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1. Descrição
Nas piscinas, nos aquedutos e nas instalações para tratamento da água, os instrumentos eletrônicos
que controlam os parâmetros eletroquímicos, pH, Redox, cloro, etc., encontram grande utilização.
Os instrumentos da série B são distintos por algumas características a seguir descritas:
• Possibilidade de realizar o maior número de medidas possíveis com o mesmo tipo de placa
eletrônica: Ph, Redox (mV), Cl – ppm.
•

Criação de um preâmbulo de programação simples e de rápida aprendizagem, foram
realizados dois tipos de menu: SIMPLE, que terá o controle das funções indispensáveis e
EXPERT que dará a possibilidade de elaborar todas as funções.

•

Realização de eletrônica galvanicamente vedada, com um elevado nível de imunidade contra
os distúrbios.
2. Características Técnicas
Parâmetro

Valor

Tensão de Alimentação

24 - 230 Vca 50/60Hz. 24-48 Vcc

Potência absorvida

8 W (1A corrente de pico)

Temperatura de exercício

0 – 40 ° C

Corrente máxima nos contatos
de saída do relê SETPOINT

16 Ampères com carga resistiva.
3 Ampères com carga indutiva.

2 Set–point para medida

Corrente máxima nos contatos
de saída relé auxiliar

5 Ampères com carga resistiva.
0,7 Ampères com carga indutiva.

1 saída auxiliar para medida

Corrente máxima nso contatos
saída relé alarme

5 Ampères com carga resistiva.
0,7 Ampères com carga indutiva.

1 saída Alarme

Saída sob corrente

4 - 20 mA (dinâmica 0..500Ω)

2 saídas sob corrente para medida

Saída TTL

0 – 999 imp/min

2 saídas TTL

Medição pH

0 … 14

0,01

Resolução

Medição Rx (mV)

- 1000 ….+1400

± 1 mV

Resolução

Medida de cloro

0….20 ppm

0,01 ppm

Resolução

Medição temperatura

0 – 100 °C

0,1 °C

Resolução

Controle de nível – Conexão PT100 – Saída relê 6A (carga resistiva) 1A (carga indutiva).
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3. Diagrama de ligação B2

Fig 1
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3.1. Diagrama de ligação TTL no instrumento B2

Fig 2
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4. Diagrama de ligação B3

Fig 3
Pg. 6 de 35

4.1. Diagrama de ligação TTL no instrumento B3

Fig 4
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5. Descrição do Ícone do Monitor

Fig 6
Ícone n° 1 – Estado de alarme
Ícone n° 2 – Senha
Ícone n° 3 – Dispositivo GSM conectado e em funcionamento.
Ícone n° 4 – Envio ou recebimento GSM.
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6. Descrição do painel de controle B2 e B3

Fig 7

Fig 8
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6.1. Sinalizações luminosas

SET 1 Ativo

SET 2 Ativo

6.2. Teclado

ESC – Volta um passo atrás na programação.

Símbolo menos – diminuição da definição numérica e das funções no âmbito de
um menu de programação específico. Por exemplo: na escolha do tipo de
medida, permite escolher entre pH, RX e Cloro.
Símbolo mais – aumento de definições numéricas e das funções no âmbito de
um menu de programação específico. Por exemplo: na escolha do tipo de
medida, permite escolher entre pH, RX e Cloro.
Seta direita – usado na definição da Senha e nas definições de horários para
selecionar o campo a ser modificado.

Meter – usado para selecionar o instrumento “METER 1, 2 o 3” no qual será
efetuada a programação.

SET – permite avançar as funções, confirmando as escolhas feitas.
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7. Dimensões totais

Fig 9

Fig 10
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8. Indicação dos parâmetros padrão
N°

Padrão
Ph

Função

Padrão
RX – Mv

Padrão
Cl – ppm

1

Ponto de ajuste 1-2

7,2

600

1

2

Escolha do tipo de intervenção

Ácido

Oxidante

Direto

3

Definição histerese

0,05

10

0,05

4

Retardo da ativação SETPOINT 1-2

00:03 m:s

00:03 m:s

00:03 m:s

5

Freqüência máxima saída TTL 1-2

120

120

120

6

Medida freqüência máxima TTL 1-2

14,00

1400

14

7

Saída Ma 1 e 2, Medida em 4 Ma.

0,00

0

0

8

Saída Ma 1 e 2, Medida em 20 Ma.

14,00

1400

10

9

Alarme – Limiar alto

14,00

1400

10

10 Alarme – Limiar baixo

0,00

0

0

11 Alarme – Superdosagem (OVER)

99:59 h:m

99:59 h:m

99:59 h:m

12 Modalidade do Menu

BASICO

BASICO

BASICO

13 Senha

DESLIGADO

DESLIGADO

DESLIGADO

14 Medida da temperatura

°C

°C

°C

15

Modalidade de compensação da
temperatura

Manual 25°C

Manual 25°C

Manual 25°C

16

Retardo da saída do menu de
calibração

5’

5’

5’

5”

5”

5”

17 Retardo da ativação da ignição
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9. Programação
Através do teclado e do monitor, é possível estabelecer e modificar todos os parâmetros de
programação e as modalidades de funcionamento do instrumento.

9.1. Primeira ignição
Podem ser ligados ao instrumento três tipos de sensores para cada canal, o dispositivo é programado
de fábrica na seguinte modalidade:
•
•
•

METER 1 – Ph
METER 2 – Cloro
METER 3 – RX

Para modificar esta seleção, deve-se ativar a modalidade EXPERT no SETUP e modificar a
configuração inicial: nada impede fazer o instrumento trabalhar com três medidas de Ph
contemporaneamente ou então, por exemplo, com duas medidas de Ph e uma de Cloro.
Para modificar a configuração inicial, ver o capítulo 9.2.3 Configuração SETUP.

LCD AG SELECT B2
em fase operativa

LCD AG SELECT B3
em fase operativa
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9.2. Programação
9.2.1. Seleção do canal de medição
Quando se instala pela primeira vez
o instrumento, deve-se configurá-lo
em relação ao tipo de medição e
controle que devemos efetuar.
A primeira operação consiste em
estabelecer
as
modalidades
operativas de cada uma das entradas
de medição: METER 1 e 2 para o
instrumento AG SELECT B2,
METER 1, 2 e 3 para o instrumento
AG SELECT B3; a seleção deve ser
efetuada pressionando a tecla

.

Pressionar a tecla
, para
selecionar o canal de medição a ser
configurado.

Ao configurar o dispositivo, aconselha-se seguir o percurso de programação indicado, de outro
modo, no caso em que se deva intervir em um único parâmetro, convém encaminhar-se diretamente
para o menu, onde encontra-se a função interessada e efetuar as modificações ou definições
necessárias.
O menu PRINCIPAL é composto de 6 submenus, através dos quais podem ser definidas todas as
funções do instrumento:
SETPOINT 1 – SETPOINT 2 – 4 20 Ma – CALIBRAÇÃO – ALARME – AJUSTE.
Os menus 4 20 Ma e ALARME aparecem apenas na modalidade “EXPERT” .
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9.2.2. Menu principal
Depois de ter selecionado o relativo
canal de medição, se acede ao menu
principal que permite a definição das
várias funções do instrumento.
Para se mover no interior do menu
principal, utilizar o teclado

e selecionar a função que deseja
programar.
Quando no monitor aparece a função a
ser programada, pressionar a tecla

para confirmar a escolha
feita e entrar no relativo menu.
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9.2.3. Configuração SETUP (ajuste)
Quando no monitor aparece a palavra
“MENU – SETUP”, pressionar a tecla

; foi prevista a possibilidade
de escolher entre dois tipos diferentes
de programação: modalidade avançada
(EXPERT) que permite ao usuário
experiente definir todos os parâmetros,
que podem condicionar o controle da
medição e a modalidade simplificada
(SIMPLE) que permite o controle
apenas
de
alguns
parâmetros
fundamentais.
Para deslocar-se entre a seleção
EXPERT ou SIMPLE, utilizar as

seguintes teclas

Pressionar a tecla
confirmar a escolha feita.

para

ATENÇÃO
O instrumento pode efetuar três tipos diferentes de medição: Ph, Redox ou Cloro, isto significa que
em função das exigências da instalação e do tipo de sonda ligada, o usuário pode decidir que tipo
de medida controlar.
Para descrever o percurso de programação, foi executado o exemplo com a configuração definida
no controle de Ph. Assim, o presente procedimento é idêntico para o controle do Redox ou do
Cloro.
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Uma vez definido o tipo de
programação, é possível definir o
tipo de medida que se deve verificar:
Ph, Redox ou Cl-ppm.
Utilizar as seguintes teclas para
selecionar o tipo de medida.

,

pressionar a tecla
confirmar a escolha efetuada.

para

A escolha do tipo de medida deve
ser mudada apenas quando se muda
o tipo de sonda.

Escolhida a medida, seguindo no
menu de AJUSTE, é possível decidir
a ativação da senha e o número
relativo de 6 algarismos .
A senha pode ser constituída por um
número entre 000000 e 999999: usar
o teclado

para escolher o número
definido e pressionar as teclas

.
Para definir o valor a atribuir para o
algarismo selecionado, pressionar

então a tecla
confirmar.

para

Repetir a operação para cada algarismo que se pretende definir.
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Definida a senha, é possível
selecionar entre duas unidades de
medição diferentes para a indicação
da temperatura (°C ou °F).

Pressionar

as

teclas

e a tecla
confirmar a escolha feita.

para

Uma vez selecionada a unidade de
medição, o instrumento oferece a
oportunidade de intervir com duas
modalidades
de
compensação
diferentes da temperatura: através de
uma PT100 ou através da definição
manual de temperatura.

Escolhendo a função TEMP.
SENSOR=NONE será solicitado
sucessivamente
o
valor
de
referência, ao invés disso, definindo
a função TEMP.SENSOR=PT100 o
instrumento obtém diretamente o
valor de temperatura da sonda ligada
ao quadro de terminais.

Pressionar as teclas
confirmar.

para escolher a função desejada e a tecla

para

Pg. 18 de 35

Selecionando
a
função
TEMP.SENSOR=NONE no monitor
do instrumento, é exibida a escrita
dos °C, obtidos de modo padrão pelo
instrumento (25), agindo nas teclas

é possível
definir o valor da temperatura em uma escala entre 0 e 99,9 °C.

Pressionar a tecla

para confirmar a seleção feita.

Seguindo no menu SETUP (ajuste),
é possível definir dois tempos:
CAL MENU TIMEOUT que
representa o tempo de saída do menu
de programação, no caso em que não
seja pressionada nenhuma tecla,
durante a fase de calibração da sonda
e DELAY AT STARTUP para
definir o tempo de retardo da ativação da medida, do momento em que é ligado o instrumento.
Para efetuar as definições de ambos os menus, pressionar as teclas

para definir o
tempo desejado (m:s) e as teclas

para mudar do campo de
minutos ao campo de segundos e

vice versa; por último, pressionar a tecla

para confirmar a seleção feita.

O instrumento possui calendário e relógio interno para a gestão das saídas temporizadas e para a
memorização dos dados obtidos pelo instrumento, para configurar o relógio, devem ser efetuadas as
seguintes definições.
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Selecionar o campo no qual deve-se
efetuar as definições, utilizando a tecla

, modificar o valor
selecionado acionando as teclas

pré-

Definida a data e a hora, pressionando a tecla
, prossegue-se a definição do menu de
SETUP (ajuste), graças à presença do relógio com data, foram integradas duas funções: Flocculant
e Cleaning que ativam de maneira temporizada e programada na saída com relés auxiliares (um
para cada canal de medida).
Através da função Flocculant, é possível ativar a dosagem do floculante, até a um máximo de 4
intervenções (temporizadas e programadas) durante o dia.
Através da função Cleaning, é possível ativar uma bomba de dosagem dedicada à limpeza do
eletrodo, até um máximo de 4 intervenções (temporarizadas e programadas) durante o dia; diferente
da modalidade floculante, a modalidade de limpeza (Cleaning) interrompe as operações do
instrumento (desabilitando os setpoint). No final desta intervenção, o instrumento aguarda o tempo
de reinicialização (veja Startup delay).

Utilizando

as

teclas

, selecione a função que

deseja ativar; pressionando
quando no monitor aparece a
mensagem “off” pode-se sair do
menu Setup (ajuste) e não ativa-se
nenhuma das duas funções, de outro

modo, pressionar a tecla
quando no monitor aparece a função
que deve ser ativada: Flocculant ou
Cleaning.
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Depois de ativada uma das duas
funções (flocculant ou cleaning) se
passa à definição das saídas
auxiliares que devem ser ativadas.

Pressionando as teclas

, selecionar o dia nos quais
se deve ativar a saída auxiliar, passar
por todas as opções possíveis até que
apareça o dia ou a combinação de
dias que se pretende ativar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Off.
Semana inteira.
Semana de 5 dias.
Semana de 6 dias.
Sábado e domingo.
Dias ímpares.
Dias pares.
Segunda-feira.
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sexta-feira.
Sábado.
Domingo.
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Pressionando as teclas

, selecionar os dias nos
quais se deve ativar a saída auxiliar,
passar por todas as opções possíveis
até que apareça o dia ou a
combinação de dias que se pretende
ativar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Off.
Semana inteira.
Semana de 5 dias.
Semana de 6 dias.
Sábado e domingo.
Dias ímpares.
Dias pares.
Segunda-feira.
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sexta-feira.
Sábado.
Domingo.
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Depois de ter selecionado os dias ou
o dia nos quais deseja efetuar a
intervenção, deve-se definir o
horário de ativação pressionando as

para
teclas
definir as horas e os minutos e

utilizar a tecla
para
selecionar o campo (hora/minutos),
no qual devem ser efetuadas as
definições.
Prosseguir na programação para
definir os tempos de ativação,

pressionando a tecla

.

Depois de estabelecer os dias ou os dias da intervenção, deve-se definir a duração do mesmo; no
caso da função Cleaning, é possível definir os segundos de ativação da saída auxiliar. A mensagem
presente no monitor é a seguinte:

Utilizar as teclas

Para definir
ativação.

os

segundos

de

No caso da função Flocculant, é possível definir as horas e os minutos de ativação da saída
auxiliar. A mensagem que aparece no monitor é a seguinte:

Utilizar as teclas

para definir as horas ou minutos de
ativação.
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Utilizar a tecla
para selecionar o campo (hora/minutos) no qual deve-se efetuar a
definição do tempo de ativação.
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9.2.4. Menu de CALIBRAÇÃO
Através da programação do Menu
CALIBRATION, é possível calibrar
a sonda com o auxílio das soluções
de referência.
A primeira operação consiste na
imersão da sonda na solução de
carga em Ph 7.

Selecionar no menu principal a função CAL (calibração), pressionando a tecla

.

Uma vez dentro da função de
calibração, no monitor aparecem os
caracteres CAL. 1; neste ponto,
utilizar as teclas

valor

7

e

, até aparecer o
pressionar a tecla

para confirmar a operação,
no monitor aparecem os caracteres
CAL.2.
Deslocar a sonda em uma solução
tampão com Ph 4 ou 9.
Utilizar as teclas

, até que apareça
o valor 4 ou 9,

pressionar a tecla
confirmar a operação.

para

O instrumento está calibrado.
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9.2.5. definição de SETPOINT
Depois de ter definido o AJUSTE do
instrumento e a calibração, deve-se
definir o valor de SETPOINT: o
dispositivo fornece dois SETPOINT
independentes para cada medida que
age
em
duas
saídas
relés
correspondentes.
Através da programação do Menu
SETPOINT 1 ou 2, é possível definir
os valores de referência aos quais deseja-se fazer trabalhar o equipamento.
A primeira operação a desenvolver consiste em escolher o SETPOINT a definir (1 – 2),

pressionando a tecla

para confirmar a escolha feita.

Neste ponto, no percurso da
programação, deve-se inserir o valor
desejado utilizando as teclas

.
Confirmar a operação pressionando

a tecla

.

O próximo passo consiste em definir
o tipo de intervenção: no caso da
medida de Ph, a escolha é entre a
intervenção Alcalina ou Ácida; para
as outras medidas, a escolha é entre
INVERSE e DIRECT.

Utilizar as teclas
Para estabelecer o tipo de
intervenção, pressionar a tecla

para confirmar a escolha
feita.
Nas modalidades RX e CI ppm, no lugar das indicações "ACID" e "ALKALINE" aparecem os
caracteres "UP" e "DOWN”.
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Estabelecido o tipo de intervenção, o
próximo passo consiste em definir o
valor do histerese
Utilizar as teclas

para estabelecer

o valor e pressionar a tecla

para confirmar a escolha feita.

O instrumento fornece a possibilidade de estabelecer uma retardo, em relação à ativação do
SETPOINT para ativar esta função,
deve-se efetuar a seguinte definição.

Utilizar as teclas
Para estabelecer os valores dos
minutos ou dos segundos, pressionar

a tecla

para selecionar o

campo a ser programado (minutos ou segundos) e confirmar a escolha feita com
O instrumento possui uma saída TTL
para cada SETPOINT, que pode
funcionar
em
modalidade
proporcional ou então ON-OFF
Utilizar as teclas

para selecionar a
modalidade de operação da saída
TTL selecionada: PROPORTION
(proporcional) e ON-OFF,
na
modalidade
proporcional,
aproximando-se do SETPOINT, a
freqüência dos impulsos diminui até
alcançar o valor mínimo definido; ao
contrário, na modalidade ON-OFF, a
saída TTL é ativada quando o relé
correspondente do SETPOINT muda de posição,
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pressionar a tecla

para confirmar a escolha feita.

Ativando a modalidade proporcional, é preciso definir três parâmetros diferentes que permitem na
saída TTL funcionar de modo oportuno. Os parâmetros a definir são os seguintes:
1.
2.
3.
4.

Valor da medida de freqüência máxima
Valor da freqüência máxima (entre 0 e 999 imp/min)
Valor da freqüência em correspondência do SETPOINT.
Definição da amplitude do impulso.

Para definir o valor da medição de
freqüência máxima, devem ser

utilizadas as teclas
sucessivamente pressionar

a

tecla

para confirmar a escolha
feita.
Neste ponto, o instrumento necessita
do valor da freqüência máxima,

utilizar as teclas
sucessivamente pressionar a tecla

e

para confirmar a escolha
feita.
Definido o valor da freqüência
máxima, passamos a definir o valor
mínimo
da
mesma,
em
correspondência com a ativação do
SETPOINT.
Para efetuar tal definição, utilizar as

teclas

e

sucessivamente pressionar a tecla

para confirmar a escolha feita.
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9.2.6. Configuração ALARMES
O instrumento possui uma série de alarmes que podem ser configurados pelo usuário:
MAX O instrumento dispara o alarme, se aumentar além de uma determinada medida.
LOW – O instrumento dispara o alarme, se aumentar além de uma determinada medida.
OVER – O instrumento coloca-se em estado de alarme, quando supera um determinado período de
tempo e a medição não retorna aos valores de setpoint desejados.
No menu principal,

pressionar
aparecerem os dizeres
ALARM”.

quando
“MENU

Neste ponto é possível definir o
alarme MAX, pressionando as teclas

para definir o
valor de Ph superior ao qual o
instrumento deve se colocar em
estado de alarme e pressionar a tecla

para confirmar a escolha feita.

Seguindo no menu ALARM, é
possível definir o alarme MIN,
pressionando as teclas

para definir o
valor de Ph abaixo do qual o
instrumento deve se colocar em

estado de alarme e pressionar a tecla

para confirmar a escolha feita.
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Alarme OVER, o instrumento pode
ligar o alarme quando a medição não
chegar no valor de setpoint no tempo
previsto, para ativar tal função devese proceder da seguinte forma:

Utilizar as teclas

para estabelecer o valor em horas e minutos, pressionar a tecla

ser programado (hora ou minutos), confirmar a escolha feita com

para selecionar o campo a

.

Quando os caracteres “ALARM" acendem, durante o funcionamento normal do instrumento, os
contatos do relé correspondente são comutados, dando a possibilidade de sinalizar à distância o
estado de alarme, além do instante no qual se gera uma das situações ditas de alarme, bloqueia-se a
dosagem da seção correspondente METER 1, 2 o 3 (no caso do B3) e no monitor aparecem as
indicações representadas nos exemplos da tabela seguinte:
Alarme de Nível
Em uma das bombas
ligadas no SETPOINT 1
ou 2 da seção
METER 2
Saída AUX passa de
aberta normalmente para
fechada normalmente
Alarme de Máxima
Ativa-se quando é
superado o valor máximo
de medida, no qual o
instrumento deve ficar
bloqueado.
Saída AUX passa de
aberta normalmente para
fechada normalmente
Alarme de Mínima
Ativa-se quando é
superado o valor mínimo
de medida no qual o
instrumento deve ficar
bloqueado.
Saída AUX passa de
aberta normalmente para
fechada normalmente
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Alarme Desligado
Ativa-se quando é
superado o tempo máximo
previsto, no qual a medida
deve chegar no valor de
SETPOINT.
Saída AUX passa de
aberta normalmente para
fechada normalmente

9.3. Ativação manual do SETPOINT
Para auxiliar a fase de injeção, é possível ativar manualmente as saídas SETPOINT,
contemporaneamente à ativação da saída selecionada (SETPOINT 1 ou 2), é levada à freqüência
máxima a saída correspondente TTl e ao valor máximo a saída correspondente sob corrente (20
Ma).
Para efetuar tal operação deve-se acessar no menu do SETPOINT que se deseja ativar manualmente

e pressionar, contemporaneamente, as teclas

e

.

Enquanto as teclas são mantidas pressionadas, todas as saídas acima citadas continuarão ativadas.
9.4. Sensor de aproximação
Os instrumentos B2 e B3 possuem 2 entradas (B2) ou 3 (B3) denominadas REMOTAS, às quais é
possível conectar os sensores de aproximação (veja Fig. 1 e Fig. 3) que, inseridos no porta-sonda de
defluxo, sinalizam a presença de água no aparelho e, desta forma, a necessidade de iniciar o
controle.
É possível definir as modalidades de funcionamento das entradas REMOTE, através da
configuração do pontilhão J43 no B2 e dos pontilhões J43 e J44, no instrumento B3: inserindo a
Forquilha em correspondência da escrita INDEP, as entradas REMOTE tornam-se independentes
entre si e cada uma fornece a ativação ou desativação das saídas das seções METER a elas
associadas; ao contrário, inserindo a forquilha em correspondência à escrita SLAVE, continua
habilitada apenas a entrada REMOTE do METER 1, que controla todas as saídas presentes no
instrumento.
Para ativar o instrumento (METER 1, 2 ou 3), o sensor de proximidade deve estar Fechado
Normalmente.
9.5. Ligação em PT100
Como é possível observar pelo esquema de ligação, representado nas fig. 1 e 3, o instrumento prevê
a montagem das sondas PT100 com 3 fios.
Em relação a PT100 de dois pólos, é preciso curtocircuitar com uma forquilha os dois terminais do
borne marcados com "C" (fig. 1 e 3) e ligar os dois fios da PT100 entre um dos pólos "C" acima
citados e o terceiro pólo que está livre; para a de quatro fios, devem-se ligar ambos os fios de uma
dos dois pares de cabos "torcidos" no terceiro pólo e os outros dois fios do outro par "torcido" nos
dois pólos marcados com “C”.
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9.6. Inserção e remoção do cartão MMC
O instrumento fornece um registro de dados, recolhidos no Cartão de Memória tipo MMC. As
informações memorizadas são as seguintes: valor medido na unidade de tempo, estado dos
SETPOINT, estado dos alarmes.

Fig 11
9.6.1. Inserção do cartão MMC
Inserir o Cartão MMC, como indicado na Fig. 11, o LED acenderá por aproximadamente 3
segundos da confirmação da inserção correta sob carga, da memória por parte do instrumento.
Em caso de erro, o LED começa a piscar rapidamente, remover o Cartão de Memória, formatá-lo
através de um computador pessoal na modalidade FAT16 ou FAT32 e repetir o procedimento de
inserção acima citado.
No caso em que o Cartão de Memória continue a não funcionar, deve-se substituí-lo.
9.6.2. Remoção do cartão MMC
Com o instrumento ligado, pressionar a tecla SW até que o LED comece a piscar. Neste ponto, é
possível remover com segurança o Cartão de Memória.
ATENÇÃO
Para evitar possíveis quebras ou perdas eventuais dos dados recolhidos no Cartão de Memória, é
indispensável inserir duas baterias de tipo AA no porta-baterias indicado na Fig. 1
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9.6.3. Menu SAÍDAS SOB CORRENTE
O instrumento fornece duas saídas sob corrente, definidas pelo usuário. Para cada saída, é possível
definir o valor da medição de 4 a 20 mA.
No

menu

principal,

pressionar

quando aparecer a escrita
“MENU 4 20 mA”.

Utilizar as teclas
Para definir o valor do pH da
primeira saída sob corrente, a 4 mA.

Pressionar

para confirmar

Utilziar as teclas
Para definir o valor de pH da
primeira saída sob corrente, a 20
mA.

Pressionar

para confirmar

Utilizar as teclas
Para definir o valor de pH da
segunda saída sob corrente, a 4 mA.

Pressionar

para confirmar

Utilizar as teclas

para definir o
valor de pH da segunda saída sob
corrente, a 20 mA.

Pressionar

para confirmar.
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É possível ligar a saída sob corrente das bombas proporcionais, comandadas sob corrente. Neste
caso, deve-se coincidir o valor "baixo" da corrente (4 mA) com o SETPOINT definido no
instrumento e com base nas exigências da instalação, o valor "alto" da corrente (20 mA) com o
valor da medida, do qual se quer fazer iniciar a intervenção proporcional.

10. Perguntas da Versão Firmware
Nos instrumentos B2 e B3, estão presentes dois tipos diferentes de firmware:
• Firmware Controller – gestão da interface do usuário do dispositivo
• Firmware Meter – gestão da entrada do instrumento (METER 1, 2 ou 3).
Pressionar contemporaneamente as
teclas

,
no monitor aparecem os caracteres,
indicando a versão do Firmware
Controller.

Pressionar a tecla
para
visualizar as versões do Firmware
Meter, relacionadas a cada entrada
do instrumento. Pressionar duas
vezes a tecla acima, para o
instrumento B2 e três vezes para o
instrumento B3.

Pressionar a tecla
instrumento.

para voltar para a modalidade de visualização “NORMAL” do
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11. Procedimento de RESET

Dentro de 15 segundos depois de ligar o instrumento, pressionar a tecla
principal; no monitor, aparecerá a seguinte escrita:

Pressionar contemporaneamente as teclas
escrita:

e entrar no menu

, no monitor aparecerá a seguinte

Neste ponto, é possível efetuar dois tipos diferentes de RESET:

Pressionar duas vezes consecutivas as teclas
efetuar um RESET total (retorno à configuração de fábrica).

, seguidas pela tecla

. Para

Pressionar duas vezes consecutivas as teclas
, seguidas pela tecla
. Para
efetuar um RESET parcial (retorno à configuração de fábrica, mantendo a calibração da sonda).
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