
Solução para pesagem, contagem e verificação
com ou sem impressão de etiquetas.

TS4X/ETQ
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Produção Agrícola Pecuária

Açúcar, Álcool e Energia Alimentícia

Farmacêutica Frigorífica

Panificação Metalurgia

Mineração Química

Rodovias Varejo

Toledo do Brasil2

SOBRE A EMPRESA

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças 
Ltda. é líder na área de pesagem no país. 
A empresa visa construir relacionamentos 
de longo prazo tendo, como base, a ética 
profissional. Ela está comprometida com o 
sucesso de cada um de seus clientes, pois 
acredita que o crescimento deles também 
será o seu e o de seus colaboradores. 

A Toledo do Brasil investe continuamente 
em pesquisa, desenvolvimento, projeto, 
fabricação, atendimento, suporte técnico 
e serviços para atender às mais variadas 
necessidades de pesagem de cada um dos 
seus clientes.

ESTRUTURA

 A Toledo do Brasil é uma organização 
com mais de 1.500 colaboradores. Possui 
uma matriz localizada no município de São 
Bernardo do Campo, região do ABC (SP), 
um dos principais polos industriais do país, 
21 filiais nas principais cidades do país e 
conta com aproximadamente 430 técnicos 
próprios que, localizados em pontos 
estratégicos, atuam em todo o território 
brasileiro.  Além disso, possui uma rede com 
mais de 2.000 distribuidores, revendedores 
e assistências técnicas autorizadas que 
garante a satisfação do cliente em todas as 
etapas e áreas de cobertura.

A matriz da Toledo do Brasil, onde está 
localizada sua fábrica, ocupa um espaço 
de 65.000 m². Funcionam na planta os 
setores de Engenharia de Desenvolvimento, 
Logística, Manufatura, Administração, 
Treinamento e Suporte Técnico. A planta 
possui, ainda, a Universidade Corporativa, 
que ministra anualmente mais de 80 mil 
horas de treinamento. 

O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do 
Brasil atende aos requisitos das normas NBR 
ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e 

NBR ISO/IEC 17025.

O laboratório de calibração Toledo do Brasil 
é acreditado pela Coordenação Geral de 
Acreditação do Inmetro com base na Norma 
ISO/IEC 17025 e integra a Rede Brasileira de 
Calibração na grandeza massa no qual está 
habilitado a realizar calibrações de balanças 
até 200.000 kg nas instalações do cliente, e 
calibração de pesos padrão e medição de 
massas diversas de 1 mg até 2000 kg nas 
dependências do Laboratório de Calibração 
de Massa da Toledo do Brasil.

SOLUÇÕES TOLEDO DO BRASIL

A Toledo do Brasil tem como objetivo 
principal a criação de valor para seus 
clientes por meio da redução de custos e 
aumento da eficiência de seus processos 
operacionais. Isso é possível com a 
utilização das Soluções Prix, compostas 
de hardware, software e serviços que estão 
em conformidade com rígidos padrões 
internacionais de qualidade. 

A empresa oferece uma completa linha 
para aplicações estáticas ou dinâmicas, 
o que possibilita a escolha de soluções 
adequadas para diferentes necessidades, 
pesando desde décimos de miligrama 
até centenas de toneladas para os mais 
diversos mercados. Novidade em seu leque 
de produtos, também é disponibilizada no 
mercado uma completa linha de fatiadores 
de frios.

Com o conhecimento adquirido ao longo 
dos anos, a Toledo do Brasil oferece 
amplas soluções de pesagem, manuseio 
de materiais e de peso cubado. Destaca-se, 
também, o desenvolvimento de software, 
principalmente para aplicações de dosagem, 
sistemas gerenciadores, coleta de dados e 
redes de balanças industriais e comerciais. 
Esses produtos podem ser integrados 
através de softwares dedicados, muitos 
deles capazes de se comunicar com ERPs 
de áreas industriais e centros de distribuição, 

possibilitando o gerenciamento das 
informações e automação dos processos.

A Toledo do Brasil tem por filosofia construir 
relacionamentos de longo prazo, sempre 
com base na ética profissional e no 
empenho dos funcionários, atendendo às 
reais necessidades de quem busca suas 
soluções. Para isso, está comprometida 
com o sucesso dos clientes, pois parte 
do princípio de que o crescimento dele 
está associado ao da empresa e de seus 
funcionários.

MERCADOS

São clientes da Toledo do Brasil empresas 
líderes de setores-chave da economia 
nacional, como de Indústria, Agronegócio, 
Empresas de Engenharia, Transporte e 
Logística, Comércio Varejista e Atacadista 
e Saúde e Educação. Dentre esses, 
destacam-se os setores de álcool e açúcar, 
grãos, frutas, pecuária, logística, mineração, 
metalurgia, automobilística, química, 
farmacêutica, celulose e papel, frigorífica, 
alimentícia, atacado, varejo, laboratórios e 
universidades.

Toledo do Brasil: soluções em pesagem 
onde sua empresa precisa.

■  Pesagem rodoviária estática e dinâmica;
■  Pesagem ferroviária estática e dinâmica;
■  Gerenciamento de recebimento e 
expedição;
■  Automação industrial;
■  Pesagem de tanques e silos;
■  Pesagem em fluxo;
■  Ensacamento e carregamento;
■  Pesagem e gerenciamento de animais;
■  Pesagem em piso e bancada;
■  Verificação e contagem;
■  Pesagem laboratorial;
■  Automação comercial;
■  Serviços de instalação, manutenção e 
atualização.
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TS4X/ETQ1

2 Aplicações

8. Verificação de contagem com base
em peso médio por peça (PMP),
com ou sem impressão de etiquetas
configuráveis

9. Verificação de peso, com ou sem
impressão de etiquetas configuráveis

5. Pesagem com reporte automático
dentro da faixa do item

6. Pesagem com base em quantidade
de peças, com ou sem impressão
de etiquetas fixas detalhadas

10. Contagem com base em peso médio por
peça (PMP) amostrado, utilizando duas
plataformas de pesagem, com ou sem
verificação, com ou sem impressão de
etiquetas configuráveis

1. Pesagem com acionamentos
remotos de entrada

3. Pesagem com impressão de
etiquetas fixas detalhadas

2. Pesagem com acionamentos
remotos de saída

7. Contagem com base em peso médio
por peça (PMP), com ou sem
impressão de etiquetas fixas detalhadas

4. Pesagem com impressão
de etiquetas configuráveis

TS4X/ETQ

1. PESAGEM COM ACIONAMENTOS REMOTOS

O TS4X/ETQ é um terminal de pesagem para aplicações industriais. 
Com característica modular, permite a conexão de balanças, 
impressores, acionamentos remotos, rede Ethernet e teclado externo.
O software ETQ (Etiquetagem) para o terminal TS4X foi desenvolvido 

para aplicações que envolvem operações de pesagem, contagem 
e verificação, com ou sem impressão de etiquetas, para diversos 
segmentos de mercado.

TARAR – Efetua operação de tara;
LIMPAR TARA – Efetua limpeza de TARA existente;

Interface I/O (PIM).

Plataformas ou sistemas de pesagem com células de carga analógicas.

Indicadores de peso e impressores.

Ethernet - Terminais para transferência de dados (Microcomputadores).Teclado externo padrão USB.

ÁREA OPERACIONAL

Por meio de acionamentos remotos (botões externos) é possível efetuar as operações de TARAR, LIMPAR TARA, ZERAR e ACEITAR.

ZERAR – Zera peso sobre a plataforma;
ACEITAR – Efetua confirmação da operação em curso.

Botão externo TS4X/ETQ 2180 Carbono

USB
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2Aplicações

2. PESAGEM COM OU SEM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS FIXAS DETALHADAS

3. PESAGEM COM OU SEM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS CONFIGURÁVEIS

Etiquetas configuráveis

■ Aplicação: Possibilidade de cadastro de até 10 modelos 
utilizados no modo pesagem com edição de etiquetas, onde é 
habilitado o cadastro de itens;

■ Dados de Impressão: Textos fixos e Variáveis;
■ Impressores: 351 Industrial, 451 Industrial, Datamax Allegro 

Flex, Zebra GK420T, Zebra ZM400, ITT40;
■ Código de Barras: Configurável; 
■ Tamanho da Etiqueta: Conforme especificação do impressor.

Etiquetas fixas detalhadas

■ Aplicação: Até 5 modelos fixos (por tipo de impressor) 
disponíveis para utilização no modo pesagem sem edição de 
etiquetas;

■ Dados de Impressão (de acordo com modelo de etiqueta 
selecionado): Data/hora, consecutivo, peso bruto, peso líquido, 
tara, quantidade de peças, peso médio por peça (PMP), 
campo de informação e usuário (ver detalhes na página 13);

■ Impressores: 351 Industrial ou 451 Industrial;
■ Código de barras: Gerado para etiquetas impressas no 451 

Industrial. Informações: Peso líquido, peso médio por peça 
(PMP) e quantidade de peças (impresso na última linha);

■ Tamanhos das etiquetas: 
351 Industrial: 24 mm x 89 mm, 24 mm x 95 mm, 24 mm x 105 mm 
451 Industrial: 80 mm x 65 mm.

As etiquetas podem ser configuradas no terminal TS4X/ETQ 
quando utilizados os impressores 351 Industrial ou 451 Industrial

Para impressão em demais impressores, a configuração da 
etiqueta é realizada no software Label Matrix® (software para 
edição de etiquetas).

O TS4X/ETQ realiza pesagens com impressão de  modelos fixos de etiquetas que contém informações 
detalhadas. Esses modelos são selecionados de acordo com a necessidade do cliente.

Nesta aplicação é possível executar uma pesagem com impressão de etiqueta personalizada.

TERMINAL  TS4X/ETQ
Data/hora:  21.06.14  15:08

Peso bruto:  207,0 kg

Tara:  20,0 kg

P e s o   l i q . :    187,0 kg

Modelo F41

TOLEDO DO BRASIL
Terminal  TS4X/ETQ

Código  ITEM:  012345
LOTE:  0123456789
PMP:  2,2666 kg

Aprovado:

05/02/2015
06:50:23 Toledo do Brasil

SIM

Tara:  5,0 kg
Peso Liquido:  22,6 kg
PEÇAS:  10

NÃO

Modelo configurável

2090 Inox com 9091 Inox

BBA242

TS4X/ETQ

TS4X/ETQ

ITT40

451 Industrial
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6. VERIFICAÇÃO DE CONTAGEM COM BASE EM PESO MÉDIO POR PEÇA,
COM OU SEM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS CONFIGURÁVEIS

5. CONTAGEM COM BASE EM PESO MÉDIO POR PEÇA (PMP),
COM OU SEM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS FIXAS DETALHADAS

2

4. PESAGEM COM BASE EM QUANTIDADE DE PEÇAS,
COM OU SEM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS FIXAS DETALHADAS

Aplicações

Aplicação onde existe a necessidade de obtenção do peso médio por peça (PMP) baseado na quantidade 
de peças informadas, sem necessidade de cadastro de itens, ou qualquer tipo de verificação de tolerância.

A impressão de etiquetas é opcional, e para este tipo de aplicação estarão disponíveis os modelos fixos 
detalhados para impressão em 351 Industrial ou 451 Industrial.

A realização de uma contagem simples, sem necessidade de cadastro de item ou verificação de 
tolerâncias pode ser realizada informando o peso médio por peça (PMP):

A impressão de etiquetas nesta aplicação é opcional e estão disponíveis apenas os modelos fixos 
detalhados para impressão em 351 Industrial ou 451 Industrial.

O TS4X/ETQ possui capacidade de contagem de até 999.999 peças, por operação.

Conhecendo-se o peso médio por peça (PMP) é possível informá-lo no cadastro de item e também 
atribuir valores de tolerância para a sua contagem.

Para esta aplicação a impressão de etiquetas é opcional e configurável.

TOLEDO DO BRASIL
Terminal  TS4X/ETQ

Código  ITEM:  012345
LOTE:  0123456789
PMP:  2,2666 kg

Aprovado:

05/02/2015
06:50:23 Toledo do Brasil

SIM

Tara:  5,0 kg
Peso Liquido:  22,6 kg
PEÇAS:  10

NÃO

Modelo F43

Modelo configurável

2090 Inox

2180 Inox

Base-K

TS4X/ETQ

TS4X/ETQ

TS4X/ETQ

351 Industrial

451 Industrial

Allegro Flex

Modelo F32

Data/hora:  21.07.14  15:11

Liquido:  59,5  kg

PMP:  1,560  kg

PECAS:  38

1 , 5 6 0  k g    3 8
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TOLEDO DO BRASIL
Terminal  TS4X/ETQ

Código  ITEM:  012345
LOTE:  0123456789
PMP:  2,2666 kg

Aprovado:

05/02/2015
06:50:23 Toledo do Brasil

SIM

Tara:  5,0 kg
Peso Liquido:  22,6 kg
PEÇAS:  10

NÃO

7. VERIFICAÇÃO DE PESO, COM OU SEM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS CONFIGURÁVEIS

8. CONTAGEM COM BASE EM PESO MÉDIO POR PEÇA (PMP) AMOSTRADO, UTILIZANDO DUAS PLATAFORMAS DE PESAGEM,
COM OU SEM VERIFICAÇÃO, COM OU SEM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS CONFIGURÁVEIS

2

É possível configurar o valor de peso 
mínimo da amostra, para exibição da 
eventual mensagem de erro: “Peso 
abaixo do mínimo especificado!”. 
Para esta aplicação a impressão de 
etiquetas é opcional e configurável.

Aplicações

Situação onde é necessária a verificação do peso baseado em tolerâncias que são atribuídas para cada 
tipo de produto em seus respectivos cadastros.

O TS4X/ETQ possui capacidade de cadastro até 400 itens.

Para esta aplicação a impressão de etiquetas é opcional e configurável. 

Situações onde é necessária a 
contagem de grandes volumes de 
peças, que possuem baixo peso 
individual. Isto exige a utilização 
de balanças com capacidades 
e precisões diferentes, pois é 
necessária uma balança de alta 
capacidade para pesagem do lote, 
e outra com menor capacidade 
e maior precisão para realizar a 
amostragem e calcular o peso 
médio por peça (PMP).

Modelo configurável

2090 Inox

2180 Inox

Unidade de pesagem

Valor de tara obtido na pesagem

Indicação do peso líquido ou bruto (tara)

Item a ser pesado

Mensagem da operação

Indicação da balança ou plataforma selecionada

Valor amostra / número de peças

Valor da tara cadastrada para o item

Amostra ativa

Valor PMP (peso médio por peça)

PMP ativo

2180 Inox

TS4X/ETQ

TS4X/ETQ

ITT40

451 Industrial

INDICAÇÕES NO DISPLAY
DO TERMINAL TS4X/ETQ
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ITEM POR QUANTIDADE
VALIDADE

02/03/09

2 000010 019908

DATA : 03/08/10

QUANT. : 1
R$/Unid : 1 9,90

1° LINHA - INFORMACAO EXTRA
2° LINHA - INFORMACAO EXTRA
3° LINHA - INFORMACAO EXTRA
4° LINHA - INFORMACAO EXTRA
5° LINHA - INFORMACAO EXTRA

19 , 90TOTAL    R$

HORA
17:57

ITEM POR QUANTIDADE
VALIDADE

02/03/09
TOTAL    R$

DATA : 03/08/10

QUANT. : 1
R$/Unid.: 19,90 19,90

ITEM POR QUANTIDADE
VALIDADE

02/03/09
TOTAL    R$

DATA : 03/08/10

QUANT. : 1
R$/Unid.: 19,90 19,90

3 Diferenciais e benefícios

PESAGEM, CONTAGEM E VERIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Robustez
O gabinete de aço inox AISI-304 permite instalação 
em ambientes industriais laváveis que exigem grau 
de proteção IP-69K

Limpeza com jatos d´água
Possui gabinete vedado e lavável com grau de 
proteção IP-69k (contra jatos d’ água, umidade e 
poeira).

Rapidez de Pesagem e Contagem
Operação de pesagem rápida garantida pela placa 
da balança com tempo de estabilização do peso 
em aproximadamente 0,3 segundos, e 20 níveis de 
filtro digital para estabilização das pesagens em 
ambientes sujeitos a vibrações.

Maior Precisão na Pesagem
Possibilidade de conexão via RS232 com balança 
base-K (Mettler) classe II através do indicador IND 
560.

Agilidade para Pesagem e Contagem
Proporcionada pela conexão de duas plataformas 
de pesagem ao mesmo terminal TS4X, pois o 
operador utiliza um único terminal de pesagem 
para operar duas plataformas de pesagem.

Escalabilidade
Ao terminal TS4X podem ser interligados outros 
periféricos além das duas plataformas de 
pesagem.

Praticidade
O gabinete vedado do TS4X dispensa o uso de 
caixa ou painel adicional para proteção. Pode ser 
instalado em mesa ou parede.

Redução de custo de aquisição
Por permitir a conexão de até duas plataformas de 
pesagem, com o terminal TS4X não é necessário 
adquirir dois indicadores de pesagem, reduzindo o 
custo de aquisição.

Maior Precisão de Contagem
A conexão de 2 plataformas ao TS4X possibilita 
a amostragem de peso de pequenas peças em 
plataforma menor e de maior sensibilidade, e a 
pesagem com contagem de grandes lotes em 
uma plataforma maior (piso ou bancada).

Maior Sensibilidade para Contagem (100 vezes)
Com sensibilidade para contagem de 100 vezes o 
menor incremento calibrado para balança, garante 
maior precisão (ou acuracidade) na contagem. 
Balanças normais possuem sensibilidade de 10 
vezes o menor incremento.

Espaço Reduzido para Instalação
Com 2 indicadores de peso já incorporados 
no terminal, reduz o espaço necessário para 
instalação.

Facilidade Operacional
Garantida pelo display gráfico colorido, 
teclado alfanumérico completo e memória 
para armazenamento dos dados de pesagem 
e contagem. Também é possível interligar um 
teclado externo padrão padão USB.
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ITEM POR QUANTIDADE
VALIDADE

02/03/09

2 000010 019908

DATA : 03/08/10

QUANT. : 1
R$/Unid : 1 9,90

1° LINHA - INFORMACAO EXTRA
2° LINHA - INFORMACAO EXTRA
3° LINHA - INFORMACAO EXTRA
4° LINHA - INFORMACAO EXTRA
5° LINHA - INFORMACAO EXTRA

19 , 90TOTAL    R$

HORA
17:57

ITEM POR QUANTIDADE
VALIDADE

02/03/09
TOTAL    R$

DATA : 03/08/10

QUANT. : 1
R$/Unid.: 19,90 19,90

ITEM POR QUANTIDADE
VALIDADE

02/03/09
TOTAL    R$

DATA : 03/08/10

QUANT. : 1
R$/Unid.: 19,90 19,90

3

FACILIDADES OPERACIONAIS

CONECTIVIDADE ETHERNET

CONECTIVIDADE RS232

Diferenciais e benefícios

Armazenamento de Dados
Com memória para armazenamento, possibilita  
a transferência dos dados de cada pesagem, 
contagem ou verificação para o microcomputador.

Recebimento de dados
Via Internet Explorer e FTP (File Transfer Protocol) 
os dados das pesagens são enviados pelo 
terminal TS4X/ETQ e gravados em arquivos texto 
em um micromputador.

Envio de dados
Via Internet Explorer e FTP (File Transfer Protocol) os 
cadastros e os layouts das etiquetas configuráveis, 
em formato de arquivos texto, são enviados de um 
micromputador para o terminal TS4X/ETQ.

Transmissão de peso online
Via protocolo P03 é possível consultar por meio 
de um microcomputador as informações de peso 
líquido e tara (também possível via comunicação 
serial).

Conexão Ethernet
Possibilita a transferência de dados via rede 
Ethernet (cabo e conector RJ45).

Etiquetas Configuráveis
Com 10 modelos de etiquetas (por tipo de impressor) 
editáveis pelo usuário, facilita a adaptação das 
mesmas às necessidades da aplicação.

Rapidez Operacional
Finalizado o processo de Amostragem, a troca de 
indicação de peso para plataformas de Pesagem/
Contagem, é feita de forma automática, agilizando 
a operação.

Reimpressão Rápida
Possibilidade de reimpressão rápida da última 
etiqueta impressa.

Relatórios Configuráveis
Os arquivos texto transferidos para o 
microcomputador podem ser importados para 
o Excel para geração de relatórios pelo usuário 
conforme necessidade.

Acumulador
Registro acumulado de peças e possibilidade de 
limpeza do mesmo.

Referências do Produto
Possibilidade de associar informações 
relacionadas à rastreabilidade do item: 
Validade, Número de Ordem, Número de Lote e 
Consecutivo de pesagem.

Redução de Erros Operacionais
Possui cadastros que reduzem a necessidade de 
digitação e evitam erros operacionais: cadastros 
de itens, cadastro de usuários, edição de etiquetas, 
registro de pesagens e interface de arquivos.

Dados Adicionais
Com 6 campos editáveis, permite que o operador 
associe informações adicionais ao registro de 
pesagem, contagem e verificação.

Conforto Visual e Operacional
Display gráfico colorido que exibe mensagens 
alfanuméricas, garante conforto para usuário e 
reduz erros operacionais.

Operação Remota - Entradas 
Possibilidade de acionamento das funções de 
TARAR, LIMPAR TARA, ZERAR e ACEITAR por 
meio de botões externos.

Reporte automático
Permite confirmação da pesagem de forma 
automática, quando o valor do peso estiver dentro 
da faixa cadastrada para o item (sem a intervenção 
do operador).

Operação Remota - Saídas
Possibilidade de acionamento das funções de 
ABAIXO DA FAIXA, FAIXA OK, ACIMA DA FAIXA 
por meio de sinaleiros.
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A solução modular proporcionada pelo TS4X/ETQ permite conexão de balanças, indicadores, plataformas de pesagem, terminais de 
transferência de dados (microcomputador), impressores, acionamentos remotos e teclado externo, especificados de acordo com as suas 
conectividades e necessidade da operação a ser realizada:

BASE-K
Plataformas Série-K

9091AC e 9091T
Indicadores de peso

9098C
Indicadores de peso

Células de Carga Analógicas

BALANÇAS, INDICADORES DE PESO, CÉLULAS DE CARGA E PLATAFORMAS DE PESAGEM

Microcomputador (cliente)
Terminal para transferência de dados

2090
Plataforma de bancada

2096H
Balança

2180
Plataforma de piso

TS6 - Touch Screen
Terminal para transferência de dados

9096H
Indicadores de peso

TERMINAIS PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Composição da solução4
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ITT40
Impressor de transferência térmica

Teclado externo padrão USB (cliente)
Input de dados

Leitor de código de barras 
padrão USB (cliente)
Input de dados

451 Industrial
Impressor de transferência térmica

DIVERSOS

Botões externos (cliente)
Acionamentos remotos - entrada

Sinaleiro (cliente)
Acionamentos remotos - saída

IMPRESSORES

351 Industrial
Impressor

Composição da solução 4

Datamax Allegro Flex
Impressor de transferência térmica

Zebra GK-420T
Impressor de transferência térmica

USB

USB
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Menus disponíveis Opções e campos disponíveis para edição/configuração

Geral

Funções especiais

Configuração de data, hora, seleção do modo operacional (com ou sem edição de etiquetas), tipo de 
impressor, tipo de etiqueta, quantidade de etiquetas, indicação de registro de pesagens cheio, registrar 
fora de tolerância, manter campos, configurar número consecutivo, configurar entradas remotas, habilitar 
solicitação de usuário, habilitar solicitação de ordem e lote, habilitar atualização de PMP

Teclas de tara Programação de tara fixa A, B, C, D, E, F, G e H

Balanças Configurar o peso mínimo da(s) balança(s)

Cadastros

Usuários Cadastrar código do usuário, nome, senha, nível de privilégio

Itens
Cadastrar código do item, 5 descrições, código da etiqueta, tipo de medição (peso ou peças), 
alvo, limite inferior, limite superior, registrar fora tolerância, tara, PMP, validade

Pesagens
São registrados: código registro, número consecutivo, usuário, item, ordem, lote, campos (1 à 6), 
data, hora, PMP, peças, bruto, tara, líquido, etiqueta, referência (peso ou peças), faixa, validade,
cancelado

Etiquetas Possibilidade de cadastro de até 10 tipos de layouts diferentes

Backup via FTP Possibilita acesso aos arquivos de cadastro e registro de pesagens

MODO SUPERVISOR

O modo supervisor é destinado à parametrização do software ETQ. Seu acesso é exclusivo à administradores. No modo supervisor estão 
contidos os cadastros, registros de pesagem, contagem e verificação e pré-configurações de operação.

MODO OPERACIONAL

O modo operacional é destinado ao operador, as funções serão habilitadas de acordo com a parametrização definida no modo supervisor.

5 Estrutura do software
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Pesagem simples x x x

Pesagem, contagem 
e verificação 
(etiquetas fixas 
detalhadas)

x x x x x x x x x x x

Pesagem, contagem 
e verificação 
(etiquetas 
configuráveis) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ÁREA DE INFORMÁTICA
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6Etiquetagem

6.1 PESAGEM, CONTAGEM E VERIFICAÇÃO COM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS FIXAS DETALHADAS

Este modo disponibiliza alguns modelos de etiquetas fixas com riqueza de detalhes para impressão nos impressores Prix 351 e 451 Industrial 
e podem ser selecionados conforme a aplicação do cliente.

6.2 PESAGEM, CONTAGEM E VERIFICAÇÃO COM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS CONFIGURÁVEIS

6.2.1 ETIQUETAS CONFIGURÁVEIS - IMPRESSORES PRIX 351 E 451 INDUSTRIAL

O TS4X/ETQ possibilita a criação de layouts de etiquetas na própria tela do terminal de maneira independente pelo usuário. É possível definir 
um layout de etiqueta conforme os seguintes parâmetros:

* variáveis: as variáveis identificam os campos cujos 
conteúdos são armazenados nas databases do terminal 
TS4X/ETQ durante os registros de pesagem,  contagem e 
verificação.

Impressor 351
Modelos fixos de etiquetas

Informações F31 F32 F33 F34 F35

Data X X X  X

Hora X X X  X

Usuário    X X

Info   X X X

Tara   X X X

Peso líquido X X X X X

Quatidade de peças  X   X

PMP  X   X

Código de barras      

Impressor 451 Industrial
Modelos fixos de etiquetas

Informações F41 F42 F43 F44 F45

Data X X X X X

Hora X X X X X

Usuário      

Info X X    

Tara X   X X

Peso líquido  X X X X

Peso bruto X   X X

Quantidade de peças   X   

PMP  X X   

Número consecutivo  X   X

Código de barras X X X X X

Especificação de informações geradas no código de barras

Peso líquido X   X X

Quantidade de peças  X X   

PMP   X   

Impressor Quantidade de etiquetas Número de linhas Tipo de caractere aceito

351 Até 10 modelos 1 Texto/variáveis*

451 Até 10 modelos Até 12 Texto/variáveis*

CRIANDO UMA ETIQUETA NO TERMINAL TS4X/ETQ

Através do teclado alfanumérico do TS4X, crie um layout específico: Resultado da etiqueta gerada a partir do layout ao lado:

Etiqueta criada no terminal TS4X/ETQ e impressa no Impressor 451 Industrial.
Dimensão máxima: 80mm x 65mm

TOLEDO  DO  BRASIL
TERMINAL  TS4X/ETQ

Data:  17.06.14     Hora:  14:50:58

Item:  001  CAIXA  GRANDE
Peso Medio por Peca: 1,000  kg

PESO  LIQUIDO:  51,0  kg
PESO  BRUTO:  51,0  kg

Qtde.  Pecas: 51

1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1 0
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6 Etiquetagem

6.2.2 ETIQUETAS CONFIGURÁVEIS – OUTROS IMPRESSORES

O TS4X/ETQ realiza a impressão de etiquetas configuradas no software Label Matrix®. É possível desenhar as etiquetas e gerar os arquivos 
com os formatos que são exportados para o TS4X/ETQ para seleção conforme a necessidade de impressão.

ARQUITETURA PARA CRIAÇÃO DE ETIQUETAS VIA SOFTWARE LABEL MATRIX®

Switch

Terminal

Software Label Matrix

Impressor 451

TS4X/ETQ ITT40

TOLEDO DO BRASIL
Terminal  TS4X/ETQ

Código  ITEM:  012345
LOTE:  0123456789
PMP:  2,2666 kg

Aprovado:

05/02/2015
06:50:23 Toledo do Brasil

SIM

Tara:  5,0 kg
Peso Liquido:  22,6 kg
PEÇAS:  10

NÃO

Etiqueta
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BACKUP VIA FTP – (FILE TRANSFER PROTOCOL)

O terminal TS4X/ETQ possui um Servidor FTP que permite que um usuário, utilizando um 
microcomputador, acesse seu endereço IP via Windows Explorer ou Internet Explorer e realize 
a importação e/ou exportação de dados como Registros de Pesagem/Contagem e Verificação, 
Cadastros de Itens, Cadastro de Usuários e Layout de Etiquetas.

DETALHAMENTO DE ARQUIVOS (DATA BASES) NO SERVIDOR FTP DO TERMINAL TS4X/ETQ

Layout detalhado das databases existentes no servidor FTP do terminal TS4X/ETQ, que nada mais são que um arquivo texto editável.

Arquivo (data base) Detalhes

C31, C32, C33, C34 e C35
Databases que contém a estrutura de cada uma das 5 possíveis etiquetas editáveis através do terminal TS4X/ETQ para 
impressão com o modelo de impressor tipo 351

C41, C42, C43, C44 e C45
Databases que contém a estrutura de cada uma das 5 possíveis etiquetas editáveis através do terminal TS4X/ETQ para 
impressão com o modelo de impressor tipo 451

ITEM Database que contém todo o cadastro de itens do terminal TS4X/ETQ

LM1, LM2, LM3,
LM4 e LM5

Databases que contém a estrutura de cada uma das 5 possíveis etiquetas criadas pelo software Label Matrix® e 
armazenáveis pelo TS4X/ETQ para impressão com “outros” impressores, diferentes dos modelos 351 e 451 Industrial

PESCONT Database que contém todos os registros de pesagem/contagem realizadas no terminal TS4X/ETQ no modo simples

PESCTTKT
Database que contém todos os registros de pesagem/contagem realizadas no terminal TS4X/ETQ no modo com edição de 
etiquetas

USER Database que contém todo o cadastro de usuários do terminal TS4X/ETQ

7ETHERNET

Os arquivos (Data Bases) podem ser visualizados através de editores 
de texto (Microsoft Word, Bloco de Notas, WordPad).

Hub

TS4X/ETQ

Terminal

Acesso ao servidor FTP 
do terminal TS4X

Também podemos importar 
estes arquivos para o Excel, 
facilitando a manipulação 
dos dados para elaboração 
de um relatório.
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A Toledo do Brasil Indústria de Balanças 
Ltda. é líder na área de pesagem no país.

Localizada em São Bernardo do Campo 
(SP), a empresa possui 21 filiais e 
representantes em todo o país visando  
construir relacionamentos de longo prazo 
tendo, como base, a ética profissional. Ela 
está comprometida com o sucesso de cada 
um de seus clientes, pois acredita que o 
crescimento deles também será o seu e o de 
seus colaboradores. 

A Toledo do Brasil investe continuamente 
em pesquisa, desenvolvimento, projeto, 
fabricação, atendimento, suporte técnico 

A empresa

e serviços para atender às mais variadas 
necessidades de pesagem de cada um dos 
seus clientes.

Soluções

A Toledo do Brasil tem como objetivo 
principal a criação de valor para seus 
clientes por meio da redução de custos e 
aumento da eficiência de seus processos 
operacionais. Isso é possível com a 
utilização das mais variadas Soluções 
Prix, compostas de hardware, software 
e serviços que estão em conformidade 
com rígidos padrões internacionais de 
qualidade. 

Mercados

■  Pesagem rodoviária estática e dinâmica;
■  Pesagem ferroviária estática e dinâmica;
■  Gerenciamento de recebimento 
   e expedição;
■  Automação industrial;
■  Pesagem de tanques e silos;
■  Pesagem em fluxo;
■  Ensacamento e carregamento;
■  Pesagem e gerenciamento de animais;
■  Pesagem em piso e bancada;
■  Verificação e contagem;
■  Pesagem laboratorial;
■  Automação comercial;
■  Serviços de instalação, manutenção 
   e atualização.

Assistência técnica

Serviços

A Toledo do Brasil executa serviços de 
instalação, calibração, manutenção 
preventiva e corretiva e atualização 
tecnológica nas mais variadas balanças, 
com o máximo de qualidade no menor 
tempo possível, reduzindo os períodos 
de parada e otimizando o processo 
operacional de seus clientes.

Cobertura
 
Os serviços são realizados por cerca 
de 430 técnicos espalhados por todas 
as regiões do país. Cerca de 30.000 
itens disponíveis em estoque viabilizam 
o atendimento imediato, minimizando 

A maior assistência técnica de pesagem do Brasil

o tempo de execução dos serviços de 
manutenção e atualização. 

A Toledo do Brasil conta ainda com mais 
de 300 distribuidores credenciados, como 
Oficinas Técnicas Autorizadas (OTAs), que 
são treinados para realizar serviços em 
balanças comerciais.

Manutenção e conformidade

Para assegurar a qualidade dos processos 
de pesagem, a Toledo do Brasil realiza 
manutenções e verificações periódicas dos 
equipamentos.

Os programas de manutenção e 
conformidade permitem que os clientes 

de vários segmentos atendam aos 
requisitos de legislações específicas e 
metrológicas, bem como das normas 
de Gestão da Qualidade, como NBR 
ISO 9001, NBR ISO 14001, NBR ISO IEC, 
NBR ISO/TS 16949 e Boas Práticas de 
Fabricação (BPF).

Calibração

Acreditado pela Coordenação Geral de 
Acreditação do Inmetro, o Laboratório 
de Calibração da Toledo do Brasil 
está integrado à Rede Brasileira de 
Calibração (RBC) e atende à norma 
NBR ISO/IEC 17025:2005. 

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

toledobrasil.com.brVendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil
Araçatuba, SP ...........................(18) 3303 - 7000
Belém, PA ..................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG .................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP ........(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ...............(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT  .............................. (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR ...............(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE.............................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO ..............................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM ..............................(92) 3212 - 8600
Maringá, PR .............................. (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS .....(51) 3406 - 7500
Recife, PE ...................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ................... (16) 3968 - 4800

Rio de Janeiro, RJ .................................................. (21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA .........................( 71) 3505 - 9800
Santos, SP ............................................................... (13) 2202 - 7900
São José dos Campos, SP .................................( 12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP ......( 11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ...................................................... (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES .................................................... (27) 3182 - 9900
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