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MANUAL DE FUNCIONAMENTO 
 

SELAMULT STANDARD/STANDARD PLUS 

BARRA QUENTE A PEDAL 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Código Solda (mm) Largura 

(mm) 

Comprimento 

(mm) 

Altura  

(mm) 

Peso  

(Kg) 

Tensão 

(V) 

Corrente 

(A) 

Potência 

Instalada 

(kW/h) 

Freqüência 

(Hz) Comprimento Largura 

127 V 220 V 127 V 220 V 60 

3139 300 3 335 360 960 6,8 127 / 220 1,3 0,7 0,17 0,15 60 

311 400 5 335 460 960 8,2 127 / 220 1,3 0,7 0,17 0,15 60 

1369 400 6,5 335 460 960 8,2 127 / 220 1,3 0,7 0,17 0,15 60 

312 600 6,5 335 660 960 10,8 127 / 220 1,9 1,1 0,24 0,24 60 

4553 400 5 335 460 960 8,2 127 / 220 1,3 0,7 0,17 0,15 60 

 

APLICAÇÃO 

 Ideal a selar embalagens de polietileno, polipropileno, aluminizados e outros.; 

 Funciona através de solda tipo barra quente; 

 Indicada para médias e grandes produções ou processos contínuos. 

 

ATENÇÃO 

 A Selamult é BIVOLT, portanto sai de fábrica na voltagem 220 v. 

 O CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO encontra-se na saia do lado de fora da Selamult. 

 

ACOMPANHA 

 01 – Teflon  

 01 – Mesa de Apoio 

 01 – Jogo de Coluna 

 01 – Vareta do Pedal 

 01 – Base / Pedal 

 01 – Calha de proteção da barra de solda 

 

CONHEÇA A SUA SELADORA 

1. Caixa de Controle de Temperatura – Através do circuito eletrônico, controla a temperatura e estabiliza a 

voltagem; 

2. Barra de Solda – composta por resistência, calha de proteção e teflon. Processo de selagem; 

3. Resistência – aquece a barra de solda para efetuar a selagem; 

4. Calha de Proteção – protege a resistência, por causa do calor; 

5. Teflon – protege a barra de solda, para não danificar a embalagem; 

6. Borracha – amortece a solda; 

7. Jogo de Colunas – sustentação da Selamult; 

8. Base / Pedal – aciona através do pé, para a movimentação da barra de solda; 

9. Vareta do Pedal – liga o pedal ao molejo. 
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FUNCIONAMENTO GERAL 

 Verifique se a voltagem da Selamult é a mesma da rede. Caso seja diferente, mude a voltagem na chave seletora; 

 Ligue a Selamult no interruptor liga/desliga; 

 Gire a chave da caixa de controle para ponto marcado, aguardando 7 minutos; 

 Após o tempo de aquecimento, inicie o trabalho; 

 Coloque a embalagem sobre a borracha de solda; 

 Acione com o pé o pedal, para a movimentação da mandíbula; 

Obs.:  Para embalagens de maior ou menor espessura, aumente ou diminua a temperatura da barra de solda, girando a chave de 

controle de meio a meio ponto, aguardando 7 minutos a cada alteração para estabilização da temperatura. 

 

VANTAGENS 

 Maior econômica de energia e peças de consumo para uso de médias e grandes produções ou processo contínuo, pelo 

fato da Selamult permanecer aquecida. 

 

OBSERVAÇÕES 

 Todos os modelos possuem um fusível de proteção contra sobrecarga na caixa de controle. 

 O led acenderá e apagará mostrando a estabilização da temperatura; 

 O circuito eletrônico possui uma resistência, ao ligar a Selamult nas primeiras vezes sairá uma fumaça branca e de mau 

cheiro; 

 A resistência de solda exala uma fumaça branca de mau cheiro nos primeiros minutos de uso. 

 

 

 

 


