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Resolução n° 242 - Anatel: 

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo 
com os procedimentos regulamentados pela Resolução 
n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Resolução n° 680 - Anatel: 

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da Anatel: 
www.anatel.gov.br

05365-18-04649
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Especificações Técnicas

Solução de geração:
• Tensão de saída: 220Vac, 60hz (síncrono)
• Rotação nominal no eixo gerador: 1800 RPM
• Rotação nominal no eixo da caixa amplifi cadora:
 540 RPM
Chicotes & conexões elétricas:
• Resistentes a sol, chuva, poeira e jatos d’água
• Corrente máxima nos conectores: 20A
Linha de plantio Eletric:
• Rádio Frequência de comunicação 2.4GHz.
• Modulação GFSK.
• Antena Interna
• Tensão de alimentação: 110 ~ 240 Vac;
• Resistente a poeira e água
• Operação em banda de frequência fi xa de 2.4Ghz. 
• Módulo de comunicação Nice RF, 
 modelo RF2401F20 PA LNA 2.4G
• Dimensões aproximadas do produto 
 300 x 185 x 155 mm
Central
• Comunicação por Radiofrequência em 2.4GHz.
• Modulação GFSK.
• Antena omni-direcional, 5dBi, 50 Ohms, 
 conector SMA.
• Tensão de Alimentação: 10Vdc a 30Vdc.
• Tela de 7” de alta luminosidade com touch screen.
• Resistente à poeira e respingos d’água.

Descrição do Produto

A Plataforma Elétrica é composta por diversos produtos 
funcionando em conjunto. Os principais componentes 
do sistema são listados a seguir:

Geração de Energia
Distribuição & Conexões Elétricas
Dosagem de Semente

ECU + Central
• Sensor de Levante

A linha de plantio Elétric permite substituir o acionamento 
mecânico dos dosadores de semente em plantadeiras 
agrícolas pelo acionamento com motores elétricos. 

O Elétric recebe o comando de velocidade de operação 
a partir da ECU (por comunicação RF) e controla o 
acionamento do motor para garantir que a dose desejada 
seja aplicada com precisão. Isso diminui a necessidade 
de manutenção e permite que o ajuste seja feito de forma 
digital ao invés de ser feito pela relação de engrenagens, 
utilizado em máquinas mecânicas.

Gerador de 
Energia
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Instalação das linhas de plantio elétricas 

Para instalação das linhas de plantio Elétric é 
necessário primeiro instalar as bases adaptadoras 
nas linhas da sua máquina. 
1. Remova a base de acionamento mecânico.
2. Instale as bases adaptadoras e fixe firmemente.
3. Instale a linha de plantio elétric com os parafusos e 
porcas fornecidos.

Endereçando as linhas de plantio 

O endereçamento pode ser feito com o endereçador, 
da mesma que forma que outros produtos sem fio da 
J. Assy, ou também pela central. Para adicionar as 
linhas ao sistema, verifique na etiqueta na parte de 
trás da sua central qual o ID fornecido. 

1. Digite o ID da central no endereçador  
 (Ex: “EA2D1938”).
2. Digite o número da linha que irá endereçar  
 (Ex: “01”).
3. Pressione confirmar.
4. Com a linha energizada (led funcionando),   
 aproxime o ímã do endereçador na caixa da linha,  
 na região da marca triangular.
5. O comportamento do LED irá indicar que o modo  
 de endereçamento foi ativado 
 (vide Tabela página 14 - Cores indicativas do LED).
6. O endereçador deverá emitir um sinal sonoro   
 confirmando o endereçamento da linha.
7. A linha endereçada irá começar a aparecer como  
 verde na tela central (antes cinza).

Instruções de Instalação Instalação do cabeamento de 
distribuição de energia 

1. Posicione o chicote T-central no meio do chassi  
 traseiro da máquina, deixando a derivação em T  
 para trás (longe do trator). A partir dessa derivação  
 vamos conectar os outros chicotes.
2. Conectar na derivação em T do chicote central  
 os chicotes de 4 linhas em sequência para fazer  
 a distribuição elétrica, partindo do meio da máquina  
 para as laterais.
3. Para fechar a quantidade de linhas do lado  
 esquerdo e direito da máquina, podem ser utilizados  
 os chicotes de 1 linha.
4. Para unir os chicotes sequencialmente, conectar  
 o plugue macho do chicote seguinte com o plugue  
 fêmea do chicote anterior, rosqueando com aperto  
 leve para garantir a vedação.
5. Conecte os plugues fêmea dos cabos que descem  
 das derivações em “T” dos chicotes de distribuição  
 aos plugues machos das linhas de plantio elétric,  
 com leve aperto.
6. Realize a fixação dos cabos no chassi da máquina  
 utilizando as abraçadeiras plásticas fornecidas.  
 Em caso de substituição, recomendamos utilizar  
 braçadeiras com resistência a UV (luz solar).

DICA:
Não exagerar no aperto entre os conectores 
dos chicotes. Um leve aperto manual é 
suficiente para garantir a vedação e facilitar 
futuras desmontagens.

Evite a formação de barrigas ou folgas 
enrolando excessos de cabo e os fixando 
com as abraçadeiras plásticas ao chassi da 
máquina. Cabos soltos e folgados podem 
enroscar durante o plantio danificando o 
sistema.
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Instalação do gerador elétrico

Montagem da caixa amplificadora 
na estrutura de suporte:

Ajustando o cardan

Seguir preferencialmente as instruções do manual 
do fabricante do cardan. Segue aqui um resumo 
dos principais pontos, para simples referência: 

Os eixos telescópicos são constituídos de tubos e 
barras em aços trefilados. O comprimento desses 
tubos é variável conforme cada modelo de cardan, 
porém esse comprimento pode ser reduzido pelo 
cliente conforme a necessidade, pois a distância entre 
a TdP dos tratores e o eixo de engate dos implementos 
variam para cada marca e modelo de máquina.  
 
Ao se realizar o trabalho de redução do comprimento 
do eixo cardan deve-se fazê-lo de modo que a 
superfície de contato entre o tubo (fêmea) e o tubo 
/ barra (macho) seja de 1/3 do comprimento mínimo 
do tubo e barra na condição mais crítica de trabalho.  

ATENÇÃO:
Os plugues que forem deixados desconectados 
devem ser fechados com as tampas fornecidas. 
Isso irá garantir a durabilidade dos contatos 
metálicos ao longo do tempo.

ATENÇÃO:
É obrigatório o uso de trava rosca nos 
parafusos de fixação da caixa amplificadora na 
estrutura do gerador.

Na condição normal de trabalho, com o implemento 
na horizontal e caminhando em linha reta, o valor da 
sobreposição deve ser de 2/3 do comprimento mínimo. 
Essas normas permitem o bom funcionamento do 
eixo cardan, evitando quebras e acidentes.

Instalação do cabo de alimentação 
da bateria 

1. Faça o roteamento e fixação do cabo de força  
 desde o ponto de conexão com o chassi do gerador,  
 deixando uma folga de aproximadamente 40cm,  
 até a bateria do trator.
2. Com um alicate universal, emende os fios do  
 cabo de força no Kit de Instalação que acompanha  
 a Central, verificando se o kit possui o fusível de  
 proteção instalado.
3. Parafuse os terminais do Kit de Instalação  
 diretamente nos terminais da bateria do trator e  
 acomode o excesso de cabo em local seguro.

ATENÇÃO:
Não desconectar quaisquer cabos que estejam 
conectados na bateria do trator. Isso pode afetar 
o funcionamento de outros equipamentos.  
Os fios das antenas e o cabo de força devem 
ser roteados de forma “invisível”, aparecendo 
apenas bem próximo à Central. Vide exemplos 
a seguir.

Nos implementos de engate de 3 pontos essa condição 
ocorre quando o implemento está todo erguido e nos 
implementos tracionados pela barra de tração essa 
condição ocorre nas curvas fechadas (Figura 5).

Gerador de 
Energia
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Instalação da ECU 

Instalação da antena GPS 

A antena GPS deve ser instalada no chassi da máquina, 
preferencialmente na região central do implemento. 
É importante que a antena tenha boa visada 
do céu, para melhor captação dos sinais dos satélites 
GPS. Recomendamos a utilização do suporte 
universal fornecido, porém pequenas adequações 
mecânicas podem ser necessárias na peça para uma  
boa instalação.                                   . 

Ao instalar a antena, preocupe-se com fatores 
como a colocação e remoção da lona na máquina, 
movimentação de pessoas no implemento e afins. 
Procurando um local de instalação que minimize 
choques mecânicos.

Instalação da antena RF 

A antena RF deve ser instalada no chassi da máquina, 
preferencialmente na região central do implemento. 
Essa antena deve ter boa visada para as linhas de 
plantio elétric, já que o controle é feito por sinais de 
rádio. Essa antena não precisa de boa visada para o 
céu, apenas para as linhas de plantio.

Recomendamos a utilização do suporte universal 
fornecido, porém pequenas adequações mecânicas 
podem ser necessárias na peça para uma boa 
instalação.

Ao instalar a antena, preocupe-se com fatores 
como a colocação e remoção da lona na máquina, 
movimentação de pessoas no implemento e afins. 
Procurando um local de instalação que minimize 
choques mecânicos.

Instalação do sensor de levante 

O sensor de levante deve ser instalado de tal forma 
que com a máquina erguida (em posição de manobra) 
a chave esteja desacionada. Ao baixar a máquina, 
a chave deve ser acionada, liberando a rotação dos 
motores e iniciando assim a dosagem de sementes.
Recomendamos a utilização do suporte universal 
fornecido para facilitar a instalação. Porém pequenas 
adequações mecânicas podem ser necessárias. 

Ao instalar o sensor, deve-se considerar alguns fatores: 

• Evitar proximidade ao solo e exposição do cabo a 
objetos no campo (ex: canas de milho).
• Robustez do acionamento para evitar que em alguns 
casos o sensor não seja acionado/desacionado.
• Acionamento/desacionamento do sensor somente 
se a máquina estiver completamente baixada/
erguida. Em terrenos mais duros, onde a máquina não 
consegue baixar completamente, ou terrenos muito 
macios, onde é necessária a utilização de calços, o 
sensor poderá não funcionar corretamente.

Instalação da Central  

A Central deve ser instalada dentro do trator, no 
campo de visão do operador, conforme os passos a 
seguir.

Fixação do suporte da Central no vidro do trator 

• Limpe cuidadosamente o local com álcool, para 
que a superfície fique totalmente livre de impurezas e 
gordura.
• Delimitar a área de aplicação do primer com fita 
crepe na vertical (aprox. 17cm X 8cm).
• Aplique o primer.
• Cole o suporte adesivo da Central no vidro. 
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• Pressione firmemente o suporte contra o vidro 
para garantir mais de 80% de aderência da área do 
adesivo.
• Aguarde 15 minutos e fixe o suporte esférico com 
as quatro porcas.
• Limpe o vidro na região do suporte do lado de fora 
do trator e cole o adesivo anti-uv que acompanha o 
produto.
• Aguardar 24 horas para instalar a central no suporte 
adesivo.

Fixação do suporte da Central com parafusos 
ou rebites 

• Retire o suporte quadrado com a fita dupla-face e 
fure o local desejado para a colocação de parafusos 
ou rebites.

Instalação da antena RF 

• Limpe cuidadosamente o local com álcool, para 
que a superfície fique totalmente livre de impurezas e 
gordura.
• Cole a base adesiva da antena RF e então conecte 
a antena na base.

Instalação do cabo de força 

• Faça o roteamento e fixação do cabo de força 
desde o suporte da Central, deixando uma folga de 
aproximadamente 40cm, até a bateria do trator.
• Com um alicate universal, emende os fios do 
cabo de força no Kit de Instalação que acompanha 
a Central, verificando se o kit possui o fusível de 
proteção instalado.
• Parafuse os terminais do Kit de Instalação 
diretamente nos terminais da bateria do trator e 
acomode o excesso de cabo em local seguro.

ATENÇÃO:
A antena RF deve ser instalada preferencial-
mente no vidro lateral do trator, afastada de 
obstáculo, como o teto e colunas, e com a 
maior visada possível para o implemento.

ATENÇÃO:
Não desconectar quaisquer cabos que estejam 
conectados na bateria do trator. Isso pode afe-
tar o funcionamento de outros equipamentos.

Os fios das antenas e o cabo de força devem 
ser roteados de forma “invisível”, aparecendo 
apenas bem próximo à Central. Vide exemplos 
a seguir.
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Linha de plantio elétrica 

Tabela de cores indicativas do LED.

Cor e Alerta Mensagem

Verde, piscando rápido NORMAL 
Plantio em andamento

Verde, piscando lento
NORMAL 
Motores parados (durante 
pausas e manobras)

Vermelho, piscando lento
FALHA 
Sem comunicação 
(parado)

Branco, piscando lento Modo de endereçamento 
ativado

Gerador 

ATENÇÃO:
Não acionar a rotação do gerador abruptamente. 
Sempre iniciar abaixo da metade da rotação 
de operação e acelerar até a rotação de 
operação (aproximadamente 3 segundos). 
 
Caso a máquina fique parada por mais de 6 
meses, é importante energizar o implemento 
com os motores parados por alguns minutos 
antes de partir o implemento. Isto irá prolongar 
a vida útil das linhas semente.

Finalizando a instalação 

• Cole o adesivo com o número da Central na parte 
traseira.
• Conecte o cabo de força na Central, rosqueando a 
porca do terminal com firmeza.
• Conecte os cabos das antenas GPS e RF na 
Central, conforme a indicação de cores, rosqueando 
a porca do terminal com firmeza.
• Aguarde 24 horas para a cura total do adesivo.
• Fixe a Central no suporte colado ao vidro, ajuste 
a sua posição para uma boa visualização e aperte 
levemente a chave do braço do suporte.
• Caso a Central esteja em boa posição, aperte com 
firmeza a chave do braço do suporte.

Operação

Gerador de 
Energia
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Central

Telas e Funções da Central

> Tela Principal

> Tela Principal | Superior

São exibidas as informações de Sementes por metro [sem/m], o 
horário atual, e a Velocidade atual do Trator [km/h].

A Linha de plantio é indicada através de um ícone com o número 
da linha ao centro e a cor refere-se as condições da mesma.

> Tela Principal | Status das Linhas

Monitor do gerador

Botões de 
Comando

Antena

Nome

Tela Inicial

Frente

ID da Central 
(Anatel)

Para adesivo
de identifi cação
(número referente 
a quantidade 
de centrais que 
adquiriu)

Conector de 
Antena GPS

Botão
Liga | Desliga

(Power)

Entrada USB 
(abaixo da tampinha)

Nome 
(Suporte para 

encaixe)

Atrás

Conector de 
cabo de força

Conector de 
Antena RF

Plataforma 
Elétrica

Gerador de 
Energia
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Símbolo Função Descrição

VOLUME
O Volume da Central pode ser ajustado 
pressionando o Botão ao lado indicado. 
São 7 níveis de volume, incluindo o MUDO.

BRILHO

A Central possui 3 níveis de ajuste da 
intensidade do brilho no display LCD, esta 
funcionalidade pode ser útil em plantios 
noturnos, em que a alta luminosidade do 
display pode incomodar o condutor.

MENU
CONFIGURAÇÕES

O Botão Engrenagem dá o acesso ao 
Menu de Configurações da Central.

HOME
(Voltar a Tela 

Principal)

Quando a Central estiver na Tela de 
Configuração o Botão de Configuração 
irá trocar a imagem e assumirá a função 
de retornar para a Tela Principal. 

NÚMERO
DE CARREIRA

DO DISCO

Deve-se sempre realizar a escolha do 
número de carreiras do disco escolhido 
para o plantio.

>> Barra Inferior | Número de Carreira do Disco

>> Status das Linhas

Cor Status da Linha Exemplo

OK O Funcionamento da linha 
está em perfeitas condições.

Em
ATENÇÃO

Há algum evento que 
necessita da atenção do 
condutor, mas o plantio 
pode continuar.

Em
ALARME

O condutor deve parar 
imediatamente o plantio, 
verificar a causa do alarme 
e corrigi-lo.

DESATIVADA
Não há sensor presente 
nesta linha, ou o mesmo 
foi desabilitado.

> Tela Principal | Barra Inferior

Nesta parte da Tela Principal são exibidas as informações 
referentes ao atual funcionamento do sistema. 

>> Barra Inferior | Informação Geral

Cor Status Exemplo

Todas as
linhas OK

O sistema encontra-se em 
perfeito funcionamento.

MANOBRA O Trator encontra-se
em Manobra.

VISOR 
ABERTO

O condutor deve parar 
imediatamente o plantio, 
verificar a causa do 
alarme e corrigi-lo.
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Mensagem na Central Verificação adicional

Falha de comunicação ECU.

Luz de indicação da ECU 
não está piscando.

Luz de indicação da ECU 
acesa.

Falha de linha.

Luz indicativa da linha não 
está acendendo (com o 
gerador acionado).

Luz indicativa da linha está 
acendendo.

Provável causa Ações

Sem alimentação.

Verificar se todos os conectores 
estão plugados corretamente

Verificar se nenhum cabo se 
rompeu.

Verificar se conexão com a 
bateria não foi danificada.

Comunicação rádio 
interrompida.

Verificar se a antena da Central 
e da ECU estão conectadas e 
instaladas corretamente.

Verificar se não há obstáculos 
entre a Central e a ECU.

Rádio danificado. Contatar assistência técnica.

Sem alimentação.

Verificar se o conector está 
plugado corretamente.

Verificar se nenhum cabo se 
rompeu.

Comunicação rádio 
interrompida.

Verificar instalação da antena 
RF da ECU

Verificar se não houve dano 
mecânico na linha, caso 
contrário contatar assistência 
técnica

Entendendo os Alarmes
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Mensagem na Central Verificação adicional

Falha geral das linhas

Luzes indicativas das linhas 
não estão acendendo (com 
o gerador acionado).

Luzes indicativas das linhas 
estão acendendo.

Dosagem muito lenta.

Provável causa Ações

Sem alimentação.

Verificar os disjuntores do 
painel elétrico do gerador.

Verificar se o cabo principal e 
as derivações principais estão 
conectados corretamente e 
sem rompimentos.

Verificar se o gerador está 
funcional (multímetro nos 
conectores do painel deve 
indicar de 150 a 220 Volts AC).

Comunicação rádio 
interrompida.

Verificar se a antena da ECU 
está conectada corretamente e 
se o cabo não está rompido.

Verificar se a antena da central 
está conectada corretamente e 
se o cabo não está rompido.

Verificar se as instalações 
das antenas seguem as 
recomendações do manual 
(VIDE ITEM X.X e ITEM Y.Y).

Combinação dose + 
carreiras no disco +

Substituir por disco com menos 
carreiras.

Velocidade de plantio 
muito baixa.

Aumentar a velocidade de 
plantio.

Entendendo os Alarmes
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Mensagem na Central Verificação adicional

Dosagem muito rápida.

Baixa rotação.

Temperatura elevada.
Gerador superaquecendo 
(cuidado ao tocar, pode estar 
muito quente).

Falha comunicação gerador

Provável causa Ações

Combinação dose + 
carreiras no disco + 
velocidade de plantio muito 
alta.

Luzes indicativas das linhas 
não estão acendendo (com 
o gerador acionado).
Luzes indicativas das linhas 
estão acendendo.

Diminuir a velocidade de 
plantio.

Rotação da TDP muito 
baixa.

Acelerar a TDP (usar 
acelerador constante).

Sobrecarga elétrica. Verificar se não há curtos no 
cabeamento.

Entendendo os Alarmes
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Cuidados, Limpeza e Descarte 

• Limpe a Central apenas com pano  
 úmido, com álcool isopropílico. 

• Não deixe a Central exposta à chuva, ao sol  
 ou calor excessivo. 

• Guarde a Central na maleta quando não for  
 utilizá-la por muito tempo.  

• Ao final da vida útil do equipamento, favor  
 encaminhá-lo para qualquer revenda parceira  
 da J.Assy mais próxima ou para a montadora do  
 implemento caso tenha sido uma compra direta. 
 
A partir daí o descarte será realizado pelos 
responsáveis da maneira adequada.

Erro Verificação 
Adicional

Possível 
Causa

Ações

Máquina 
sempre 
em 
manobra 
ou sempre 
plantando.

Sensor de 
levante 
travado.

Desbloquear 
o sensor 
em caso de 
travamento. 
Rever 
instalação.

Cabo 
sensor de 
levante 
rompido.

Reparo/
substituição.

Sensor de 
levante 
danificado.

Reparo/
substituição.

Solução de problemas

Pano e álcool 
comum
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