
MANUAL RESUMIDO DO PRODUTO CONTROLADOR 
MAXVU 

1
/16 - 

1
/8 (59572-3)

CUIDADO: A instalação só deve ser realizada por pessoal tecnicamente 
competente. É responsabilidade do engenheiro de instalação assegurar que a 
configuração seja segura. Regulamentos globais tratando de instalação elétrica 
e segurança devem ser observados - por exemplo, Código Elétrico Nacional dos 
EUA (NEC) e/ou Código Elétrico Canadense. A proteção será prejudicada se o 
produto for usado de maneira não especificada pelo fabricante. 

1. INSTALAÇÃO
Guia de instalação 

 A conformidade com os padrões não será prejudicada quando ajustado na instalação final.

 Projetado para oferecer somente o mínimo de Isolamento Básico.

 Assegurar que o isolamento suplementar adequado para a Categoria de Instalação II seja
atingido quando completamente instalado. 

 Para evitar possíveis riscos, partes condutoras acessíveis da instalação final devem ser aterradas 
como proteção de acordo com o EN61010 para o Equipamento de Classe 1. 

 A fiação de saída deve ser dentro de um gabinete com Aterramento de Proteção.

 Protetores de sensor devem ser ligados ao aterramento de proteção ou não ser acessíveis.

 Partes expostas não devem ser acessíveis sem o uso de uma ferramenta.

 Quando ajustado para a instalação final, um dispositivo de desconexão APROVADO pela
IEC/CSA deve ser usado para desconectar os condutores de LINHA e NEUTRO 
simultaneamente. 

 Não posicionar o equipamento de modo que seja difícil operar o dispositivo de desconexão.

Montagens em painel 
O painel de montagem deve ser rígido e pode ter até 6,0mm (0,25 
polegadas) de espessura. Tamanhos de recorte são: 

1/16: Largura = 45mm, Altura = 45mm 
1/8: Largura = 45mm, Altura = 92mm 

Para instrumentos múltiplos de n montados de lado a lado, a largura 
do recorte W é 48n-4mm. 

Tolerância +0,5, -0,0mm

❶ Insira o instrumento no recorte

do painel 

❷ Segure firmemente o bisel 

frontal (sem pressionar a área de 
exibição) e ajuste a trava de 
montagem. Empurre a trava para a
frente, usando uma ferramenta se 
necessário, até que a gaxeta 
esteja comprimida e o instrumento 
mantido firmemente em posição. 

CUIDADO: Para um selo de IP65 efetivo contra poeira e umidade, assegurar que 
a gaxeta esteja bem comprimida contra o painel, com as 4 linguetas localizadas 
na mesma entrada de catraca. 

Fiação do Terminal Traseiro 
Esse diagrama mostra todas as combinações de opção possíveis. Verificar a configuração do 

produto antes da fiação. 
CUIDADO: Verificar o rótulo de informação sobre o invólucro para a voltagem de operação correta 

antes de conectar o suprimento à Entrada de Energia. 

NUNCA CONECTE DIRETAMENTE UM SOQUETE DE CONFIGURAÇÃO 
DEDICADO A UMA PORTA USB. 

2. PAINEL FRONTAL
Displays & Indicadores 

Teclado e Navegação Geral 

A navegação de menu, a edição de parâmetro e o uso do teclado são descritos abaixo. Ver as seções 
relevantes do manual para maiores informações e exceções. 

Uso geral do teclado e edição de parâmetros: 

Pressione as teclas  ou  para navegar entre parâmetros. 

Para editar um parâmetro, pressione . O nome do Parâmetro (display inferior) pisca quando 
o parâmetro acima pode ser editado / ajustado.

Pressione  ou  para alterar o valor do parâmetro (display superior). 
Os valores editados param de mudar nos limites dos parâmetros. Pressionar novamente 

 ou  para além do limite do parâmetro "passa" o valor de volta ao início (por 

exemplo, 0, 1, 2......98, 99,100  0, 1, 2...) 

Para confirmar a mudança, pressione  dentro de 60s, ou a alteração é rejeitada. 

Para navegar para o Ajuste ou a Configuração de Avanço do Modo de Usuário: 

Pressione e mantenha pressionado  e pressione  para o Modo de ajuste, ou 

Pressione e mantenha pressionado  e pressione  para a configuração avançada. 

Retorno ao Modo de Usuário de outros modos: 
Após 120 segundos sem atividade de teclas, a unidade retorna automaticamente para a 1a tela 
de modo de Usuário, ou 

Pressione e mantenha pressionado  e pressione  para retornar para cima um nível. 

3. PRIMEIRA ATIVAÇÃO (MODO DE AJUSTE)

Na primeira ativação ou após ser reiniciado para as configurações de fábrica (padrão), o instrumento 
entra no Modo de Ajuste. 

Nota importante: O dispositivo permanece no Ajuste ou continuará se ativando de volta para o Modo 
de Ajuste até que todos os parâmetros tenham sido revisados e o usuário saia do Modo de Ajuste. 

Código de travamento do 
modo de configuração Sloc 

Insira o código da trava para continuar. O 
padrão é 10 10 

Nome da Tela 
Display 
Inferior 

Display 
Superior 

Intervalo e Descrição de Ajuste 
Valor 

Padrão 

Tipo de 
entrada 

type tc_j Termopar J tC_P 
-200 - 1200 °C 
-328 - 2192°F 

-128,8 - 537,7 °C 
-199,9 - 999,9°F 

tc_P Termopar K 

-240 - 1373 °C 
-400 - 2503°F 

-128,8 - 537,7 °C 
-199,9 - 999,9°F 

P 100 PT100 

-199 - 800 °C 
-328 - 1472°F 

-128,8 - 537,7 °C 
-199,9 - 999,9°F 

tC_b Termopar B 

100 - 1824 °C 
211 - 3315°F 

tC_C Termopar C 

0 - 2320 °C 
32 - 4208°F 

tC_L Termopar L 

0 - 762 °C 
32 - 1403°F 

0,0 - 537,7 °C 
32,0 - 999,9°F 

tC_n Termopar N 

0 - 1399 °C 
32 - 2551°F 

tC_r Termopar R 

0 - 1795 °C 
32 - 3198°F 

tC_s Termopar S 

0 - 1762 °C 
32 - 3204°F 

tC_t Termopar T 

-240 - 400 °C 
-400 - 752°F 

-128,8 - 400 °C 
-199,9 - 752,0°F 

0_20 0 - 20mA DC 

4_20 4 - 20mA DC 

0_50 0 - 50mV DC 

10 .50 10 - 50mV DC 

0_5 0 - 5V DC 

1_5 1 - 5V DC 

0_10 0 - 10V DC 

2_10 2 - 10V DC 

Unidades de 
entrada 

Un it C Temperatura mostrada como °C. 
C 

F Temperatura mostrada como °F. 

Resolução de 
Exibição do 
Processo 

dEc.P 00.00 Sem casas decimais 

0000 
00.00 1 casa decimal 

00.00 2 casas decimais Não disponível para 
Entradas de 
Temperatura. 0.000 3 casas decimais 

Limite 
Superior da 
Entrada de 
Escala 

ScLL Limite Superior da Entrada de Escala +100 unidades de 
exibição para o máximo do intervalo. (Somente visível no 
Modo de Ajuste quando um tipo linear de dc é selecionado) 

Máximo 
de 

entrada 
Lin=1000 

Limite Inferior 
do Intervalo 
Escalado 

ScLL O mínimo de intervalo para o Limite Superior de Entrada de 
Escala -100 unidades de exibição. (Somente visível no 
Modo de Ajuste quando um tipo linear de dc é selecionado) 

Mínimo 
de 

entrada 
Linear=0 

Uso de Saída 
1 

OUt 1 

HEAT Energia de aquecimento HEAT 

COLL Energia de resfriamento 

AL1 Alarme 1 

AL2 Alarme 2 

AL12 Alarme 1 ou 2 

LooP 
Alarme de retorno de controle (2 x Tempo 
integral) 

Uso de Saída 
2 

OUt2 Como Uso de Saída 1 AL1 

Uso de Saída 
3 

OUt3 Como Uso de Saída 1 AL2 

Ajuste do 
alarme 1 

AL_1 
Mínimo do intervalo ao máximo do intervalo 
DESLIGAR desabilita o alarme Alarme alto padrão 

1373 

Ajuste do 
alarme 2 

AL_2 
O mínimo do intervalo ao máximo do intervalo DESLIGADO 
desabilita o alarme. Alarme baixo padrão 

-240 

Ajustar Ponto 
de Ajuste 

SP 
O ponto de ajuste alvo ajustável entre os limites superior e 
inferior do ponto de ajuste 

0 

Início/Parada 
de Ajuste 
Automático 

tunE OFF 
Usar os termos de controle de PID atual ou 
ajustar manualmente 

OFF 

PrE Começar uma rotina de pré-ajuste 

AESP Começar o ajuste no ponto de ajuste 

4. MODO DE USUÁRIO

Nome da Tela Display 
Inferior 

Display 
Superior 

Uso e Visibilidade de Tela 

1a Tela de 
Controle de 
Ponto de Ajuste 
Básico (Modo 
Automático) 

Ponto de 
Ajuste 
Efetivo 

Variável 
do 
Processo 

Controle de Ponto de Ajuste Básico habilitado - controle 

automático. Pressione  ou  para ajustar o ponto 
de ajuste instantaneamente. Se estiver em rampa, o 
ponto de ajuste alvo é exibido quando estiver ajustando. 
DESLIGADO troca o ponto de ajuste se o controle estiver 
desligado. 

1a Tela do 
Controle do 
Ponto de Ajuste 
Básico (Modo 
Manual) 

Energia 
Manual 

Variável 
do 
Processo 

Controle de Ponto de Ajuste Básico habilitado - controle 

manual. Pressione  ou  para ajustar 
instantaneamente a energia manual. O valor de energia 
é mostrado como Pxxx. 

As seguintes telas não são mostradas quando o Controle de Ponto de Ajuste Básico está 
habilitado 

(ver o sub-menu de exibição disP na configuração de Avanço - Seção 6) 

1a Tela do 
Usuário (Modo 
Automático) 

Ponto de 
Ajuste 
Efetivo 

Variável 
do 
Processo 

Disponível no modo de controle automático. 
Se estiver em rampa, o ponto de ajuste alvo é exibido 
quando estiver ajustando. DESLIGADO troca o ponto de 
ajuste se o controle estiver desabilitado .dLY troca o 
ponto de ajuste se o controle estiver atrasado. 

1a Tela do 
Usuário (Modo 
Manual) 

Energia 
Manual 

Variável 
do 
Processo 

Disponível no modo de controle manual. O valor de 
Energia Manual é mostrado como Pxxx. 

Importante: Para aparecer no Modo de Usuário, o ajuste de visibilidade para qualquer dos 
parâmetros abaixo deve ser SHW no sub-menu OPtr. 

Status do Alarme ALSt Alarmes 
Ativos 

Ativo somente quando alarmes estão ativos.  
1 = Alarme 1 Ativo  
2 = Alarme 2 Ativo  
3 = Alarme de Retorno Ativo  
Qualquer combinação pode ser exibida aqui. 

Status de Trava LAth Saídas 
Travadas 

Ativo somente quando uma saída está travada 
1 = Saída 1 
2 = Saída 2 
3 = Saída 3 

Limpe pressionando . 

PV Máximo MA Valor 

Limpe pressionando . PV Mínimo M in Valor 

Habilitar 
Controle 

CntL OFF Saída(s) de controle desabilitadas. (exceto no modo 
manual) 

On Saída(s) de controle habilitadas. PID ou controle 
Ligado-Desligado disponível. 

Habilitar 
Controle Manual 

MCE OFF Instrumento no modo de controle automático (controle 
manual DESLIGADO). 

On Controle manual LIGADO. A energia é mostrada como 
Pxxx na 1a tela de Usuário. 

Tempo de 
Ativação 
Restante 

0_E t1 Tempo 
restante 
para o 
timer 
LIGADO 

Ativo somente quando o Timer LIGADO está 
decrescendo. Quando o tempo = 0 o controle está 
desabilitado. A tela persiste até que o tempo = 0. 

Tempo de Atraso 
Restante 

d_t 1 Tempo 
restante 
para o 
timer em 
atraso 

Ativo somente quando o tempo de atraso está 
decrescendo. Quando esse tempo terminar, o controle é 
habilitado. 

Mensagens e Códigos de Erro 
Algumas mensagens fornecem informações úteis sobre o processo, outras indicam erro ou problema 
com a sinal variável do processo ou sua fiação. 
Cuidado: Não continue com o processo até que o problema esteja resolvido. 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Display 
Superior 

Significado e Visibilidade de Tela 

Alarme Ativo Normal -AL- Um ou mais alarmes estão ativos (alterna com PV). 
Opcional - ver d iSP 

Saída Travada Normal LEch Uma ou mais saídas estão travadas (alterna com PV) e 
nenhum alarme está ativo 

Entrada Acima 
do Intervalo 

Normal -HH- Entrada de variável do processo >5% acima do 
intervalo. 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Display 
Superior 

Significado e Visibilidade de Tela 

Entrada Abaixo 
do Intervalo Normal -LL- 

Entrada de variável do processo >5% abaixo do 
intervalo. 

Interrupção do 
Sensor de 
Entrada 

OFF OPEN 
Quebra detectada na variável de processo do sensor de 
entrada ou fiação 

Entrada 
Não-Calibrada OFF Err 

O intervalo de entrada selecionado não foi calibrado. 

Energia Manual Pxxx Normal 
O valor de energia manual substitui o ponto de ajuste. 

Rampa de Ponto 
de Ajuste 

SP Normal 
Rampa do ponto de ajuste ativa (alterna com o ponto de 
ajuste) 

Controle 
Desabilitado 

OFF Normal 
O controle está desabilitado, saídas de controle estão 
desligadas. 

Controle 
Atrasado 

dLy Normal 
Visível se o controle estiver atrasado no Tempo de Início 
Atrasado (d_tr) 

Ajuste 
Automático 

tunE Normal 
O ajuste está ativo (alterna com o ponto de ajuste) 

Erros de Ajuste 
Automático 

Se o ajuste falhar, a exibição alterna entre o código de erro de ajuste e o ponto de 
ajuste. Permanece visível até que o ajuste seja desligado. 

tEr1 

Normal 

O PV é dentro de 5% do ponto de ajuste 

tEr2 Rampa de Ponto de Ajuste 

tEr3 O Controle é LIGADO/DESLIGADO 

tEr4 O Controle é manual 

tEr5 O Ajuste no Ponto de Ajuste não pode funcionar 

tEr6 Interrupção do sensor 

tEr7 Timer funcionando 

tEr8 Controle Desabilitado 

5. ESPECIFICAÇÕES
ENTRADA UNIVERSAL 

Calibração do 
Termopar: 

±0,25% do intervalo completo, ±0,4% do intervalo completo abaixo de 
110°C com intervalos de 1dp, ±1LSD (±1°C para o CJC do Termopar). 
BS4937, NBS125 & IEC584. 

Calibração de PT100: ±0,25% do intervalo completo, ±0,4% do intervalo completo acima de 
520°C com intervalos de 1 dp, ±1LSD. BS1904 & DIN43760 
(0.00385Ω/Ω/ºC). 

Calibração de DC: ± 0,2% do intervalo completo, ± 1LSD. 

Taxa de Amostragem: 4 por segundo. 

Impedância: >10MΩ resistente, exceto DC mA (5Ω) e V (47kΩ).

Interrupção do Sensor Apenas Termopar, RTD, intervalos 4 a 20mA, 2 a 10V e 1 a 5V. 

Detecção: Saídas de controle desligam. 

Isolamento: Isolada de todas as saídas (exceto driver de SSR) por pelo menos 
isolamento BÁSICO. A entrada universal não deve ser conectada aos 
circuitos acessíveis ao operador se as saídas de relé forem conectadas a 
uma fonte de voltagem perigosa. Isolamento suplementar ou aterramento 
da entrada seriam então necessários. Isolada da Entrada de Energia da 
Rede Elétrica por isolamento básico 

SAÍDAS 

RELÉS (OPCIONAL) 
Contatos: SPST Forma o relé A; capacidade da corrente 2A a 250VAC. 

Vida útil: >150.000 operações na voltagem/corrente medida, carga resistiva.

Isolamento: Isolamento Básico de saídas de entrada universal e SSR. 

Drivers SSR (OPCIONAL) 
Capacidade do Drive: Voltagem do drive SSR >10V a 20mA 

Isolamento: Não isolado da entrada universal ou outras saídas de driver SSR. 

COMUNICAÇÕES SERIAIS (OPCIONAL) 

Físico: RS485, a 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ou 38400 bps. 

Protocolos: Modbus RTU. 

Isolamento: Isolamento Básico de segurança de entrada universal e SSR. 

Isolamento básico de segurança para os Circuitos da Rede Elétrica e do 
Relé. 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 

Uso: Apenas para uso interno, montado em um invólucro adequado. 

Ambiente 0°C a 55°C (em Operação), -20°C a 80°C (Armazenamento). 

Temperatura: 

Umidade Relativa: 20% a 95% sem condensação. 

Altitude: <2000m 

Voltagem de 
Suprimento e 
Energia: 

100 a 240VAC ±10%, 50/60Hz, 7,5VA 
(para versões abastecidas pela rede elétrica), ou 

24VAC +10/-15% 50/60Hz 7.5VA ou 24VDC +10/-15% 5W 

(para versões de baixa voltagem). 

AMBIENTAL 

Padrões: CE, UL e cUL. 

EMI: Em conformidade com EN61326-1:2013. 
Considerações de 
Segurança: 

Em conformidade com UL61010-1 Edição 3, Grau de Poluição 2 e 
Classe de Instalação 2. 

Selagem de Painel 
Frontal: 

De Frente para o IP65 quando montado corretamente, da parte de Trás 
do painel para IP20. 

FÍSICO 

Tamanho do Bisel Frontal: 
1
/16 Din = 48 x 48 mm, 

1
/8 Din = 48 x 96 mm 

Profundidade atrás do painel: 67mm com gaxeta de selagem ajustada. 

Peso: 0,20kg no máximo. 

Painel de 
Montagem

Invólucro do 

Instrumento

Catracas

Gaxeta

1/8 DIN de tamanho 

Não Ajustado 

Entrada de Energia: A6 & B6 

A5 & B5 - Saída 3: Relé / SSR 3 + 

A4 & B4 - Saída 2: Relé / SSR 2 + 

A3 & B3 - Saída 1: Relé / SSR 1 + 

Entrada: 
TC (A1 & A2) 

RTD (A1, A2 & B2) 
DC (A1 & A2)

Fusível 
100 - 240V AC - 1A 
anti-sobrecarga 
24V AC / DC - 315mA 

anti-sobrecarga

100 - 240V AC 
24V AC 

24V DC

Usar Condutores de Cobre em 
todas as conexões exceto pela 
entrada do termopar. 

Medição de Fio Simples máx. 

de 1,2mm (18SWG).

B (Rx / Tx-) 

A (Rx / Tx+)

RS485 
(se ajustado) 

C1 & C2

Todas as versões do 
instrumento têm o mesmo layout 

básico do painel da frente.

Indicadores 
de LED de Saída 

Para Cima / Incremento 

Entrar / Confirmar 

Para Baixo / Diminuição 



6. CONFIGURAÇÃO AVANÇADA

A configuração avançada dá acesso a todos os recursos da unidade. 

Navegação do Modo de Configuração Avançada 

Pressione  ou  para o sub-menu necessário e então pressione  para entrar. 

Menu Principal da Configuração Avançada 

Código Avançado de 
Travamento do Modo de 
Configuração 

A.Loc 
Insira o código da trava para entrar na 
Configuração Avançada. O código padrão é 20. 20 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Display 
Superior 

Uso e Visibilidade do Sub-Menu 

Ajustes do Usuário 

Adu 

USEr Fornece acesso à habilitação/desabilitação do 
Modo de Controle e Manual. Somente mostrado 
se o modo de Usuário Básico for selecionado no 
diSP (ver abaixo). 

Ajuste de Entrada InPt Parâmetros de configuração para a entrada do 
processo. 

Calibração de Entrada CAL Ajustes de calibração de ponto simples ou duplo 
para a entrada de processo. 

Ajuste de Saída DUEP Parâmetros de configuração para as saídas. 

Ajuste de Controle COnt Ajuste de controle PID e parâmetros de 
configuração. Ocultos se não houver saída de 
controle ajustada. 

Ajuste de Ponto de 
Ajuste e Timer 

SPt1 Ajustes de Ponto de Ajuste e timer 

Ajuste do Alarme ALM Parâmetros de configuração do alarme. 

Ajuste de Comunicações CoM Ajustes de comunicações de Modbus Só exibido 
se a opção RS485 estiver ajustada 

Ajustes de Exibição DiSP Habilitar o Modo Básico e trocar códigos de 
travamento. 

Ajuste do Operador OPEr Controlar o que aparece na tela do Modo do 
Usuário. 

Informação do Produto InFo Exibir número de série e informação de 
fabricação do produto. 

Sub-menu do usuário: USEr 

Fornece acesso à Habilitação / Desabilitação de Controle de Saída. 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e 
Descrição 

Valor 
Padrão 

Status do Alarme ALSt Alarmes 
Ativos 

Visível quando os alarmes estão 
ativos – L21 estão ativos. 

1 = Alarme 1 Ativo 
2 = Alarme 2 Ativo 

3 = Alarme de Retorno Ativo 

Em branco 

Status de Trava LAth Alarmes 
Travados 

Ativo quando uma saída está 
travada 123 estão ativos. 

1 = Saída 1 
2 = Saída 2 
3 = Saída 3 

Em branco 

PV Máximo M A O PV Máx/Mín registrado na 
ativação ou desde a última 
reinicialização. Para limpar 

pressione  e então para 

selecionar yES. Pressione  para 
aceitar. 

PV Mínimo M n 

Habilitar Controle CntL OFF Saída(s) de controle desabilitadas. On 

On Saída(s) de controle habilitadas. 
PID ou controle Ligado-Desligado 
disponível.  

Habilitar Controle 
Manual 

M Ct OFF Instrumento no modo de controle 
automático (controle manual 
DESLIGADO). 

OFF 

On Controle manual LIGADO. A 
energia é mostrada como Pxxx na 
1a tela de Usuário. 

Sub-Menu de Entrada: InPt 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e 
Descrição 

Valor 
Padrão 

Tipo de Entrada type Opções disponíveis iguais às do modo de 
ajuste (seção 3) 

EC_P 

Unidades de Entrada Unit C Temperatura exibida como °C C 

dEc.P F Temperatura exibida como °F 

Resolução de Exibição 
do Processo 

0000 Sem casas decimais 0000 

000.0 1 casa decimal 

00.00 2 casas 
decimais 

Não disponível para 
temperatura 
entradas. 

0.000 3 casas 
decimais 

Limite Superior do 
Intervalo Escalado 

ScLL Limite Superior da Entrada de Escala +100 
unidades de exibição para o máximo do 
intervalo. 

Máximo de 
entrada 

Lin=1000 

Limite Inferior do 
Intervalo Escalado 

ScLL O mínimo de intervalo para o Limite Superior 
de Entrada de Escala -100 unidades de 
exibição. 

Mínimo de 
entrada 

Linear=0 

Tempo do Filtro de 
Entrada 

F iLt DESLIGADO ou 0,5 a 100,0 segundos em 
incrementos de 0,5 

2.0 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e 
Descrição 

Valor 
Padrão 

Compensação da 
Junção Fria 

CJC On Habilita o CJC de termopar interno. On 

OFF Desabilita o CJC interno. A compensação 
externa deve ser fornecida para 
termopares. 

Sub-Menu de Calibração de Entrada CAL 
Ajustes de calibração de ponto simples ou duplo para a entrada de processo. 
Se o erro não for constante no intervalo do sensor, meça o erro em um ponto baixo e em um ponto alto 
no processo e use a calibração de dois pontos para corrigir. 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e Descrição Valor 
Padrão 

Deslocamento de 
Ponto Simples 

OFFS Altera o valor de entrada para cima ou para baixo pelo 
valor do deslocamento em todo o intervalo. 

O 

Ponto de 
Calibração Baixo 

L.CAL O valor no qual o erro de ponto baixo foi medido. Limite 
Inferior 

Deslocamento 
Baixo 

L.OFF Insira um valor de deslocamento igual, mas oposto ao 
erro de ponto baixo observado. 

O 

Ponto de 
Calibração Alto 

H.CAL O valor no qual o erro de ponto alto foi medido. Limite 
Superior 

Deslocamento Alto H.OFF Insira um valor de deslocamento igual, mas oposto ao 
erro de ponto alto observado. 

O 

Sub-Menu de Ajuste de Saída: OUtP 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e Descrição Valor 
Padrão 

Uso de Saída 1 Out 1 HEAt Energia de aquecimento 

COOl Energia de resfriamento 

Al 1 Alarme 1 

Al2 Alarme 2 HEAt 

Al 12 Alarme 1 ou 2 

LooP Alarme de retorno de controle (2 x Tempo 
integral) 

Ação de Alarme de 
Saída 1 

Act 1 Fd ir A saída muda com o alarme 

rEu A saída muda em oposição ao alarme d ir 

Travamento de 
Alarme de Saída 1 

LAc 1 OFF Travamento desligado OFF 

On Travamento ligado 

Inversão 1 do 
Indicador de LED 

Ind 1 D ir O Indicador de LED muda com a saída d ir 

rEu O Indicador de LED muda em oposição à 
saída 

Uso de Saída 2 Out2 Como Uso de Saída 1 AL1 

Ação de Alarme de 
Saída 2 

Act2 Como a Ação de Alarme de Saída 1 d ir 

Travamento de 
Alarme de Saída 2 

LAc2 Como o Travamento de Alarme de Saída 1 OFF 

Inversão 2 do 
Indicador de LED 

Ind2 Como a Inversão 1 do Indicador de LED d ir 

Uso de Saída 3 Out3 Como Uso de Saída 1 Al2 

Ação de Alarme de 
Saída 3 

Act3 Como a Ação de Alarme de Saída 1 d ir 

Travamento de 
Alarme de Saída 3 

LAc3 Como o Travamento de Alarme de Saída 1 OFF 

Inversão 3 do 
Indicador de LED 

Ind3 Como a Inversão 1 do Indicador de LED d ir 

Sub-Menu de Controle: Cont 

Ajuste de controle PID e parâmetros de configuração. Oculto se não houver saídas de controle 
ajustadas. 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e Descrição Valor 
Padrão 

Banda Proporcional 
de Aquecimento 

H_Pb Em unidades de exibição. 0,0 (LIG.DE) e intervalo: 0,5 a 
999,9 unidades. 

16 1 

Banda Proporcional 
de Resfriamento 

C_Pb 16 1 

Reinicialização 
automática (tempo 
integral) 

In.t 1 segundo a 99 minutos e 59 segundos e 
DESLIGADO 

5.00 

Taxa (tempo 
derivativo) 

dEr.t DESLIGADO 0 segundos a 99 minutos e 59 segundos e 1.15 

Sobreposição / 
Banda Morta 

O_d Em unidades de exibição, intervalo de -20 a +20% da 
Banda Proporcional de Aquecimento e Resfriamento 

0 

Diferencial 
LIGADO/DESLIGA
DO 

d iFF Em unidades de exibição, centradas aproximadanente 
no ponto de ajuste, intervalo: 0,1% a 10,0% da extensão 
de entrada 
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Tempo do Alarme 
de Retorno 

LAt i Visível ao usar o controle Ligado/Desligado 
(ou seja, quando H.Pb ou C.Pb = Lig.DE) 

Ajusta o tempo a ser esperado antes que o alarme de 
retorno se torne ativo. 

99.59 

Reinicialização 
Manual 
(Tendência) 

B iAS de 0 a 100% 25 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e 
Descrição 

Valor 
Padrão 

(-100% a 100% se for controle de 
aquecimento/resfriamento) 

Tempo de Ciclo de 
Aquecimento 

HcYc 0,1 a 512,0  segundos 32.0 

Tempo de Ciclo de 
Resfriamento 

CcYc 32.0 

Inibição de saída de 
Aquecimento e 
Resfriamento 

OPLC Inibe a ativação simultânea das saídas de 
aquecimento e resfriamento. 

OFF 

Limite de Energia 
de Aquecimento 

HPL Limite superior de energia em %; 0 a 100%. 100 

Limite de Energia 
de Resfriamento 

CPL Limite superior de energia em %; 0 a 100%. 100 

Ação de Ativação PUP LASt Ativa com a habilitação do controle no 
mesmo estado que na falha de energia 

LASt 

ON Sempre ativa com o controle habilitado 

Início/Parada de 
Ajuste Automático 

tunE OFF Usar os termos de controle de PID atual 
ou ajustar manualmente 

OFF 

PrE Começar uma rotina de pré-ajuste 

AESP Começar o ajuste no ponto de ajuste 

Sub-Menu de Ponto de Ajuste e Timer SPt 1 

Ajustes de Ponto de Ajuste e timer O timer pode aplicar um atraso antes de habilitar o controle; uma 
rampa controlada para o ponto de ajuste alvo; um limite para o tempo no ponto de ajuste alvo antes de 
desabilitar o controle. O timer não está disponível no modo básico. 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e 
Descrição 

Valor 
Padrão 

Temporizador tEnb EnAB Habilita os timers de delay e ativação, 
funciona na habilitação da próxima 
ativação / controle. 

d iSA 

d iSA Timers de atraso e ativação são 
ignorados, mas a rampa do ponto de 
ajuste não é desabilitada. 

Hora de Início 
Atrasada 

d_t i O tempo da ativação ou de uma solicitação de 
habilitação de controle antes que o controle comece, 
de 00,01 a 99,59 ou DESLIGADO. (Horas.Minutos) 
Controle desabilitado até o tempo decorrido. 

OFF 

Taxa de Rampa rAtE A taxa (em unidades / hora) do PV atual ao ponto de 
ajuste após a ativação ou habilitação do controle. 
Mudanças de Ponto de Ajuste de 0,001 a 9999 ou 
Desligado também seguem essa taxa. 

OFF 

Em Tempo 0_t I O tempo em que o ponto de ajuste alvo será mantido 
quando alcançado, de 00,01 a 99,59 ou 
DESLIGADO. O controle permanece ligado 
indefinidamente se ajustado para INF. 
(Horas.Minutos) 

INF 

Limite Superior do 
Ponto de Ajuste 

SPuL O valor de ponto de ajuste máximo permitido, do 
ponto de ajuste atual para o limite superior escalado. 

Limite 
Superior 

Limite Inferior do 
Ponto de Ajuste 

SPLL O valor de ponto de ajuste mínimo permitido, do 
ponto de ajuste atual para o limite inferior escalado. 

Limite 
Inferior 

① Na ativação ou da habilitação do controle a unidade atrasará a habilitação do controle até que o

timer de início (Tempo de Início em Atraso) expire. 

② O ponto de ajuste então rampa do PV atual para o ponto de ajuste na Taxa de Rampa do Ponto de 

Ajuste. 

③ Quando uma taxa de rampa não for definida, o ponto de ajuste ativo irá diretamente para o ponto 

de ajuste alvo. Quando o ponto de ajuste de ação i ve atingir o ponto de ajuste alvo, o timer de 'ligado' 
(Em Tempo) começa. 

④ Quando o timer 'ligado' expirar, o controle desliga. 

Se nenhum tempo for definido para o timer 'ligado', o controle continua indefinidamente a menos que 
manualmente desabilitado. 

Sub-Menu do Alarme: ALM 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e 
Descrição 

Valor 
Padrão 

Tipo do alarme 1 AL it nonE Nenhum P_h i 

P_h i Alarme de Processo Alto 

P_Lo Alarme de Processo Baixo 

dEu Alarme de Desvio 

bAnd Alarme de Banda 

Valor do alarme 1 AL_1 O mínimo do intervalo ao máximo do intervalo 
DESLIGADO desabilita o alarme. 

1373 

Histerese do 
alarme 1 

HYS 1 0 ao intervalo completo. i 

Tipo do alarme 2 AL2t Como Alarme 1 P_Lo 

Valor do alarme 2 AL_2 O mínimo do intervalo ao máximo do intervalo 
DESLIGADO desabilita o alarme. 

-240 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e Descrição Valor 
Padrão 

Histerese do 
alarme 2 

Hy52 0 ao intervalo completo. 1 

Inibição do 
Alarme 

Inh i Inibe esses alarmes se ativos na ativação e na 
mudança do ponto de ajuste. 

nonE 

nonE Nenhum 

1 Alarme 1 

2 Alarme 2 

1 2 Alarme 1 e Alarme 2 

Notificação do 
Alarme 

NotE Indicação alternativa –AL- mostrada quando esses 
alarmes estão ativos. 

1 2 

nonE Nenhum 

1 Alarme 1 

2 Alarme 2 

1 2 Alarme 1 e Alarme 2 

Alarme de 
quebra de 
sensor 

SbAc O0 ativa ambos os alarmes quando uma quebra de 
sensor é detectada. 

OFF 

Sub-Menu de Comunicações: CoM 

Ajustes de comunicações de Modbus Só exibido se a opção RS485 estiver ajustada 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e 
Descrição 

Valor 
Padrão 

Endereço de 
Modbus 

Add O endereço de rede do dispositivo de 1 a 255 1 

Taxa de Baud bAud A taxa de dados de comunicações em formato de kbps: 
1,2 (1200) 2,4 (2400) 4,8 (4800) 
9,6 (9600) 19,2 (19200) 38,4 (38400) 

9.6 

Paridade Prty Verificação de paridade: Ímpar, EuEn ou nonE nonE 

Exibir Sub-Menu: diSP 

Habilitar o Modo Básico e trocar códigos de travamento. 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Intervalo de Ajuste do Display Superior e 
Descrição 

Valor 
Padrão 

Código de 
Travamento de 
Ajuste 

S.Loc Exibir e ajustar o código de travamento para permitir a 
entrada no Modo de Ajuste. Ajustável de 1 a 9999 ou 
DESLIGADO para permitir acesso irrestrito 
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Código 
Avançado de 
Travamento de 
Configuração 

A.Loc Exibir e ajustar o código de travamento para permitir a 
entrada na Configuração Avançada. Ajustável de 1 a 
9999 ou DESLIGADO para permitir acesso irrestrito 

20 

Controle de 
Ponto de Ajuste 
Básico 
Habilitar/Desabili
tar 

BAS.c O Controle de Ponto de Ajuste Básico permite ao 
usuário somente alterar o ponto de ajuste ou energia 
manual. 

d iSA 

Reinicialização 
para as 
configurações de 
fábrica 

dFLt Reinicia para as configurações de fábrica. Retorne 

pressionando  e selecionando "siM" 

Sub-Menu do Operador: OPtr 

Controla o que aparece no Modo de Usuário quando o Modo Básico é desabilitado. 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Display 
Superior 

Uso e Visibilidade do Sub-Menu 

PV Máximo MA 

H idE 
SHW 

Oculta ou exibe parâmetros no Modo de 
Usuário quando o Modo Básico é 

desabilitado. 

H idE 
PV Mínimo M in H idE 
Status do Alarme ALSt H idE 
Status de Trava Lath SHW 
Controle 
Habilitado 

CntL H idE 

Controle Manual 
Habilitado 

M Ct H idE 

Tempo de 
Ativação 
Restante 

Ont 1 H idE 

Tempo de Atraso 
Restante 

dlt 1 H idE 

Sub-Menu de Informação dos Produtos InFo  (Exibição de 
Somente Leitura) 

Nome da Tela Display 
Inferior 

Descrição 

Revisão de Produto Prl O nível de revisão de hardware/software. 

Tipo de Firmware FtyP O tipo de código de firmware. 

Edição de Firmware ISS O número da versão do firmware 

Número de Série 1 Ser1 Primeiros quatro dígitos do número de série 

Número de Série 2 Ser2 Quatro dígitos do meio do número de série 

Número de Série 3 Ser3 Últimos quatro dígitos do número de série 

Data da Fabricação d0M Data da fabricação (mmaa) 


