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INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO  
DA BALANÇA DIGITAL 98210-A 

 

Novas Funções 
 
Programação de carga: Permite ao usuário programar as quantidades desejadas. 
Um alarme soara permitindo que o usuário tenha tempo suficiente de interromper 
a carga de refrigerante. 
 
Programação de armazenagem: Permite ao usuário conhecer a todo momento a 
quantidade de refrigerante restante no cilindro. 
 
Repetição: Permite o usuário repetir a carga previamente programada. 
 
A transferência de qualquer tipo de refrigerante é medida simplesmente pelo peso. 
Conseqüentemente a operação de carga não requer o uso de tabela de 
temperatura/pressão dos refrigerantes. 
 
A balança esta equipada com proteção mecânica de sobrepeso. 
 
Funcionamento dos botões 
 
ON/OFF : Liga e desliga o equipamento. 
 
CLEAR : Para desativar o comando em andamento. 
 
UNIT/SHIFT : UNIT – Seleciona a unidade de leitura lb, oz e Kg. 
  : SHIFT – Move o digito para o próximo a esquerda. 
▲ ▼  : Setas para aumento e diminuição de valores, respectivamente. 
  
CHARGE/PAUSE : “CHARGE” – “CHARGE/RECOVERY” – Modo de carga / 
recuperação. 

: “PAUSE” – “CHARGE/RECOVERY” – Para parada do 
módulo de carga/  
  recuperação. 

 
REPEAT : “REPEAT” – Repete a última função. 
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Carga BÁSICA 

 
1. Remova a plataforma da balança da mala de transporte. 
2. Apóie a plataforma em uma superfície plana. 
3. Coloque o tanque no centro da plataforma e conecte a mangueira de carga 

(para carregar na forma líquida vire o tanque de cabeça para baixo). 
4. Tenha certeza que o sistema esteja em vácuo usando uma bomba de 

vácuo. 
5. Pressione o botão ON/OFF ligando assim a balança. 
6. Pressione o botão TARE/ENTER – O visor irá exibir zero. 
7. Abra a válvula para iniciar o processo de carga. 
8. Quando a escala alcançar o valor desejado, feche a válvula. 
9. Pressione o botão ON/OFF desligando a balança. 

 
 

Carga PROGRAMADA 
 

1. Repita os passos (1 a 5) do processo de Carga Básica. 
2. Pressione o botão de “CHARGE/PAUSE”. 
3. Indique a carga desejada utilizando os botões “CLEAR”▲, e “SHIFT” ▼.  
4. Pressione “ENTER” para confirmar o valor. 
5. Abra a válvula do tanque de refrigerante para iniciar a carga. Com 

aproximadamente 90% da carga completada soará uma alarme sonoro 
curto, alertando o operador para o término do processo de carga . 

6. Quando a carga for completada, soará um novo alarme e o visor exibirá 
“CH/END”. Pressionar qualquer tecla para interromper o alarme. (Se o 
tanque foi esvaziado e carga não tiver sido completada pressione a tecla 
“CHARGE/PAUSE”, troque o tanque vazio por um novo e pressione 
“CHARGE/PAUSE”). 

7. Quando a quantidade desejada for alcançada, feche a válvula do tanque e 
pressione “ON/OFF” para desligar a balança. 

8. Para balanças dotadas do Módulo de carga 98230 este fecha 
automaticamente a saída de gás assim que a carga completa é atingida 
(toda a programação deve ser feita com o Módulo de carga conectado ao 
visor da balança). 

 
Esta unidade esta pré-programada para um mínimo e máximo cilindro de peso 
entre 0 e 110kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

  

Repetir a CARGA 
 

1. Pressione “REPEAT” para iniciar uma carga previamente programada (o 
montante de carga será exibido no visor). 

2. Abra a válvula do tanque. 
3. Quando a carga é atingida, feche a válvula e pressione “ON/OFF” para 

desligar a balança. (Caso a escala esteja desligada, os passos de 1 a 5 do 
processo de Carga Básica deve ser refeito, então poderemos aplicar esta 
função de repetir a Carga). 

 

Recolhimento e Reciclagem 
 

1. Repita os passos (1 a 7) do processo de carga básica. 
2. Inicie a reciclagem ou recolhimento. 
3. O visor indicará o montante de refrigerante recolhido do sistema quando o 

recolhimento estiver completo. 
  

Instruções para ajuste da capacidade do tanque 
 

1. Ligar a balança. 
2. Abra a válvula do tanque. 
3. Quando a carga é atingida, feche a válvula e pressione “ON/OFF” para 

desligar a balança. (Caso a escala esteja desligada, os passos de 1 a 5 do 
processo de Carga Básica deve ser refeito, então poderemos aplicar esta 
função de repetir a Carga). 

 

Especificações 
 

Capacidade : 110 Kgs (243 lbs). 
Precisão : ±0,01 kg 
  : ±0,01 lbs ou 0,1% da leitura 
  : ±0,16 oz 
Resolução : 0,01 Kg (0,05lbs). 
Desliga automaticamente após 3 horas. 
Temperatura de operação : 0 a 49ºC 
Bateria : Aproximadamente 40 horas.  
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Troca de bateria 
 

Quando aparecer o sinal de bateria fraca no visor troca a mesma por bateria de 
9V. 
 
Não utilize a balança com a bateria fraca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


