
Titanium 2014 

Assuntos Abordados 

FUNCIONALIDADES 
Barra de Luz 
Taxa Variável de Adubo 

 
ASSUNTOS ESPECÍFICOS 

Componentes do Sistema 
Diagramas das Estruturas 
Instalação 
Operação 
Diagnós�co e Solução de Problemas 
Saig 
Gravação de Firmware 



Menu Principal  

Menu de Configurações 

1. GUIA: configurações relacionadas a barra de luz.  7. IMPLEMENTO: permite selecionar o implemento que 

está sendo utilizado na operação e efetuar testes destes.  

2.PILOTO AUTOMÁTICO: configurações relacionadas ao 

piloto automático elétrico e hidráulico. 

8. GPS: Inativo no modo normal. 

3. FERTILIZAÇÃO: configurações de dosagem e do insumo 

da adubação.  

9. SEÇÃO TRABALHO: permite selecionar o local (pasta) 

em que serão gravados os dados coletados pelo monitor.  

4. PULVERIZAÇÃO: configurações de dosagem e bico de 

aplicação  

10. ARQUIVOS: permite retirar os dados coletados ou 

inserir mapas através do pendrive.  

5. PLANTIO: configuração relacionados a semeadura.  11. INFORMAÇÕES: exibe informações sobre o Titanium.  

6. VEÍCULO: permite selecionar o veículo que está sendo 

utilizado na operação.  

12. OPERAR: entra em modo de operação do Titanium. 
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Modo do Sistema  

Informações 

O Titanium opera em dois níveis de usuário: 
Normal: nível em que o usuário final tem acesso somente as funções 
básicas de operação. É o nível dedicado ao operador. 
Avançado: permite o acesso as configurações avançadas e edições do 
implemento. É o nível dedicado ao técnico. Sempre que for manusear o 
console, cer�fique-se de estar no modo Avançado: 

Será solicitada uma senha para a troca de sistema. Como o Titanium sai da fábrica 
sem nenhuma senha cadastrada, apenas confirme OK.  



Informações 

Informações 

Versão: versão do so�ware do Titanium 
Memória: Indica estado da memória interna do Titanium. Se não es�ver "OK" poderá perder 
dados. 
Revisão: nº complementar a versão 
Assistência: restrito a assistência técnica da Arvus 
Modo Sistema: Normal e Avançado 
Alterar Senha: cadastre ou mude a senha 
Info GPS: Informações sobre os modos de operação habilitados para as placas da Hemisphere e 
OEM 628. 
Modo Armazen.: Único (um único arquivo por seção de trabalho) e Diário (divide por dia o 
arquivo de aplicação) 



Informações CPU/Ativação  

Informações 
Info CPU: Mostra a temperatura do 
processador (CPU) e da tela (LCD). 
As temperaturas não devem ultrapassar os 
valores de: 
CPU: 70 C 
LCD: 70 C 
A�vação de Funcionalidades: permite a�var 
mais funções no Titanium, como no caso de 
um upgrade, ou rea�var as funções  originais 
após formatar a memória Flash. 
O código original é fornecido em um 
pendrive que acompanha o equipamento 
novo. 
Para a�var, insira o arquivo de a�vação em 
um pendrive (Ac�va�onCode), insira o 
pendrive, pressione Importar. Todos os 
espaços serão completados com códigos. 
Pressione A�var. 
 



Calibração da Tela  

Informações 

Calibração do Touchscreen: durante a u�lização do equipamento pode ocorrer de ao 
tentar-se apertar um botão, um outro botão ou ponto próximo na tela ser acionado. 
U�lize este recurso de calibração para o ajuste da sensibilidade ao toque.  
O teste consiste em apertar em sequência alguns pontos na tela. Após concluir este 
teste, o sistema solicitará a confirmação da validação. Caso não seja confirmada a 
operação, o sistema retorna ao estado anterior. 



Diagnóstico de Rede  

Informações 

Esta tela é a mais importante para 
diagnós�co de problemas no sistema. 
Nela, é possível saber qual disposi�vo está 
instalado corretamente na rede CAN (OK), 
não conectado (NC), ou ainda, disposi�vos 
duplicados. Pode-se tentar resolver os 
problemas através do botão Resolver ou 
Reinicializar. Neste caso, um a um dos 
disposi�vos deve ser re�rado da rede e 
reconectado, na ordem de instalação. 

Pressione Info Disposi�vos para ter acesso 
a versão do firmware de todos os 
disposi�vos (drivers) instalados. 
Os drivers de acionamento apresentam 
também o valor da tensão disponível para 
alimentação externa. 
IMPORTANTE: a Carmetal u�liza apenas os 
drivers Controlador (esteira) e Comporta. 



Console: painel frontal e traseiro 

Titanium 2014 

1 

2 3 

7 

6 

5 

4 

1. Botão Ligar/Desligar 
2. Entrada Pendrive 
3. Entrada Antena GPS 
4. Porta de entrada Rede CAN 
5. Alimentação 
6. Porta de Comunicação Serial/Buzina 
7. Fixação do Suporte 



Fixação e cuidados  

Ventosa 

1 

2 

ATENÇÃO: SEMPRE QUE POSSÍVEL VERIFICAR A PRESSÃO, SE A LINHA 
VERMELHA ESTIVER APARECENDO, DEVE SE PRESSIONAR ATÉ QUE NÃO 
ESTEJA MAIS VISÍVEL. DANOS CAUSADOS POR QUEDA NÃO SÃO COBERTOS 
PELA GARANTIA ARVUS. 
 

Para fixar a ventosa pressione o 
botão cinza (1). Para re�rar puxe a 
“abinha” da ventosa (2). 
 



Configurando Veículo  

Veículo 

Ao configurar o Veículo, pode-se 
escolher o Tipo do Veículo: 

Trator 
Trator Ar�culado 
Trator Esteira 
Auto Propelido 
Colheitadeira 
Caminhão 



Estrutura 

Barra de Luz 



Chicote de Alimentação e Antena  

Barra de Luz 



Barra de Luz  

Barra de Luz 

Selecionando a caixa Abrir úl�ma 
sessão ao iniciar não será necessário 
selecionar a seção de trabalho ao 
ligar novamente, iniciará diretamente 
na janela de operação e no úl�mo 
trabalho.  
Para desa�var esta opção basta ir ao 
botão Seção trabalho no menu de 
configurações. 
 

Atenção: recomenda-se que seja feito uma seção para cada talhão ou para cada �po 
de trabalho evitando que o Titanium não fique sobrecarregado de informações, 
diminuindo seu desempenho. 
 



Informações da Tela de Trabalho 

Barra de Luz 

Barra de Luz 

Seção de Trabalho Alertas 

Alimentação 

Nº Satélites 

Data/Hora 

Ao arrastar o dedo no canto 
esquerdo da tela para o 
centro, será exibida uma 
aba com botões, pressione 
Menu para acesso ao Menu 
de Configurações de todas 
funções disponíveis no 
Titanium. 
 

Informações 

Operação 
Suspensa 

Informações 



Configuração da Guia  

Guia 

Sensibilidade (m):  
É o desvio necessário pra que se 
acenda um led da barra de luz. Este 
valor está associado aos 5 LEDs da 
posição central da barra de luz. Para 
o restante dos LEDs, o computador 
de bordo divide o valor restante da 
largura da passada entre cada um 
dos LEDs. 
 

Sobreposição lateral (m): 
Deve ser u�lizado para sobrepor a 
aplicação (remonte).  
Sobrepor a�vidade:  
A�ve este recurso quando for 
necessário aplicar novamente em área 
já aplicada.  
Largura:  
Indica o valor da largura da passada de 
acordo com o implemento selecionado. 
Taxa de sobreposição (%) 
É a porcentagem de sobreposição 
necessária para que a aplicação ou uma 
seção se desligue automa�camente. 
Por exemplo: Ao colocar a taxa de 
sobreposição em 50% e a seção ter 
comprimento de 4m, ao sobrepor mais 
de 2m será desligada esta seção. 
 



Indicação dos LEDs  

Barra de Luz 

Posição  
Indica posição do trator em 
relação a guia; 
LED indica o quanto está fora 
da linha. 
 

Erro 
Indica erro do trator em 
relação a guia; 
LED indica o lado para o qual 
deve virar o volante para 
encontrar a guia. 
 



Criação do Implemento 

Fertilização 

1º passo – criar implemento  Para ter acesso, é preciso estar 
no modo de usuário Avançado 

Escolha implemento Adubador Escolha ou crie um Fabricante 



Configuração do Adubador 

Fertilização 

Pressione Criar 

Mude o Nº de Controles para 1. Essa ação tornará disponível os botões 
Módulos e Controle 1. 
Ajuste a Distância Pino, que é a distância entre o pino de engate do 
implemente ao trator até o ponto de saída de insumo do implemento. 
Ajuste também a Largura da Seção, que é a largura da passada. Esse 
parâmetro pode ser ajustado na Guia, que é acessível ao operador. 
 



Configuração dos Módulos de Adubação  

Fertilização 

Selecione Controle de Insumo 1: Sim para 
distribuidores de adubo, que aplicam apenas 
um insumo por vez. 
Controle Insumo 2 e 3 são u�lizados no caso de 
plantadeiras com aplicação de três insumos, por 
exemplo. Além do Titanium conseguir controlar 
três adubos ao mesmo tempo, ele ainda pode 
realizar o controle da semente. 
 
Pressione Configuração Geral e cer�fique-se de 
que as configurações estejam conforme a tela 
ao lado. 
Pressione OK para retornar a tela anterior. 
Pressione Configuração Insumo 1. 
 



Configuração do Motor  

Fertilização 

Pressione Configuração do Motor. 
O PPR representa o número de pulsos 
que o computador de bordo lê a cada 
volta do motor hidráulico: 
22: para roda dentada com sensor 
indu�vo 
1024 ou 64: para encoder 
Caso seja u�lizada outra roda, o PPR 
deve ser igual ao seu número de 
dentes. 

Os valores de RPM Min e RPM Max 
devem ser configurados após o teste 
de acionamento dos motores ser 
realizado. O procedimento do teste 
será detalhado a seguir. 
Aperte OK  Conf. do Controlador 
Insumo 1  OK  Conf. De Módulos 

 OK  Conf. Do Adubador  Salvar 



Parâmetros de Controle  

Fertilização 



Parâmetros de Controle  

Fertilização 

ATENÇÃO: Para os sistemas que possuem o driver de controle com a placa ATCD, com as 
seguintes versões de firmware devem trabalhar com Ordem Filtro = 3: 
13.08.01 
13.08.20 
  
USO DO ENCODER: 
Parâmetros: Deve-se setar o “Ordem Filtro" para 15; 
Preferencialmente instalar no motor. Neste caso, o PPR deve ser o que está escrito na 
e�queta  
Instalação na esteira: Se for instalado na esteira, o PPR deve ser setado como o valor da 
e�queta divido pela relação. Ou seja, se para cada volta da esteira, o motor der 5 voltas, 
e o PPR marcado na e�queta for 1024, deve-se entrar com o valor 204,8 na 
configuração de PPR do Titanium. 
 



Teste 

Fertilização 

1. Cer�fique-se de que o implemento correto esteja selecionado, pressione Teste  
Acionamento de Motores; 

2. Acione o sistema hidráulico do veículo e coloque na rotação de trabalho, 
3. Acione o comando Iniciar e verifique se o valor da referência está próximo do valor 

lido, que é mostrado no campo ao lado (entre 147 e 153 RMP); 
4. Diminua o valor da referência até  que o valor lido não coincida mais com o valor 

estabelecido. Este valor lido é o valor de RPM Min. 
5. Aumente o valor da referência até  que o valor lido não coincida mais com o valor 

estabelecido. Este valor lido é o valor de RPM Max. Não ultrapasse o valor de 600 
RPM! 

 

Referência 

Valor Lido 



Teste 

Fertilização 

O mesmo teste anterior pode ser realizado 
com a referência em PWM. Basicamente a 
diferença entre o teste anterior é que neste 
outro modo controla-se um tensão fixa na 
válvula proporcional. 
Este teste pode ser importante em situações 
em que precisa-se achar o valor da zona morta 
da válvula de controle (resposta inicial lenta). 

O teste é realizado par�ndo de valores próximos de 90 e aumenta-se grada�vamente. 
Assim que o motor se movimentar, teremos o valor ZM. Para configurar os valores de 
RPM e ZM: 

1. Editar 
2. Módulos 
3. Configuração 

Insumo1 

RPM Min e RPM Max: 
Conf. de Motor 
ZM: 
Conf. De Velocidade 
 



Datasheet Válvula de Controle  

Fertilização 

1 

2 

O pontos 1 indica onde a válvula de controle 
inicia a abertura, enquanto o ponto 2 indica 
onde a válvula já está totalmente aberta. 
 



Estrutura Comporta Padrão  

Fertilização 



Estrutura Comporta Padrão  

Fertilização 



Estrutura Comporta Múltipla 

Fertilização 



Estrutura Comporta Múltipla 

Fertilização 



Configuração/Operação  

Fertilização 

Escolha entre Taxa Fixa 
ou Taxa Variável 

Em ambos os modos é 
necessário escolher o insumo 



Transferência de Arquivos  

Fertilização 

U�lize Transferência de Arquivos para 
transferir os mapas de aplicação para o 
pendrive.  
U�lize Transferência de Mapas para 
transferir os arquivos de recomendação. 
O formato suportado pelo Titanium é o 
Shape (.shp)  

Ao tentar inserir um arquivo shp no 
Titanium, cer�fique-se de que as 
extensões shx e dbf também estão na 
mesma pasta do shp. 
 
CUIDADO: o botão Limpar Conteúdo 
apaga tudo que está na memória do 
Titanium, inclusive a a�vação das funções. 



Calibração  

Fertilização 

1. Com o motor do veículo ligado, coloque na rotação de trabalho e acione o comando 
hidráulico correspondente; 

2. Ajuste o tempo através das setas para a direita e esquerda. Nunca u�lize um tempo 
menor do que quarenta segundos. Pressione Iniciar. Cer�fique-se que a velocidade 
do motor hidráulico esteja próximo a velocidade de referência (de fábrica é 150 
RPM), com poucas variações. 

3. O computador de bordo fará uma contagem regressiva do tempo e desligará 
automa�camente ao término da contagem. Com o auxílio de uma balança adequada, 
informe o peso do material coletado. 

 



Configuração da Comporta Padrão  

Fertilização 



Comporta Padrão  

Fertilização 



Comporta Padrão  

Fertilização 
RPM Máx Ideal: este valor indica o ponto de transição 
do momento em que a comporta passa de FECHADA 
para aberta. Ou seja, no exemplo ao lado, a comporta 
passa do estágio 1 para o estágio 2 somente após o 
motor hidráulico a�ngir 550 RPM. 
ATENÇÃO: deixe esse valor um pouco abaixo do valor 
de RPM Máx. 
 
RPM Mín Ideal: este valor indica o ponto de transição 
do momento em que a comporta ABERTA passa 
novamente para FECHADA. 
ATENÇÃO:  evite valores próximos ao RPM Máx Ideal 
para que a comporta não fique abrindo e fechando a 
todo instante.  
 

Da mesma forma, evite valores muito baixos, pois a comporta pode passar para ABERTA e 
retornar para FECHADA somente em doses pequenas ou com velocidade muito baixa. Isso 
não é bom, uma vez que a aplicação com a comporta mais fechada tem uma qualidade 
superior. 



Comporta Padrão  

Fertilização 

Para que o sistema de 
comporta variável (Padrão e 
Múl�pla) funcione, é preciso 
que a Mul�-Calibração 
esteja acionada.  

Logo após, é necessário realizar a calibração com a comporta Baixa e Alta. A posição da 
comporta é mostrada, indicando que o atuador da comporta se deslocou. 



Calibração Comporta Padrão  

Fertilização 
As relações existentes entre as velocidades e 
rotações são as seguintes: 
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2 
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4 

1 

4 

3 

2 

A Vel. Máx da Comporta baixa deve ser maior 
que a Vel. Mín da Comporta Alta (deve 
sobrepor). Caso contrário, será exibido o alerta 
ao lado e os valores de RPM Min e Máx Ideal 
devem ser alterados. 



Configuração da Comporta Múltipla  

Fertilização 



Configuração da Comporta Múltipla  

Fertilização 
P1(P): é o ajuste do ganho do atuador da comporta. 
Deve-se achar um valor que resulte em uma 
aproximação rápida do cilindro ao ponto de 
referência, mas sem oscilação.  

Na configuração das rotações ideais no sistema de 
Comporta Múl�pla, o motor trabalhará entre o RPM Mín 
Ideal e o RPM Máx Ideal. Caso a rotação exceda algum 
limite, automa�camente o computador de bordo calcula 
uma nova posição para o atuador, de tal forma que a 
rotação instantânea seja o ponto médio entre os valores 
mínimo e máximo da rotação ideal. 



Teste de Comporta  

Fertilização 
O teste da comporta é o mesmo, tanto para 
Comporta Padrão como para Comporta 
Múl�pla.  

Com este teste é possível observar a 
posição da comporta através da leitura do 
encoder.  



Calibração da Comporta Múltipla  

Fertilização 
 

Cer�fique-se de que a Mul�-Calibração está selecionado. Assim como na Comporta 
Padrão, deve-se calibrar a comporta fechada e aberta (Baixa e Alta). 
Assim que iniciar a calibração da comporta na posição Alta, será necessário configurar a 
posição.  



Calibração da Comporta Múltipla  

Fertilização 

Posicione a comporta na posição ideal alterando o valor da Referência. O valor 
configurado deve ser mostrado em Posição. 
Assim que a comporta es�ver na posição ideal, pressione OK para seguir com a 
calibração. 



Resolução de Problemas  

Problemas, Causas e Ações 

Problema Causa Ação 

! GPS 
Antena de GPS não está 
conectada ou chicote 
rompido. 

Conectar GPS e verificar o 
chicote. 

! Motor, mas motor está 
girando. 

O sensor não está captando 
os pulsos da roda dentada.  

Ajustar o sensor para no 
máximo 2mm das aletas 
metálicas. 

Sensor danificado. 
Verificar se o sensor acende o 
led quando próximo à metais. 

! Motor e realmente não 
liga. 

Configurações de calibração e 
dosagens erradas 

Fazer teste hidráulico 

Problema hidráulico 
Verificar o sistema hidráulico 
(nível óleo, acionamento, 
etc...) 



Resolução de Problemas  

Problemas, Causas e Ações 

! CAN 
Algum dos drivers não está 
sendo reconhecido. 
  

Em “Diagnós�co Rede CAN” 
verificar qual está com 
problema. Verificar se está 
conectado. Desligar e religar 
todos. 

! Dosagem 
Está trabalhando fora da faixa 
de operação. 

Verificar a faixa de operação, se 
necessário recalibrar o sistema. 

! Velocidade 
O veículo está operando fora da 
faixa de velocidade 
recomendada. 

Diminuir/aumentar a 
velocidade. 

Em simulação controla os 
motores, mas não aplica em 
Operar. 

Configuração incorreta de 
recomendação, largura ou 
calibração. 

Verifique estes valores. 
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