterações.

Figura 3-42: Dados de TU

TECU
A TECU é uma unidade de controle que reside no trator e realiza 
funções básicas como gestão de energia, informações de 
velocidade, etc. Os dados de TECU são exibidos nesta página.
Figura 3-43: Dados de TECU

Sobre
A tela Sobre oferece informações sobre o IC18, como versão de 
software, número de compilação, etc. Essas informações pode 
tornar-se úteis em caso de suporte técnico. 
Figura 3-44: Sobre
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OPÇÕES DO MENU CONFIGURAÇÕES
O menu de configuração principal contém 6 (seis) opções: Contadores, Parâmetros do Trabalho, Máquina, Interface do Usuário, 
Comunicação e Ajuda. Cada uma dessas opções acessa diretamente configurações ou menus adicionais. A tabela abaixo resume os 
menus adicionais, opções disponíveis em tais menus e dirige você para as páginas de configuração para obter mais informações.
* Opções também podem ser configuradas na tela de Operações 
 Sempre disponível
Disponível com o sensor de fluxo
 Disponível com o sensor de pressão do líquido
 Disponível com o sensor de fluxo de enchimento
 Disponível com o sensor do tanque
 Disponível somente em Pulverizador de Culturas ou Modo Gramado

Contadores

– Viagem

Contador de viagens ativas
Área
Distância
Hora
Volume



– Campanha
Área
Volume
Hora



– Total
Área
Volume
Hora



– Exportar .html
.cvs 

Parâmetros 
do trabalho –

Contador de viagens ativas
Taxas de aplicação predefinidas
Tipo de bocal





Máquina

– *Enchimento

Conteúdo desejado
Conteúdo real
Tipo de densidade
Fator de densidade
Estado de enchimento







– Operação

Etapa da taxa de aplicação
Fonte de velocidade
Velocidade simulada
Velocidade simulada - Baixa
Velocidade simulada - Alta
Velocidade simulada - Limite



–
Parâmetros 
do 
implemento

– Largura de seção Seções de barra 1 a 5 

– Configuração 
predefinida do bocal

Bocal predefinido
Tipo de bocal
Tamanho do bocal
Limite de pressão inferior
Limite de pressão superior
Fluxo de referência
Pressão de referência
Configurações de fábrica



– Parâmetros de 
regulagem

Calibração da válvula, grosseira
Calibração da válvula, fina
Espaçamento do bocal
Modo de regulagem






(Continua na próxima página)
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Máquina
( continuação)

– Calibrações 

– Sensor de velocidade 
do implemento

Número de calibração
Calibração automática 

– Sensor de fluxo

Número de calibração
Limite de fluxo baixo
Limite de fluxo alto
Calibração automática



– Sensor de pressão 
do líquido

Sem pressão Sem calibração da pressão


Pressão máxima

Pressão máxima
Pressão de referência
Calibração automática

– Sensor de fluxo de 
enchimento

Número de calibração
Calibração automática 

– Sensor do nível do 
tanque

Tanque vazio Calibração automática



Nível mínimo do tanque Nível mínimo do tanque
Calibração automática

Nível máximo do tanque Nível máximo do tanque
Calibração automática

Formato do tanque Nível máximo do tanque
Calibração

Importar/exportar 
configurações

– Alarmes 

Tempo limite da fonte de velocidade do CAN
Informações de contagem de viagens ativas
Conteúdo mínimo do tanque
Verificação cruzada do fluxo/pressão






– OEM

– Presença do sensor

Sensor de fluxo
Sensor de pressão do 
líquido
Sensor de fluxo de 
enchimento
Sensor do tanque








– Parâmetros do 
implemento

Modo pulverizador
Número de seções
Circulação





– Configuração da 
válvula

Tipo de válvula de 
regulagem
Comportamento da 
válvula de seção
Tipo da válvula de seção







– Configuração do 
tanque

Conteúdo máximo
Conteúdo mínimo
Enchimento automático
Compensação do 
enchimento automático







(Continua na próxima página)
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Máquina
(continuação) – OEM

(continuação)

– Detalhes de 
regulagem

Pressão de regulagem mínima
Pressão de regulagem máxima
Tempo de válvula de regulagem
Tensão de regulagem mínima
Banda Inativa da regulagem
Folga da regulagem
Atraso na inicialização da regulagem
Fator de antecipação
Posição padrão da válvula
Capacidade da válvula de regulagem
Atraso na inicialização da regulagem
Velocidade mínima
Velocidade de regulagem manual
Fluxo da placa de escoamento

















– Apagar contadores 
totais

Área
Volume
Hora



Ajuda – Diagnóstico

Entrada de teste
Saída de teste
Tu
TECU
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CAPÍTULO 4 – MODO TRANSPORTE
Quando no modo Transporte, todas as funções de operação são bloqueadas e não podem ser ativadas. O Modo Transporte exibe 
a velocidade em modo analógico.

Figura 4-1: Modo Transporte a partir de Tela Inicial

Figura 4-2: Modo de transporte
Tela Inicial - Dá acesso às funções disponíveis do IC18. Modo 
operação, Modo transporte e Configuração principal

Velocímetro
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CAPÍTULO 5 – OPÇÕES DE OEM
O menu de configuração do OEM é protegido por senha e as configurações do menu estão diretamente relacionadas com o equipamento 
OEM ajustado. Contate o fabricante ou revendedor local para manutenção. 
NOTA: As opções de configuração podem variar a depender das configurações OEM. Consulte a “Tabela de Opções de Menu de 

Configurações” para obter mais informações.

|
Contadores

|
Parâmetros do 

trabalho

|
Máquina

 X *Enchimento

 X Operação

 X Parâmetros do implemento

 X Calibrações

 X Configurações de alarme

 TOEM

 XPresença do sensor

 XParâmetros do implemento

 XGeometria do implemento

 XConfiguração da válvula

 XConfiguração do tanque

 XDetalhes de regulagem

 XApagar contadores totais

|
Comunicação

|
Interface do usuário

|
Ajuda

ESTRUTURA DO MENU DE MODO DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL

O menu de configuração do OEM é protegido por senha e as configurações deste 
menu estão diretamente relacionadas com o equipamento OEM ajustado. 
*Configurações do menu diretamente relacionadas ao equipamento OEM 

1. Na Tela de Configuração Principal , selecione MÁQUINA .
2. Selecione OEM.
3. Selecione a Caixa de Entrada de Código de Acesso à direita da 

opção menu. 
4. Use o teclado numérico ou barra deslizante para inserir o código 

de acesso.
5. Selecione a TECLA ACEITAR  para concluir o processo de 

liberação.
6. Selecione entre:

►Presença do sensor - usado para estabelecer sensores para 
Fluxo, Pressão do líquido, Fluxo de enchimento e Tanque

►Parâmetros do implemento - usado para estabelecer o Modo 
pulverizador, Número de Seções e Circulação

►Geometria do Implemento - usada para estabelecer o tipo 
de conector e deslocamentos associados entre o veículo 
e o implemento

►Configuração de válvula - usada para estabelecer o Tipo de 
válvula de regulagem, Comportamento da válvula de seção 
e Tipo de válvula de seção

►Configuração do tanque - usado para estabelecer o conteúdo 
máximo e mínimo de tanque, o modo Enchimento Automático 
e o valor do deslocamento do Enchimento Automático

►Dados da Regulagem - usados para ajustar o controle da 
válvula de regulagem

►Limpar contadores totais - usado para excluir o contador 
do sistema de Contagem total para Área, Volume e Tempo, 
colocando-os de volta nas configurações padrão

Figura 5-1: OEM
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Presença do Sensor
Presença do sensor estabelece sensores para Fluxo, Pressão do 
líquido, Fluxo de enchimento e Tanque Se os sensores instalados 
não estiverem registrados aqui, as opções de sensor não estarão 
disponíveis nos menus de calibração. 
Figura 5-2: Presença do Sensor

Sensor de fluxo
O sensor de fluxo define a disponibilidade de sensor associada 
como “Sim”ou “Não”.

Sensor de pressão do líquido
O Sensor de pressão do líquido define a disponibilidade de sensor 
associada como “Sim”ou “Não”.

Sensor de fluxo de enchimento (Pulverizador de Culturas ou 
Modo Gramado)
O sensor de fluxo de enchimento define a disponibilidade de 
sensor associada como “Sim”ou “Não”. Disponível somente em 
Pulverizador de Cultura ou Modo Gramado.

Sensor do Tanque (Pulverizador de Culturas ou Modo Gramado)
O Sensor do Tanque define a disponibilidade de sensor associada 
como “Sim”ou “Não”. Disponível somente em Pulverizador de 
Cultura ou Modo Gramado.

Parâmetros do implemento
Parâmetros do implemento estabelece o Modo pulverizador, 
Número de seções e se há circulação no tanque.
Figura 5-3: Parâmetros do implemento

Modo Pulverizador
O Modo Pulverizador define o parâmetro do implemento em 
Pulverizador de Culturas, Gramado ou NH3.
NOTA: Quando o modo pulverizador é alterado, a energia deve ser 

reiniciada antes que todas as configurações sejam exibidas 
corretamente.

Número de seções
Número de seções estabelece quantas seções há na barra.
NOTA: O número estabelecido aqui afeta as opções em 

Principal -> Parâmetros do Implemento -> Largura 
de Seção -> Largura de Seção da Barra e na Tela de 
Operações.

Circulação (Pulverizador de Culturas ou Modo Gramado)
Circulação define se não há circulação de tanque, se há circulação 
de tanque semicheio ou cheio. Disponível somente no Modo 
Pulverizador de Cultura.

Geometria do implemento
Geometria do implemento estabelece o tipo de conector e 
deslocamentos associados entre o veículo e o implemento.
Figura 5-4: Geometria do implemento

Tipo de conexão
Tipo de Conexão estabelece o tipo de conexão entre o veículo e o 
implemento.
Diferentes máquinas têm diferentes opções. As seguintes 
máquinas são detalhadas neste manual. Contate seu revendedor 
TeeJet para obter informações sobre sua configuração específica 
ou se tiver alguma pergunta.

• Autopropulsado - montagem frontal
• Autopropulsado - montagem traseira
• Engate de três pontos - montagem frontal
• Engate de três pontos - montagem traseira
• Rebocado - sempre montagem traseira

Revise a Tela Ajuda  para obter mais informações sobre cada 
tipo de conexão.

A = deslocamento X da conexão
Medido em paralelo com a linha central da máquina, define 
a distância do ponto de conexão ao centro do eixo frontal do 
implemento rebocado.

B = deslocamento X de seção
Medido em paralelo com a linha central da máquina, define a 
distância do centro do eixo frontal ao implemento.
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Autopropulsado - montagem frontal
 –  Centro da antena do GNSS
 –  Centro do eixo traseiro
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

ponto de conexão 
 –  Direção & distância de deslocamento lateral do 

ponto de conexão (não ilustrado)
 –  B=distância do deslocamento X da seção
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

implemento

Autopropulsado - montagem traseira
 –  Centro da antena do GNSS
 –  Centro do eixo traseiro
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

ponto de conexão 
 –  Direção & distância de deslocamento lateral do 

ponto de conexão (não ilustrado)
 –  B=distância do deslocamento X da seção
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

implemento

Engate de três pontos - montagem frontal
 –  Centro da antena do GNSS
 –  Ponto de conexão
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

ponto de conexão 
 –  Direção & distância de deslocamento lateral do 

ponto de conexão
 –  B=distância do deslocamento X da seção
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

implemento

Engate de três pontos - montagem 
traseira

 -  Centro da antena do GNSS
 –  Ponto de conexão
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

ponto de conexão 
 –  Direção & distância de deslocamento lateral do 

ponto de conexão
 – B=distância do deslocamento X da seção
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

implemento

Rebocado - sempre montagem traseira
 –  Centro da antena do GNSS
 –  Ponto de conexão
 –  Centro do eixo frontal do implemento rebocado
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

ponto de conexão 
 –  Direção & distância de deslocamento lateral do 

ponto de conexão
 –  A= distância de deslocamento X da conexão
 –  B=distância do deslocamento X da seção
 –  Direção & distância de deslocamento em linha do 

implemento
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Configuração da válvula
Configuração de válvula estabelece o Tipo de válvula de regulagem, 
Tipo de válvula de seção e Comportamento da válvula de seção.
Figura 5-5: Configuração da válvula

Tipo de válvula de regulagem
Tipo de válvula de regulagem estabelece o tipo de válvula de 
Acelerador ou Bypass. 

Comportamento da válvula de seção
Comportamento da válvula de seção define a válvula como 
Independente ou Seguir Mestre.

Tipo de Válvula de Setor (Pulverizador de Cultura ou modo 
Gramado)
Tipo de Válvula de Seção define o tipo de válvula em 2 vias ou 
3 vias. Disponível somente em Pulverizador de Cultura ou Modo 
Gramado.

Configuração do Tanque
Configuração do Tanque estabelece o conteúdo máximo e 
mínimo de tanque, o modo Enchimento Automático e o valor do 
deslocamento do Enchimento Automático.
Figura 5-6: Configuração do Tanque

Conteúdo máximo
Conteúdo máximo estabelece o volume máximo do tanque.

Conteúdo mínimo
Conteúdo Mínimo estabelece o volume mínimo do tanque no qual a 
agitação do tanque deveria ser desligada automaticamente.

Enchimento Automático (Modo Pulverizador de Culturas)
Enchimento Automático define o modo de enchimento automático 
em ativado ou desativado. Disponível somente no Modo 
Pulverizador de Cultura.

Deslocamento de Enchimento Automático (Modo Pulverizador 
de Culturas)
Deslocamento de Enchimento Automático estabelece o volume 
que ainda entra no tanque depois que a válvula de enchimento 
começou o desligamento. Disponível somente em Pulverizador de 
Cultura ou Modo Gramado.

Detalhes de regulagem
Dados da regulagem ajusta o controle da válvula de regulagem.
Figura 5-7: Detalhes de regulagem

Pressão Mínima de Regulagem (Pulverizador de Culturas ou 
Modo Gramado)
Pressão Mínima de Regulagem estabelece a pressão mínima. 
A pressão de trabalho não cairá mais abaixo desse nível, mesmo que 
uma pressão mais baixa seja necessária pelo sistema de regulagem 
(o controlador). Se a pressão real no pulverizador se tornar mais baixa 
do que essa válvula, o sistema de regulagem continuará a aumentar 
a pressão até que o nível mínimo de pressão tenha sido atingido. 
Disponível somente em Pulverizador de Culturas e Modo Gramado.
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Pressão Máxima de Regulagem (Pulverizador de Culturas ou 
Modo Gramado)
Pressão Máxima de Regulagem estabelece a pressão máxima. 
A pressão de trabalho não subirá mais acima desse nível, mesmo 
que uma pressão mais alta possa ser obtida pelo sistema de 
regulagem (o controlador). Se a pressão real no pulverizador se 
tornar mais alta do que essa válvula, o sistema de regulagem 
continuará a diminuir a pressão até que o nível máximo de pressão 
tenha sido atingido. Disponível somente em Pulverizador de 
Culturas e Modo Gramado.

Tempo de válvula de regulagem
Tempo de válvula de regulagem estabelece o tempo, em segundos, 
para que a válvula de regulagem passe de totalmente fechada a 
totalmente aberta (ou vice-versa).
NOTA: O tempo é determinado pelo tipo de válvula de regulagem 

usado e deve ser definido segundo as recomendações 
incluídas na válvula de regulagem.

Tensão de regulagem mínima
Tensão de regulagem mínima estabelece a tensão mais baixa na 
qual a válvula de regulagem começará a mover-se. O controlador 
usa tensão variável para controlar a válvula; quanto mais perto 
a taxa real estiver da taxa alvo, mais baixa a tensão enviada à 
válvula. A voltagem mínima deve portanto ser encontrada quando 
a válvula estiver sob pressão, já que isso afeta a força necessária 
para mover a válvula.

Banda inativa da regulagem
A banda inativa de regulagem estabelece uma banda inativa de 
regulagem aceitável em percentual. A regulagem parará quando 
a diferença entre a taxa alvo e a taxa real for mais baixa do que 
a banda inativa inserida (percentual da taxa alvo). Isso serve para 
evitar que a válvula oscile quando a taxa real estiver próxima da 
taxa alvo.

Folga da regulagem
A folga de regulagem estabelece o tempo em segundos decorrido 
antes que a válvula comece a mover-se depois de uma mudança 
de direção.

Fator de antecipação
O fator de antecipação estabelece o fator de antecipação para 
assegurar que a válvula de regulagem esteja em uma posição 
adequada ao ativar a válvula principal (ao dar voltas na faixa não 
cultivada). 

►0 = Desativado. A válvula de regulagem continua fixa na 
posição quando a válvula principal é desligada.

►100 = Total. A válvula de regulagem se moverá 
completamente para a posição calculada.

O número de seções de barra abertas, a taxa alvo, a velocidade de 
avanço média, o tempo da válvula de regulagem e a capacidade 
máxima da válvula reg. são usados para calcular uma posição 
teórica da válvula de regulagem na qual a válvula principal esteja 
desativada (ao dar voltas na faixa não cultivada).

Posição padrão da válvula
A posição padrão da válvula estabelece o valor percentual da 
posição da válvula.

Capacidade da válvula de regulagem
A capacidade da válvula de regulagem estabelece a capacidade da 
válvula de regulagem em volume por minuto.

Atraso na inicialização da regulagem
O atraso na inicialização da regulagem estabelece o atraso em 
segundos desde quando a válvula principal é ligada até o início da 
regulagem.

Velocidade mínima
A velocidade mínima define a velocidade de avanço na qual 
o sistema deve desligar automaticamente a válvula principal.

Velocidade de regulagem manual
A velocidade de regulagem manual estabelece o percentual da 
válvula de regulagem que controla a velocidade na qual a válvula 
de regulagem deveria mover-se no modo de operação manual.

Fluxo da placa de restrição
O fluxo da placa de restrição estabelece a capacidade da placa de 
restrição em volume por minuto e deve ser usada ao trabalhar com 
fluxo de retorno (circulação). Disponível somente em Pulverizador 
de Cultura ou Modo Gramado.

Apagar Contadores Totais
Limpar contadores totais exclui o contador do sistema de 
Contagem Total para Área, Volume e Tempo, colocando-os de volta 
nas configurações padrão de “0”.

• Para limpar os contadores totais, selecione a TECLA LATA DE 
LIXO . Uma tela de confirmação será exibida.

Figura 5-8: Apagar Contadores Totais

Área
Exibe a área aplicada total para todas as viagens.

Volume
Exibe o volume total de material aplicado durante todas as viagens.

Hora
Exibe o tempo total percorrido para todas as viagens.



4198-05204-PTBR R5

ISOBUS Job Computer: Pulverizador IC18

IN
TR

O
D

U
ÇÃ

O
TR

A
N

SP
O

RT
E

O
EM

CO
N

FI
G

U
RA

ÇÃ
O

O
PE

RA
ÇÃ

O
A

PÊ
N

D
IC

E

APÊNDICE A - CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA E INTERVALOS
PARÂMETROS DO TRABALHO

Descrição Configurações de fábrica Faixa Configuração do usuário

Contador de viagens ativas 1 1 - 10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Taxa de aplicação predefinida nº 1 0,0 GPA (EUA)
0.0 l/ha
0,0 GPA (Reino Unido)

0,0 - 700,6 (EUA)
0,0 - 6553
0,0 - 583,4 (Reino 
Unido)

Nº 1
Taxa de aplicação predefinida nº 2 Nº 2
Taxa de aplicação predefinida nº 3 Nº 3
Taxa de aplicação predefinida nº 4 Nº 4
Taxa de aplicação predefinida nº 5 Nº 5
Bocal Estabelecido em Máquina->Parâmetros do 

implemento-> Configuração predefinida do bocal

MÁQUINA

Enchimento do tanque
Descrição Configurações de fábrica Intervalo/opções Configuração do usuário

Conteúdo real 0 lbN (EUA)
0 kgN
0 lbN (Reino Unido)

0 - 12000
0 - 5443
0 - 12000

Densidade Água Água
Fertilizante

Fator de densidade 6.68 Lb/Gal (EUA)
0,80 kg/l
8,02 lb/gal (Reino 
Unido)

6,68 - 16,69 (EUA)
0,80 - 2,00
8,02 - 20,04 (Reino 
Unido)

Operação
Descrição Configurações de fábrica Intervalo/opções Configuração do usuário

Etapa da taxa de aplicação 5% 1 - 20
Fonte de velocidade CAN Solo, Roda, Veículo 

ou Implemento
Velocidade simulada Desativado Desativado

Ativado
Velocidade simulada - Baixa 0,0 milha/h / km/h 0,0 - 99,9
Velocidade simulada - Alta 0,0 milha/h / km/h 0,0 - 99,9
Velocidade simulada - Limite 0,0 milha/h / km/h 0,0 - 3,0

(continua na próxima página)



42 www.teejet.com

ISOBUS Job Computer: Pulverizador IC18

IN
TRO

D
U

ÇÃO
TRA

N
SPO

RTE
O

EM
CO

N
FIG

U
RAÇÃO

O
PERAÇÃO

A
PÊN

D
ICE

Parâmetros do implemento

Parâmetros de regulagem
Descrição Configurações de fábrica Faixa Configuração do usuário

Calibração da válvula, grosseira 19 1 - 19
Calibração da válvula, fina 9 1 - 9
Espaçamento do bocal 19,7 pol.

50 cm
1,0 - 787,4
1,0 - 1999,9

Modo de regulagem Baseado em fluxo Baseado na 
pressão
Baseado em 
fluxo

Largura de seção
Descrição Configurações de fábrica Faixa Configuração do usuário

Largura de seção 118 pol. / 300 cm 1 - 9999

Configuração predefinida do bocal
Descrição Configurações de fábrica Intervalo/opções Configuração do usuário

Bocal predefinido 1 1 - 5 1
2
3
4
5

Tipo de bocal Geral Geral
Bocal do usuário

Tamanho do bocal 025 (roxo) 01 Laranja
015 Verde
02 Amarelo
025 Roxo
03 Azul
04 Vermelho
05 Marrom
06 Cinza
08 Branco
10 Azul claro
12 Telemagenta
15 Verde claro
20 Preto

Limite de pressão inferior 14 psi
1,0 bar

0 - 369
0,0 - 25,5

Limite de pressão superior 58 psi
4,0 bar

0 - 369
0,0 - 25,5

Fluxo de referência 0,25 GPM (EUA)
0,81 l/min
0,18 GPM (Reino 
Unido)

0,00 - 26,42 
(EUA)
0,00 - 999,99
0,00 - 22,00 
(Reino Unido)

(continua na próxima página)
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Descrição Configurações de fábrica Intervalo/opções Configuração do usuário

Pressão de referência 40 psi (EUA)
2,00 bar
29 psi (Reino Unido)

1 - 1450 (EUA)
0,10 - 99,99
1 - 1450 (Reino 
Unido)

Calibrações

Sensor de velocidade do implemento
Descrição Configurações de fábrica Intervalo/opções Configuração do usuário

Impulsos por distância 0 0 - 33445

Configurações de alarme
Descrição Configurações de fábrica Intervalo/opções Configuração do usuário

Tempo limite da fonte de velocidade 
do CAN

4 seg 0 - 999

Informações de contagem de 
viagens ativas

Desativado Desativado
Ativado

Conteúdo mínimo do tanque 0 gal (EUA)
0 litros
0 gal (Reino Unido)

0 - 2641 (EUA)
0 - 9999
0 - 2199 (Reino 
Unido)

INTERFACE DO USUÁRIO
Descrição Configurações de fábrica Intervalo/opções Configuração do usuário

Usar TU preferido Desativado Desativado
Ativado

Par com caixa de interruptores Auto Auto
Nenhum
<<nº de ID 
específico>>

Par com ECU do BoomPilot Auto Auto
Nenhum
<<nº de ID 
específico>>

Exibir número na tecla Não Não
Sim

Número do Pulverizador (FI) 1 1 - 9

APÊNDICE B - ESPECIFICAÇÕES DE UNIDADE
Dimensões 7,5 x 7,25 x 2,375 pol / 19,05 x 18,42 x 6,03 cm
Peso 1,42 lbs / 0,644kg
Conector Pinos de fixação de 30 posições. A1-K3

Pinos de fixação de 30 posições. L1-Y3
Ambiente Operação -40 a +85 °C

Umidade 90%, sem condensação
Entrada/saída ISO 11783 (ISOBUS)
Requisitos de alimentação < 9 watts a 12 V CC
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