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1.1  Histórico do software

Consulta-se a "Electronic Revision (ER)" (revisão do eletrónico), para documentar o estado da 
revisão do equipamento eletrónico segundo NE 53 para todos os dispositivos GDC. A RE permite 
ver facilmente se diagnósticos de avarias ou alterações de grande entidade foram feitas no 
equipamento e como as mesmas afetaram a respetiva compatibilidade.

1 Alterações compatíveis descendentes e correção de erros sem qualquer efeito sobre o 
funcionamento (por exemplo, erros de ortografia no visor)

2-_ Alterações compatíveis descendentes no hardware e/ou software de interfaces:

H HART®

P PROFIBUS

F Foundation Fieldbus

M Modbus

X todas as interfaces

3-_ Alterações compatíveis descendentes no hardware e/ou software de entradas e saídas:

I Saída de corrente

F, P Saída de frequência / pulsos

S Saída de estado

C Entrada de controlo

CI Entrada de corrente

X todas as entradas e saídas

4 Alterações compatíveis descendentes com novas funções

5 Alterações incompatíveis, ou seja, que exigem a mudança do equipamento eletrónico.

Tabela 1-1: Descrição das modificações

INFORMAÇÃO!
Na tabela abaixo a letra "_" representa um marcador para possíveis combinações alfanuméricas 
de múltiplos dígitos, dependendo da versão disponível.

Data de 
publicação

Electronic Revision (Revisão 
do eletrónico)

Alterações e 
compatibilidade

Documentação

06-09-2012 ER 1.0.0_ - MA MFC400 R01

12-03-2013 ER 1.0.1_ 1 MA MFC400 R02

27-06-2013 ER 1.0.2_ 1; 2-M; 2-H MA MFC400 R02

27-06-2013 ER 1.0.3_ 1; 2-F; 2-P; 2-X MA MFC400 R02

04-11-2013 ER 1.0.4_ 2-H; 3-P; 3-F MA MFC400 R03

06-05-2014 ER 1.0.5_ 1 MA MFC400 R03

08-08-2014 ER 1.0.6_ 1; 3-P; 3-I; 2-H MA MFC400 R03

08-2017 ER 1.0.7_ 1 MA MFC400 R04

10-2017 ER 1.0.8_ 1 MA MFC400 R04

Tabela 1-2: Alterações e efeitos sobre a compatibilidade
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1.2  Uso pretendido

Os medidores de vazão mássica foram concebidos exclusivamente para medir diretamente a 
vazão mássica, a densidade e a temperatura do produto, como também para medir 
indiretamente determinados parâmetros, tais como o volume total e a concentração de 
substâncias dissolvidas, assim como a vazão volumétrica.

1.3  Certificação CE

Este dispositivo cumpre com as versões mais recentes e atualizadas do seguinte:

• Diretiva CEM
• Diretiva ATEX
• Diretiva de baixa tensão
• Diretiva para equipamentos de pressão

O fabricante declara a conformidade e no dispositivo foi aposta a marca CE.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

CUIDADO!
Para dispositivos utilizados em aplicações SIL, aplicam-se notas de segurança adicionais. Para 
obter informações detalhadas, consulte o "Manual de segurança".

AVISO!
Se o dispositivo não for utilizado de acordo com as condições de operação (consulte o capítulo 
"Dados técnicos"), a proteção pretendida pode ser afetada.

INFORMAÇÃO!
Este dispositivo é um dispositivo do Grupo 1, Classe A, conforme especificado na norma 
CISPR11:2009. Destina-se à utilização em ambientes industriais. É possível que existam 
dificuldades potenciais para garantir a compatibilidade eletromagnética em outros ambientes 
devido a perturbações quer conduzidas, quer irradiadas.

Marca CE
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1.4  Instruções de segurança do fabricante

1.4.1  Copyright e proteção de dados

Os conteúdos deste documento foram criados com um enorme cuidado. Contudo, não 
fornecemos qualquer garantia que de os conteúdos estejam corretos, ou totalmente 
atualizados.

Os conteúdos e trabalhos deste documento estão sujeitos ao copyright. Os contributos de 
terceiros são indicados em conformidade. A reprodução, processo, divulgação e qualquer tipo de 
utilização fora daquilo que é permitido ao abrigo do copyright, requer a autorização por escrito 
do respectivo autor e/ou fabricante.

O fabricante tenta sempre observar os copyrights dos outros e apresentar trabalhos criados 
internamente ou trabalhos do domínio público.

A recolha de dados pessoais (tais como nomes, moradas ou endereços de e-mail) nos 
documentos do fabricante é sempre numa base voluntária, quando possível. Quando que viável, 
é sempre possível fazer uso das ofertas e serviços sem fornecer quaisquer dados pessoais.

Chamamos a sua atenção para o facto de que a transmissão de dados na Internet (p. ex. nas 
comunicações por e-mail) poderá acarretar falhas na segurança. Não é possível proteger 
completamente esses dados do acesso por parte de terceiros. 

Pelo presente proibimos expressamente a utilização de dados de contato publicados como parte 
do nosso dever de publicar qualquer publicação para o fim de nos enviar quaisquer materiais 
publicitários ou informativos que não tenhamos expressamente solicitado. 

1.4.2  Declaração de isenção de responsabilidade

O fabricante não será responsável por danos de qualquer natureza causados pela utilização dos 
seus produtos, incluindo, mas não se limitando a danos diretos, indiretos, acidentais e 
consequentes. 

Esta exoneração de responsabilidade não se aplica no caso do fabricante ter agido 
deliberadamente ou com grande negligência. No caso de qualquer lei aplicável não permitir 
esses limites sobre garantias implícitas ou a exclusão de limitação de certos danos, poderá, se 
tal lei se aplicar a si, não estar sujeito em parte ou na íntegra à exoneração de responsabilidade, 
exclusões ou limitações anteriores. 

Qualquer produto comprado ao fabricante está garantido em conformidade com a 
documentação relevante do produto e com os nossos Termos e Condições de Venda. 

O fabricante reserva-se o direito de alterar o conteúdo dos seus documentos, incluindo esta 
exoneração de responsabilidade seja de que forma for, em qualquer altura, por qualquer razão, 
sem aviso prévio e não será responsável, seja de que forma for, por possíveis consequências 
dessas alterações.



1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

10 

MFC 400

www.krohne.com 11/2017 - 4005288602 - MA MFC400 ER1.0 R04 pt

1.4.3  Responsabilidade sobre o produto e garantia

O operador deverá ser responsável pela adequabilidade do dispositivo para o fim específico. O 
fabricante não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências de má utilização por parte 
do operador. Uma instalação e utilização incorreta dos dispositivos (sistemas) resultarão na 
anulação da garantia. Os respectivos "Termos e Condições Standard" que forma a base do 
contrato de venda deverão também aplicar-se.

1.4.4  Informação relativa à documentação

Para evitar ferimentos do utilizador ou danos no dispositivo, é essencial que leia as informações 
presentes neste documento e que cumpra as normas nacionais, requisitos de segurança e 
normas de prevenção de acidentes aplicáveis.

Se este documento não se encontrar no seu idioma e se tiver problemas na compreensão do 
texto, aconselhamo-lo a contactar o seu representante local para obter assistência. O fabricante 
não aceita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos decorrentes de uma má 
compreensão das informações presentes neste documento.

Este documento é fornecido para o ajudar a estabelecer as condições de operação que permitam 
uma utilização segura e eficiente deste dispositivo. Neste documento, são também descritas 
considerações e precauções especiais que aparecem na forma dos ícones mostrados a seguir.
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1.4.5  Avisos e símbolos utilizados

Os avisos de segurança são indicados pelos seguintes símbolos.

•  MANUSEIOMANUSEIOMANUSEIOMANUSEIO
Este símbolo indica todas as instruções relativas às ações que devem ser realizadas pelo 
operador na sequência especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo refere-se a todas as consequências importantes das ações anteriores.

1.5  Instruções de segurança para o operador

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato durante o trabalho com a eletricidade.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato de queimaduras causado pelo calor ou por superfícies 
quentes.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato presente quando este dispositivo é utilizado numa 
atmosfera perigosa.

PERIGO!
Estes avisos devem ser cuidadosamente respeitados. Uma não observância, ainda que parcial, 
destes avisos pode resultar em danos sérios para a saúde ou até mesmo a morte. Existe 
também o risco de danificar gravemente o dispositivo ou partes do equipamento do operador.

AVISO!
A não observância deste aviso de segurança, ainda que apenas parcial, acarreta o risco de 
problemas sérios de saúde. Existe também o risco de danificar gravemente o dispositivo ou 
partes do equipamento do operador.

CUIDADO!
Não respeitar estas instruções pode resultar em danos para o dispositivo ou para partes do 
equipamento do operador.

INFORMAÇÃO!
Estas instruções contêm informações importantes sobre o manuseio do dispositivo.

AVISO LEGAL!
Esta nota contém informações sobre directivas e normas estatutárias.

AVISO!
Em geral, os dispositivosdo fabricante apenas podem ser instalados, comissionados, operados e 
sujeitos a manutenção por parte de pessoal técnico qualificado e autorizado. 
Este documento é fornecido para o ajudar a estabelecer as condições de operação que permitam 
uma utilização segura e eficiente deste dispositivo.
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2.1  Âmbito de fornecimento

INFORMAÇÃO!
Inspecione cuidadosamente as embalagens quanto a danos ou sinal de tratamento descuidado. 
Comunique quaisquer danos à empresa transportadora e à representação local.

INFORMAÇÃO!
Verifique a lista de encomenda para controlar se recebeu todos os itens encomendados.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi entregue de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correta na placa de 
identificação.

Figura 2-1: Âmbito de fornecimento

1  Dispositivo na versão segundo a encomenda
2  Documentação (protocolo de calibração, certificação de fábrica e material se solicitada, CD-ROM com documentação 

de produto para sensor de vazão e conversor de sinal)
3  Cabo de sinal (só para versão remota)

Sensor de vazão Sensor de vazão + conversor de sinal MFC 400

Versão compacta Alojamento de campo, versão 
remota

OPTIMASS 1000 OPTIMASS 1400 C OPTIMASS 1400 F

OPTIMASS 2000 OPTIMASS 2400 C OPTIMASS 2400 F

OPTIMASS 3000 OPTIMASS 3400 C OPTIMASS 3400 F

OPTIMASS 6000 OPTIMASS 6400 C OPTIMASS 6400 F

OPTIMASS 7000 OPTIMASS 7400 C OPTIMASS 7400 F

Tabela 2-1: Possibilidade de combinação de conversor de sinal/sensor de vazão
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2.2  Descrição do dispositivo

Os medidores de vazão mássica foram concebidos exclusivamente para medir diretamente a 
vazão mássica, a densidade e a temperatura do produto, como também para medir 
indiretamente determinados parâmetros, tais como o volume total, a concentração de 
substâncias dissolvidas e a vazão volumétrica.

O dispositivo de medição que adquiriu é fornecido pronto para funcionar. As definições de fábrica 
dos dados operacionais foram feitas em conformidade com as especificações da sua 
encomenda.

Estão disponíveis as seguintes versões:
• Versão compacta (o conversor de sinal é montado diretamente sobre o sensor de vazão)
• Versão remota (ligação elétrica ao sensor de vazão através de um cabo de corrente de campo 

e de sinal)

Figura 2-2: Versões com tubo dobrado

1  Versão compacta
2  Sensor de vazão com caixa de ligação
3  Alojamento de campo

Figura 2-3: Versões com tubo reto

1  Versão compacta
2  Sensor de vazão com caixa de ligação
3  Alojamento de campo
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2.2.1  Alojamento de campo

Figura 2-4: Construção do alojamento de campo

1  Cobertura, compartimento de terminal para fonte de alimentação e entradas/saídas
2  Cobertura, compartimento de terminal para fonte de alimentação e entradas/saídas
3  Cobertura, compartimento de terminais do sensor de vazão
4  Bucim para cabo de sinal do sensor de vazão
5  Bucim para cabo de corrente de campo do sensor de vazão
6  Bucim para fonte de alimentação
7  Bucim para entradas e saídas
8  Placa de montagem para montagem em tubo e mural

INFORMAÇÃO!
Sempre que uma tampa do alojamento é aberta, a rosca deverá ser limpa e lubrificada. Use 
exclusivamente uma massa lubrificante isenta de resina e ácido.
Certifique-se de que a junta do alojamento fica corretamente instalada, limpa e não danificada.
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2.3  Placas de identificação

2.3.1  Exemplo de uma placa de identificação

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi entregue de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correta na placa de 
identificação.

Figura 2-5: Exemplo de uma placa de identificação

1  Informação relativa a certificados: Certificado Ex, certificado de teste "CE de tipo", certificados relativos a higiene, etc.
2  Certificados relativos a limiares
3  Informações adicionais sobre documentação, calibração e patentes
4  Categoria de proteção
5  Dados da ligação elétrica
6  Revisão do software e hardware (Revisão dos eletrónicos), número CG, número de encomenda para conversor de sinal 

e sensor de vazão
7  Designação do produto
8  Endereço do fabricante
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2.3.2  Dados da ligação elétrica de entradas/saídas (exemplo de versão básica)

• A = modo ativo, o conversor de sinal fornece a alimentação para a ligação dos dispositivos 
subsequentes

• P = modo passivo, necessária fonte de alimentação externa para o funcionamento dos 
dispositivos subsequentes

• N/C = terminais de ligação não conectados

Figura 2-6: Exemplo de uma placa de identificação para dados de ligação elétrica das entradas e saídas

1  Alimentação (CA: L e N; CC: L+ e L-; PE para ≥ 24 VCA; FE para ≤ 24 VCA e CC)
2  Dados de ligação para o terminal de ligação D/D-
3  Dados de ligação para o terminal de ligação C/C-
4  Dados de ligação para o terminar de ligação B/B-
5  Dados de ligação para o terminal de ligação A/A-; A+ apenas operável na versão básica

AVISO!
Não utilize os terminais A+ e A- ao mesmo tempo. O sistema seria danificado pela tensão direta 
de 24 VCC e por uma corrente de pico de 1 A.
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3.1  Notas gerais sobre a instalação

3.2  Armazenamento

• Armazene o medidor de vazão num local seco e sem pó.
• Evite a luz solar direta contínua.
• Armazene o dispositivo na sua embalagem original.
• Temperatura de armazenagem: -50...+70°C / -58...+158°F

3.3  Transporte

Conversor de sinal
• Nenhum requisito especial.

Versão compacta
• Não levante o dispositivo pelo alojamento do conversor de sinal.
• Não use correias de elevação.
• Para transportar dispositivos flangeados, utilize cintas de elevação. Coloque-os à volta de 

ambas as ligações de processo

3.4  Especificações de instalação

INFORMAÇÃO!
Inspecione cuidadosamente as embalagens quanto a danos ou sinal de tratamento descuidado. 
Comunique quaisquer danos à empresa transportadora e à representação local.

INFORMAÇÃO!
Verifique a lista de encomenda para controlar se recebeu todos os itens encomendados.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi entregue de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correta na placa de 
identificação.

INFORMAÇÃO!
As precauções que se seguem devem ser tomadas para assegurar uma instalação fiável.
• Certifique-se de que há espaço suficiente nos lados.
• O dispositivo não deve ser aquecido por calor radiado (por ex. exposição ao sol) a uma 

temperatura da superfície do compartimento eletrónico superior à temperatura ambiente 
máxima permitida. Se for necessário prevenir danos causados por fontes de calor, uma 
proteção contra o calor (por ex. um para-sol) deverá ser instalada.

• Os conversores de sinal instalados em quadros de comando requerem um arrefecimento 
adequado, por ex., através de ventoinha ou permutador de calor.

• Não exponha o conversor de sinal a vibrações intensas.
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3.5  Montagem da versão compacta

3.6  Montagem do alojamento de campo, versão remota

3.6.1  Montagem do tubo

1  Fixe o conversor de sinal ao tubo.
2  Aperte o conversor de sinal usando parafusos U e anilhas standard.
3  Aperte as porcas.

CUIDADO!
A rotação do compartimento da versão compacta não é permitida.

INFORMAÇÃO!
O conversor de sinal é montado diretamente sobre o sensor de vazão. Para instalação do 
medidor de vazão, observe as instruções fornecidas na documentação do produto para o 
medidor de vazão.

CUIDADO!
Observações para aplicações sanitárias
• Para prevenir a contaminação e depósitos de sujidade atrás da placa de montagem, é 

necessário instalar um bujão de cobertura entre a parede e a placa de montagem.
• A montagem em tubo não é adequada para aplicações sanitárias!

INFORMAÇÃO!
Os materiais e ferramentas de montagem não fazem parte do fornecimento. Use os materiais e 
ferramentas de montagem em conformidade com as diretivas de saúde ocupacional e 
segurança, aplicáveis.

Figura 3-1: Montagem do tubo do alojamento de campo
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3.6.2  Montagem mural

1  Prepare os furos com ajuda da placa de montagem. Para maiores informações consultar Pla-
ca de montagem do alojamento de campo na página 135.

2  Aperte firmemente a placa de montagem à parede.
3  Aperte o conversor de sinal à placa de montagem, com as porcas e anilhas.

Figura 3-2: Montagem mural do alojamento de campo

Figura 3-3: Montagem de vários dispositivos próximos uns dos outros

a ≥ 600 mm / 23,6"
b ≥ 250 mm / 9,8"
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3.6.3  Rotação do visor da versão de alojamento de campo

O visor da versão de alojamento de campo pode ser girado em intervalos de 90°
1  Desaparafuse a tampa do visor e da unidade de controlo de funcionamento.
2  Usando uma ferramenta apropriada, puxe os dois extratores metálicos para a esquerda e di-

reita do visor.
3  Puxe o visor entre os dois extratores metálicos e rode-o para a posição pretendida.
4  Coloque novamente o visor e depois os extratores metálicos no alojamento.
5  Volte a colocar a tampa e aperte-a à mão.

Figura 3-4: Rotação do visor da versão de alojamento de campo

CUIDADO!
O cabo de fita do visor não deve ser dobrado nem torcido repetidamente.

INFORMAÇÃO!
Sempre que uma tampa do alojamento é aberta, a rosca deverá ser limpa e lubrificada. Use 
exclusivamente uma massa lubrificante isenta de resina e ácido.
Certifique-se de que a junta do alojamento fica corretamente instalada, limpa e não danificada.
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4.1  Instruções de segurança

4.2  Notas importantes sobre a ligação elétrica

PERIGO!
Todos os trabalhos efetuados nas ligações elétricas apenas devem ser realizados com a 
alimentação desligada. Anote os dados relativos à tensão indicados na placa de identificação!

PERIGO!
Cumpra os regulamentos nacionais relativos às instalações eléctricas!

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

AVISO!
Respeite em todas as circunstâncias os regulamentos locais relativos à saúde e à segurança no 
trabalho. Todos os serviços nos componentes elétricos do dispositivo de medição podem ser 
executados apenas por especialistas devidamente qualificados.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi entregue de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correta na placa de 
identificação.

PERIGO!
A ligação elétrica é feita de acordo com diretiva VDE 0100 "Regulamentos para a colocação em 
funcionamento em instalações de alta tensão acima de 1000 V" ou regulamentos nacionais 
equivalentes.

PERIGO!
O aparelho deve ser ligado à terra em conformidade com os regulamentos a fim de se proteger o 
pessoal contra choques elétricos.

CUIDADO!
• Utilize cabos e bucins adequados paras os vários cabos elétricos.
• O sensor de vazão e conversor de sinal foram configurados juntos na fábrica. Por este motivo, 

é necessário ligar os dispositivos aos pares.
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4.3  Requisitos do cabo de sinal

Especificações para cabos de sinal padrão
• 5 circuitos de pares entrançados (24 AWG)
• Espessura do isolamento dos cabos: ≥ 0,2 mm/0,008"
• Cada par de cabo blindado com película e fio de dreno
• Película global/blindagem trançada
• Cor da caixa: cinzento
• Cor dos fios:

Par 1: amarelo/preto
Par 2: verde/preto
Par 3: azul/preto
Par 4: vermelho/preto
Par 5: branco/preto

• Voltagem de teste: ≥ 100 VCA
• Intervalo de temperatura: -40...+85°C / -40...+185°F
• Capacidade entre os cabos: ≤ 41 pF/m
• Capacidade comparada a revestimento: ≤ 73 pF/m
• Indutância: ≤ 0,8 µH/m

Especificações para cabos em áreas perigosas
• 5 circuitos de pares entrançados (24 AWG)
• Espessura do isolamento dos cabos: ≥ 0,2 mm/0,008"
• Cada par de cabo blindado com película e fio de dreno
• Película global/blindagem trançada
• Cor da caixa: azul
• Cor dos fios:

Par 1: amarelo/preto
Par 2: verde/preto
Par 3: azul/preto
Par 4: vermelho/preto
Par 5: branco/preto

• Voltagem de teste: ≥ 100 VCA
• Intervalo de temperatura: -40...+85°C / -40...+185°F
• Capacidade entre os cabos: ≤ 41 pF/m
• Capacidade comparada a revestimento: ≤ 73 pF/m
• Indutância: ≤ 0,8 µH/m

CUIDADO!
É fortemente recomendável que o cabo de sinal para medidores remotos seja fornecido pelo 
fabricante.
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4.4  Ligação dos cabos de sinal

4.4.1  Ligação do cabo de sinal - alojamento de campo e caixa de ligação para sensor de 
vazão

1  Desaparafuse a tampa do compartimento do terminal.
2  Passe o cabo de sinal preparado, através do bucim.
3  Fixe o cabo de sinal utilizando a mola.
4  Ligue os condutores elétricos como segue. A blindagem deve ser também ligada ao terminal 

mola.
5  Volte a colocar a tampa e aperte-a à mão.

PERIGO!
Os cabos só podem ser ligados quando a alimentação elétrica estiver desligada.

PERIGO!
O aparelho deve ser ligado à terra em conformidade com os regulamentos a fim de se proteger o 
pessoal contra choques elétricos.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

AVISO!
Respeite em todas as circunstâncias os regulamentos locais relativos à saúde e à segurança no 
trabalho. Todos os serviços nos componentes elétricos do dispositivo de medição podem ser 
executados apenas por especialistas devidamente qualificados.

Figura 4-1: Ligação do cabo de sinal - alojamento de campo e caixa de ligação para sensor de vazão
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Cabo Ligação de terminais

Par de cabo Cor

1 amarelo X1 SA+

1 preto X1 SA-

2 verde X1 SB+

2 preto X1 SB-

3 azul X2 T1

3 preto X2 T2

4 vermelho X2 T3

4 preto X2 T4

5 branco X3 DR+

5 preto X3 DR-

Tabela 4-1: Código de cores dos cabos

INFORMAÇÃO!
Sempre que uma tampa do alojamento é aberta, a rosca deverá ser limpa e lubrificada. Use 
exclusivamente uma massa lubrificante isenta de resina e ácido.
Certifique-se de que a junta do alojamento fica corretamente instalada, limpa e não danificada.
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4.4.2  Esquema de ligações

4.5  Ligação à terra do sensor de vazão

• O sensor de vazão deve estar devidamente ligado à terra.
• O cabo de ligação à terra não deverá transmitir quaisquer tensões de interferência.
• Não use o cabo de ligação à terra para ligar ao mesmo tempo mais do que um dispositivo à 

terra.
• Os sensores de medição são ligados à terra através de um condutor funcional de ligação à 

terra FE.
• Em áreas perigosas, a ligação à terra é utilizada ao mesmo tempo para união equipotencial. 

Instruções adicionais referentes à ligação à terra estão contidas na "Documentação Ex" 
suplementar, que é fornecida apenas com equipamento destinado a áreas perigosas.

PERIGO!
O aparelho deve ser ligado à terra em conformidade com os regulamentos a fim de se proteger o 
pessoal contra choques elétricos.

Figura 4-2: Esquema de ligações

1  Compartimento de terminal elétrico para sensor de vazão
2  Compartimento de terminal do sensor de vazão
3  Ligue a blindagem ao terminal mola (fio de dreno e blindagem geral)

PERIGO!
Não deve haver diferença no potencial entre o sensor de vazão e o alojamento ou terra de 
proteção do conversor de sinal!
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4.6  Ligação da alimentação - todas as variantes de alojamento

• A categoria de proteção depende das versões do alojamento (IP65...67 ou NEMA4/4X/6).
• Os alojamentos dos dispositivos, que foram concebidos para proteger o equipamento 

eletrónico da poeira e humidade, deverão ser sempre mantidos bem fechados. As distâncias 
de fuga e folgas de afastamento são dimensionadas segundo a VDE 0110 e IEC 60664 para 
severidade de poluição 2. Os circuitos de alimentação são concebidos para categoria de 
sobretensão III e os circuitos de saída para categoria de sobretensão II.

• É necessário providenciar uma proteção de fusível (IN ≤ 16 A) para o circuito de alimentação 
de entrada, assim como um seccionador (interruptor, disjuntor) para isolar o conversor de 
sinal, que deve ser fornecido próximo do dispositivo. O seccionador deve ser marcado como 
seccionador para este dispositivo.

100...230 VCA (gama de tolerância: -15% / +10%)
• Tenha em atenção tensão e frequência de alimentação (50...60 Hz) na placa de identificação.
• O terminal de terra de proteção PEPEPEPE da fonte de alimentação deve ser ligado ao terminal U 

separado no compartimento de terminais do conversor de sinal.

24 VCC (gama de tolerância: -55% / +30%)
24 VCA/CC (gama de tolerância: CA: -15% / +10%; CC: -25% / +30%)
• Tenha em atenção os dados na placa de identificação!
• Por razões de processo de medição, uma terra funcional FEFEFEFE deve ser ligada ao terminal U 

separado no compartimento de terminais do conversor de sinal.
• Ao ligar a tensões funcionais extra baixas, providencie uma facilidade de separação de 

proteção (PELV) (de acordo com VDE 0100 / VDE 0106 e/ou IEC 60364 / IEC 61140 ou normas 
nacionais relevantes).

PERIGO!
O aparelho deve ser ligado à terra em conformidade com os regulamentos a fim de se proteger o 
pessoal contra choques elétricos.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

INFORMAÇÃO!
240 VCA + 5% está incluído na gama de tolerância.

INFORMAÇÃO!
Para 24 VCC, 12 VCC - 10% é incluído na gama de tolerância.
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4.7  Entradas e saídas, descrição geral

4.7.1  Combinações das entradas/saídas (E/S)

Este conversor de sinal está disponível com várias combinações de entradas/saídas.

Versão básica
• Tem 1 saída de corrente, 1 saída de pulsos e 2 saídas de estado/chaves limite.
• A saída de pulsos pode ser definida como uma saída de estado/chave limite e uma das saídas 

de estado como entrada de controlo.

Versão Ex i
• Dependendo da tarefa, o dispositivo pode ser configurado com vários módulos de saída.
• As saídas de corrente podem ser ativas ou passivas.
• Opcionalmente disponível também com Fundação Fieldbus e Profibus PA

Versão modular
• Dependendo da tarefa, o dispositivo pode ser configurado com vários módulos de saída.

Sistemas de barramento
• O dispositivo permite interfaces de barramento intrinsecamente seguros e não 

intrinsecamente seguros em combinação com módulos adicionais.
• Para ligação e funcionamento de sistemas de barramento, consulte as instruções 

suplementares.

Opção Ex
• Para áreas perigosas, podem ser entregues todas as variantes de entradas/saídas para os 

designs de alojamento C e F com compartimento de terminais nas versões Ex d (caixa à prova 
de pressão) ou Ex e (segurança aumentada).

• Para ligação e operação de dispositivos Ex, tome nota das instruções suplementares.

Figura 4-3: Ligação à alimentação elétrica

1  100...230 VCA (-15% / +10%), 22 VA
2  24 VCC (-55% / +30%), 12 W
3  24 VCA/CC (CA: -15% / +10%; CC: -25% / +30%), 22 VA ou 12 W
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4.7.2  Descrição do número CG

Os últimos 3 dígitos do número CG (5, 6 e 7) indicam a atribuição das ligações de terminais. 
Consulte os exemplos apresentados a seguir.

Figura 4-4: Marcação (número CG) dos módulos eletrónicos e variantes de entrada/saída

1  Número ID: 3
2  Número ID: 0 = standard; 9 = especial
3  Opção de alimentação
4  Apresentação (versões do idioma)
5  Versão entrada/saída (E/S)
6  1º módulo opcional para terminal de ligação A
7  2º módulo opcional para terminal de ligação A

CG 330 11 100 100...230 VCA e apresentação standard; E/S básicas: Ia ou Ip e Sp/Cp e Sp e Pp/Sp

CG 330 11 7FK 100...230 VCA e apresentação standard; E/S modulares: Ia e PN/SN e módulo opcional PN/SN e CN

CG 330 81 4EB 24 VCC e apresentação standard; E/S modulares: Ia e Pa/Sa e módulo opcional Pp/Sp e Ip

Tabela 4-2: Exemplos de número CG

Abreviatura N.º do identificador CG Descrição

Ia A Saída de corrente ativa

Ip B Saída de corrente passiva

Pa / Sa C Saída de pulsos ativa, saída de frequência, saída de estado ou chave 
limite (alterável)

Pp / Sp E Saída de pulsos passiva, saída de frequência, saída de estado ou chave 
limite (alterável)

PN / SN F Saída de pulsos passiva, saída de frequência, saída de estado ou chave 
limite de acordo com NAMUR (alterável)

Ca G Entrada de controlo ativa

Cp K Entrada de controlo passiva

CN H Entrada de controlo ativa para NAMUR
O conversor de sinal monitoriza eventuais roturas de cabos e curtos-
circuitos de acordo com EN 60947-5-6. Os erros são indicados no visor 
LCD.
Mensagens de erro possíveis através da saída de estado.

- 8 Nenhum módulo adicional instalado

- 0 Não é possível mais um módulo

Tabela 4-3: Descrição de abreviaturas e identificador CG para possíveis módulos opcionais em terminais A e B
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4.7.3  Versões fixas, inalteráveis de entrada/saída

Este conversor de sinal está disponível com várias combinações de entradas/saídas.

• As caixas cinzentas nas tabelas indicam terminais de ligação não atribuídos ou não 
utilizados.

• Na tabela, são retratados apenas os digitos finais do número CG.
• A ligação do terminal A é apenas operável na versão básica de entrada/saída.

N.º CG Terminais de ligação

A+ A A- B B- C C- D D-

Entradas/saídas (E/S) básicas (standard)
1 0 0 Ip + HART® passiva  1 Sp / Cp passiva  2 Sp passiva Pp / Sp passiva  2

Ia + HART® ativa  1

E/S Ex i (opção)
2 0 0 Ia + HART® ativa PN / SN NAMUR  2

3 0 0 Ip + HART ® passiva PN / SN NAMUR 2

2 1 0 Ia ativa PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

Ia + HART® ativa PN / SN NAMUR  2

3 1 0 Ia ativa PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

Ip + HART ® passiva PN / SN NAMUR  2

2 2 0 Ip passiva PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

Ia + HART® ativa PN / SN NAMUR  2

3 2 0 Ip passiva PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

Ip + HART ® passiva PN / SN NAMUR  2

PROFIBUS PA (Ex i) (opção)
D 0 0 PA+ PA- PA+ PA-

Dispositivo FISCO Dispositivo FISCO

D 1 0 Ia ativa PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

PA+ PA- PA+ PA-

Dispositivo FISCO Dispositivo FISCO

D 2 0 Ip passiva PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

PA+ PA- PA+ PA-

Dispositivo FISCO Dispositivo FISCO

FOUNDATION Fieldbus (Ex i) (opção)
E 0 0 V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Dispositivo FISCO Dispositivo FISCO

E 1 0 Ia ativa PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Dispositivo FISCO Dispositivo FISCO

E 2 0 Ip passiva PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

V/D+ V/D- V/D+ V/D-

Dispositivo FISCO Dispositivo FISCO

1 Função alterada por religação
2 Alterável
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4.7.4  Versões alteráveis de entrada/saída

Este conversor de sinal está disponível com várias combinações de entradas/saídas.

• As caixas cinzentas nas tabelas indicam terminais de ligação não atribuídos ou não 
utilizados.

• Na tabela, são retratados apenas os digitos finais do número CG.
• Term. = Terminais (de ligação)

N.º CG Terminais de ligação

A+ A A- B B- C C- D D-

E/S modulares (opção)
4 _ _ máx. 2 módulos opcionais para term. A + B Ia + HART® ativa Pa / Sa ativa  1

8 _ _ máx. 2 módulos opcionais para term. A + B Ip + HART ® passiva Pa / Sa ativa  1

6 _ _ máx. 2 módulos opcionais para term. A + B Ia + HART® ativa Pp / Sp passiva  1

B _ _ máx. 2 módulos opcionais para term. A + B Ip + HART ® passiva Pp / Sp passiva  1

7 _ _ máx. 2 módulos opcionais para term. A + B Ia + HART® ativa PN / SN NAMUR  1

C _ _ máx. 2 módulos opcionais para term. A + B Ip + HART ® passiva PN / SN NAMUR  1

PROFIBUS PA (opção)
D _ _ máx. 2 módulos opcionais para term. A + B PA+ (2) PA- (2) PA+ (1) PA- (1)

FOUNDATION Fieldbus (opção)
E máx. 2 módulos opcionais para term. A + B V/D+ (2) V/D- (2) V/D+ (1) V/D- (1)

PROFIBUS DP (opção)
F _ 0 1 módulo opcional 

para term. A
Termina-
ção P

RxD/TxD-
P(2)

RxD/TxD-
N(2)

Termina-
ção N

RxD/TxD-
P(1)

RxD/TxD-
N(1)

Modbus (opção)
G _ _  2 máx. 2 módulos opcionais para term. A + B Comum Sign. B 

(D1)
Sign. A 
(D0)

H _ _  3 máx. 2 módulos opcionais para term. A + B Comum Sign. B 
(D1)

Sign. A 
(D0)

1 Alterável
2 Terminador de barramento não ativado
3 Terminador de barramento ativado
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4.8  Descrição das entradas e saídas

4.8.1  Saída de corrente

• Todas as entradas são isoladas galvanicamente entre si e de todos os outros circuitos.
• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser ajustados.
• Modo passivo:

Alimentação externa Uext ≤ 32 VCC a I ≤ 22 mA

• Modo ativo:
Impedância de carga RL ≤ 1 kΩ a I ≤ 22 mA;
RL ≤ 450 Ω a I ≤ 22 mA para saídas Ex i

• Automonitorização: interrupção ou impedância de carga demasiado alta no loop de saída de 
corrente

• Mensagem de erro possíve através da saída de estado, indicação do erro no visor LCD.
• A deteção de erro do valor atual pode ser ajustada. Predefinição: 3,6 mA
• Conversão automática de gama através de limiar ou entrada de controlo. A gama de 

configuração para o limiar é entre 5 e 80% de Q100%, ± 0...5% histerese (rácio correspondente 
da gama menor à maior de 1:20 a 1:1,25).
A sinalização da faixa ativa é possível através de uma saída de estado (ajustável).

• É possível avançar/inverter a medição do vazão (modo F/R).

INFORMAÇÃO!
As saídas de corrente devem estar ligadas dependendo da versão! As versões de E/S e 
entradas/saídas que estão instaladas no seu conversor de sinal estão indicadas no autocolante 
da tampa do compartimento de terminais.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações consultar Descrição das entradas e saídas na página 37 e consultar 
Dados técnicos na página 124.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.
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4.8.2  Saída de pulsos e saída de frequência

• Todas as entradas são isoladas galvanicamente entre si e de todos os outros circuitos.
• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser ajustados.
• Modo passivo: 

Fonte de alimentação externa necessária: Uext ≤ 32 VCC
I ≤ 20 mA a f ≤ 10 kHz (sobrefaixa até fmáx ≤ 12 kHz)
I ≤ 100 mA a f ≤ 100 Hz

• Modo ativo: 
Utilização da fonte de alimentação interna: Unom = 24 VCC
I ≤ 20 mA a f ≤ 10 kHz (sobrefaixa até fmáx ≤ 12 kHz)
I ≤ 20 mA a f ≤ 100 Hz

• Modo NAMUR:
Passivo de acordo com EN 60947-5-6;
f ≤ 10 kHz (sobrefaixa até fmáx ≤ 12 kHz)

• Escala: 
Saída de frequência: em pulsos por unidade de tempo (p. ex. 1000 pulsos/s a Q100%);
Saída de pulsos: quantidade por pulso.

• Largura do pulso: 
simétrica (fator de duração de pulsos 1:1, independente da frequência de saída)
automática (com largura do pulso fixa, fator de duração de aprox. 1:1 a Q100%) ou
fixa (largura do pulso regulável como pretendido de 0,05 ms...2 s)

• Quando formato do pulso é definido a fixo, a taxa de pulso/frequência máxima fica limitada a 
1/(1,5 * largura do pulso).

• Se a taxa de pulso de saída for limitada, os pulsos são armazenados e continuarão a ser 
transmitidos mesmo se a vazão descer a zero.

• É possível avançar/inverter a medição do vazão (modo F/R).
• Todas as saídas de pulsos e frequência podem ser usadas como uma saída de estado/chave 

limite.

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as entradas e saídas são ligadas passiva ou ativamente ou de acordo 
com a NAMUR EN 60947-5-6! A versão E/S e entradas/saídas que estão instaladas no seu 
conversor de sinal estão indicadas no autocolante da tampa do compartimento de terminais.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações consultar Descrição das entradas e saídas na página 37 e consultar 
Dados técnicos na página 124.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.
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4.8.3  Saída de estado e chave limite

• As saídas de estado / chave limite estão eletricamente isolados entre si e de todos os outros 
circuitos.

• As fases de saída das saídas de estado / chave limite durante o funcionamento ativo ou 
passivo simples comportam-se como contatos de relé e podem ser ligadas com qualquer 
polaridade.

• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser ajustados.
• Modo passivo:

Fonte de alimentação externa necessária: Uext ≤ 32 VCC; I ≤ 100 mA

• Modo ativo:
Utilização da fonte de alimentação interna: Unom = 24 VCC; I ≤ 20 mA

• Modo NAMUR:
Passivo em conformidade com a EN 60947-5-6

• Para informações sobre os estados de funcionamento ajustáveis consultar Tabelas de 
funções na página 67.

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as saídas de estado e chave limite têm que ser ligados passiva ou 
ativamente ou em conformidade com a NAMUR EN 60947-5-6! A versão E/S e entradas/saídas 
que estão instaladas no seu conversor de sinal estão indicadas no autocolante da tampa do 
compartimento de terminais.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações consultar Descrição das entradas e saídas na página 37 e consultar 
Dados técnicos na página 124.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.
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4.8.4  Entrada de controlo

• Todas as entradas de controlo são isoladas galvanicamente entre si e de todos os outros 
circuitos.

• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser ajustados.
• Modo passivo:

Fonte de alimentação externa necessária: Uext ≤ 32 VCC

• Modo ativo:
Utilização da fonte de alimentação interna: Unom = 24 VCC

• Modo NAMUR:
De acordo com EN 60947-5-6
(Entrada de controlo ativa em conformidade de acordo com NAMUR EN 60947-5-6: o 
conversor de sinal monitoriza eventuais roturas de cabos e curtos-circuitos de acordo com 
EN 60947-5-6. Os erros são indicados no visor LCD. Mensagens de erro possíveis através da 
saída de estado.

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as entradas e saídas são ligadas passiva ou ativamente ou ao 
NAMUR EN 60947-5-6! A versão E/S e entradas/saídas que estão instaladas no seu conversor de 
sinal estão indicadas no autocolante da tampa do compartimento de terminais.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações consultar Descrição das entradas e saídas na página 37 e consultar 
Dados técnicos na página 124.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.
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4.9  Ligação elétrica das entradas e saídas

4.9.1  Alojamento de campo, ligação elétrica das entradas e saídas

1  Abra a tampa do alojamento.
2  Introduza o cabo preparado através do bucim e ligue os condutores necessários.
3  Ligue a blindagem, se necessário.
4  Feche a proteção tátil.
5  Feche a tampa do alojamento.

CUIDADO!
As ligações de E/S não devem ser ligadas a redes de alimentação em CC.

INFORMAÇÃO!
Os materiais e ferramentas de montagem não fazem parte do fornecimento. Use os materiais e 
ferramentas de montagem em conformidade com as diretivas de saúde ocupacional e 
segurança, aplicáveis.

PERIGO!
Todos os trabalhos efetuados nas ligações elétricas apenas devem ser realizados com a 
alimentação desligada. Anote os dados relativos à tensão indicados na placa de identificação!

INFORMAÇÃO!
Para frequência acima de 100 Hz, os cabos blindados devem ser utilizados de modo a reduzir os 
efeitos de interferências elétricas (CEM).

Figura 4-5: Compartimento de terminais para entradas e saídas no alojamento de campo

INFORMAÇÃO!
Sempre que uma tampa do alojamento é aberta, a rosca deverá ser limpa e lubrificada. Use 
exclusivamente uma massa lubrificante isenta de resina e ácido.
Certifique-se de que a junta do alojamento fica corretamente instalada, limpa e não danificada.
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4.9.2  Colocação correcta dos cabos elétricos

1  Coloque o cabo horizontalmente num laço fechado, imediatamente antes do alojamento.
2  Aperte firmemente a ligação roscada do bucim.
3  Nunca monte o alojamento com os bucins virados para cima.
4  Vede os bucins que não são necessários, com um bujão.

Figura 4-6: Proteja o alojamento de poeiras e água
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4.10  Descrição das entradas e saídas

4.10.1  Notas importantes

• Todos os grupos são isolados galvanicamente entre si e de todos os outros circuitos de 
entrada e saída.

• Modo passivo: é necessária uma fonte de alimentação externa para o funcionamento 
(ativação) os dispositivos subsequentes (Uext).

• Modo ativo: o conversor de sinal fornece a alimentação para o funcionamento (ativação) dos 
dispositivos subsequentes, sendo necessário respeitar os dados máx. de funcionamento.

• Os terminais não utilizados não devem ter qualquer ligação condutora ou outras peças 
condutoras de eletricidade.

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as entradas/saídas devem ser ligadas passiva ou ativamente ou de 
acordo com norma NAMUR EN 60947-5-6! A versão E/S e entradas/saídas que estão instaladas 
no seu conversor de sinal estão indicadas no autocolante da tampa do compartimento de 
terminais.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

Ia Ip Saída de corrente ativa ou passiva

Pa Pp Saída de pulsos/frequência ativa ou passiva

PN Saída passiva de pulsos/frequência de acordo com NAMUR EN 60947-5-6

Sa Sp Saída de estado/chave limite ativa ou passiva

SN Saída de estado/chave limite de acordo com NAMUR EN 60947-5-6

Ca Cp Entrada de controlo ativa ou passiva

CN Entrada de controlo ativa de acordo com NAMUR EN 60947-5-6: 
O conversor de sinal monitoriza eventuais roturas de cabos e curtos-circuitos de acordo 
com EN 60947-5-6.
Os erros são indicados no visor LCD. Mensagens de erro possíveis através da saída de 
estado.

Tabela 4-4: Descrição das abreviaturas utilizadas



4 LIGAÇÕES ELÉCTRICAS 

38 

MFC 400

www.krohne.com 11/2017 - 4005288602 - MA MFC400 ER1.0 R04 pt

4.10.2  Descrição dos símbolos elétricos

Miliamperímetro
0...20 mA ou 4...20 mA e outras
RL é a resistência interna do ponto de medição, incluindo a resistência do 
cabo

Fonte de tensão CC (Uext), fonte de alimentação externa, qualquer 
polaridade de ligação

Fonte de tensão CC (Uext), respeitar a polaridade da ligação de acordo com 
os diagramas de ligação

Fonte interna de tensão CC

Fonte de alimentação interna controlado no dispositivo

Contador eletrónico ou eletromagnético
A frequências acima de 100 Hz, devem ser usados cabos com blindagem 
para ligar os contadores.
Ri Resistência interna do contador

Botão, contato N/O (NA) ou semelhante

Tabela 4-5: Descrição dos símbolos elétricos
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4.10.3  Entradas/saídas básicas

Saída de corrente ativa (HART®), E/S básicas
• Uint, nom = 24 VCC nominal

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

Saída de corrente passiva (HART®), E/S básicas
• Uint, nom = 24 VCC nominal

• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V

• RL ≤ (Uext - U0) / Imáx

CUIDADO!
Observe a polaridade da ligação.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações consultar Descrição das entradas e saídas na página 31 e consultar 
Ligação HART® na página 54.

Figura 4-7: Saída de corrente activa Ia

Figura 4-8: Saída de corrente passiva Ip
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Saída de pulsos/frequência passiva, E/S básicas
• Uext ≤ 32 VCC

• fmáx no menu de operação definido para fmáx ≤ 100 Hz: 
I ≤ 100 mA
aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

• fmáx no menu de operação definido para 100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA
aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, máx = 1,5 V a I ≤ 1 mA
U0, máx = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 5,0 V a I ≤ 20 mA

• Se a seguinte impedância máxima da carga RL, máx é ultrapassada, a impedância da carga RL 
deve ser reduzida em conformidade com a ligação paralela de R:
f ≤ 100 Hz: RL, máx = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, máx = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, máx = 1 kΩ

• A impedância mínima de carga RL, mín é calculada da seguinte maneira:
RL, mín = (Uext - U0) / Imáx

• Pode também ser definido como saída de estado. Para a ligação elétrica consulte o diagrama 
de ligação de saída de estado.

INFORMAÇÃO!
• Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo: Proteção ligada através dos terminais de cabo 

no compartimento do terminal.
• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-9: Saída de pulsos/frequência passiva Pp
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Saída de estado/chave limite passiva, E/S básicas
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 100 mA
• RL, máx = 47 kΩ

RL, mín = (Uext - U0) / Imáx

• aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

• A saída é aberta quando é cortada a corrente do dispositivo.
• X refere-se a um dos terminais de ligação B, C ou D. As funções dos terminais de ligação 

dependem das definições (para detalhes consultar Tabelas de funções na página 67).

Entrada de estado passiva, E/S básicas
• 8 V ≤ Uext ≤ 32 VCC

• Imáx = 6,5 mA a Uext ≤ 24 VCC
Imáx = 8,2 mA a Uext ≤ 32 VCC

• Ponto de comutação para identificar "contato aberto ou fechado":
Contato aberto (desligado): U0 ≤ 2,5 V com Inom = 0,4 mA
Contato fechado (ligado): U0 ≥ 8 V com Inom = 2,8 mA

• Pode também ser definido como saída de estado. Para a ligação elétrica consulte o diagrama 
de ligação de saída de estado.

INFORMAÇÃO!
• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-10: Saída de estado/chave limite passiva Sp

Figura 4-11: Entrada de controlo passiva Cp

1  Sinal
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4.10.4  Entradas/saídas modulares e sistemas de barramento

Saída de corrente ativa (apenas os terminais de saída de corrente C/C- têm capacidade 
HART®), E/S modulares
• Uint, nom = 24 VCC

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

• X designa os terminais de ligação A, B ou C, dependendo da versão do conversor de sinal.

Saída de corrente passiva (apenas os terminais de saída de corrente C/C- têm 
capacidade HART®), E/S modulares
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1,8 V

• RL ≤ (Uext - U0) / Imáx

• X designa os terminais de ligação A, B ou C, dependendo da versão do conversor de sinal.

CUIDADO!
Observe a polaridade da ligação.

INFORMAÇÃO!
• Para maiores informações consultar Descrição das entradas e saídas na página 31.
• A ligação eléctrica dos sistemas de barramento é descrita nas instruções suplementares do 

respetivo sistema de barramento.

Figura 4-12: Saída de corrente ativa Ia

Figura 4-13: Saída de corrente passiva Ip
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Saída de pulsos/frequência ativa, E/S modulares
• Unom = 24 VCC

• fmáx no menu de operação definido para fmáx ≤ 100 Hz:
I ≤ 20 mA
aberto:
I ≤ 0,05 mA
fechado:
U0, nom = 24 V a I = 20 mA

• fmáx no menu de operação definido para 100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA
aberto:
I ≤ 0,05 mA
fechado:
U0, nom = 22,5 V a I = 1 mA
U0, nom = 21,5 V a I = 10 mA
U0, nom = 19 V a I = 20 mA

• Se a seguinte impedância máxima da carga RL, máx é ultrapassada, a impedância da carga RL 
deve ser reduzida em conformidade com a ligação paralela de R:
f ≤ 100 Hz: RL, máx = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, máx = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, máx = 1 kΩ

• A impedância mínima de carga RL, mín é calculada da seguinte maneira:
RL, mín = U0 / Imáx

• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

INFORMAÇÃO!
• Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo: Proteção ligada através dos terminais de cabo 

no compartimento do terminal.
• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-14: Saída de pulsos/frequência ativa Pa
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Saída de pulsos/frequência passiva, E/S modulares
• Uext ≤ 32 VCC

• fmáx no menu de operação definido para fmáx ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA
aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

• fmáx no menu de operação definido para 100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz: 
aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, máx = 1,5 V a I ≤ 1 mA
U0, máx = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 5 V a I ≤ 20 mA

• Se a seguinte impedância máxima da carga RL, máx é ultrapassada, a impedância da carga RL 
deve ser reduzida em conformidade com a ligação paralela de R:
f ≤ 100 Hz: RL, máx = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, máx = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, máx = 1 kΩ

• A impedância mínima de carga RL, mín é calculada da seguinte maneira:
RL, mín = (Uext - U0) / Imáx

• Também pode ser configurada como saída de estado. Para a ligação elétrica, consulte o 
diagrama de ligação de saída de estado.

• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

Figura 4-15: Saída de pulsos/frequência passiva Pp
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Saída de pulsos/frequência passiva PN NAMUR, E/S modulares

• Ligação conforme EN 60947-5-6
• aberto:

Inom = 0,6 mA
fechado:
Inom = 3,8 mA

• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

INFORMAÇÃO!
• Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo: Proteção ligada através dos terminais de cabo 

no compartimento do terminal.
• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-16: Saída passiva de pulsos/frequência PN de acordo com NAMUR EN 60947-5-6
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Saída de estado/chave limite ativa, E/S modulares
• Observe a polaridade da ligação.
• Uint = 24 VCC

• I ≤ 20 mA
• RL ≤ 47 kΩ

• aberto:
I ≤ 0,05 mA
fechado:
U0, nom = 24 V a I = 20 mA

• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

Saída de estado/chave limite passiva, E/S modulares
• Qualquer polaridade de ligação.
• Uext = 32 VCC

• I ≤ 100 mA
• RL, máx = 47 kΩ

RL, mín = (Uext - U0) / Imáx

• aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

• A saída é aberta quando é cortada a corrente do dispositivo.
• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

Figura 4-17: Saída de estado activa / interruptor de limite activo Sa

Figura 4-18: Saída de estado passiva / interruptor de limite passivo Sp
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Saída de estado/chave limite SN NAMUR, E/S modulares

• Qualquer polaridade de ligação.
• Ligação conforme EN 60947-5-6
• aberto:

Inom = 0,6 mA
fechado:
Inom = 3,8 mA

• A saída é aberta quando é cortada a corrente do dispositivo.
• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

Figura 4-19: Saída de estado / chave limite SN de acordo com NAMUR EN 60947-5-6
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Entrada de controlo ativa, E/S modulares
• Uint = 24 VCC

• Contato externo aberto:
U0, nom = 22 V
Contato externo fechado:
Inom = 4 mA

• Ponto de comutação para identificar "contato aberto ou fechado":
Contato fechado (ligado): U0 ≤ 10 V com Inom = 1,9 mA
Contato aberto (desligado): U0 ≥ 12 V com Inom = 1,9 mA

• X designa os terminais de ligação A ou B, dependendo da versão do conversor de sinal.

Entrada de estado passiva, E/S modulares
• 3 V ≤ Uext ≤ 32 VCC

• Imáx = 9,5 mA a Uext ≤ 24 V
Imáx = 9,5 mA a Uext ≤ 32 V

• Ponto de comutação para identificar "contato aberto ou fechado":
Contato aberto (desligado): U0 ≤ 2,5 V com Inom = 1,9 mA
Contato fechado (ligado): U0 ≥ 3 V com Inom = 1,9 mA

• X designa os terminais de ligação A ou B, dependendo da versão do conversor de sinal.

CUIDADO!
Observe a polaridade da ligação.

Figura 4-20: Entrada de controlo ativa Ca

1  Sinal

Figura 4-21: Entrada de controlo passiva Cp

1  Sinal
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Entrada de controlo ativa CN NAMUR, E/S modulares

• Ligação conforme EN 60947-5-6
• Ponto de comutação para identificar "contato aberto ou fechado":

Contato aberto (desligado): U0, nom = 6,3 V com Inom < 1,9 mA
Contato fechado (ligado): U0, nom = 6,3 V com Inom > 1,9 mA

• Deteção de rutura de cabo:
U0 ≥ 8,1 V com I ≤ 0,1 mA

• Deteção de curto-circuito do cabo:
U0 ≤ 1,2 V com I ≥ 6,7 mA

• X designa os terminais de ligação A ou B, dependendo da versão do conversor de sinal.

CUIDADO!
Observe a polaridade da ligação.

Figura 4-22: Entrada de controlo ativa CN de acordo com NAMUR EN 60947-5-6
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4.10.5  Entradas/saídas Ex i

Saída de corrente ativa (apenas os terminais de saída de corrente C/C- têm capacidade 
HART®), E/S Ex i
• Observe a polaridade da ligação.
• Uint, nom = 20 VCC

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 450 Ω

• X designa os terminais de ligação A ou C, dependendo da versão do conversor de sinal.

Saída de corrente passiva (apenas os terminais de saída de corrente C/C- têm 
capacidade HART®), E/S Ex i
• Qualquer polaridade de ligação.
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 4 V

• RL ≤ (Uext - U0) / Imáx

• X designa os terminais de ligação A ou C, dependendo da versão do conversor de sinal.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

INFORMAÇÃO!
Para maiores informações consultar Descrição das entradas e saídas na página 31.

Figura 4-23: Saída de corrente ativa Ia Ex i

Figura 4-24: Saída de corrente passiva Ip Ex i
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Saída de pulsos/frequência passiva PN NAMUR, E/S Ex i

• Ligação conforme EN 60947-5-6
• aberto:

Inom = 0,43 mA
fechado:
Inom = 4,5 mA

• X designa os terminais de ligação B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

INFORMAÇÃO!
• Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo: Proteção ligada através dos terminais de cabo 

no compartimento do terminal.
• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-25: Saída passiva de pulsos/frequência PN de acordo com NAMUR EN 60947-5-6 Ex i
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Saída de estado/chave limite SN NAMUR, E/S Ex i

• Ligação conforme EN 60947-5-6
• aberto:

Inom = 0,43 mA
fechado:
Inom = 4,5 mA

• A saída é fechada quando é cortada a corrente do dispositivo.
• X designa os terminais de ligação B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

INFORMAÇÃO!
• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-26: Saída de estado / chave limite SN de acordo com NAMUR EN 60947-5-6 Ex i
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Entrada de estado passiva, E/S Ex i
• 5,5 V ≤ Uext ≤ 32 VCC

• Imáx = 6 mA a Uext ≤ 24 V
Imáx = 6,5 mA a Uext ≤ 32 V

• Ponto de comutação para identificar "contato aberto ou fechado":
Contato aberto (desligado): U0 ≤ 3,5 V com I ≤ 0,5 mA
Contato fechado (ligado): U0 ≥ 5,5 V com I ≥ 4 mA

• X designa os terminais de ligação B, se disponíveis.

PERIGO!
Para dispositivos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consulte a documentação Ex.

INFORMAÇÃO!
• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-27: Entrada de controlo passiva Cp Ex i

1  Sinal
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4.10.6  Ligação HART®

Ligação HART® ativa (ponto a ponto) 

A resistência paralela para o comunicador HART® deve ser R ≥ 230 Ω.

INFORMAÇÃO!
• Na E/S básica, a saída de corrente nos terminais A+/ A-/ A tem sempre capacidade HART®.
• Para as E/S modulares e as E/S/ Ex i, apenas o módulo de saída para a ligação dos terminais 

C/C- tem capacidade HART®.

Figura 4-28: Ligação HART® ativa (Ia)

1  E/S básicas: terminais A e A+
2  E/S modulares: terminais C- e C

3  Comunicador HART®
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Ligação HART® passiva (modo Multidrop)
• I: I0% ≥ 4 mA

• Modo multiponto I: Ifix ≥ 4 mA = I0%

• Uext ≤ 32 VCC

• R ≥ 230 Ω

Figura 4-29: Ligação passiva HART® (Ip)

1  E/S básicas: terminais A- e A
2  E/S modulares: terminais C- e C

3  Comunicador HART®

4  Outros dispositivos com capacidade HART®
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5.1  Ligar a fonte de alimentação

Antes de ligar a alimentação, verifique se o sistema foi instalado corretamente. Isto 
inclui:
• O dispositivo deve estar mecanicamente seguro e montado em conformidade com os 

regulamentos.
• As ligações de energia devem ter sido feitas em conformidade com os regulamentos.
• Os compartimentos dos terminais elétricos devem estar seguros e as tampas terem sido 

roscadas.
• Verifique se os dados de funcionamento elétrico da fonte de alimentação estão correctos.

•  Ligar a fonte de alimentação.

5.2  Arranque do conversor de sinal

O dispositivo de medição, constituído pelo sensor de vazão e pelo conversor de sinal, é fornecido 
pronto para o funcionamento. Todos os dados operacionais foram definidos na fábrica, de acordo 
com as especificações da sua encomenda.

Quando a alimentação é ligada, o dispositivo efetua um autoteste. Após o autoteste, o dispositivo 
começa imediatamente a medir e visualiza os valores atuais.

É possível comutar entre as duas janelas de valores medidos, a apresentação de tendência e a 
lista com as mensagens de estado, pressionando as teclas ↑ e ↓. Para possíveis mensagens de 
estado, o seu significado e causa consultar Mensagens de estado e informação de diagnóstico na 
página 103.

Figura 5-1: Exibe no modo de medição (exemplos para 2 ou 3 valores medidos)
x, y e z marcam as unidades dos valores medidos exibidos
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6.1  Elementos de visualização e funcionamento

Figura 6-1: Elementos de apresentação e operacionais (exemplo: indicação de vazão com 2 valores de medição)

1  Indica uma possível mensagem de estado na lista de estado
2  Número Tag (apenas é indicado se este número foi introduzido anteriormente pelo operador)
3  Indica quando uma tecla tiver sido premida
4  1ª variável medida em grande representação
5  Indicação de barra de gráfico
6  Teclas de funcionamento, ótico e mecânico (ver tabela abaixo quanto ao funcionamento e representação no texto)
7  Interface para o barramento GDC (não presente em todas as versões de conversor de sinal)
8  Sensor de infra-vermelhos (não presente em todas as versões de conversor de sinal)

CUIDADO!
A utilização de um jumper apenas é permitida para dispositivos de transferência de custódia 
para bloquear o acesso a parâmetros relevantes da transferência de custódia. Quando o jumper 
é definido ou removido da posição "protegido", o conversor de sinal reinicia a ligação no modo 
operacional protegido ou não protegido.

INFORMAÇÃO!
• O ponto de comutação para 4 teclas óticas está localizado diretamente na zona frontal do 

vidro. Recomenda-se a ativação das teclas em ângulos retos para a frente. Tocar nas teclas a 
partir da zona lateral pode causar uma operação incorreta.

• Após 5 minutos de inatividades, ocorre um retorno automático para o modo de medição. Os 
dados alterados anteriormente não são guardados.
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Tecla Modo medição Modo menu Submenu e modo de 
função

Modo de parâmetro e 
dados

> Mudar do modo medição 
para modo menu; prima 
a tecla durante 2,5 s, 
depois é apresentado o 
menu "Config. rápida"

Aceda ao menu de 
apresentação, depois é 
apresentado o 1º 
submenu

Aceda ao submenu ou 
função apresentados

Para valores numéricos, 
mova o cursor (realçado 
a azul) uma posição 
para a direita

^ Reinicie o visor; Função 
"Acess. Rápido"

Regressa ao modo de 
medição, mas pergunta 
se os dados devem ou 
não ser guardados

Prima 1 a 3 vezes, 
regresse para o modo 
de menu, dados 
guardados

Regressar ao submenu 
ou função, dados 
guardados

↓ ou ↑ Mudar entre as páginas 
do visor: valor medido 1 
+ 2, página de tendência 
e página de estado

Selec. menu Selecione o submenu ou 
função

Utilize o cursor realçado 
a azul para alterar 
número, unidade, 
configuração e para 
mover o ponto decimal

Esc (> + ↑) - - Voltar ao modo menu 
sem aceitação dos 
dados

Voltar ao submenu ou 
função sem aceitação 
dos dados

Tabela 6-1: Descrição da funcionalidade das teclas de operação
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6.1.1  Visor no modo de medição com 2 ou 3 valores medidos

6.1.2  Visor para seleção do submenu e funções, 3 linhas

Figura 6-2: Exemplo de apresentação no modo de medição com 2 ou 3 valores medidos

1  Indica uma possível mensagem de estado na lista de estado
2  Número Tag (apenas é indicado se este número foi introduzido anteriormente pelo operador)
3  1ª variável medida em grande representação
4  Indicação de barra de gráfico
5  Descrição com 3 valores medidos

Figura 6-3: Visor para seleção do submenu e funções, 3 linhas

1  Indica uma possível mensagem de estado na lista de estado
2  Nome do menu, submenu ou função
3  Número relativo a 6
4  Indica a posição na lista de menu, submenu ou função
5  Próximo(s) menu(s), submenu ou função

(_ _ _ sinaliza nesta linha o final da lista)
6  Menu(s), submenu ou função corrente
7  Menu(s), submenu ou função anteriores

(_ _ _ sinaliza nesta linha, o início da lista)
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6.1.3  Visor quando define parâmetros, 4 linhas

6.1.4  Visor quando pré-visualiza parâmetros, 4 linhas

Figura 6-4: Visor quando define parâmetros, 4 linhas

1  Menu(s), submenu ou função corrente 
2  Número relativo a 7
3  Estipula a definição de fábrica
4  Estipula uma gama de valor permitido
5  Gama de valor permitido para valores numéricos
6  Define atualmente valor, unidade ou função (quando selecionado, surge com texto branco, fundo azul)

Aqui é onde os dados são alterados.
7  Parâmetro de corrente
8  Definição de fábrica do parâmetro

Figura 6-5: Visor quando pré-visualiza parâmetros, 4 linhas

1  Menu(s), submenu ou função corrente
2  Número relativo a 6
3  Denota um parâmetro alterado (verificação simples dos dados alterados ao navegar através das listas)
4  Parâmetro seguinte
5  Definir atualmente dados de 6
6  Parâmetro de corrente (para seleção premir tecla >; depois ver capítulo anterior)
7  Definição de fábrica do parâmetro
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6.1.5  Utilização de um interface IR (opção)

O interface ótico IR funciona como um adaptador para comunicação baseada em PC com o 
conversor de sinal sem abrir o alojamento.

Função de tempo limite
A seguir à ativação da interface IR em Fn. A6 ou C6.6.7, a interface deve ser posicionada e fixada 
corretamente no alojamento com as ventosas no prazo de 60 segundos. Se isso não acontecer 
no período de tempo especificado, o dispositivo poderá ser operado utilizando as teclas óticas 
novamente. Uma vez ocorrida a ativação, o LED 3 acende e as teclas óticas deixam de 
funcionar.

INFORMAÇÃO!
• Este dispositivo não faz parte do âmbito de fornecimento.
• Para mais informações sobre ativar com as funções A6 ou C6.6.7.

Figura 6-6: Interface IR

1  Painel em vidro na frente do painel de controlo e de apresentação
2  Interface IR
3  LED acendem-se quando a interface IR está ativo.
4  Ventosas
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6.2  Calibração de zero (menu C1.1.1)

Na sequência da instalação, efetue uma calibração de zero antes do comissionamento do 
dispositivo. Conclua a instalação antes de efetuar a calibração de zero. As alterações (sistema 
de tubagem ou fator de calibração) efetuadas após a calibração de zero podem afetar a precisão, 
obrigando a uma nova calibração de zero.

Tenha em mente o seguinte para uma calibração de zero fiável:
• O sensor de medição deve ser completamente enchido com o produto à pressão e 

temperatura de processo previsíveis.
• O produto não pode conter ar ou gás, especialmente nas instalações horizontais. Antes da 

calibração de zero, recomenda-se que o produto seja irrigado a uma taxa de vazão elevada 
(>50%), durante 2 minutos.

• Depois da descarga, re estabeleça a vazão zero fechando as válvulas correspondentes.

Defina a calibração de zero automática ou manualmente usando os controlos de funcionamento. 
A tampa do conversor deve ser instalada no visor para calibração automática.

Tecla Ecrã Descrição e configurações

> A Config. rápida Prima e mantenha premida durante 2,5s, 
depois solte a tecla.

2 x ↓ C Config. completa

3 x > C1.1.1 Calibração de zero

> Calibrar zero?
Automático

^ Por favor aguarde
Contagem decrescente de 
40 s

Calibrar zero 
OK

^ Calibração de zero
+XX,XXX%

Apresentação da calibração de zero medida em 
%.

5 x ^ Salvar configuração?
Sim

^ Página de apresentação

Tabela 6-2: Procedimento para "Calibração automática"
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Hist.Calibr.Zero (C1.1.5)
As calibrações de zero são registadas no registo de calibração de zero. A informação de registo 
inclui o deslocamento zero, temperatura, data e hora. Navegue utilizando as teclas ↑ e ↓. Saia do 
menu usando a tecla ^.

Sob determinadas condições, a calibração zero não é possível e será cancelada:
• O produto ainda flui. As válvulas de corte não estão fechadas de forma suficientemente 

estanque.
• Ainda existem bolhas de gás no sensor de medição.

Solução: Lave o sensor de medição e repita a calibração

Com alguns meios, pode ser difícil efetuar uma calibração zero. Nesse caso, existem vários 
métodos para conseguir ainda obter uma boa calibração de zero:

Tecla Ecrã Descrição e configurações

> A Config. rápida Prima e mantenha premida durante 2,5s, 
depois solte a tecla.

2 x ↓ C Config. completa

3 x > C1.1.1 Calibração de zero

> Calibrar zero?
Automático

2 x ↓ Calibrar zero?
Manual

Calibração de zero
+XX,XXX%

Apresentação atualmente armazenada da 
calibração de zero em %.
(Aviso, o valor pode ser alterado!)

Introdução manual possível da calibração zero.

Armazenamento da calibração de zero 
apresentada.

5 x ^ Salvar configuração?
Sim

^ Página de apresentação

Tabela 6-3: Procedimento para "Calibração manual"

Meio Soluções possíveis

Meios que tendem a evaporar ou desgaseficar Aumento de pressão.

Meios bifásicos (lamas) que contêm sólidos que 
podem cair.

Encha apenas o sensor de medição com o meio de 
transporte.

Meio bifásico em que os sólidos ou componentes de 
formação de gás não podem ser separados.

Encha o sensor de medição com outro líquido, p. 
ex., água.

Tabela 6-4: Calibração de zero para meios difíceis
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6.3  Estrutura do menu

INFORMAÇÃO!
Observe a função da tecla dentro e entre as colunas.

Modo medição Selec. 
menu

↓ 
↑

Selecionar menu e/ou submenu
↓ ↑

Selecionar 
função e 
definir 
dados
↓ ↑ >

^ Prima 
> 2,5 s

A Config. rápida > 
^

A1 Idioma > 
^

A2 Etiqueta

A3 Repor > 
^

A3.1 Reseta erros

A3.2 Todos Contadores

A3.3 Contador 1

A3.4 Contador 2

A3.5 Contador 3

A4 Saídas analógicas A4.1 Medição

A4.2 Unidades

A4.3 Faixa

A4.4 Corte vazão baixa

A4.5 Constante de tempo

A5 Saídas digitais A5.1 Medição

A5.2 Unid. valor do pulso

A5.3 Valor por pulso

A5.4 Corte vazão baixa

A6 Interface GDC IR

A7.11 Direção do vazão

A8 Calibração de zero

A9 Modo Oper.

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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Modo medição Selec. 
menu

↓ 
↑

Selecionar menu e/ou submenu
↓ ↑

Selecionar 
função e 
definir 
dados
↓ ↑ >

^ Prima 
> 2,5 s

teste B > 
^

B1 Simulação > 
^

B1.1 Vazão em massa > 
^

B1.2 Vazão em volume

B1.3 Densidade

B1.4 Temperatura

B1._ Saída correnteX

B1._ Saída status X

B1._ Entr. controle X

B1._ Saída pulso X

B2 Valor Atual > 
^

B2.1 Horas de operação

B2.2 Data e Hora

B2.3 Vazão em massa

B2.4 Vazão em volume

B2.5 Velocidade

B2.6 Densidade

B2.7 Temperatura

B2.8 Tração 1

B2.9 Tração 2

B2.10 Frequen. Tubo

B2.11 Nivel do Driver

B2.12 Sensor A

B2.13 Sensor B

2.14 Sinal bifase

B2.15 Temperatura do SE

B2.16 Modo de operação

B3 Informação > 
^

B3.1 Registr.Status

B3.2 Detalhes status

B3.3 Número C

B3.4 Eletrônica do sensor

B3.6 Electronic Revision

B3.7 Revisão Sensor

B3.8 Registo de mudança

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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Modo medição Selec. 
menu

↓ 
↑

Selecionar menu e/ou submenu
↓ ↑

Selecionar 
função e 
definir 
dados
↓ ↑ >

^ Prima 
> 2,5 s

C Config. completa > 
^

C1 Entr. de processo > 
^

C1.1 Zero e offset > 
^

C1.2 Densidade

C1.3 Filtro

C1.4 Sist. Controle

C1.5 Valor de diagnóstico

C1.6 Informação

C1.7 Calibração

C1.8 Densid. Calib.

C1.9 Simulação

> 
^

C2 Concentr. > 
^

^ > 
^

C3 E/S (Entradas/Saídas) > 
^

C3.1 Hardware > 
^

C3._ Saída correnteX

C3._ Saída de frequência X

C3._ Saída pulso X

C3._ Saída status X

C3._ Chave limite X

C3._ Entr. controle X

^ > 
^

C4 I/O Contador > 
^

C4.1 Contador 1 > 
^

C4.2 Contador 2

C4.3 Contador 3

^ > 
^

C5 E/S HART > 
^

C5.1 PV é > 
^

C5.2 SV é

C5.3 TV é

C5.4 4V é

C5.5 Unidades HART

^ > 
^

C6 Dispositivo > 
^

C6.1 Inf.do instrumento > 
^

C6.2 Display

C6.3 1.Página medição

C6.4 2.Página medição

C6.5 Página gráfica

C6.6 Funções especiais

C6.7 Unidades

C6.8 HART

C6.9 Config. rápida

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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6.4  Tabelas de funções

6.4.1  Menu A, Config. rápida

INFORMAÇÃO!
•
• Dependendo da versão do dispositivo, nem todas as funções estão disponíveis.

N.º Função Definição / Descrição

A1 Idioma
A1 Idioma A seleção do idioma depende da versão do dispositivo.

A2 Etiqueta
A2 Etiqueta Identificador do ponto de medição (Nº. Etiqueta) (também para 

funcionamento HART®), aparece no cabeçalho do visor LCD (até 8 casas).

A3 Repor
A3 Repor

A3.1 Reseta erros Reseta erros? Selecione: Não / Sim

A3.2 Todos os totalizadores Reseta totalizad.? Selecione: Não / Sim (disponível se ativado em C6.9.4)

A3.3 Contador 1 Reseta totalizad.? Selecione: Não / Sim (disponível se ativado em C6.9.1)

A3.4 Contador 2 Reseta totalizad.? Selecione: Não / Sim (disponível se ativado em C6.9.2)

A3.5 Contador 3 Reseta totalizad.? Selecione: Não / Sim (disponível se ativado em C6.9.3)

A4 Saídas analógicas (apenas para HART®)
A4 Saídas analógicas Aplicável a todas as correntes de saída (terminais A, B e C), saídas de 

frequência (terminais A, B e D), chaves limite (terminais A, B, C e/ou D) e a 1ª 
página do visor/linha 1.

A4.1 Medição Selecione:
Vazão em volume / Vazão em massa / Temperatura / Densidade / 
Velocidade / Media Sensor / Desvio sensor / Nivel do Driver / Freq Tubo / 
Tração 1 / Tração 2 / Sinal bifase

Dependendo das definições da medição de concentração, as seguintes 
medições são possíveis:
Concentr 1 / Concentr 2 / Conc. Vaz Mass 1 / Conc. Vaz Mass 2 / Conc. Vaz 
Vol 1 / Conc. Vaz Vol 2

Usar para todas as saídas? (usar também esta definição para 
Fn. A4.2...A4.5!)
Configuração: Não (aplica-se apenas à principal saída de corrente) / Sim 
(aplica-se a todas as saídas analógicas)

A4.2 Unidade Seleção da unidade de uma lista, dependendo da "Medição".

A4.3 Faixa Definição para saída principal de corrente (faixa: 0...100%)
Definição: 0…x.xx (formato e unidade, dependendo da medição, ver A4.1 e 
A4.2 acima)

Usar para todas as saídas? Fazer a definição, ver Fn. A4.1 acima!

A4.4 Corte vazão baixa 1) Definição para saída principal de corrente (define o valor da saída para 
"0")
Definição: x,xxx ± x,xxx% (faixa: 0,0…20%) 
(1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese), 
condição: 2º valor ≤ 1º valor

2) Usar para todas as saídas? Fazer a definição, ver Fn. A4.1 acima!
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A4.5 Constante de tempo 1) Definição para a saída principal de corrente (aplicável a todas as 
medições de vazão)
Definição: xxx,x s (faixa: 000,1…100 s)

2) Usar para todas as saídas? Fazer a definição, ver Fn. A4.1 acima!

A4 Endereço da estação
A4 Endereço da estação Para dispositivos Profibus / FF / Modbus.

A5 Saídas digitais
A5 Saídas digitais Válido para todas as saídas de pulsos (terminais A, B e/ou D) e contador 1.

A5.1 Medição 1) Selecione: Vazão em volume / Vazão em massa / Concentr Vazão1

2) Usar para todas as saídas? (usar também esta definição para  
Fn. A5.2...A5.4!)
Definição: Não (apenas para a saída de pulsos D) / Sim (para todas as saídas 
digitais)

A5.2 Unid. valor do pulso Seleção da unidade de uma lista, dependendo da "Medição".

A5.3 Valor por pulso 1) Definição para saída de pulso D (valor de volume ou massa por pulso)
Definição: xxx,xxx em l/s ou kg/s

2) Usar para todas as saídas? Fazer a definição, ver Fn. A5.1 acima!

A5.4 Corte vazão baixa 1) Definição para saída de pulso D (define o valor de saída para "0")
Definição: x,xxx ± x,xxx% (faixa: 0,0…20%)
(1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese), 
condição: 2º valor ≤ 1º valor

2) Usar para todas as saídas? Fazer a definição, ver Fn. A5.1 acima!

A6 Interface GDC IR
A6 Interface GDC IR Após esta função ter sido ativada, um adaptador ótico GDC pode ser ligado 

ao visor LCD. Após passarem 60 segundos sem que seja estabelecida uma 
ligação ou após o adaptador ser removido, a função é encerrada e as teclas 
óticas ficam novamente ativas.

Interromper (sair da função sem ligação)

Ativar (o adaptador interface IR e interromper as teclas óticas)

A7.11 Direção do vazão
A7 Direção do vazão Sentido normal (de acordo com a seta no sensor de vazão) ou Sentido 

reverso (na direção oposta à da seta)

A8 Calibração de zero
A8 Calibração de zero Calibração de zero; sequência de calibração como descrito em 

Fn. C1.1.1...1.1.4

A9 Modo Oper.
A9 Modo Oper. Defina o modo de funcionamento.

Definição: Medir / Parar / Espera

Para informações detalhadas consultar Modo Oper. (menu A9) na página 88.

N.º Função Definição / Descrição
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6.4.2  Menu B, teste

N.º Função Definição / Descrição

B1 Simulação
B1 Simulação Os valores apresentados são simulados.

B1.1 Vazão em massa Simulação do vazão em massa

Definição do valor (faixa e unidades dependem da medição)

Interromper (sair da função sem simulação) 

Dúvida: Iniciar simulação?  

Configurações: Não (sair da função sem simulação) / Sim (iniciar simulação)

B1.2 Vazão em volume Sequência e configurações similares a B1.1, ver acima!
[X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, C ou D]
_ refere-se a Fn.°B1.4...1.7B1.3 Densidade

B1.4 Temperatura

B1._ Saída de corrente X Simulação X
[X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, C ou D]
Sequência e configurações similares a B1.1, ver acima!
Para a saída de pulsos, o número definido de pulsos é apresentado em um 
segundo!

B1._ Saída pulso X

B1._ Saída de frequência X

B1._ Entr. controle X

B1._ Chave limite X

B1._ Saída status X

B2 Valor Atual
B2 Valor Atual Apresentação dos valores atuais;

Sair da função apresentada com a tecla ^.

B2.1 Horas de operação Horas de operação dispositivo

B2.2 Data e Hora Data e hora do relógio de tempo real

B2.3 Vazão em massa Vazão em massa não filtrado atual

B2.4 Vazão em volume Vazão em volume não filtrado atual

B2.5 Velocidade Velocidade não filtrada atual

B2.6 Densidade Densidade não filtrada atual

B2.7 Temperatura Temperatura não filtrada atual

B2.8 Tração 1 Valor atual para a primeira tração

B2.9 Tração 2 Valor atual para a segunda tração

B2.10 Frequen. Tubo Frequência de vibração atual do tubo de medição

B2.11 Nivel do Driver Nivel do driver atual para ativar vibração

B2.12 Sensor A Amplitude de vibração atual

B2.13 Sensor B

B2.14 Sinal bifase Valor do indicador bifase

B2.15 Temperatura do SE Temperatura da eletrónica do sensor de medição

B2.16 Modo de operação Modo de operação atual
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6.4.3  Menu C, Config. completa

B3 Informação
B3 Informação

B3.1 Registr.Status Registo com data e hora das mensagens de estado que ocorreram

B3.2 Detalhes status Detalhes das mensagens de estado apresentadas

B3.3 Número C Número CG não pode ser alterado (versão entrada/saída)

B1.1 Eletrônica do sensor Apresenta a versão da eletrónica do sensor de medição

B3.5 "Interface Bus" Aparece apenas com Profibus, Modbus e FF

B3.6 Electronic Revision Apresenta a versão do conversor de sinal. Inclui todas as alterações de 
hardware e software.

B3.7 Revisão Sensor Revisão do sensor de medição

B3.8 Registo de mudança A soma de verificação em todas as definições é apresentada diretamente 
abaixo do item de menu.
Apresenta as alterações incluindo data, hora e soma de verificação de todas 
as definições e parâmetros no conversor, independentemente da interface 
(display, HART®, PROFIBUS, ...) utilizada.

N.º Função Configurações / descrições

C1 Entr. de processo

C1.1 Zero e offset
C1.1 Zero e offset -

C1.1.1 Calibração de zero Iniciar calibração de zero

Dúvida: Calibrar zero?

Configuração:
Automática / Configur. de fábrica /
Manual (apresenta o último valor; definir um novo valor, faixa: -10…+10%) / 
Interromper (voltar atrás com a tecla ^)

C1.1.2 Offset vazão Definição direta de offset zero

C1.1.3 DN Tubo Definir o DN tubo em mm para calcular a velocidade do fluxo

C1.1.4 Correção Vazão Define a correção adicional de vazão em massa;  
Faixa: -100...+100%

C1.1.5 Hist.Calibr.Zero Registo da última calibragem de zero, incluindo o ponto zero, temperatura, 
data e hora

C1.2 Densidade
C1.2.1 Densid. Calib. Inicia a calibragem de densidade

Para informações detalhadas consultar Calibração de densidade (menu 
C1.2.1) na página 89.

C1.2.2 Selec Modo Densid. Seleção do modo de densidade:
Processo (voltar atrás com a tecla ^) / 
Fixo (um valor fixo é utilizado para a densidade (p. ex., densidade padrão)) /
Referenc. (calcula a densidade do processo com base na temperatura de 
referência) /
Standard (calcula a densidade padrão com base numa temperatura de 
referência e fatores de correção)

C1.2.3 Densid. Fixa Defina o valor fixo (p. ex., densidade padrão) para a densidade.

Aparece apenas se o modo densidade "Fixo" tiver sido fixado em Fn. C1.2.2.
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C1.2.3 Densid.Refer.T Defina a temperatura de referência para a opção de densidade de referência

Aparece apenas se o modo densidade "Referenc." tiver sido selecionado em 
Fn. C1.2.2.

C1.2.4 Taxa Var.Densid. Defina a taxa da opção de densidade de referência

Aparece apenas se o modo densidade "Referenc." tiver sido selecionado em 
Fn. C1.2.2.

C1.2.5 Temp.Densid.Padrão Apenas aparece se o modo densidade "Standard" tiver sido selecionado em 
Fn. C1.2.2.
Temperatura de referência de densidade para calcular a densidade padrão

C1.2.6 Const.Densid. k0 Apenas aparece se o modo densidade "Standard" tiver sido selecionado em 
Fn. C1.2.2.
Coeficiente k0 para calcular densidade padrão

C1.2.7 Const.Densid. k1 Apenas aparece se o modo densidade "Standard" tiver sido selecionado em 
Fn. C1.2.2.
Coeficiente k1 para calcular densidade padrão

C1.2.8 Const.Densid. k2 Apenas aparece se o modo densidade "Standard" tiver sido selecionado em 
Fn. C1.2.2.
Coeficiente k2 para calcular densidade padrão

C1.2.9 Ultima Densid. Calibr. Data da última calibração de densidade

C1.3 Filtro
C1.3 Filtro -

C1.3.1 Direção do vazão Definir a polaridade do direção do vazão.

Sentido normal (de acordo com a seta no sensor de vazão) ou Sentido 
reverso (na direção oposta à da seta)

C1.3.2 Tempo Supr.Press Defina a hora de supressão de pressão; faixa: 0,0...20,0 s

C1.3.3 Corte Supr. Press Definições de corte vazão baixa da supressão de pressão; faixa: 0,0...10,0%

C1.3.4 Corte vazão baixa Defina o corte vazão baixa; faixa: 00,0...10,0%

C1.4 Sist. Controle
C1.4 Sist. Controle -

C1.4.1 Função Defina o sistema controle. 
Selecione: Inativo (desligado) / Vazão = 0 (vazão para zero)

C1.3.1 Condição Sist.Contr. Defina a condição para ativação do sistema controle. 
Seleção: densidade ou temperatura

C1.4.3 PC Max Limit Define o limite superior da condição selecionada em C1.4.2

C1.4.4 Limit.Min.Sist.Contr. Define o limite inferior da condição selecionada em C1.4.2

C1.5 Valor de diagnóstico
C1.5 Valor de diagnóstico -

C1.5.1 T max reg Display da temperatura máxima do sensor registada

C1.5.2 T min reg Display da temperatura mínima do sensor registada

C1.5.3 Limite Bi-fase Define a sensibilidade dependente do processo para mensagem de erro de 
sinal bifase.

C1.5.4 & C1.5.5 & C1.5.6 Função

C1.5.4 Diagn 1 Define o parâmetro do respetivo valor de diagnóstico.
Selecione:
Desligado (vai para zero) / Media sensor (amplitude A+B do sensor) / Desvio 
Sensor / Nivel do Driver / Frequência MT / Tração 1 / Tração 2 /
Sinal bifase

C1.5.5 Diagn 2

C1.5.6 Diagn 3

N.º Função Configurações / descrições
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C1.5.7 Proc: Sinal baixo Seleção do sinal de estado (Falha, Fora de especificação, Verificando, Manut. 
necessária e Informação) para o grupo "Proc: Sinal baixo"

C1.5.8 Proc: Busca Sinal Seleção do sinal de estado (Falha, Fora de especificação, Verificando, Manut. 
necessária e Informação) para o grupo "Proc: Busca Sinal"

C1.5.9 Proc: entr corrente Seleção do sinal de estado (Falha, Fora de especificação, Verificando, Manut. 
necessária e Informação) para o grupo "Proc: entr corrente"

C1.5.10 Proc:Vazão bi-fase Seleção de sinal de estado (Falha, Fora de especificação, Verificando, Manut. 
necessária e Informação) para o grupo "Proc:Vazão bi-fase"

C1.5.11 Proc: Sist.Controle Seleção de sinal de estado (Falha, Fora de especificação, Verificando, Manut. 
necessária e Informação) para o grupo "Proc: Sist.Controle"

C1.5.12 Config: Totalizador Seleção do sinal de estado (Falha, Fora de especificação, Verificando, Manut. 
necessária e Informação) para o grupo "Config: Totalizador"

C1.5.13 Electr: Queda energ. Seleção do sinal de estado (Falha, Fora de especificação, Verificando, Manut. 
necessária e Informação) para o grupo "Electr: Queda energ."

C1.5.14 Electr: conexão I/O Seleção do sinal de estado (Falha, Fora de especificação, Verificando, Manut. 
necessária e Informação) para o grupo "Electr: conexão I/O"

C1.6 Informação
C1.6 Informação -

C1.6.1 Sensor Nome do sensor de medição

C1.6.2 Ident. Sensor Identidade do sensor de medição

C1.6.3 Vazão nominal Vazão em massa nominal do sensor de medição

C1.6.4 Temp Max Especf. Apresenta a temperatura máxima permitida para o sensor de medição

C1.6.5 Temp Min. Especf. Apresenta a temperatura mínima permitida para o sensor de medição

C1.6.6 Data de calibração Data de calibração de fábrica

C1.6.7 Nº V do sensor Número V do sensor de medição

C1.6.8 Nº série do sensor Número de série do sensor de medição

C1.6.9 Nº V do conversor Número V do conversor de sinal

C1.6.10 Eletrônica do sensor Apresenta a versão da eletrónica do sensor de medição

C1.7 Calibração
C1.7 Calibração -

C1.7.1...
1.7.25

CF1...CF27 Apresenta os coeficientes de calibração do sensor de medição (não CF9 ou 
CF10) para a medição de vazão

C1.8 Densid. Calib.
C1.8 Densid. Calib. -

C1.8.1...
1.8.8

DCF1...DCF8 Apresenta os coeficientes de calibração do sensor de medição para a 
medição de densidade

C1.9 Simulação
C1.9 Simulação -

C1.9.1 Vazão em massa Como em B1.1

C1.9.2 Vazão em volume Como em B1.2

C1.9.3 Densidade Como em B1.3

C1.9.4 Temperatura Como em B1.4

N.º Função Configurações / descrições
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N.º Função Configurações / descrições

C2 Concentr.
C2 Concentr. Consulte o manual de concentração suplementar

C3 E/S (Entradas/Saídas)

C3.1 Hardware
C3.1 Hardware Configuração dos terminais de ligação.

A seleção depende da versão do conversor de sinal.

C3.1.1 Terminais A Selecione:
Desligado / Saída de corrente / Saída de frequência / Saída de pulsos / Saída 
de estado / Chave limite / Entrada de controlo

C3.1.2 Terminais B Selecione:
Desligado / Saída de corrente / Saída de frequência / Saída de pulsos / Saída 
de estado / Chave limite / Entrada de controlo

C3.1.3 Terminais C Selecione:
Desligado / Saída de corrente / Saída de estado / Chave limite

C3.1.4 Terminal D Selecione:
Desligado / Saída de frequência / Saída de pulsos / Saída de estado / Chave 
limite

C3._ Saída correnteX
C3._ Saída de corrente X X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, ou C

_ refere-se a Fn. C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C)

C3._.1 Faixa 0%...100% Saída de corrente HART®: 4…20 mA

Faixa atual para a medição selecionada, por ex. 4...20 mA, 
corresponde a 0…100%

Nota: com uma saída de corrente de 0...20 mA, "HART" em Fn. C6.8.1 deve 
ser desligado!

xx,x … xx,x mA; faixa: 0,00…20 mA 
(condição: 0 mA ≤ 1º valor ≤ 2º valor ≤ 20 mA)

C3._.2 Faixa extendida Limites mín. e máx. dos valores atuais. Se a faixa atual for excedida, a 
corrente é definida para estes limites.

xx,x … xx,x mA; faixa: 03,5…21,5 mA 
(Condição: 0 mA ≤ 1º valor ≤ 2º valor ≤ 21,5 mA e fora da faixa atual)

C3._.3 Corrente de erro Especificar erro de corrente (predefinição: 3,6 mA)

xx,x mA; faixa: 3…22 mA (condição: fora da faixa estendida)

C3._.4 Condição de erro Podem ser selecionadas as seguintes condições de erro:

Selecione:
Falha / Manut. necessária / Fora de especificação (categoria de erro [S])

C3._.5 Medição Medições para ativar a saída

Selecione:
Vazão em volume / Vazão em massa / Temperatura / Densidade / 
Velocidade / Media Sensor / Desvio sensor / Nivel do Driver / Freq Tubo / 
Tração 1 / Tração 2 / Sinal bifase

Dependendo das definições da medição de concentração, as seguintes 
medições são possíveis:
Concentr 1 / Concentr 2 / Conc. Vaz Mass 1 / Conc. Vaz Mass 2 / Conc. Vaz 
Vol 1 / Conc. Vaz Vol 2

C3._.6 Faixa 0…100% da medição definida em Fn C3._.5

x.xx…xx.xx _ _ _ (formato e unidade dependem da "medição", ver acima)
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C3._.7 Polaridade Definir a polaridade; respeitar o sentido do vazão em C1.3.2!

Selecione:
Ambos os sentidos (os valores positivo e negativo são apresentados) /
Sentido positivo (display para valores negativos = 0) /
Sentido negativo (display para valores positivos = 0) /
Valor absoluto (sempre apresenta positivo, com ambos os valores negativo e 
positivo)

C3._.8 Limitação Limitação antes de aplicar a constante de tempo 

±xxx … ±xxx%; faixa: -150…+150%

C3._.9 Corte vazão baixa Define a medição para "0" para valores baixos

x,xxx ± x,xxx%; faixa: 0,0…20%

(1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese), 
condição: 2º valor ≤ 1º valor

C3._.10 Constante de tempo Faixa: 000,1…100 s

C3._.11 Função especial Faixa automática;

Selecione:
Desligado /
Faixa automática (a faixa é alterada automaticamente, faixa mais baixa 
alargada, apenas faz sentido juntamente com uma saída de estado) /
Faixa externa (alterar pela entrada de controlo, faixa mais baixa alargada, a 
entrada de controlo deve também estar ativada)

C3._.12 Limiar Aparece apenas quando Fn. C3._.11 "Limiar" for ativado entre as faixas 
alargada e normal. A função de faixa automática muda sempre da faixa 
alargada para faixa normal quando é atingida a corrente 100%.

O valor 100% superior da histerese é então = 0. O limiar é então o valor e 
histerese, em vez de "Limiar ± Histerese" como mostrado no visor.

Faixa: 5,0…80%   

(1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese), 
condição: 2º valor ≤ 1º valor

C3._.13 Informação Número de série da placa de E/S, número da versão do software e data de 
produção da placa de circuitos

C3._.14 Simulação Sequência, ver B1._ Saída corrente X

C3._.15 Ajuste de 4mA Ajuste da corrente a 4 mA

A reposição a 4 mA restaura a calibração de fábrica.

Utilizado para definição HART®.

C3._.16 Ajuste de 20mA Ajuste da corrente a 20 mA

A reposição a 20 mA restaura a calibração de fábrica.

Utilizado para definição HART®.

N.º Função Configurações / descrições



 OPERAÇÃO 6

75

MFC 400

www.krohne.com11/2017 - 4005288602 - MA MFC400 ER1.0 R04 pt

C3._ Saída de frequência X
C3._ Saída de frequência X X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, ou D

_ refere-se a Fn. C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.5 (D)

C3._.1 Formato do pulso Especificar o formato do pulso

Selecione:
Simétrico (aprox. 50% ligado e 50% desligado) /
Automático (pulso constante, com aprox. 50% ligado e 50% desligado a uma 
taxa de pulso de 100%) /
Fixo (taxa de pulso fixa, ver definição abaixo Fn. C3._.3 100% taxa de pulso)

C3._.2 Largura do pulso Apenas disponível se definido para "Fixo" em Fct. C3._.1

Faixa: 0,05…2000 ms

Nota: valor máx. de definição Tp [ms] ≤ 500 / taxa de pulsos máx. [1/s], 
fornece a largura do pulso = tempo em que a saída é ativada

C3._.3 Taxa de pulso 100% Taxa de pulso para 100% da faixa de medição

Faixa:  1…10000 Hz

Limitação Taxa de pulso 100% ≤ 100/s: Imáx ≤ 100 mA
Limitação Taxa de pulso 100% > 100/s: Imáx ≤ 20 mA

C3._.4 Medição Medições para ativar a saída

Selecione:
Vazão em volume / Vazão em massa / Temperatura / Densidade / 
Velocidade / Media Sensor / Desvio sensor / Nivel do Driver / Freq Tubo / 
Tração 1 / Tração 2 / Sinal bifase

Dependendo das definições da medição de concentração, as seguintes 
medições são possíveis:
Concentr 1 / Concentr 2 / Conc. Vaz Mass 1 / Conc. Vaz Mass 2 / Conc. Vaz 
Vol 1 / Conc. Vaz Vol 2

C3._.5 Faixa 0…100% da medição definida em Fn C3._.4

x.xx…xx.xx _ _ _ (formato e unidade dependem da "medição", ver acima)

C3._.6 Polaridade Definir a polaridade; respeitar o sentido do vazão em C1.3.1!

Selecione:
Ambos os sentidos (os valores positivo e negativo são apresentados) /
Sentido positivo (display para valores negativos  = 0) /
Sentido negativo (display para valores positivos = 0) /
Valor absoluto (sempre apresenta positivo, com ambos os valores negativo e 
positivo)

C3._.7 Limitação Limitação antes de aplicar a constante de tempo

±xxx … ±xxx%; faixa: -150…+150%

C3._.8 Corte vazão baixa Define a medição para "0" para valores baixos

x,xxx ± x,xxx%; faixa: 0,0…20%

(1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese), 
condição: 2º valor ≤ 1º valor

C3._.9 Constante de tempo Faixa: 000,1…100 s

C3._.10 Inverte sinal Selecione:
Desligado (saída ativada: interruptor fechado) /
Ligado (saída ativada: interruptor aberto) /

C3._.11 Defasagem B Disponível apenas quando for configurado o terminal A ou D e apenas se a 
saída B for uma saída de pulsos ou uma saída de frequência. Se a definição 
em Fn. C3._.6 for "Ambas as polaridades", a mudança de fase tem um 
símbolo, por ex. -90° e +90°, como prefixo.

Selecione:
Desligado (sem mudança de fase) /
0° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão) /
90° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão) /
180° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão)
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C3.3.11 Funções especiais Esta função está disponível apenas na saída de frequência do terminal B. Ao 
mesmo tempo, devem estar disponíveis 2 saídas de frequência:
1ª saída no terminal A ou D / 2ª saída no terminal B

A saída B funciona como uma saída escravo, sendo controlada e definida 
mediante a utilização da saída mestre A ou D

Selecione:
Desligado (sem defasagem) /
Defasagem D ou A (a saída escravo é B e a saída mestre é D ou A)

C3._.12 Informação Número de série da placa de E/S, número da versão do software e data de 
produção da placa de circuitos

C3._.13 Simulação Sequência, ver B1._ Saída frequênc. X

C3._ Saída pulso X
C3._ Saída pulso X X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, ou D

_ refere-se a Fn. C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.5 (D)

C3._.1 Formato do pulso Especificar o formato do pulso

Selecione:
Simétrico (aprox. 50% ligado e 50% desligado) /
Automático (pulso constante, com aprox. 50% ligado e 50% desligado a uma 
taxa de pulso de 100%) /
Fixo (taxa de pulso fixa, ver definição abaixo Fn. C3._.3 100% taxa de pulso)

C3._.2 Largura do pulso Apenas disponível se definido para "Fixo" em Fn. C3._.1

Faixa: 0,05…2000 ms

Nota: valor máx. de definição Tp [ms] ≤ 500 / taxa de pulsos máx. [1/s], 
fornece a largura do pulso = tempo em que a saída é ativada

C3._.3 Taxa de pulso máx. Taxa de pulso para 100% da faixa de medição

Faixa: 0,0…10000 1/s

Limitação Taxa de pulso 100% ≤ 100/s: Imáx ≤ 100 mA
Limitação Taxa de pulso 100% > 100/s: Imáx ≤ 20 mA

C3._.4 Medição Medições para ativar a saída

Selecione: Vazão em volume / Vazão em massa

C3._.5 Unid. valor do pulso Seleção da unidade de uma lista, dependendo da "Medição".

C3._.6 Valor por pulso Definir o valor de volume ou massa por pulso

xxx.xxx, valor medido na unidade dependendo da definição em C3._.5

Na taxa de pulso máxima, ver acima "C3._.3 Saída pulso".

C3._.7 Polaridade Definir a polaridade; respeitar o sentido do vazão em C1.3.1!

Selecione:
Ambos os sentidos (os valores positivo e negativo são apresentados) /
Sentido positivo (display para valores negativos  = 0) /
Sentido negativo (display para valores positivos = 0) /
Valor absoluto (sempre apresenta positivo, com ambos os valores negativo e 
positivo)

C3._.8 Corte vazão baixa Define a medição para "0" para valores baixos

x,xxx ± x,xxx%; faixa: 0,0…20%

(1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese), 
condição: 2º valor ≤ 1º valor

C3._.9 Constante de tempo Faixa: 000,1…100 s

C3._.10 Inverte sinal Selecione:
Desligado (saída ativada: interruptor fechado) /
Ligado (saída ativada: interruptor aberto) /



 OPERAÇÃO 6

77

MFC 400

www.krohne.com11/2017 - 4005288602 - MA MFC400 ER1.0 R04 pt

C3._.11 Defasagem B Disponível apenas quando for configurado o terminal A ou D e apenas se a 
saída B for uma saída de pulsos ou uma saída de frequência. Se a definição 
em Fn. C3._.7 for "Ambas as polaridades", a mudança de fase tem um 
símbolo, por ex. -90° e +90°, como prefixo.

Selecione:
Desligado (sem defasagem) /
0° de desfasagem (entre saídas A ou D e B, possível inversão) /
90° de desfasagem (entre saídas A ou D e B, possível inversão) /
180° de desfasagem (entre saídas A ou D e B, possível inversão)

C3.3.11 Funções especiais Esta função está disponível apenas na saída de pulsos do terminal B. Ao 
mesmo tempo, devem estar disponíveis 2 saídas de pulsos:
1ª saída no terminal A ou D / 2ª saída no terminal B

A saída B funciona como uma saída escravo, sendo controlada e definida 
mediante a utilização da saída mestre A ou D

Selecione:
Desligado (sem defasagem) /
Defasagem D ou A (a saída escravo é B e a saída mestre é D ou A)

C3._.12 Informação Número de série da placa de E/S, número da versão do software e data de 
produção da placa de circuitos

C3._.13 Simulação Sequência, ver B 1._ Saída pulso X
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C3._ Saída status X
C3._ Saída status X X (Y) refere-se a um dos terminais de ligação A, B, C ou D

_ refere-se a Fn.°C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) / C3.5 (D)

C3._.1 Modo A saída mostra as seguintes condições de medição:

Falha (definição de saída, sinais estado da categoria "Falha" consultar 
Mensagens de estado e informação de diagnóstico na página 103) /
Fora de especificação (definição de saída, sinais estado da categoria "Falha" 
ou "Manut.   necessária" ou "Fora de especificação" consultar Mensagens 
de estado e informação de diagnóstico na página 103) /
Manut. necessária (definição de saída, sinais estado da categoria "Falha" ou 
"Manut. necessária" consultar Mensagens de estado e informação de 
diagnóstico na página 103) /
Sentido do vazão (sentido do vazão de corrente) /
Sobrefaixa de vazão (sobrefaixa de vazão) /
Pré-ajuste contador1 (ativa o contador X quando o valor pré-definido é 
atingido) /
Pré-ajuste contador2 (ativa o contador X quando o valor pré-definido é 
atingido) /
Pré-ajuste contador3 (ativa o contador X quando o valor pré-definido é 
atingido) /
Saída A (ativada pela saída de estado da saída Y, dados adicionais de saída, 
ver em baixo) /
Saída B (ativada pela saída de estado da saída Y, dados adicionais de saída, 
ver em baixo) /
Saída C (ativada pela saída de estado Y, dados adicionais de saída, ver em 
baixo /
Saída D (ativada pela saída de estado Y, dados adicionais de saída, ver em 
baixo) /
Desligado

C3._.2 Saída de corrente Y Aparece apenas se a saída A,..C estiver definida por baixo de "Modo (ver em 
cima)", e esta corrente for uma "Saída de corrente".

Polaridade (está assinalada) / 

Acima da faixa (está assinalada)

Faixa automática assinala faixa baixa

C3._.2 Saída frequência Y e Saída 
pulso Y

Aparece apenas se a saída A, B estiver definida por baixo de "modo (ver em 
cima)" e esta saída for uma "Saída de frequência / pulso".

Polaridade (está assinalada) / 

Acima da faixa (está assinalada)

C3._.2 Saída status Y Aparece apenas se a saída A...D estiver definida por baixo de "Modo (ver em 
cima)" e esta saída for uma "Saída de status".

Mesmo sinal (tal como outra saída de estado ligada, o sinal pode ser 
invertido, ver em baixo)

C3._.2 Chave limite Y e Entr. 
controle X

Aparece apenas se a saída A...D / entrada A ou B estiver definida por baixo 
de "Modo (ver em cima)", e esta saída / entrada for um "Chave limite / Entr. 
controle".

Status desligado (é sempre selecionado aqui, se a saída de status X estiver 
ligada com um Chave limite/ Entr. controle Y.

C3._.2 Saída Y Apenas aparece se a saída A...D estiver definida por baixo de "Modo (ver em 
cima)" e esta saída estiver desligada.

C3._.3 Inverte sinal Selecione:
Desligado (saída ativada: interruptor fechado) /
Ligado (saída ativada: interruptor aberto) /

C3._.4 Informação Número de série da placa de E/S, número da versão do software e data de 
produção da placa de circuitos

C3._.5 Simulação Sequência, ver B1._ Saída status X
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C3._ Chave limite X
C3._ Chave limite X X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, C ou D

_ refere-se a Fn.°C3.2 (A) / C3.3 (B) / C3.4 (C) / C3.5 (D)

C3._.1 Medição Selecione:
Vazão em volume / Vazão em massa / Temperatura / Densidade / 
Velocidade / Media Sensor / Desvio sensor / Nivel do Driver / Freq Tubo / 
Tração 1 / Tração 2 / Sinal bifase

C3._.2 Limiar Nível de comutação, definir um limiar com histerese

xxx,x ±x,xxx (formato e unidade dependem da medição, ver em cima)

(1º valor = limiar / 2º valor = histerese), condição: 2º valor ≤ 1º valor

C3._.3 Polaridade Definir a polaridade; respeitar o sentido do vazão em C1.3.1!

Selecione:
Ambos os sentidos (os valores positivo e negativo são apresentados) /
Sentido positivo (display para valores negativos  = 0) /
Sentido negativo (display para valores positivos = 0) /
Valor absoluto (sempre apresenta positivo, com ambos os valores negativo e 
positivo)

C3._.4 Constante de tempo Faixa: 000,1…100 s

C3._.5 Inverte sinal Selecione:
Desligado (saída ativada: interruptor fechado) /
Ligado (saída ativada: interruptor aberto) /

C3._.6 Informação Número de série da placa de E/S, número da versão do software e data de 
produção da placa de circuitos

C3._.7 Simulação Sequência, ver B1._ Chave limite X

C3._ Entr. controle X
C3._ Entr. controle X

C3._.1 Modo X refere-se ao terminal de ligação A ou B
_ refere-se a Fn.°C3.2 (A) / C3.3 (B)

Off (entrada de controlo desligada) /
Mantêm tds.as saídas (mantém os valores de corrente não o display e 
contadores) /
Mantem a saída Y (mantém os valores atuais) /
Tds.as saídas p/ zero (valores de corrente = 0%, não o display e contadores) /
Saída Y a zero (valor de corrente = 0%) /
Reseta tds. contad. (reseta todos os contadores a "0") /
Reseta contador "Z" (põe o contador 1, 2 ou 3 a "0") /
Pára tds. contadores /
Pára o contador "Z" (pára o contador 1, 2 ou 3) /
Sds. zero+cont. par. (todas as saídas 0%, pára todos os contadores, não o 
display) /
Faixa externa Y (entrada de controlo para a alteração da faixa externa da 
saída de corrente Y) - fazer também esta definição na saída de corrente Y 
(não verificar se a saída de corrente Y está disponível) / 
Reset de erros (todos os erros passíveis de ser repostos são apagados) /
Calibrar zero

C3._.2 Inverte sinal Selecione:
Desligado (saída ativada: interruptor fechado) /
Ligado (saída ativada: interruptor aberto) /

C3._.3 Informação Número de série da placa de E/S, número da versão do software e data de 
produção da placa de circuitos

C3._.4 Simulação Sequência, ver B1._ Entr. controle X
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N.º Função Configurações / descrições

C4 I/O Contador
C4.1 Contador 1 Definir função do contador.

_ refere-se a 1, 2, 3 (= Contador 1, 2, 3)
A versão básica (standard) tem apenas 2 contadores!C4.2 Contador 2

C4.3 Contador 3

C4._.1 Função do contador Selecione:
Contador líquido (conta valores positivos + negativos) /
+contador (conta apenas os valores positivos)
-contador (conta apenas os valores negativos)
Desligado (contador está desligado)

C4._.2 Medição Seleção da medição do contador _

Selecione:
Vazão em volume / Vazão em massa
(dependendo das definições da medição de concentração):
Conc. Vaz Mass 1 / Conc. Vaz Mass 2 / Conc. Vaz Vol 1 / Conc. Vaz Vol 2

C4._.3 Corte vazão baixa Define a medição para "0" para valores baixos

Faixa: 0,0…20%

(1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese), 
condição: 2º valor ≤ 1º valor

C4._.4 Constante de tempo Faixa: 0,1…100 s

C4._.5 Val.pré-ajustado Se este valor for atingido, positivo ou negativo, é criado um sinal que pode 
ser usado para uma saída de estado na qual "Pré-ajuste contador X" tem 
que ser definido.

Valor pré-ajustado (máx. 8 dígitos) x,xxxxx na unidade selecionada, ver 
C6.7.10 + 13

C4._.6 Reseta totalizad. Sequência ver, Fn. A3.3, A3.4 e A3.5

C4._.7 Ajusta o contador Definir o contador _ ao valor pretendido

Selecione:
Interromper (sair da função) / Ajuste o valor (abre o editor para fazer a 
entrada)

Dúvida: Ajusta o contador? 

Selecione:
Selecione: Não (sair da função sem definir o valor) / Sim (define o contador e 
sai da função)

C4._.8 Pára o contador Contador _ interrompido e mantém o valor atual

Selecione:
Não (sair da função sem parar o contador) / Sim (pára o contador e sai da 
função)

C4._.9 Inicia o contador Iniciar contador _ depois desse contador ser parado 

Selecione:
Não (sair da função sem iniciar o contador) / Sim (inicia o contador e sai da 
função)

C4._.10 Informação Número de série da placa de E/S, número da versão do software e data de 
produção da placa de circuitos
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N.º Função Configurações / descrições

C5 E/S HART
C5 E/S HART Seleção / apresentação das 4 dinâmicas variáveis (DV) ou HART®

A saída de corrente HART® (E/S básicas de terminal A ou E/S modulares de 
terminal C) tem sempre uma ligação fixa para as variáveis primárias (PV). As 
ligações fixas das outras DVs (1-3) apenas são possíveis se estiverem 
disponíveis saídas analógicas adicionais (saída de corrente e frequência). 
Caso contrário, o valor medido pode ser livremente selecionado dos valores 
da lista em Fn. A4.1 "Medição".

_ refere-se a 1, 2, 3 ou 4

X refere-se aos terminais de ligação A...D

C5.1 PV é Saída de corrente (variável primária)

C5.2 SV é (variável secundária)

C5.3 TV é (variável terciária)

C5.4 4V é (4ª variável)

C5.5 Unidades HART Muda as unidades de DVs (variáveis dinâmicas) no visor

Interromper: voltar atrás com a tecla ^

Visor HART®: copia as configurações para as unidades no visor para as 
definições das DVs

Padrão: configurações de fábrica para DVs

C5._.1 Saída de corrente X Mostra o valor analógico medido de corrente da saída de corrente ligada. A 
medição não pode ser alterada!

C5._.1 Saída de frequência X Mostra o valor analógico medido de corrente da saída de frequência ligada, 
se presente. A medição não pode ser alterada!

C5._.1 Var. dinâmica HART Medições das variáveis dinâmicas para HART®.

Selecione:
Vazão em volume / Vazão em massa / Valor de diagnóstico / Velocidade do 
fluxo /
Contador 1 / Contador 2 / Contador 3 / Horas de operação
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N.º Função Configurações / descrições

C6 Dispositivo

C6.1 Inf.do instrumento
C6.1 Inf.do instrumento -

C6.1.1 Etiqueta Caracteres configuráveis (máx. 8 dígitos): 
A…Z; a…z; 0…9; / - + , .   

C6.1.2 Nº V do sensor Número V do sensor de medição não pode ser alterado

C6.1.3 Nº série do sensor N.º de série do sensor de medição não pode ser alterado

C6.1.4 Revisão Sensor Revisão do sensor de medição não pode ser alterado

C6.1.5 Nº V do conversor Número V do conversor de sinal não pode ser alterado

C6.1.6 Nº série do instr. N.º de série do conversor de sinal não pode ser alterado

C6.1.7 Número C Número CG não pode ser alterado; descreve a versão do conversor de sinal

C6.1.8 Nº série da eletr. Nº. de série do conjunto eletrónico, não pode ser alterado

C6.1.9 Electronic Revision Apresenta a versão do conversor de sinal. Inclui todas as alterações de 
hardware e software.

C6.2 Display
C6.2 Visor -

C6.2.1 Idioma A seleção do idioma depende da versão do dispositivo.

C6.2.2 Contraste Regule o contraste do visor para temperaturas extremas. 
Definição: -9…0…+9  

Esta alteração tem imediatamente efeito, não apenas quando se sai do modo 
configuração!

C6.2.3 Página default Especificação da página de default para a qual o sistema volta após um 
breve período de tempo.

Selecione:
Nenhuma (a página atual está sempre ativa) / 1.Página medição (mostra 
esta página) / 2.Página medição (mostra esta página) / Página de status 
(mostra apenas as mensagens de estado) / Página gráfica (apresentação da 
tendência da 1ª medição)

C6.2.4 Teclas Opticas Ativar ou desativar as teclas óticas

Selecione: Ligado / Desligado

C6.3 e C6.4 1.Página medição e 2.Página medição
C6.3 1.Página medição _ refere-se a 3 = 1.Página medição e 4 = 2.Página medição

C6.4 2.Página medição

C6._.1 Função Especifica o número de linhas do valor medido (tamanho do tipo de letra)

Selecione:
Uma linha / Duas linhas / Três linhas

C6._.2 Medição da 1. linha Especificar a medição para a 1ª linha.  

 Selecione:
Vazão em volume / Vazão em massa / Temperatura / Densidade / 
Velocidade / Media Sensor / Desvio sensor / Nivel do Driver / Freq Tubo / 
Tração 1 / Tração 2 / Sinal bifase

Dependendo das definições da medição de concentração, as seguintes 
medições são possíveis:
Concentr 1 / Concentr 2 / Conc. Vaz Mass 1 / Conc. Vaz Mass 2 / Conc. Vaz 
Vol 1 / Conc. Vaz Vol 2
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C6._.3 Faixa 0…100% da medição definida em Fn. C5._.2

x.xx…xx.xx _ _ _ (formato e unidade dependem da "medição")

C6._.4 Limitação Limitação antes de aplicar a constante de tempo

±xxx … ±xxx%; faixa: -150…+150%

C6._.5 Corte vazão baixa Define os valores de vazão baixa para "0"

x,xxx ± x,xxx%; faixa: 0,0…20%

(1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese), 
condição: 2º valor ≤ 1º valor

C6._.6 Constante de tempo Faixa: 0,1…100 s

C6._.7 Formato da 1. linha Especificar casas decimais

Selecione:
Automático (adaptação feita automaticamente) /
X°(=°nenhum)°…X.XXXXXXXX°(máx.°8°dígitos) depende do tamanho da fonte

C6._.8 Medição da 2. linha Especifica a variável medida para a 2ª linha (apenas disponível se a 2ª linha 
estiver ativada)

Selecione:
Gráfico de barras (para a "medição" selecionada na 1ª linha) / Vazão em 
volume / Vazão em massa / Temperatura / Densidade / Velocidade / Media 
Sensor / Desvio Sensor / Nivel do Driver / Freq Tubo / Tração 1 / Tração 2 / 
Sinal bifase / Contador 1 / Contador 2 / Contador 3 / Horas de operação

Dependendo das definições da medição de concentração, as seguintes 
medições são possíveis:
Concentr 1 / Concentr 2 / Conc. Vaz Mass 1 / Conc. Vaz Mass 2 / Conc. Vaz 
Vol 1 / Conc. Vaz Vol 2

C6._.9 Formato da 2. linha Especificar casas decimais

Selecione:
Automático (adaptação feita automaticamente) /
X°(=°nenhum)°…X.XXXXXXXX°(máx.°8°dígitos) depende do tamanho da fonte

C6._.10 Medição da 3. linha Especifica a variável medida para a 3ª linha (apenas disponível se a 3ª linha 
estiver ativada)

Selecione:
Vazão em volume / Vazão em massa / Temperatura / Densidade / 
Velocidade / Media Sensor / Desvio Sensor / Nivel do Driver / Freq Tubo / 
Tração 1 / Tração 2 / Sinal bifase / Contador 1 / Contador 2 / Contador 3 / 
Horas de operação

Dependendo das definições da medição de concentração, as seguintes 
medições são possíveis:
Concentr 1 / Concentr 2 / Conc. Vaz Mass 1 / Conc. Vaz Mass 2 / Conc. Vaz 
Vol 1 / Conc. Vaz Vol 2

C6._.11 Formato da 3. linha Especificar casas decimais

Selecione:
Automático (adaptação feita automaticamente) /
X°(=°nenhum)°…X.XXXXXXXX°(máx.°8°dígitos) depende do tamanho da fonte

C6.5 Página gráfica
C6.5 Página gráfica -

C6.5.1 Selecione faixa A página de gráfico mostra sempre a curva de tendência da medição da 
1.Página medição/1. linha, ver Fn. C6.3.2

Selecione:
Manual (definir faixa na Fn. C6.5.2) / 
Automático (apresentação automática com base nos valores medidos)

Repor apenas após o parâmetro alterar ou após desligar e ligar.

N.º Função Configurações / descrições
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C6.5.2 Faixa Definir a escala para o eixo Y. Apenas disponível se "Manual" estiver definido 
em C6.5.1.

±xxx ±xxx%; faixa: -100…+100%

(1º valor = limite mais baixo / 2º valor = limite mais alto),
condição: 1º valor ≤ 2º valor

C6.5.3 Escala de tempo Definir a escala de tempo para o eixo X, curva de tendência   

xxx min; faixa: 0…100 min

C6.6 Funções especiais
C6.6 Funções especiais -

C6.6.1 Reseta erros Reseta erros?

Selecione: Não / Sim

C6.6.2 Salva configurações Guardar configurações atuais
Selecione:
Interromper (sair da função sem guardar) / Backup 1 (guardar no local de 
armazenamento 1) / Backup 2 (guardar no local de armazenamento 2)

Dúvida: Prosseguir c/a cópia? (não pode ser anulado)
Selecione:
Não (sair da função sem guardar) / Sim (copiar as configurações atuais no 
backup de armazenamento 1 ou 2)

C6.6.3 Carrega config. Carregar configurações guardadas
Selecione:
Interromper (sair da função sem carregar) / Configur. de fábrica (restaurar 
predefinições de fábrica) / Backup 1 (carregar dados a partir do local de 
armazenamento 1) / Backup 2 (carregar dados a partir do local de 
armazenamento 2)

Dúvida: Prosseguir c/a cópia? (não pode ser anulado)
Selecione:
Não (sair da função sem guardar) / Sim (carregar os dados a partir do local 
de armazenamento selecionado)

C6.6.4 Senha p/Conf.rápida Palavra-passe necessária para alterar os dados no menu de "Config. 
rápida".

0000 (= acesso ao menu "Config. rápida" sem palavra-passe)

xxxx (palavra-passe necessária); faixa 4 dígitos: 0001…9999

C6.6.5 Senha p/Conf.compl. Palavra-passe necessária para alterar os dados no menu de "Config. 
completa".

0000 (= acesso ao menu "Config. rápida" sem palavra-passe)

xxxx (palavra-passe necessária); faixa 4 dígitos: 0001…9999

C6.6.6 Data e Hora Definir relógio de tempo real

C6.6.7 Acess.Rápido Definir função "Acess.Rápido";

Selecione:
Desligado (desativado) / Reseta o contador1, 2, 3 ou Todos Contadores

C6.6.8 Interface GDC IR Após esta função ter sido ativada, um adaptador ótico GDC pode ser ligado 
ao visor LCD. Após passarem 60 segundos sem que seja estabelecida uma 
ligação ou após o adaptador ser removido, a função é encerrada e as teclas 
óticas ficam novamente ativas.

Selecione:
Interromper (sair da função sem ligação) /
Ativar (o adaptador interface IR e interromper as teclas óticas)

Após passarem 60 segundos sem que seja estabelecida uma ligação, a 
função é encerrada e as teclas óticas ficam novamente ativas.

N.º Função Configurações / descrições
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C6.7 Unidades
C6.7 Unidades

C6.7.1 Vazão em volume m³/h; m³/min; m³/s; L/h; L/min; L/s (L = litros); IG/s; IG/min; IG/h 
cf/h; cf/min; cf/s; gal/h; gal/min; gal/s; barrel/h; barrel/day
Unid.def.pelo usuário (fator de definição e texto nas duas funções seguintes; 
sequência, ver em baixo)

C6.7.2 Unid.def.pelo usuári. Para o texto a especificar consultar Configurar unidades livres na página 86:

C6.7.3 [m³/s]*fator Especificação do fctor de conversão, baseado em m³/s:

xxx,xxx consultar Configurar unidades livres na página 86

C6.7.4 Vazão em massa kg/s; kg/min; kg/h; t/min; t/h; g/s; g/min; g/h; 
lb/s; lb/min; lb/h; ST/min; ST/h (ST = Tonelada Curta); LT/h (LT = Tonelada 
Longa);
Unid.def.pelo usuário (fator de definição e texto nas duas funções seguintes; 
sequência, ver em baixo)

C6.7.5 Unid.def.pelo usuári. Para o texto a especificar consultar Configurar unidades livres na página 86:

C6.7.6 [kg/s]*fator Especificação do fator de conversão, baseado em kg/s:

xxx,xxx consultar Configurar unidades livres na página 86

C6.7.7 Velocidade m/s; ft/s

C6.7.9 Temperatura °C; °F; K

C6.7.10 Volume m³; L; hL; mL; gal; IG; in³; cf; yd³; barrel
Unid.def.pelo usuário (fator de definição e texto nas duas funções seguintes; 
sequência, ver em baixo)

C6.7.11 Unid.def.pelo usuári. Para o texto a especificar consultar Configurar unidades livres na página 86:

C6.7.12 [m³]*fator Especificação sobre o fator de conversão, baseado em m³:

xxx,xxx consultar Configurar unidades livres na página 86

C6.7.13 Massa kg; t; mg; g; lb; ST; LT; oz;
Unid.def.pelo usuário (fator de definição e texto nas duas funções seguintes; 
sequência, ver em baixo)

C6.7.14 Unid.def.pelo usuári. Para o texto a especificar consultar Configurar unidades livres na página 86:

C6.7.15 [kg]*fator Especificação do fator de conversão, baseado em kg:

xxx,xxx consultar Configurar unidades livres na página 86

C6.7.16 Densidade kg/L; kg/m³; lb/cf; lb/gal; SG
Unid.def.pelo usuário (fator de definição e texto nas duas funções seguintes; 
sequência, ver em baixo)

C6.7.17 Unid.def.pelo usuári. Para o texto a especificar consultar Configurar unidades livres na página 86:

C6.7.18 [kg/m³]*fator Especificação do fator de conversão, baseado em kg/m³:

xxx,xxx consultar Configurar unidades livres na página 86

C6.7.19 Pressão Pa; kPa; bar; mbar; psi (não são possíveis quaisquer unidades livres);
somente se a entrada de corrente estiver disponível

N.º Função Configurações / descrições
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6.4.4  Configurar unidades livres

C6.8 HART
C6.8 HART

C6.8.1 HART Ligar/desligar a comunicação HART®:

Selecione:
Ligado na faixa de corrente possível (HART® ativado) da saída de corrente 
4…20 mA /
Desligado na faixa de corrente possível (HART® não ativado) para saída de 
corrente 0…20 mA

Modo de circuito de 
corrente

Configurar modo de circuito de corrente:
Desativado = Modo Multidrop /
Ativado = Modo sinal de corrente

C6.8.2 Endereço Defina o endereço para o funcionamento HART®:

Selecione:
00 (funcionamento ponto a ponto, a saída de corrente tem funcionamento 
normal, corrente = 4…20 mA) / 01...15 (funcionamento Multi-Drop, a saída 
de corrente tem uma ajuste constante de 4 mA)

C6.8.3 Mensagem Definir o texto necessário:
A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C6.8.4 Descrição Definir o texto necessário:
A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , . *

C6.8.5 HART Long tag Definir HART Long tags

C6.9 Config. rápida
C6.9 Config. rápida Ativar acesso rápido no menu "Config. rápida"

Selecione: Sim (ativado) / Não (desligado)

C6.9.1 Reseta o contador1 Reseta o contador 1 no menu "Config. rápida"

Selecione: Sim (ativado) / Não (desligado)

C6.9.2 Reseta o contador2 Reseta o contador 2 no menu "Config. rápida"

Selecione: Sim (ativado) / Não (desligado)

C6.9.3 Reseta o contador3 Reseta o contador 3 no menu "Config. rápida"

Selecione: Sim (ativado) / Não (desligado)

C6.9.4 Reset Contadores Reseta tds. contad. no menu "Config. rápida"

Selecione: Sim (ativado) / Não (desligado)

Unidades livres Sequências para configurar textos e fatores

TextosTextosTextosTextos

Vazão em volume, vazão em massa e 
densidade

3 dígitos antes e depois da barra oblíqua
xxx/xxx (máx. 6 caracteres mais um caráter "/")

Caracteres permitidos A…Z; a…z; 0…9; /  - + , . *; @ $ % ~ () [] _

Fatores de conversãoFatores de conversãoFatores de conversãoFatores de conversão

Unidade pretendida = [unidade ver acima] * fator de conversão

Fator de conversão Máx. 9 dígitos

Mudar ponto décimal ↑ para a esquerda e ↓ para a direita
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6.5  Descrição das funções

6.5.1  Redefinir contador no menu "Config. rápida"

6.5.2  Apagar mensagens de erro no menu "Config. rápida"

INFORMAÇÃO!
Pode ser necessário ativar a redefinição do contador no menu "Config. rápida".

Tecla Visor Descrição e configurações

> Config. rápida Prima e mantenha premida durante 2,5s, depois solte a tecla.

> Idioma -

2 x ↓ Repor -

> Reseta erros -

↓ Todos Contadores Selecionar contador pretendido.
(Contador 3 é opcional)

↓ Contador 1

↓ Contador 2

↓ Contador 3

> Reseta totalizad.
Não

-

↓ ou ↑ Reseta totalizad.
Sim

-

^ Contador 1,2 (ou 3) Contador foi reposto.

3 x ^ Modo medição -

INFORMAÇÃO!
A lista detalhada das possíveis mensagens de erro.

Tecla Visor Descrição e configurações

> Config. rápida Prima e mantenha premida durante 2,5s, depois solte a tecla.

> Idioma -

2 x ↓ Repor -

> Reseta erros -

> Repor?
Não

-

↓ ou ↑ Repor?
Sim

-

^ Reseta erros O erro foi reposto.

3 x ^ Modo medição -
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6.5.3  Modo Oper. (menu A9)

O dispositivo pode ser ligado para "Espera". Neste modo, todos os valores de vazão são definidos 
para zero e os valores do contador são "congelados". Os valores de temperatura e densidade são 
apresentados normalmente e emitidos através de saídas. O indicador "Espera" no display 
apresenta o valor de contador "congelado" ou simplesmente "Espera". Neste modo, os tubos de 
medição continuam a vibrar e o dispositivo pode voltar de imediato ao modo "Medição", se 
necessário.

Também existe o modo "Parar". Neste modo, o sensor de medição é desligado e deixa de vibrar. 
Para voltar ao modo de medição neste modo, o dispositivo de medição devedevedevedeve passar por toda a 
fase de "arranque" novamente, antes de prosseguir a medição.

O dispositivo de medição pode ser ligado no modo "Espera" utilizando as teclas de 
funcionamento no visor ou utilizando a entrada de controlo. Apenas pode mudar para o modo 
"Parar" utilizando as teclas de funcionamento.

Se "Espera" ou "Parar" for selecionado, o dispositivo muda de imediato para este estado de 
operação. Para voltar ao modo de medição, vá para o menu A9 e selecione "Medição".

Para além do modo "Espera", a função sistema controle também lhe permite mudar para um 
estado de "Espera" comparável completamente automático dependendo da atual temperatura 
ou densidade de funcionamento.

Tecla Visor Descrição e configurações

> A Config. rápida Prima e mantenha premida durante 
2,5s, depois solte a tecla.

> ↑ A9 Modo Oper.
Medição

> Modo Oper.
Medição

↑ Modo Oper.
Espera

↑ Modo Oper.
Parar

3 x ^ Salvar configuração?
Sim

^ Página de apresentação

Tabela 6-5: Definição do modo de operação (a partir do modo de medição)

INFORMAÇÃO!
Ao mudar do modo "Parar" para "Espera", o dispositivo passa por toda a fase de arranque.
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6.5.4  Calibração de densidade (menu C1.2.1)

A densidade dos medidores de vazão em massa é calibrada na fábrica. A calibração de 
densidade é baseada em 2 pontos de calibração. Na fábrica, o ar e água são utilizados sob 
condições de referência. O resultado desta calibração é guardado na eletrónica do conversor e 
armazenado nas definições de fábrica. Independentemente disso, várias aplicações exigem o 
máximo de precisão, o que apenas pode ser obtido com a calibração no local.

Opção Explicação

Calibr 1 Pt Um dos 2 pontos de calibração guardados é substituído pela calibração do 
cliente.
O conversor de sinal decide qual dos 2 pontos de calibração é modificado.

2nd Pt Calibr. Calibração do 2º ponto.

Calib.Fabrica O conversor de sinal reativa as definições de fábrica de calibração de 
densidade.

Tabela 6-6: Opções disponíveis para calibração de densidade

Tecla Visor Descrição e configurações

> A Config. rápida Prima e mantenha premida durante 
2,5s, depois solte a tecla.

2 x ↓ C1 Config. completa

↓ C1.2 Densidade

2 x > C1.2.1 Calibração Densidade?
Calibr 1 Pt

^ C1.2.1 Densid. Calib. Produto
XXXXXXX

Pressione ↓ 
até 

C1.2.1 Densid. Calib. Produto
Agua Tratada

^ C1.2.1 Calibração Densidade?
OK

^ Por favor aguarde
Contagem decrescente de 20 s

Densid. Calib.
OK

5 x ^ Salvar configuração?
Sim

^ Página de apresentação

Tabela 6-7: Exemplo de 1 ponto de calibração com água tratada
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Calibração de densidade no local:
• Assegure-se de que o dispositivo foi devidamente instalado e que funciona sem falhas.
• Se for utilizado ar (vazio) como meio, o tubo de medição deve estar completamente seco e 

isento de quaisquer líquidos e sólidos. Se possível, faça circular ar seco para o tubo de 
medição para o esvaziar.

• Se forem utilizados líquidos, lave durante alguns minutos com uma elevada taxa de vazão 
para remover bolhas de gás.

• Defina a taxa de vazão para um valor típico (50% do vazão nominal é ideal).
• Se a temperatura do processo for superior à temperatura ambiente, aguarde até o sistema 

ter estabilizado.
• No que respeita à calibração do ponto 1 e do ponto 2, pode escolher as opções "Vazio", "Agua 

Pura", "Agua Tratada" e "Outro". Os valores de referência para os produtos especificados são 
armazenados no conversor.

A calibragem de densidade falhou se for apresentado "Calibração Densidade. Erro". A razão do 
erro pode ser indicada no visor. Razões possíveis para uma falha de calibração de densidade:

• O dispositivo não está no modo "Medição".
• Os pontos de calibração estão demasiado próximos.
• Um ou mais pontos de calibração não passaram no teste de plausabilidade.
• Vazão, pressão, temperatura ou sistema não estão estáveis?
• Verifique o seu sistema e tente novamente.
• Se isso resultar noutra calibração falhada, contacte o fabricante.

Calibr 1 Pt
• Veja exemplos de "Calibração com água tratada e outro".
• Selecione a função utilizando ↓ e ↑ e depois confirme com ^.
• Se estiver selecionado "Outro", a densidade do produto deve ser inserida.
• A calibração de 1 ponto é normalmente suficiente para a maioria das aplicações, como a 

adaptação da medição de densidade de uma nova instalação.
• Certifique-se de que, antes da calibração do 2º ponto, a calibração do ponto 1 foi levada a 

cabo e que o resultado foi guardado com a caixa de diálogo "Salvar configuração?.

2nd Pt Calibr.
• Neste caso, ambos os pontos de referência são recalibrados (com os produtos do sistema).
• Com a calibração do ponto 2, certifique-se de que ambos os pontos de calibração inseridos 

pelo utilizador são aceites.

Se o 2º ponto não puder ser calibrado de imediato depois do 1º, porque o 2º produto ainda não 
está disponível, o dispositivo continua a funcionar normalmente como depois da calibração do 
ponto 1. Ou seja, podem existir semanas ou mesmo meses entre a calibração dos dois pontos de 
medição.
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6.5.5  Tabelas de temperatura/densidade

Temperatura Densidade Temperatura Densidade

°C °F kg/m3 lb/ft3 °C °F kg/m3 lb/ft3

0 32 999,8396 62,41999 0,5 32,9 999,8712 62,42197

1 33,8 999,8986 62,42367 1,5 34,7 999,9213 62,42509

2 35,6 999,9399 62,42625 2,5 36,5 999,9542 62,42714

3 37,4 999,9642 62,42777 3,5 38,3 999,9701 62,42814

4 39,2 999,972 62,42825 4,5 40,1 999,9699 62,42812

5 41 999,9638 62,42774 5,5 41,9 999,954 62,42713

6 42,8 999,9402 62,42627 6,5 43,7 999,9227 62,42517

7 44,6 999,9016 62,42386 7,5 45,5 999,8766 62,4223

8 46,4 999,8482 62,42053 8,5 47,3 999,8162 62,4185

9 48,2 999,7808 62,41632 9,5 49,1 999,7419 62,41389

10 50 999,6997 62,41125 10,5 50,9 999,6541 62,40840

11 51,8 999,6051 62,40535 11,5 52,7 999,5529 62,40209

12 53,6 999,4975 62,39863 12,5 54,5 999,4389 62,39497

13 55,4 999,3772 62,39112 13,5 56,3 999,3124 62,38708

14 57,2 999,2446 62,38284 14,5 58,1 999,1736 62,37841

15 59 999,0998 62,3738 15,5 59,9 999,0229 62,36901

16 60,8 998,9432 62,36403 16,5 61,7 998,8607 62,35887

17 62,6 998,7752 62,35354 17,5 63,5 998,687 62,34803

18 64,4 998,596 62,34235 18,5 65,3 998,5022 62,3365

19 66,2 998,4058 62,33047 19,5 67,1 998,3066 62,32428

20 68 998,2048 62,31793 20,5 68,9 998,1004 62,31141

21 69,8 997,9934 62,30473 21,5 70,7 997,8838 62,29788

22 71,6 997,7716 62,29088 22,5 72,5 997,6569 62,28372

23 73,4 997,5398 62,27641 23,5 74,3 997,4201 62,26894

24 75,2 997,2981 62,26132 24,5 76,1 997,1736 62,25355

25 77 997,0468 62,24563 25,5 77,9 996,9176 62,23757

26 78,8 996,7861 62,22936 26,5 79,7 996,6521 62,22099

27 80,6 996,5159 62,21249 27,5 81,5 996,3774 62,20384

28 82,4 996,2368 62,19507 28,5 83,3 996,0939 62,18614

29 84,2 995,9487 62,17708 29,5 85,1 995,8013 62,16788

30 86 995,6518 62,15855 30,5 86,9 995,5001 62,14907

31 87,8 995,3462 62,13947 31,5 88,7 995,1903 62,12973

32 89,6 995,0322 62,11986 32,5 90,5 994,8721 62,10987
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33 91,4 994,71 62,09975 33,5 92,3 994,5458 62,08950

34 93,2 994,3796 62,07912 34,5 94,1 994,2113 62,06861

35 95 994,0411 62,05799 35,5 95,9 993,8689 62,04724

36 98,6 993,6948 62,03637 36,5 97,7 993,5187 62,02537

37 98,6 993,3406 62,01426 37,5 99,5 993,1606 62,00302

38 100,4 992,9789 61,99168 38,5 101,3 992,7951 61,98020

39 102,2 992,6096 61,96862 39,5 103,1 992,4221 61,95692

40 104 992,2329 61,9451 40,5 104,9 992,0418 61,93317

41 105,8 991,8489 61,92113 41,5 106,7 991,6543 61,90898

42 107,6 991,4578 61,89672 42,5 108,5 991,2597 61,88434

43 109,4 991,0597 61,87186 43,5 110,3 990,8581 61,85927

44 111,2 990,6546 61,84657 44,5 112,1 990,4494 61,83376

45 113 990,2427 61,82085 45,5 113,9 990,0341 61,80783

46 114,8 989,8239 61,79471 46,5 115,7 989,6121 61,78149

47 116,6 989,3986 61,76816 47,5 117,5 989,1835 61,75473

48 118,4 988,9668 61,7412 48,5 119,3 988,7484 61,72756

49 120,2 988,5285 61,71384 49,5 121,1 988,3069 61,70

50 122 988,0839 61,68608 50,5 122,9 987,8592 61,67205

51 123,8 987,6329 61,65793 51,5 124,7 987,4051 61,64371

52 125,6 987,1758 61,62939 52,5 126,5 986,945 61,61498

53 127,4 986,7127 61,60048 53,5 128,3 986,4788 61,58588

54 129,2 986,2435 61,57118 54,5 130,1 986,0066 61,5564

55 131 985,7684 61,54153 55,5 131,9 985,5287 61,52656

56 132,8 985,2876 61,5115 56,5 133,7 985,0450 61,49636

57 134,6 984,8009 61,48112 57,5 135,5 984,5555 61,4658

58 136,4 984,3086 61,45039 58,5 137,3 984,0604 61,43489

59 138,2 983,8108 61,41931 59,5 139,1 983,5597 61,40364

60 140 983,3072 61,38787 60,5 140,9 983,0535 61,37203

61 141,8 982,7984 61,35611 61,5 142,7 982,5419 61,34009

62 143,6 982,2841 61,324 62,5 144,5 982,0250 61,30783

63 145,4 981,7646 61,29157 63,5 146,3 981,5029 61,27523

64 147,2 981,2399 61,25881 64,5 148,1 980,9756 61,24231

65 149 980,7099 61,22573 65,5 149,9 980,4432 61,20907
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66 150,8 980,1751 61,19233 66,5 151,7 979,9057 61,17552

67 152,6 979,6351 61,15862 67,5 153,5 979,3632 61,14165

68 154,4 979,0901 61,1246 68,5 155,3 978,8159 61,10748

69 156,2 978,5404 61,09028 69,5 157,1 978,2636 61,07300

70 158 977,9858 61,05566 70,5 158,9 977,7068 61,03823

71 159,8 977,4264 61,02074 71,5 160,7 977,145 61,00316

72 161,6 976,8624 60,98552 72,5 162,5 976,5786 60,96781

73 163,4 976,2937 60,95002 73,5 164,3 976,0076 60,93216

74 165,2 975,7204 60,91423 74,5 166,1 975,4321 60,89623

75 167 975,1428 60,87816 75,5 167,9 974,8522 60,86003

76 168,8 974,5606 60,84182 76,5 169,7 974,2679 60,82355

77 170,6 973,9741 60,80520 77,5 171,5 973,6792 60,7868

78 172,4 973,3832 60,76832 78,5 173,3 973,0862 60,74977

79 174,2 972,7881 60,73116 79,5 175,1 972,489 60,71249

80 176 972,188 60,69375
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6.5.6  Modo de densidade (menu C1.2.2)

Existem 4 modos de operação disponíveis para densidade que podem ser definidos 
aqui:
• Processo: 

O dispositivo mede e apresenta a densidade de operação atual do produto.
• Fixo:

O dispositivo apresenta um valor de densidade fixo. Este valor deve ser inserido no menu 
C1.2.3.

• Referenc.: 
O dispositivo calcula a densidade com base num conjunto de temperatura de referência.

• Padrão:
O dispositivo calcula a densidade padrão com base num conjunto de temperatura de 
referência e os fatores de correção k0...k2, pelo que um volume padrão pode ser emitido.

A seguinte equação é utilizada no modo "Referenc.":A seguinte equação é utilizada no modo "Referenc.":A seguinte equação é utilizada no modo "Referenc.":A seguinte equação é utilizada no modo "Referenc.":

ρr = ρa + a (ta - tr)

ρr = Densidade à temperatura de referência
ρa = Densidade de operação medida atual à temperatura de funcionamento atual
a = Coeficiente de temperatura programada/ gradiente de densidade
ta = Temperatura de operação medida atual
tr = Temperatura de referência

A temperatura de referência deve ser inserida no item de menu C1.2.3. O gradiente de densidade 
é definido em C1.2.4.

A seguinte equação é utilizada para calcular o gradiente de densidade:A seguinte equação é utilizada para calcular o gradiente de densidade:A seguinte equação é utilizada para calcular o gradiente de densidade:A seguinte equação é utilizada para calcular o gradiente de densidade:

a = (ρD - ρC) / (TB - TA)

Figura 6-7: Calcular o gradiente de densidade

1  Densidade
2  Temperatura
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O valor do gradiente de densidade é normalmente positivo dado que um aumento na 
temperatura normalmente reduz a densidade medida (exceção: anomalia de água).

Calcular a densidade padrãoCalcular a densidade padrãoCalcular a densidade padrãoCalcular a densidade padrão

O dispositivo de medição pode apresentar uma densidade que foi corrigida em termos de 
temperatura padrão de acordo com API 11.1. Padrão 2540.

A temperatura de referência correspondente é inserida no menu C1.2.5. Os fatores de correção 
k0...k2 são inseridos no menu C1.2.6...C1.2.8.

Os fatores padrão para gasolinas são: k0 = 346.4228; k1 = 0.4388; k2 = 0

6.5.7  Diâmetro do tubo (menu C1.1.3)

O conversor também pode fornecer a velocidade de vazão com base num diâmetro de tubo que o 
cliente pode programar livremente. Este valor pode ser o diâmetro interno do tubo de medição 
(predefinição) ou o diâmetro interno do tubo de processo.

6.5.8  Medição de concentração (menu C2)

Este menu  utilizado para introduzir a palavra-passe para ativar a medição de concentração (no 
caso de a opção de concentração ser adquirida) depois de o medidor ser entregue.

6.5.9  Direção de vazão (menu C1.3.1)

Esta função permite que o operador defina a direção do vazão em relação à seta no 
compartimento. Se estiver selecionado "Positiva", a direção de vazão corresponde à seta "+" e 
com "Negativa" a direção de vazão corresponde à seta "-" no compartimento.

INFORMAÇÃO!
Consulte o manual de concentração separado para mais detalhes sobre a medição de 
concentração.
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6.5.10  Supressão de pressão

A supressão de pressão elimina qualquer interrupção na medição, no caso de corte de vazão 
abrupto, p. ex., quando as válvulas são fechadas subitamente. Nesses casos, podem ocorrer 
oscilações no tubo e no dispositivo de medição que podem levar a sobre-vibração. O vazão então 
retrocede e avança antes de ser estabelecido um vazão zero estável, como apresentado na 
figura abaixo. Este efeito ocorre principalmente em aplicações de alta pressão.

Figura 6-8: Conduta de vibração durante a supressão de pressão

1  Vazão desligado
2  Vibração sinusoidal ("sobre-vibração")
3  Vazão zero estável
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Na maioria dos casos, a amplitude desta vibração é inferior ao corte de vazão baixo e, assim, não 
afeta a medição. Em muito poucos casos, a amplitude é maior do que o corte de vazão baixo 
(sobre-vibração) e pode provocar erros com os valores de corrente.

A função de supressão de pressão elimina este efeito ativando um nível de corte de vazão baixo 
maior num período de tempo mais curto. A supressão de pressão é ativada quando o vazão 
desce abaixo do nível de corte de fluxo baixo padrão pela primeira vez. Para um período de 
tempo programável (pode ser programado no menu C1.3.2) o limite de supressão de pressão é 
adicionado ao limite de vazão baixo padrão (pode ser definido no menu C1.3.3).

Os valores de definição ideais de supressão de pressão dependem das condições de operação 
atuais e apenas podem, portanto, ser determinados no local através de testes.

Figura 6-9: Conduta de amplitude

1  Corte vazão baixa
2  Corte vazão baixa
3  Supressão de pressão
4  Supressão de pressão
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6.5.11  Sist. Controle

Menu C1.4.1 - Função
Este menu possibilita o corte de determinadas funções de medição dependendo de um estado de 
processo programável. Quando este estado de sistema ocorre (como definido em Fn. C1.4.2), 
podem ser ativadas as seguintes opções:

• Inativo: sistema controle desligado
• Vazão = 0: Vazão definido para zero

Menu C1.4.2 - Condição
Seleção da medição de processo que ativa o controlo de sistema. A densidade e temperatura 
podem ser selecionadas.

Menu C1.4.3 – Limite máx.
Menu C1.4.4 – Limite mín.
Definição dos valores limite para ativar o controlo de sistema. Os valores de medição de 
corrente fora desta faixa ativam esta função.
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6.5.12  Limite Bifase (menu C1.5.3)

O limite do sinal bifase pode ser definido neste item de menu. Isso possibilita a emissão de um 
sinal de estado que indica a presença de bolhas de gás no processo. Não existem valores 
predefinidos para este limite. Isso significa que o operador deve adaptar este valor, de forma a 
adequar a sua aplicação. Isso pode ser feito, por exemplo, programando o sinal bifase na saída 
de corrente e registando que limite faz sentido para o respetivo processo num determinado 
período.

O sinal bifase é apresentado na 2ª página de medição na parte inferior com p. ex.: 0,02%. Se o 
limite for excedido (C3.4.2) é enviada uma mensagem através dos terminais C.

Fn. Visor Descrição e configurações

B2.14 Sinal bifase O valor do sinal bifase em % pode ser lido e 
transferido para Diagn 1.

C1.5.3 Limite Bi-fase Apenas introduza aqui um valor se tiver sido 
gerada uma mensagem de erro. 
Esta mensagem de erro pode ser 
apresentada através das saídas de estado.
A mensagem de erro é então indicada no 
visor como S: Fora de especificaçãoS: Fora de especificaçãoS: Fora de especificaçãoS: Fora de especificação e
S: Vazão bi-faseS: Vazão bi-faseS: Vazão bi-faseS: Vazão bi-fase é indicado no visor.

Atenção: Tenha em consideração a 
definição das condições de erro da saída de 
corrente!

C1.5.4 Diagn 1 Definir "Sinal bifase".

C3.1.3 Terminais C Definir "Chave limite".

C3.4.1 Medição Definir "Diagn 1".

C3.4.2 Limiar p. ex. definir para "2,0 ± 0,2%".

C3.4.3 Polaridade p. ex. definir para "Valor absoluto".

C3.4.4 Constante de tempo Definir conforme necessário.

C3.4.4 Inverte sinal Definir conforme necessário.

C6.4.1 2.Página medição  Definir "Três linhas".

C6.4.10 Medição da 3. linha Definir "Diagn 1".

C6.4.11 Formato da 3. linha Definir "X,XX".

Tabela 6-8: Exemplo relativo à deteção e notificação de uma vazão bi-fásica perturbada (p. ex. bolhas de gás nas 
pinturas)
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6.5.13  Mensagens de diagnóstico (menu C1.5.7....C1.5.14)

Estas definições possibilitam a alteração do sinal de estado da respetiva mensagem de 
diagnóstico (grupo de estado).

6.5.14  Teclas Opticas (C6.2.4)

Esta função pode desativar as teclas óticas. No visor, o estado de desativação das teclas óticas é 
representado por um cadeado 1.

Neste caso, o dispositivo apenas pode ser operado utilizando os botões de pressão.

6.5.15  Página de gráfico (menu C6.5)

Com este conversor, a tendência da medição principal pode ser apresentada graficamente. A 
primeira medição na página de apresentação 1 é sempre definida como medição principal.

• O Menu C6.5.1 define a faixa do indicador de tendência (manual ou automática).
• O Menu C6.5.2 define a faixa da definição manual.
• O Menu C6.5.3 define a duração do indicador de tendência.

6.5.16  Salva configurações (menu C6.6.2)

Esta função permite que todas as definições sejam armazenadas numa memória.

• Backup 1: Guarda as definições na área de memória 1 de cópia de segurança
• Backup 2: Guarda as definições na área de memória 2 de cópia de segurança

6.5.17  Carrega config. (menu C6.6.3)

Esta função permite voltar a carregar todas as definições armazenadas.

• Backup 1: Carregamento de cópia de segurança - memória 1
• Backup 2: Carregamento de cópia de segurança - memória 2
• Fábrica: Carregamento das predefinições originais

Figura 6-10: Indicação de teclas óticas no estado de desativação
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6.5.18  Senhas (Menu 6.6.4 Config. rápida; Menu 6.6.5 Configuração)

Para criar uma senha para o menu Config. rápida ou menu Configuração, deve inserir um código 
de 4 dígitos no menu. É-lhe solicitada esta senha sempre que forem efetuadas alterações nos 
menus correspondentes. Existe uma hierarquia. A senha Configuração também pode ser 
utilizada para efetuar alterações no menu Configuração rápida. Insira 0000 em cada menu para 
desativar a senha.

6.5.19  Data e hora (C6.6.6)

O conversor de sinal possui um relógio real utilizado para todas as funções de registo no 
dispositivo. Esta função pode ser utilizada para definir a data e hora do relógio real.

6.5.20  Acess.Rápido (C6.6.7)

No modo de medição, ao pressionar a tecla ^ durante 2,5  segundos executa a função 
"Acess.Rápido". Os contadores 1, 2, 3 e Todos Contadores podem ser reiniciados.

6.5.21  Corte vazão baixa

A desativação de vazão baixo pode ser individualmente definida para cada saída e cada linha do 
visor. Se a desativação de vazão baixo tiver sido ativada, a respetiva saída ou visor são definidos 
para zero quando vazão estiver abaixo do valor de desativação de vazão baixo tiver sido inserido.

O valor pode ser inserido como percentagem de vazão nominal do sensor ou, no caso de uma 
saída de pulso, como valor de vazão discreto.

Devem ser inseridos dois valores. O primeiro é para o ponto de operação do sensor e o segundo 
é para histerese. Condição: 1º valor > 2º valor

Figura 6-11: Indicação de corte vazão baixa

1  Vazão
2  Hora
3  Vazão atualmente indicado
4  Visor definido para zero
5  Vazão atualmente indicado
6  Histerese positiva
7  Ponto de operação
8  Histerese negativa
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6.5.22  Constante de tempo

Para melhorar o processo dos valores medidos com grande flutuação no dispositivo, os valores 
medidos são digitalmente filtrados de forma a estabilizar a saída. A constante de tempo pode ser 
definida individualmente para cada saída, a primeira linha do visor e a mediação de densidade. 
No entanto, tenha em atenção que o grau de filtragem afeta o tempo de resposta do dispositivo 
no caso de alterações rápidas.

A constante de tempo corresponde ao tempo decorrido até 67% do valor final ser atingido de 
acordo com uma função de passo.

6.5.23  Saída de pulsos bifase

Um pulso bifásico ou saída de frequência é muitas vezes necessário para aplicações de 
transferência de custódia. Este modo de operação requer 2 pares de terminal. Os pares de 
terminal A e B ou D e B podem ser utilizados.

Neste caso, realize as seguintes definições:
• C3.3.11: Desfasagem para D ou mudança para A
• Todas as funções da saída B são definidas utilizando a saída D ou a saída A.
• C3.5.11: Definição da desfasagem da saída B relativa a D, se o par terminal D tiver sido 

selecionado em C3.3.11. 0°, 90° ou 180° são as opções oferecidas.
• C3.2.11: Definição da desfasagem da saída B relativa a A, se o par terminal A tiver sido 

selecionado em C3.3.11. 0°, 90° ou 180° são as opções oferecidas.

6.5.24  Limites de tempo no modo de programação

Função menu normal:Função menu normal:Função menu normal:Função menu normal: Se não tiver sido pressionada nenhuma tecla durante 5 minutos numa 
função de menu normal, o visor muda automaticamente para o modo de medição. Todas as 
alterações são perdidas.

Função de teste:Função de teste:Função de teste:Função de teste: No modo de teste, a função de teste é concluída depois de 60 minutos.

Interface GDC IR:Interface GDC IR:Interface GDC IR:Interface GDC IR: Se a ligação GDC-IR tiver sido ativada, é cancelada após 60 segundos se 
nenhuma ligação for estabelecida. Se a ligação for contínua, o visor pode ser operado 
novamente após 60 segundos, utilizando as teclas óticas.

Constante de período curto Tempos de resposta rápidos

Leitura flutuante

Constante de período longo Tempo de resposta lento

Leitura estável
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6.5.25  Hardware de saída

Dependendo dos módulos de hardware utilizados (ver número CG), pode ser possível alterar as 
opções de saída nos terminais A, B, C ou D nos menus C3.1.x. Por exemplo: uma saída de pulso 
para uma saída de frequência ou uma saída de estado para uma entrada de controlo. 

As opções disponíveis são determinadas pelo módulo de hardware utilizado. Não é possível 
alterar o tipo de saída, p. ex., de ativa para passiva ou para NAMUR.

6.6  Mensagens de estado e informação de diagnóstico

As mensagens de diagnóstico são visualizadas de acordo com a norma NAMUR NE 107. As 
mensagens de erro do dispositivo são divididas em grupos de estado, cada um com um sinal de 
estado. Existem 16 grupos de estado com sinais de estado fixos e 8 grupos com sinais de estado 
variáveis. Para facilitar a identificação da fonte do problema, os grupos de estado são depois 
divididos em grupos: Sensor, Electronica, Configuração e Processo.

O sinal de estado variável pode ser alterado no menu C1.5.7...C1.5.14. A alteração do sinal de 
estado para "Informação" desativa a mensagem.

Cada mensagem de estado (= sinal de estado) possui um símbolo específico, determinado pela 
NAMUR, que é apresentado com a mensagem. O comprimento de cada mensagem é limitado a 
uma linha.

Todas as mensagens de estado são guardadas no registo de estado (menu B3.1). Utilize as teclas 
↑ e ↓ para navegar nesta lista. Utilize a tecla ^ para sair da lista.

O ecrã de estado apresenta os grupos de estado de todos os erros que ocorreram desde a última 
vez que o ecrã de estado foi aberto. Todos os erros que não são correntes desaparecem depois 
de 2 segundos. São apresentados na lista entre parênteses.

INFORMAÇÃO!
Tal como a mensagem de estado, é sempre apresentado o nome do grupo de estado relevante e 
o sinal de estado (F/S/M/C).

Símbolo Letra Sinal de estado Descrição e  consequência

FFFF Falha Não é possível a medição.

S Fora da especificação Estão disponíveis medições, mas já 
não são suficientemente precisas e 
devem ser verificadas

M Necessária manutenção As medições ainda são precisas, mas 
isso pode mudar em breve

C Verificação de função Uma função de teste está ativa; o valor 
medido apresentado ou transferido 
não corresponde ao valor medido 
atual.

I Informação Sem influência direta nas medições

Tabela 6-9: Descrição das mensagens de estado
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Legenda
Sinal de estado fixo

Sinal de estado variável

Tipo de 
erro

Grupo de 
eventos

Evento único Descrição Ações para eliminar o 
evento

FFFF F Sensor

Sensor danificado Alta pressão detetada no 
compartimento. Tubo de 
medição em falta.

Mudança do sensor de 
medição.

Erro Sensor Os sinais do sensor de 
medição estão fora da faixa. 
Não são possíveis medições 
de vazão.

Verifique a ligação entre o 
sensor de medição e o 
conversor de sinal (versão 
remota) ou substitua o 
sensor de medição.

FFFF F Electronica

Erro Sistem. Erro de eletrónica na 
comunicação do bus interno 
ou devido a erro de 
hardware.

Efetuar arranque a frio. Se a 
mensagem voltar a 
aparecer, contacte o 
fabricante.

Erro Sistem. A

Erro Sistem. C

Erro Comb. HW

Falha BM

Falha DM

Falha entr.proc.

Falha E/S 1

Falha E/S 2

Falha Tot 1

Falha Tot 2

Falha Tot 3

Falha E/S A

Falha E/S B

Falha E/S C

FFFF F Configuração

Config BM Erro detetado ao arrancar o 
dispositivo. Causas 
possíveis: definições de 
parâmetro inadmissíveis ou 
falha de componente 
eletrónico.

Verifique as definições da 
função apropriada ou 
carregue as predefinições. 
Se o erro persistir, contacte 
o fabricante.

Config DM

Config.entr.Proc. As definições da entrada de 
processo são inválidas.

Verifique as definições da 
entrada de processo ou 
carregue as predefinições.

Densid. Calib. Parâmetros de calibração 
de densidade inválidos.

Efetue a calibração de 
densidade. Verifique o 
produto e o modo de função.
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Config. Fieldbus Definições de Fieldbus 
inadmissíveis

Verifique as definições de 
Fieldbus ou carregue as 
predefinições.

Config. PROFIBUS Definições de Profibus 
inadmissíveis

Verifique as definições 
PROFIBUS ou carregue as 
predefinições.

Erro unid Tot 1 FB4 Contador fora de operação 
devido a unidade 
inadmissível.

Verifique a unidade no 
contador 1 FB4 ou carregue 
as predefinições.

Erro unid Tot 2 FB5 Verifique a unidade no 
contador 2 FB5 ou carregue 
as predefinições.

Erro unid Tot 3 FB6 Verifique a unidade no 
contador 3 FB6 ou carregue 
as predefinições.

Config. Modbus Definições Modbus 
inadmissíveis

Verifique as definições 
Modbus ou carregue as 
predefinições.

Config. Display Definições inadmissíveis do 
visor

Verifique as definições do 
visor ou carregue as 
predefinições.

IO1 Config Definições inadmissíveis de 
IO1

Verifique as definições de 
IO1 ou carregue as 
predefinições.

IO2 Config Definições inadmissíveis de 
IO2

Verifique as definições de 
IO2 ou carregue as 
predefinições.

Tot 1 Config Definições inadmissíveis do 
contador 1

Verifique as definições do 
contador 1 ou carregue as 
predefinições.

Tot 2 Config Definições inadmissíveis do 
contador 2

Verifique as definições do 
contador 2 ou carregue as 
predefinições.

Tot 3 Config Definições inadmissíveis do 
contador 3

Verifique as definições do 
contador 3 ou carregue as 
predefinições.

IO A Config Definições inadmissíveis de 
IO A

Verifique as definições de IO 
A ou carregue as 
predefinições.

IO B Config Definições inadmissíveis de 
IO B

Verifique as definições de IO 
B ou carregue as 
predefinições.

IO C Config Definições inadmissíveis de 
IO C

Verifique as definições de IO 
C ou carregue as 
predefinições.

IO D Config Definições inadmissíveis de 
IO D

Verifique as definições de IO 
D ou carregue as 
predefinições.

FFFF F Processo

C C Sensor

C C Electronica

Tipo de 
erro

Grupo de 
eventos

Evento único Descrição Ações para eliminar o 
evento
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C C Configuração

Sensor Modo Stop O dispositivo encontra-se no 
modo de paragem. Não é 
efetuada qualquer medição 
de vazão. Todos os valores 
relacionados com vazão 
apresentados são valores 
substitutos. O tubo de 
medição não vibra.

Altere o modo de medição 
para operação normal.

Sensor Modo Espera O dispositivo está no modo 
de espera. Não é efetuada 
qualquer medição de vazão. 
Todos os valores 
relacionados com vazão 
apresentados são valores 
substitutos. O tubo de 
medição continua a vibrar.

Sensor Simulando Simulação de vazão em 
massa, vazão em volume, 
densidade ou temperatura.

Desative a simulação de 
valor medido.

Inicializando O sensor está no modo de 
arranque. Este é um estado 
normal na sequência de 
uma alteração do modo de 
paragem para o modo de 
medição. A mensagem de 
erro "Sensor: Inicio" fica 
ativa quando este estado 
está ativado demasiado 
tempo ou é inesperado.

Fieldbus Simulando A função de simulação no 
módulo Foundation Fieldbus 
está ativa e a ser utilizada.

Verifique as definições 
Fieldbus.

Sim/Man PROFIBUS Ativa A função de simulação no 
módulo PROFIBUS está 
ativa e a ser utilizada.

Verifique as definições 
PROFIBUS.

Contador 1 FB4 Simulando A função de simulação no 
módulo PROFIBUS está 
ativa e a ser utilizada.

Desativação de simulação.

Contador 2 FB5 Simulando

Contador 3 FB6 Simulando

Contador 1 FB4 Man. Ativo O modo manual no módulo 
PROFIBUS está ativo.

Ativação do modo manual.

Contador 2 FB5 Man. Ativo

Contador 3 FB6 Man. Ativo

E/S A Simulando Simulação IO A está ativa. Desativação de simulação.

E/S B Simulando Simulação IO B está ativa.

E/S C Simulando Simulação IO C está ativa.

E/S D Simulando Simulação IO D está ativa.

C C Processo

S S Sensor

Temp. ou Strain Res. Def. A rede de resistência da 
medição de temperatura e 
tração é operada fora das 
especificações e pode estar 
em falha. Os valores 
medidos de vazão e 
densidade mantêm-se 
válidos, embora a precisão 
seja indeterminada. A 
medição de temperatura 
falhou.

Verifique a ligação entre o 
sensor de medição e o 
conversor de sinal (versão 
remota) ou substitua o 
sensor de medição.
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S S Electronica

Erro Eletr.Temp.A Temperatura da eletrónica 
do conversor de sinal está 
fora da faixa.

Proteja o conversor de sinal 
dos efeitos de processo e da 
luz solar.Erro Eletr.Temp.C

Erro Eletr.Temp.

S S Configuração

E/S A Overrange O valor de saída é limitado 
por um filtro.

Ao limitar o valor de 
entrada, consulte as ações 
aqui listadas. Verifique a 
definição de faixa da saída.

E/S B Overrange

E/S C Overrange

E/S D Overrange

S S Processo

Temp. Proc. Fora A temperatura de processo 
está fora da faixa. A medição 
continua, mas a precisão é 
indeterminada.

Verifique as condições de 
processo.

Erro faixa Vazão Vazão está fora da faixa. 
Vazão atual é superior ao 
valor visualizado.

Density Fora Faixa A densidade está fora da 
faixa. A medição continua, 
mas a precisão da 
densidade e vazão são 
indeterminadas.

Verifique as condições de 
processo e calibração de 
densidade.

Velocidade Fora Faixa Vazão está fora da faixa. 
Vazão atual é superior ou 
inferior ao valor visualizado.

Verifique a definição das 
condições de processo e 
diâmetro do tubo.

M M Sensor

M M Electronica

Erro Backplane O registo de dados 
backplane está em falha.

Verifique a instalação 
correta da eletrónica do 
conversor de sinal. Depois 
de alterar um parâmetro, a 
mensagem deve 
desaparecer dentro de um 
minuto. Caso contrário, 
contacte o fabricante.

Erro Dados fabr As predefinições são 
inválidas.

Contacte o fabricante.

Diferença backplane Os dados no backplane 
diferem dos dados no 
instrumento.

Depois de alterar um 
parâmetro, a mensagem 
deve desaparecer dentro de 
um minuto. Caso contrário, 
contacte o fabricante.

Vida Mem execedida O número máximo de ciclos 
de escrita é excedido para o 
componente de memória.

Mudança da eletrónica do 
conversor de sinal.
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M M Configuração

Erro Backup 1 Erro ao verificar o registo de 
dados de Backup 1.

Utilize "Config. completa > 
Instrumento > Funções 
especiais? > Salva 
configurações" para guardar 
o registo de dados. Se a 
mensagem continuar a 
aparecer, contacte o 
fabricante.

Erro Backup 2 Erro ao verificar o registo de 
dados de Backup 2.

M M Processo

FFFF F Proc: entr 
corrente

Erro Corrente A Erro de corrente detetado na 
entrada de corrente A.

Verifique o instrumento ligado 
à entrada de corrente A. Este 
instrumento submete um erro 
de corrente.

Erro Corrente B Erro de corrente detetado na 
entrada de corrente B.

Verifique o instrumento ligado 
à entrada de corrente B. Este 
instrumento submete um erro 
de corrente.

S S Electr: 
conexão I/O

Conex. Saida A Saída de corrente A não 
consegue fornecer a corrente 
necessária. A corrente 
fornecida é demasiado baixa. 
A corrente na entrada A é 
inferior a 0,5 mA ou superior a 
23 mA.

Verifique a ligação em A.
Meça a resistência do circuito 
de corrente em A.
Verifique a corrente em A.

Conex. Saida A Circuito aberto ou curto-
circuito em IO A.

Conex. Saida B Saída de corrente B não 
consegue fornecer a corrente 
necessária. A corrente 
fornecida é demasiado baixa. 
A corrente na entrada B é 
inferior a 0,5 mA ou superior a 
23 mA.

Verifique a ligação em B.
Meça a resistência do circuito 
de corrente em B.
Verifique a corrente em B.

Conex. Saida B Circuito aberto ou curto-
circuito em IO B.

Conex. Saida C Saída de corrente C não 
consegue fornecer a corrente 
necessária.
A corrente fornecida é 
demasiado baixa.

Verifique a ligação em C.
Meça a resistência do circuito 
de corrente em C.

FFFF F Proc: Busca 
Sinal

Busca sinal Sensor Os sinais do sensor de 
medição são demasiado 
pequenos para uma medição 
de vazão precisa.
A causa é normalmente 
demasiado abafamento, p. ex., 
devido a bolhas de gás ou a 
viscosidade demasiado 
elevada.

Verifique as condições de 
processo. No caso de um 
sensor de medição na versão 
remota, verifique a ligação 
elétrica entre o alojamento de 
campo e o sensor de medição.

S S Proc:Vazão 
bi-fase

Vazão Bi-Fasica Vazão bifase foi detetado. A 
precisão de vazão e 
mediação de densidade é 
indeterminada.

Verifique se o produto 
apresenta bolhas de gás.
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S S Proc: Sinal 
baixo

Sensor Sinal Baixo Os sinais de sensor não 
atingem a amplitude 
esperada. Isso pode 
influenciar a precisão de 
medição.

Verifique a viscosidade e 
bolhas de gás do produto.

S S Config: 
Totalizador

Tot 1 FB4 Overflow Contador 1 FB4 transbordou 
e reiniciou novamente a 
zero.

Verifique o formato do 
contador.

Tot 2 FB5 Overflow Contador 2 FB5 transbordou 
e reiniciou novamente a 
zero.

Tot 3 FB6 Overflow Contador 3 FB6 transbordou 
e reiniciou novamente a 
zero.

Tot 1 Overflow Contador 1 transbordou e 
reiniciou novamente a zero.

Tot 2 Overflow Contador 2 transbordou e 
reiniciou novamente a zero.

Tot 3 Overflow Contador 3 transbordou e 
reiniciou novamente a zero.

I I Proc: 
Sist.Controle

Sistema Contr Ativo O sistema controle está 
ativo.

I I Electr: Queda 
energ.

Tot 1 Queda Energ Contador 1 inválido devido a 
falha de alimentação.

Verifique o valor do 
contador.

Tot 2 Queda Energ Contador 2 inválido devido a 
falha de alimentação.

Tot 3 Queda Energ Contador 3 inválido devido a 
falha de alimentação.

Tot 1 FB4 Queda Energ Contador 1 FB4 inválido 
devido a falha de 
alimentação.

Tot 2 FB5 Queda Energ Contador 2 FB5 inválido 
devido a falha de 
alimentação.

Tot 3 FB6 Queda Energ Contador 3 FB6 inválido 
devido a falha de 
alimentação.

Queda Energ Detec Ocorreu uma falha de 
alimentação. O estado do 
contador pode ser inválido.
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I I Config: Sem 
valor med.

IO A Sem valores med. O valor de medição dos 
terminais IO A não está 
ativo.

Selecione outra medição 
para IO A no menu C3.2 ou 
ative a medição em C5.1 
para os valores de 
diagnóstico ou no menu C2 
para valores de 
concentração.

IO B Sem valores med. O valor de medição dos 
terminais IO B não está 
ativo.

Selecione outra medição 
para IO B no menu C3.3 ou 
ative a medição em C5.1 
para valores de diagnóstico 
ou no menu C2 para valores 
de concentração.

IO C Sem valores med. O valor de medição dos 
terminais IO C não está 
ativo.

Selecione outra medição 
para IO C no menu C3.4 ou 
ative a medição em C5.1 
para valores de diagnóstico 
ou no menu C2 para valores 
de concentração. 

IO D Sem valores med. O valor de medição dos 
terminais IO D não está 
ativo.

Selecione outra medição 
para IO D no menu C3.5 ou 
ative a medição em C5.1 
para valores de diagnóstico 
ou no menu C2 para valores 
de concentração. 

Tot 1 Sem valores med. O valor de medição do 
contador 1 não está ativo.

Selecione outra medição 
para contador 1 no menu 
C4.1 ou ative a medição em 
C1.5 para valores de 
diagnóstico ou no menu C2 
para valores de 
concentração. 

Tot 2 Sem valores med. O valor de medição do 
contador 2 não está ativo.

Selecione outra medição 
para contador 2 no menu 
C4.2 ou ative a medição em 
C1.5 para valores de 
diagnóstico ou no menu C2 
para valores de 
concentração.

Tot 3 Sem valores med. O valor de medição do 
contador 3 não está ativo.

Selecione outra medição 
para contador 3 no menu 
C4.3 ou ative a medição em 
C1.5 para valores de 
diagnóstico ou no menu C2 
para valores de 
concentração.

Disp. 1 Sem valores med. O valor de medição na 1ª 
página de medição não está 
ativo.

Selecione outra medição 
para 1ª página de medição 
ou ative a medição em C1.5 
para valores de diagnóstico 
ou no menu C2 para valores 
de concentração. 

Disp. 2 Sem valores med. O valor de medição na 2ª 
página de medição não está 
ativo.

Selecione outra medição 
para 2ª página de medição 
ou ative a medição em C1.5 
para valores de diagnóstico 
ou no menu C2 para valores 
de concentração. 
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I I Electr: 
Inf.operação

Calibrando Zero Uma calibração zero é 
efetuada.

PROFIBUS:Vazio Sem troca de dados através 
de PROFIBUS.

Configure a comunicação 
PROFIBUS cíclica.

PROFIBUS Baudrate PROFIBUS pesquisa 
Baudrate atual.

Verifique o terminal e 
ligação PROFIBUS.

PROFIBUS Passivado Módulo PROFIBUS está 
passivado.

Desative passivação 
PROFIBUS.

Eliminação de dados 
PROFIBUS

Eliminação de dados 
PROFIBUS está ativa

Inicie a comunicação do 
PROFIBUS cíclico

Modo sinc. PROFIBUS Modo sinc. PROFIBUS está 
ativo.

Desative o modo sinc.

Modo congelar PROFIBUS O modo congelar PROFIBUS 
está ativo.

Desativar modo Congelar.

Tot 1 Parado Contador 1 foi parado. Se o contador continuar a 
contar, selecione "Sim" em 
Fn. C.y.9 (Inicia o contador).Tot 2 Parado Contador 2 foi parado.

Tot 3 Parado Contador 3 foi parado.

Limite Tot 1 FB4 Limite Tot 1 FB4 excedido. Reseta o Contador 1 FB4.

Limite Tot 2 FB5 Limite Tot 2 FB5 excedido. Reseta o Contador 2 FB5.

Limite Tot 3 FB6 Limite Tot 3 FB6 excedido. Reseta o Contador 3 FB6.

Contr. A Ativo

Contr. B Ativo

Estado Sd A Ativo

Estado Sd B Ativo

Estado Sd C Ativo

Estado Sd D Ativo

Fieldbus sem ligação Verifique o terminal e 
ligação Fieldbus.

Disp.1 Sobrefaixa O valor na 1ª linha de 
medição da página de 
apresentação é limitado.

Verifique a definição da 1ª 
linha de medição.

Disp.2 Sobrefaixa O valor na 2ª linha de 
medição da página de 
apresentação é limitado.

Verifique a definição da 2ª 
linha de medição.

Interf Opt . Ativa A interface ótica está a ser 
utilizada. A teclas óticas 
estão desativadas.

As teclas estão prontas para 
nova operação aprox. 60 
segundos depois do final da 
remoção/transferência de 
dados da interface ótica.
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6.7  Testes de função e resolução de problemas

Temperatura mín. e máx registada (menu C1.5.1 / C1.5.2)Temperatura mín. e máx registada (menu C1.5.1 / C1.5.2)Temperatura mín. e máx registada (menu C1.5.1 / C1.5.2)Temperatura mín. e máx registada (menu C1.5.1 / C1.5.2)

Armazena o valor mínimo e máximo da temperatura que ocorre durante o tempo de operação do 
sensor.

Problemas de aplicação que podem indicar erros no conversor de sinal:
• Uma válvula de corte indevidamente fechada durante a calibração zero resulta em elevados 

valores de calibração
• As bolhas de ar/gás resultam em elevados níveis de energia e elevados valores de calibração
• O produto deposita-se no interior do tubo de medição levando a indicações de densidade 

superior/inferior e elevados valores de calibração

Erros comuns (com sintomas correspondentes):
• Tubo de medição ligeiramente desgastado ou corroído

- Medição errónea de densidade
- Alta frequência
- Erro de medição com vazão em massa baixo

• Tubo de medição ligeiramente desgastado ou corroído (produto no alojamento)
- Tubo de medição não inicia
- Baixa resistência à terra com produto condutor 

• Circuitos abertos de bobinas de driver e sensor ou termómetros de resistência (RTD)
- Pode ser medido com ohmímetro

Tipo de sensor de vazão Temperatura de funcionamento

Mínimo Máximo

OPTIMASS 1000 -40°C / -40°F +130°C / +266°F

OPTIMASS 2000

OPTIMASS 3000
(Aço inoxidável ou Hastelloy®)

+150°C / +302°F

OPTIMASS 6000 (versão padrão) -70°C / -94°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 6000 (versão 
criogénica)

-200°C / -328°F +40°C / +104°F

OPTIMASS 6000 (versão alta 
temperatura)

-50°C / -58°F +400°C / +752°F

OPTIMASS 6000 (Hastelloy C) -70°C / -94°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 6000 (Duplex) -50°C / -58°F +230°C / +446°F

OPTIMASS 7000 (titânio) -40°C / -40°F +150°C / +302°F

OPTIMASS 7000
(Hastelloy®/tântalo)

0°C / +32°F +100°C / +212°F

OPTIMASS 7000 (aço inoxidável) 0°C / +32°F +100°C / +212°F
+130°C / +266°F
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Valores de frequência típicos (a + 20 °C / + 68 °F)

Problemas com calibração zero
1  Pare vazão.
2  Reinicie o contador em Fn. C3.y.1 para "Contador líquido".
3  Defina o corte vazão baixa; em Fn. C3.y.3 para zero.
4  Efetue a calibração zero automática.
5  Reinicie o contador e conta durante 2 minutos.
6  Compara o valor acrescentado da estabilidade de calibração zero especificada.

Possíveis causas de fraca calibração zero:
• Válvulas não completamente fechadas, bolhas de ar ou gás ou depósitos no tubo de medição

Tamanho Titânio Aço inoxidável Hastelloy® Tântalo

Vazio Água Vazio Água Vazio Água Vazio Água

1000 - 15 438±10 412±10

1000 - 25 605±20 523±20

1000 - 40 494±10 414±10

1000 - 50 583±10 453±10

2000 - 100 341±6 267±6

2000 - 150 330±6 259±6

2000 - 250 299±6 227±6

3000 - 01 258±6 251±6 266±6 258±6

3000 - 03 320±6 310±6 320±6 310±6

3000 - 04 455±6 435±6 455±6 435±6

6000 - 08 220 205 220 205

6000 - 10 187 172 187 172

6000 - 15 212 191 212 191

6000 - 25 266 231 266 231

6000 - 50 262 230 262 230

6000 - 80 234 203 234 203

6000 - 100 257 221 257 221

6000 - 150 245 208 245 208

6000 - 200 218 184 218 184

6000 - 250 187 160 187 160

7000 - 06 316±10 301±10 374±10 362±10

7000 - 10 406±10 371±10 441±10 417±10 439±10 416±10 348±10 330±10

7000 - 15 502±10 432±10 578±10 519±10 566±10 509±10 430±10 394±10

7000 - 25 614±10 483±10 692±10 580±10 687±10 581±10 515±10 449±10

7000 - 40 462±10 367±10 558±10 467±10 556±10 468±10 417±10 360±10

7000 - 50 488±10 357±10 514±10 418±10 539±10 431±10 403±10 333±10

7000 - 80 480±10 338±10 490±10 370±10 493±10 381±10

INFORMAÇÃO!
Para melhores resultados, efetue a calibração zero com o meio à temperatura de operação.
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6.8  Funções de diagnóstico

As seguintes funções de diagnóstico estão disponíveis no menu de teste B2.

6.8.1  Temperatura (menu B2.7)

Apresentação de temperatura em °C ou °F.

• Este valor deve ser continuamente apresentado.
• Os valores instáveis podem significar um Pt500 com falha ou que existe líquido no alojamento 

exterior.

6.8.2  Frequência (menu B2.10)

• A flutuação nas primeiras casas decimais indica bolhas de gás ou ar no produto.
• Tubo de medição desgastado ou corroído: a frequência aumenta cerca de 2…4 Hz; 

recalibração necessária.
• A formação de um revestimento pode reduzir a frequência de vibração, dependendo do tipo 

de revestimento e da espessura da camada. Se, no entanto, a densidade do revestimento for 
a mesma do meio de vazão, não é observada qualquer frequência.

• Ocorrem grandes flutuações de frequência na fase de "arranque".

6.8.3  Nivel do driver (menu B2.11)

Apresentação de Energ .Drive em percentagem.

Valores típicos da energia do drive na água e sem inclusões de gás

Todos os medidores Todos os tamanhos 0...25

INFORMAÇÃO!
Podem ocorrer valores mais elevados de energia do drive quando o produto contém bolhas de ar 
ou gás ou ao medir produtos com elevada viscosidade ou densidade.
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6.8.4  Níveis do sensor A e B (menu B2.12, B2.13)

Apresentação da leitura do sensor em percentagem.

Valores típicos

6.8.5  Sinal bifase (menu B2.14)

O valor do sinal bifase pode ser lido nesta função. Para aplicações que têm de detetar vazão 
bifase, um nível de alarme pode ser programado. Este nível de alarme depende da aplicação e 
do processo e apenas pode, por isso, ser definido no local sob condições de operação de 
corrente durante vazão. Para informação detalhada consultar Limite Bifase (menu C1.5.3) na 
página 99.

Tamanho Padrão (+230°C  / +446°F) / 
Criogénico

+400°C / +752°F

6000 - 08 60 A definir

6000 - 10 55 A definir

6000 - 15 60 A definir

6000 - 25 80 25

6000 - 50 80 25

6000 - 80 70 25

6000 - 100 80 30

Tamanho Standard

1000 - 15/25/40 80

1000 - 50 60

2000 - 100 60

2000 - 150/250 50

7000 - 06/10/15/25/40 80

7000 - 50/80 60

INFORMAÇÃO!
• Este valor deve corresponder à definição de amplitude no menu D1.4.1 e não deve ter uma 

discrepância superior a 2%.
• O valor do sensor A/B baixo indica abafamento do transdutor devido a arrastamento de ar ou 

sólidos mal misturados. A precisão do medidor pode ser afetada.
• Diferenças significativas entre os dois valores de sensor podem indicar um problema com 

um dos sensores, revestimento/erosão num lado do tubo de medição ou questão relacionada 
com o processo.
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7.1  Substituir a eletrónica do conversor de sinal

•  Remova o painel frontal. Utilize uma chave de parafusos pequena para abrir os clipes de 
plástico que seguram o visor.

•  Remova os 2 parafusos de fixação.
•  Puxe com cuidado a eletrónica completamente para fora do alojamento.
•  Remova os 2 cabos de ligação da eletrónica antes de remover a eletrónica do conversor de 

sinal a substituir.

•  Para inserir a nova eletrónica, ligue primeiro os 2 cabos de ligação à eletrónica.
•  Empurre com cuidado a eletrónica de novo para o alojamento.
•  Aperte os 2 parafusos de bloqueio novamente e fixe o visor.
i O sistema de medição reconhece a substituição de hardware quando a alimentação é 

ligada.

PERIGO!
O trabalho na eletrónica do conversor de sinal apenas pode ser efetuado quando a alimentação 
for desligada.

PERIGO!
A ligação elétrica é feita de acordo com diretiva VDE 0100 "Regulamentos para a colocação em 
funcionamento em instalações de alta tensão acima de 1000 V" ou regulamentos nacionais 
equivalentes.

PERIGO!
O aparelho deve ser ligado à terra em conformidade com os regulamentos a fim de se proteger o 
pessoal contra choques elétricos.

PERIGO!
Cumpra o período de espera dos instrumentos Ex.

AVISO!
Respeite em todas as circunstâncias os regulamentos locais relativos à saúde e à segurança no 
trabalho. Todos os serviços nos componentes elétricos do dispositivo de medição podem ser 
executados apenas por especialistas devidamente qualificados.
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7.2  Bobina do driver ou sensor com falha

Valores de indutância típica e resistência

7.2.1  OPTIMASS 1000

Os valores especificados servem apenas de orientação.

• Driver = preto e cinzento
• Sensor A = verde e púrpura
• Sensor B = branco e amarelo
• Pt500 = vermelho e azul (530…550 Ω) à temperatura ambiente
• Valores de tração = 420...560 Ω
• Os valores de resistência fora das faixas especificadas acima podem indicar um erro de 

circuito.
O dispositivo pode estar no modo de "arranque" ou indicar erros de medição.

• Todos os circuitos devem ser isolados da terra(alojamento do instrumento) e entre si 
>20 MΩ.

• Um curto-circuito na bobina do driver/sensor pode fazer com que o medidor fique no modo 
de "arranque".

Tamanho (DN) Resistência (Ω)

Driver Sensor A/B

15 68 84

25 68 64

40 68 84

50 68 64

Tabela 7-1: Valores de resistência típicos

INFORMAÇÃO!
A falha de dois ou mais dos circuitos superiores pode indicar um erro do tubo de medição. Pode 
existir produto no alojamento. Se esse for o caso, despressurizedespressurizedespressurizedespressurize a linha de processo e remova de 
imediato o instrumento de medição da linha de processo.
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7.2.2  OPTIMASS 2000

Os valores especificados servem apenas de orientação.

• Driver = preto e cinzento
• Sensor A = verde e púrpura
• Sensor B = branco e amarelo
• Pt500 = vermelho e azul (530…550 Ω) à temperatura ambiente
• Valores de tração 1 e tração 2 = 420...580 Ω
• Os valores de resistência fora das faixas especificadas acima podem indicar um erro de 

circuito.
O dispositivo pode estar no modo de "arranque" ou indicar erros de medição.

• Todos os circuitos devem ser isolados da terra(alojamento do instrumento) e entre si 
>20 MΩ.

• Um curto-circuito na bobina do driver/sensor pode fazer com que o medidor fique no modo 
de "arranque".

Tamanho (DN) Resistência (Ω)

Driver Sensor A/B

100 41 108

150 46 87

250 40 87

400 46 84

Tabela 7-2: Valores de resistência típicos

INFORMAÇÃO!
A falha de dois ou mais dos circuitos superiores pode indicar um erro do tubo de medição. Pode 
existir produto no alojamento. Se esse for o caso, despressurizedespressurizedespressurizedespressurize a linha de processo e remova de 
imediato o instrumento de medição da linha de processo.
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7.2.3  OPTIMASS 3000

Os valores especificados servem apenas de orientação.

• Driver = preto/violeta e cinzento/laranja
• Sensor A = verde e púrpura
• Sensor B = branco e amarelo
• Pt500 = vermelho e azul (530…550 Ω) à temperatura ambiente
• Os valores de resistência fora das faixas especificadas acima podem indicar um erro de 

circuito.
O dispositivo pode estar no modo de "arranque" ou indicar erros de medição.

• Todos os circuitos devem ser isolados da terra(alojamento do instrumento) e entre si 
>20 MΩ.

• Um curto-circuito na bobina do driver/sensor pode fazer com que o medidor fique no modo 
de "arranque".

Tamanho (DN) Resistência (Ω)

Driver Sensor A/B

01 94 140

03 / 04 92 140

Tabela 7-3: Valores de resistência típicos

INFORMAÇÃO!
A falha de dois ou mais dos circuitos superiores pode indicar um erro do tubo de medição. Pode 
existir produto no alojamento. Se esse for o caso, despressurizedespressurizedespressurizedespressurize a linha de processo e remova de 
imediato o instrumento de medição da linha de processo.
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7.2.4  OPTIMASS 6000

Os valores especificados servem apenas de orientação.

• Os valores de resistência fora das faixas especificadas acima podem indicar um erro de 
circuito.
O dispositivo pode estar no modo de "arranque" ou indicar erros de medição.

• Todos os circuitos devem ser isolados da terra(alojamento do instrumento) e entre si 
>20 MΩ.

• Um curto-circuito na bobina do driver/sensor pode fazer com que o medidor fique no modo 
de "arranque".

Tamanho (DN) Resistência (Ω)

Driver Sensor A - Sensor B

preto/cinzento púrpura/verde - branco/amarelo

Criogénico 
+230°C / +446°F

+400°C / +752°F Criogénico 
+230°C / +446°F

+400°C / +752°F

6000 - 08 72 12 273 49

6000 - 10 68 12 273 49

6000 - 15 68 6 273 49

6000 - 25 42 12 185 22,5

6000 - 50 42 52 185 22,5

6000 - 80 42 52 185 22,5

6000 - 100 42 54 185 22,5

6000 - S150 42 70 185 22,5

6000 - S200 69 68 185 22,5

Tabela 7-4: Valores de resistência típicos

Resistência (Ω)

Pt500 Linhas de compensação

vermelho-azul vermelho-castanho/laranja

6000 - todos os tamanhos 540 a +20°C / +68°F 0,1

Tabela 7-5: Resistências RTD típicas

INFORMAÇÃO!
A falha de dois ou mais dos circuitos superiores pode indicar um erro do tubo de medição. Pode 
existir produto no alojamento. Se esse for o caso, despressurizedespressurizedespressurizedespressurize a linha de processo e remova de 
imediato o instrumento de medição da linha de processo.
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7.2.5  OPTIMASS 7000

Os valores especificados servem apenas de orientação.

• Driver = preto e cinzento
• Sensor A = verde e púrpura
• Sensor B = branco e amarelo
• Pt500 = vermelho e azul (530…550 Ω) à temperatura ambiente
• Os valores de resistência fora das faixas especificadas acima podem indicar um erro de 

circuito.
O dispositivo pode estar no modo de "arranque" ou indicar erros de medição.

• Todos os circuitos devem ser isolados da terra(alojamento do instrumento) e entre si 
>20 MΩ.

• Um curto-circuito na bobina do driver/sensor pode fazer com que o medidor fique no modo 
de "arranque".

Tamanho (DN) Resistência (Ω)

Driver Sensor A/B

06 / 10 91 142

15 73 142

25 69 142

40 / 50 / 80 48 142

Tabela 7-6: Valores de resistência típicos

Tração 1 = vermelho e castanho OPTIMASS 7000 - todos os 
tamanhos

420...600 Ω à temperatura 
ambiente

Tração 2 = castanho e laranja OPTIMASS 7000 - 06...10 215...300 Ω à temperatura 
ambiente

OPTIMASS 7000 - 15...80 Em curto circuito

INFORMAÇÃO!
A falha de dois ou mais dos circuitos superiores pode indicar um erro do tubo de medição. Pode 
existir produto no alojamento. Se esse for o caso, despressurizedespressurizedespressurizedespressurize a linha de processo e remova de 
imediato o instrumento de medição da linha de processo.
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7.3  Disponibilização de peças sobresselentes

O fabricante adere ao princípio básico de fornecer peças sobresselentes adequadas 
funcionalmente para cada dispositivo ou acessório principal durante um período de 3 anos após 
o fornecimento relativo à fase de produção final do dispositivo.

Esta regra aplica-se apenas às peças sobresselentes sujeitas a desgaste em condições de 
funcionamento normal.

7.4  Disponibilização de serviços

O fabricante oferece uma gama de serviços para apoiar o cliente após a expiração da garantia. 
Os mesmos incluem reparação, manutenção e formação.

7.5  Devolução do dispositivo ao fabricante

7.5.1  Informações gerais

Este dispositivo foi fabricado e testado corretamente. Se for instalado e utilizado de acordo com 
estas instruções de funcionamento, dificilmente apresentará qualquer problema.

INFORMAÇÃO!
Para informações mais precisas, contacte a sua delegação de vendas local.

AVISO!
Se, apesar disso, for necessário devolver um dispositivo para inspeção ou reparos, preste muita 
atenção nos seguintes pontos:
• Devido a normas estatutárias relativas a proteção ambiental e salvaguarda da saúde e 

segurança do pessoal, o fabricante apenas poderá manusear, testar e reparar dispositivos 
devolvidos que tenham estado em contacto com produtos que não apresentem riscos para o 
pessoal e ambiente.

• Isto significa que o fabricante apenas pode prestar assistência ao dispositivo se o mesmo vier 
acompanhado pelo seguinte certificado (ver secção seguinte), confirmando que o dispositivo 
é seguro para ser manuseado.

AVISO!
Se o dispositivo tiver sido operado em contacto com produtos tóxicos, cáusticos, inflamáveis ou 
poluentes da água, pede-se que:
• verifique e assegure-se, se necessário mediante lavagem ou neutralização, de que todas as 

cavidades do dispositivo estão isentas de tais substâncias perigosas,
• inclua um certificado com o dispositivo que confirme que é seguro manusear o produto, 

indicando o produto utilizado.
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7.5.2  Formulário (para cópia) para acompanhar um dispositivo devolvido

7.6  Eliminação do produto

CUIDADO!
Para evitar qualquer risco ao nosso pessoal de assistência, este formulário deve ser afixado 
numa posição acessível de fora da embalagem que contém o dispositivo devolvido.

Empresa: Endereço:

Departamento: Nome:

Nº de tel.: N.º de fax e/ou endereço email:

Nº de encomenda ou nº de série do fabricante:

O dispositivo foi operado com o seguinte elemento:

O elemento é: radioativo

perigoso para a água

tóxico

cáustico

inflamável

Verificámos que nenhuma cavidade do dispositivo contém essas 
substâncias.

Procedemos à lavagem e neutralização de todas as cavidades do 
dispositivo.

Deste modo, confirmamos que a devolução do aparelho não representa risco para o homem ou para o ambiente devido 
a qualquer elemento residual nela contido.

Data: Assinatura:

Carimbo:

AVISO LEGAL!
A eliminação do produto tem de ser realizada de acordo com a legislação aplicável no seu país.

Recolha seletiva de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) na União Europeia:Recolha seletiva de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) na União Europeia:Recolha seletiva de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) na União Europeia:Recolha seletiva de REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) na União Europeia:

De acordo com a diretiva 2012/19/UE, os instrumentos de controlo e monitorização marcados 
com o símbolo WEEE e que atingem o final da sua vida útil não devem ser eliminados com outros não devem ser eliminados com outros não devem ser eliminados com outros não devem ser eliminados com outros 
resíduosresíduosresíduosresíduos.
O utilizador deve entregar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) a um 
ponto de recolha designado para a reciclagem deles ou então restituí-los à nossa organização 
local ou representante autorizado.
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8.1  Princípio de medição

O conversor de sinal foi concebido para funcionar com todas as conceções de tubo de medição 
utilizadas nos medidores de vazão de massa. Para informação relativamente ao princípio de 
conceção do tubo de medição específico, consulte a documentação técnica do sensor de vazão 
relevante.

8.2  Dados técnicos

INFORMAÇÃO!
• Os dados seguintes são fornecidos para as aplicações gerais. Se necessitar de dados mais 

precisos para a sua aplicação específica, entre em contato connosco ou com a sua delegação 
de vendas local.

• Informações adicionais (certificados, ferramentas especiais, softwares,...) e a documentação 
completa relativa ao produto podem ser descarregadas gratuitamente do sítio web 
(Downloadcenter).

Sistema de medição
Princípio de medição Princípio Coriolis

Faixa de aplicação Medição de vazão em massa, densidade, temperatura, vazão em volume, velocidade 
de vazão, concentração

Design
Construção modular O sistema de medição consiste num sensor de vazão e conversor de sinal.

Sensor de vazãoSensor de vazãoSensor de vazãoSensor de vazão

OPTIMASS 1000 DN15…50 / 1/2…2"

OPTIMASS 2000 DN100…250 / 4...10"

OPTIMASS 3000 DN01…04 / 1/25...4/25"

OPTIMASS 6000 DN08…250 / 3/8...10"

OPTIMASS 7000 DN06…80 / 1/4…3"

Todos os sensores de vazão estão também disponíveis numa versão Ex.

Conversor de sinalConversor de sinalConversor de sinalConversor de sinal

Versão compacta (C) OPTIMASS x400 C (x = 1, 2, 3, 6 ou 7)

Alojamento de campo (F) -
versão remota

MFC 400 F

As versões compacta e de alojamento de campo também estão disponíveis numa 
versão Ex.

OpçõesOpçõesOpçõesOpções

Entradas / saídas Saída de corrente (incl. HART®), saída de pulso, saída de frequência e/ou saída de 
estado, chave limite e/ou entrada de controlo (dependendo da versão de E/S)

Contador 2 contadores (opcional 3) internos com um máx. de 8 casas de contador (p. ex. para 
contagem de volume e/ou unidades de massa)

Verificação Verificação integrada, funções de diagnóstico: dispositivo de medição, processo, 
valor medido, estabilização

Medição de concentração Medição de concentração universal, °Brix, °Baume, °Plato, concentração de álcool, 
densidade de NaOH e API

Interfaces de comunicação HART®, Foundation Fieldbus, Profibus PA e DP, Modbus
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Display e interface com o usuárioDisplay e interface com o usuárioDisplay e interface com o usuárioDisplay e interface com o usuário

Visor gráfico Visor LCD branco, retroiluminado.

Tamanho: 128 x 64 pixéis, corresponde a 59 x 31 mm = 2,32" x 1,22"

Visor giratório em passos de 90º.

Temperaturas ambiente inferiores a -25°C / -13°F podem afetar a legibilidade do 
visor.

Elementos de funcionamento 4 botões de pressão/teclas óticas para controlo do operador do conversor de sinal 
sem abrir o alojamento.

Interface de infra-vermelhos para leitura e escrita de todos os parâmetros com 
interface IR (opção) sem abrir o alojamento.

Operação remota PACTwareTM (incl. Device Type Manager (DTM))

Comunicador portátil HART® da Emerson Process

AMS® da Emerson Process

PDM® da Siemens

Todos os DTMs e acionamentos estão disponíveis gratuitamente no website dos 
respetivos fabricantes.

Funções do visorFunções do visorFunções do visorFunções do visor

Menu de funcionamento Definição dos parâmetros utilizando 2 páginas de valor medido, 1 página de estado, 
1 página gráfica (valores medidos e representações gráficas ajustáveis livremente)

Idioma dos textos do visor 
(conforme pacote de idiomas)

Padrão: Inglês, Francês, Alemão, Holandês, Português, Sueco, Espanhol, Italiano

Europa de Leste (em preparação): inglês, eslovaco, checo, húngaro

Europa setentrional: Inglês, Dinamarquês, Polaco

Sul da Europa: inglês, turco

China (em preparação): inglês, chinês

Rússia: inglês, russo

Funções de medição Unidades:Unidades:Unidades:Unidades: métricas, britânicas e norte-americanas selecionáveis como desejado 
das listas de vazão em volume/massa e contagem, velocidade, temperatura, 
pressão

Valores medidos:Valores medidos:Valores medidos:Valores medidos: Vazão em massa, massa total, temperatura, densidade, vazão em 
volume, volume total, velocidade, direção de vazão (não apresentado na unidade – 
mas disponível através das saídas), BRIX, Baume, NaOH, Plato, API, concentração 
de massa, concentração de volume

Funções de diagnóstico Normas:Normas:Normas:Normas: VDI / NAMUR / WIB 2650 e NE 107

Mensagens de estado:Mensagens de estado:Mensagens de estado:Mensagens de estado: Saída de mensagens de estado opcional através do visor, 
saída de corrente e/ou de estado, HART® ou interface bus

Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor:Diagnóstico de sensor: Valores do sensor, nível do driver, frequência do tubo de 
medição, sinal bifase, impedância da bobina do driver, falha do isolamento, 
interrupção de circuito, excesso de vazão máximo, temperatura de processo

Eletrónica do sensor de auto-diagnóstico:Eletrónica do sensor de auto-diagnóstico:Eletrónica do sensor de auto-diagnóstico:Eletrónica do sensor de auto-diagnóstico: Temperatura da eletrónica, ganhos de 
entrada, amplificador do driver

Conversor de sinal e entradas/saídas:Conversor de sinal e entradas/saídas:Conversor de sinal e entradas/saídas:Conversor de sinal e entradas/saídas: Monitorização do bus de dados, ligações de 
saída de corrente, temperatura da eletrónica, queda de tensão, integridade de 
parâmetros e dados
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Precisão de medição
Condições de referência Elemento: água

Temperatura: +20°C / +68°F

Pressão: 1 bar / 14,5 psi

Erro máximo de medição Consultar também os dados técnicos do sensor de vazão.

Eletrónica da saída de corrente ±5 µA

Condições de funcionamento
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de processo Consultar também os dados técnicos do sensor de vazão.

Temperatura ambiente Dependendo da versão e da combinação de saídas.

É conveniente proteger o conversor de sinal das fontes de calor externas, tais como 
a luz solar direta, visto que as altas temperaturas reduzem o ciclo de vida de todos 
os componentes eletrónicos.

-40…+65°C / -40…+149°F

Alojamento em aço inoxidável: -40…+60°C / -40…+140°F

Temperaturas ambiente inferiores a -25°C / -13°F podem afetar a legibilidade do 
visor.

Temperatura de armazenagem -50…+70°C / -58…+158°F

PressãoPressãoPressãoPressão

Meio Consultar também os dados técnicos do sensor de vazão.

Pressão atmosférica Nível do ar

Propriedades químicasPropriedades químicasPropriedades químicasPropriedades químicas

Estado de agregação Líquidos, gases e lamas

Vazão Consultar também os dados técnicos do sensor de vazão.

Outras condiçõesOutras condiçõesOutras condiçõesOutras condições

Categoria de proteção de acordo 
com IEC 60529

IP66/67 (de acordo com NEMA 4/4X)

Condições de instalação
Instalação Para informações detalhadas, consulte o capítulo "Instalação".

Dimensões e peso Para informações detalhadas, consultar o capítulo "Dimensões e pesos".
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Materiais
Alojamento do conversor de sinal Padrão: alumínio de fundição (revestido com poliuretano)

Opção: aço inoxidável 316 (1.4408)

Sensor de vazão Para material do alojamento, ligações de processo, tubos de medição, acessórios e 
vedantes, consulte os dados técnicos do sensor de vazão.

Ligação elétrica
Geral A ligação elétrica é feita de acordo com diretiva VDE 0100 "Regulamentos para a 

colocação em funcionamento em instalações de alta tensão acima de 1000 V" ou 
especificações nacionais equivalentes.

Alimentação Standard: 100…230 VCA (-15% / +10%), 50/60 Hz

Opção 1: 24 VCC (-55% / +30%)

Opção 2: 24 VCA/CC (CA: -15% / +10%, 50/60 Hz; CC: -25% / +30%)

Consumo de energia CA: 22 VA

CC: 12 W

Cabo de sinal Apenas para versões remotas.

Cabo de 10 núcleos blindado. As especificações detalhadas estão disponíveis sob 
pedido.

Comprimento: máx. 20 m / 65,6 pés

Bucins Padrão: M20 x 1,5 (8...12 mm)

Opção: 1/2 NPT, PF 1/2



8 DADOS TÉCNICOS 

128 

MFC 400

www.krohne.com 11/2017 - 4005288602 - MA MFC400 ER1.0 R04 pt

Entradas e saídas
Geral Todas as entradas são isoladas galvanicamente entre si e de todos os outros 

circuitos.

Todos os dados de funcionamento e valores de saída podem ser ajustados.

Descrição das abreviações Uext = tensão externa; RL = carga + resistência;
Uo = tensão terminal; Inom = corrente nominal

Valores limites de segurança (Ex i):
Ui = tensão de entrada máx.; Ii = corrente de entrada máx.;
Pi = potência nominal de entrada máx.;
Ci = capacidade de entrada máx.; Li = condutividade de entrada máx.

Saída de correnteSaída de correnteSaída de correnteSaída de corrente

Dados de saída Vazão em volume, vazão em massa, temperatura, densidade, velocidade de vazão, 
valor de diagnóstico, sinal bifase

Concentração e vazão de concentração também são possíveis com medição de 
concentração disponível (opcional).

Coeficiente de temperatura Típico ±30 ppm/K

Configurações Sem HARTSem HARTSem HARTSem HART®

Q = 0%: 0…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identificação de erro: selecionável 3…22 mA

Com HARTCom HARTCom HARTCom HART®

Q = 0%: 4…20 mA; Q = 100%: 10…20 mA

Identificação de erro: selecionável 3…22 mA

Dados de funcionamento E/S básicasE/S básicasE/S básicasE/S básicas E/S modularesE/S modularesE/S modularesE/S modulares Ex iEx iEx iEx i

Ativa Uint, nom = 24 VCC

I ≤ 22 mA

RL ≤ 1 kΩ

Uint, nom = 20 VCC

I ≤ 22 mA

RL ≤ 450 Ω

U0 = 21 V
I0 = 90 mA
P0 = 0,5 W
C0 = 90 nF / L0 = 2 mH
C0 = 110 nF / L0 = 0,5 mH

Passiva Uext ≤ 32 VCC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 1,8 V

RL ≤ (Uext - U0) / Imáx

Uext ≤ 32 VCC

I ≤ 22 mA

U0 ≥ 4 V

RL ≤ (Uext - U0) / Imáx

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH
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HARTHARTHARTHART®

Descrição Protocolo HART® através da saída de corrente ativa e passiva

Versão HART®: V7

Parâmetro universal HART®: completamente integrado

Carga ≥ 250 Ω no ponto de teste HART®;
Observe carga máxima para saída de corrente!

Funcionamento multiponto Sim, saída de corrente = 10%, p. ex. 4 mA

Endereço Multiponto ajustável no menu de funcionamento  0...63

Acionamentos do dispositivo Disponíveis para FC 375/475, AMS, PDM, FDT/DTM

Registo (HART Communication 
Foundation)

Sim

Saída de pulso ou saída de frequênciaSaída de pulso ou saída de frequênciaSaída de pulso ou saída de frequênciaSaída de pulso ou saída de frequência

Dados de saída Saída de pulso: vazão em volume, vazão em massa, massa ou volume de substância 
dissolvida durante medição de concentração ativada

Saída de frequência: velocidade de vazão, vazão em massa, temperatura, 
densidade, valor de diagnóstico
Opcional: concentração, vazão da substância dissolvida

Função Pode ser definido como saída de pulso ou saída de frequência

Taxa de pulso/frequência 0.01...10000 pulsos/s ou Hz

Configurações Massa ou volume por pulso ou frequência máx. para vazão 100%

Largura de pulsos: ajustável como automático, simétrico ou fixo (0,05...2000 ms)

Dados de funcionamento E/S básicasE/S básicasE/S básicasE/S básicas E/S modularesE/S modularesE/S modularesE/S modulares Ex iEx iEx iEx i

Ativa - Unom = 24 VCC -

fmáx no menu de operação 
definido para
fmáx ≤ 100 Hz:
I ≤ 20 mA

aberto:
I ≤ 0,05 mA

fechado: 
U0, nom = 24 V
a I = 20 mA

fmáx no menu de operação 
definido para
100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA

aberto:
I ≤ 0,05 mA

fechado:
U0, nom = 22,5 V
a I = 1 mA
U0, nom = 21,5 V
a I = 10 mA
U0, nom = 19 V
a I = 20 mA
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Passiva Uext ≤ 32 VCC -

fmáx no menu de operação definido para 
fmáx ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA

aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC

fechado:
U0, máx = 0,2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

fmáx no menu de operação definido para
100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz:
I ≤ 20 mA

aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC

fechado:
U0, máx = 1,5 V a I ≤ 1 mA
U0, máx = 2,5 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 5,0 V a I ≤ 20 mA

NAMUR - Passiva conforme 
EN 60947-5-6

aberto:
Inom = 0,6 mA

fechado:
Inom = 3,8 mA

Passiva conforme 
EN 60947-5-6

aberto:
Inom = 0,43 mA

fechado:
Inom = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1W
Ci = 10 nF
Li ~ 0 mH

Corte vazão baixaCorte vazão baixaCorte vazão baixaCorte vazão baixa

Função Ponto de comutação e histerese ajustáveis separadamente para cada saída, 
contador e visor

Ponto de comutação Regulável em intervalos de 0,1%.

0…20% (saída de corrente, saída de frequência)

Histerese Regulável em intervalos de 0,1%.

0…5% (saída de corrente, saída de frequência)

Constante de tempoConstante de tempoConstante de tempoConstante de tempo

Função A constante de tempo corresponde ao tempo decorrido até 67% do valor final ser 
atingido de acordo com uma função de passo.

Configurações Definição em incrementos de 0,1 segundos.

0…100 segundos
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Saída de estado / chave limiteSaída de estado / chave limiteSaída de estado / chave limiteSaída de estado / chave limite

Função e configurações Ajustável como conversão de faixa de medição automática, apresentação da direção 
de vazão, transbordo, erro ou ponto de comutação.

Controlo de válvula com função de dosagem ativada

Estado e/ou controlo: LIGADO ou DESLIGADO

Dados de funcionamento E/S básicasE/S básicasE/S básicasE/S básicas E/S modularesE/S modularesE/S modularesE/S modulares Ex iEx iEx iEx i

Ativa - Uint = 24 VCC
I ≤ 20 mA

aberto:
I ≤ 0,05 mA

fechado:
U0, nom = 24 V
a I = 20 mA

-

Passiva Uext ≤ 32 VCC

I ≤ 100 mA

aberto:
I ≤ 0,05 mA a 
Uext = 32 VCC

fechado:
U0, máx = 0,2 V
a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V
a I ≤ 100 mA

Uext ≤ 32 VCC

I ≤ 100 mA

RL, máx = 47 kΩ
RL, mín = (Uext - U0) / Imáx

aberto:
I ≤ 0,05 mA
a Uext = 32 VCC

fechado:
U0, máx = 0,2 V
a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V
a I ≤ 100 mA

-

NAMUR - Passiva conforme 
EN 60947-5-6

aberto:
Inom = 0,6 mA

fechado:
Inom = 3,8 mA

Passiva conforme 
EN 60947-5-6

aberto:
Inom = 0,43 mA

fechado:
Inom = 4,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH
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Entrada de controloEntrada de controloEntrada de controloEntrada de controlo

Função Retenção do valor de saídas (p. ex. para trabalho de limpeza), valor definido das 
saídas para "zero", contador e reset de erros, contador de paragem, conversão de 
faixa, calibração zero

Início da dosagem quando a função de dosagem está ativada.

Dados de funcionamento E/S básicasE/S básicasE/S básicasE/S básicas E/S modularesE/S modularesE/S modularesE/S modulares Ex iEx iEx iEx i

Ativa - Uint = 24 VCC

Contcto ext. aberto:
U0, nom = 22 V

Contato ext. fechado:
Inom = 4 mA

Contato aberto 
(desligado):
U0 ≥ 12 V
com Inom = 1,9 mA

Contato fechado (ligado):
U0 ≤ 10 V
com Inom = 1,9 mA

-

Passiva 8 V ≤ Uext ≤ 32 VCC

Imáx = 6,5 mA
a Uext ≤ 24 VCC
Imáx = 8,2 mA
a Uext ≤ 32 VCC

Contato fechado (ligado):
U0 ≥ 8 V
com Inom = 2,8 mA

Contato aberto 
(desligado):
U0 ≤ 2,5 V
com Inom = 0,4 mA

3 V ≤ Uext ≤ 32 VCC

Imáx = 9,5 mA
a Uext ≤ 24 V
Imáx = 9,5 mA
a Uext ≤ 32 V

Contato fechado (ligado):
U0 ≥ 3 V
com Inom = 1,9 mA

Contato aberto 
(desligado):
U0 ≤ 2,5 V
com Inom = 1,9 mA

Uext ≤ 32 VCC

I ≤ 6 mA a Uext = 24 V
I ≤ 6,6 mA a Uext = 32 V

Ligado:
U0 ≥ 5,5 V ou I ≥ 4 mA

Desligado: 
U0 ≤ 3,5 V ou I ≤ 0,5 mA

Ui = 30 V
Ii = 100 mA
Pi = 1W
Ci = 10 nF
Li = 0 mH

NAMUR - Ativa conforme EN 60947-
5-6

Terminais abertos:
U0, nom = 8,7 V

Contato fechado (ligado):
U0, nom = 6,3 V
com Inom > 1,9 mA

Contato aberto 
(desligado):
U0, nom = 6,3 V
com Inom < 1,9 mA

Deteção de rutura de 
cabo:
U0 ≥ 8,1 V
com I ≤ 0,1 mA

Deteção de curto-circuito 
do cabo:
U0 ≤ 1,2 V 
com I ≥ 6,7 mA

-
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PROFIBUS DPPROFIBUS DPPROFIBUS DPPROFIBUS DP

Descrição Isolado galvanicamente conforme IEC 61158

Versão do perfil: 3.02

Reconhecimento automático da taxa de transmissão de dados (máx. 12 MBaud)

Endereço do barramento ajustável mediante visor local no dispositivo de medição

Bloqueios de função 8 x entradas analógicas, 3 x totalizadores

Dados de saída Vazão em massa, vazão em volume, contador de massa 1 + 2, contador de volume, 
temperatura do produto, várias medições de concentração e dados de diagnóstico

PROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PAPROFIBUS PA

Descrição Isolado galvanicamente conforme IEC 61158

Versão do perfil: 3.02

Consumo de corrente: 10,5 mA

Tensão de barramento permissível: 9…32 V; em aplicação Ex: 9...24 V

Interface Bus com proteção contra polaridade inversa integrada

Erro típico de corrente FDE (Fault Disconnection Electronic): 4,3 mA

Endereço do barramento ajustável mediante visor local no dispositivo de medição

Bloqueios de função 8 x entradas analógicas, 3 x totalizadores

Dados de saída Vazão em massa, vazão em volume, contador de massa 1 + 2, contador de volume, 
temperatura do produto, várias medições de concentração e dados de diagnóstico

FOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION FieldbusFOUNDATION Fieldbus

Descrição Isolado galvanicamente conforme IEC 61158

Consumo de corrente: 10,5 mA

Tensão de barramento permissível: 9…32 V; em aplicação Ex: 9...24 V

Interface Bus com proteção contra polaridade inversa integrada

Suportada função Ligação Master (LM)

Testado com Kit de teste interoperável (ITK) versão 6.01

Bloqueios de função 6 x entradas analógicas, 2 x integradores, 1 x PID

Dados de saída Vazão em massa, vazão em volume, densidade, temperatura do tubo, várias 
medições de concentração e dados de diagnóstico

ModbusModbusModbusModbus

Descrição Modbus RTU, Master/Slave, RS485

Intervalo de endereço 1…247

Códigos de função suportados 01, 03, 04, 05, 08, 16, 43

Taxas de transmissão suportada 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud
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Aprovações e certificados
CE O dispositivo atende aos requisitos estatutários das diretivas UE. O fabricante 

certifica que estes requisitos foram atendidos ao aplicar a marcação CE.

Não Ex Padrão

Áreas perigosasÁreas perigosasÁreas perigosasÁreas perigosas

Opção (apenas versão C)Opção (apenas versão C)Opção (apenas versão C)Opção (apenas versão C)

ATEX II 1/2 (1) G - Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

II 1/2 (1) G - Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

II 2 (1) G - Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Gb

II 2 (1) G - Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Gb

II 2 (1) D - Ex t [ia Da] IIIC Txxx°C Db

II 1/2 G - Ex d ia IIC T6…T1 Ga/Gb; II 1/2 G - Ex de ia IIC T6…T1 Ga/Gb

II 2 G - Ex d ia IIC T6…T1 Gb; II 2 G - Ex de ia IIC T6…T1 Gb

II 2 D - Ex t IIIC Txxx°C Db

Opção (apenas versão F)Opção (apenas versão F)Opção (apenas versão F)Opção (apenas versão F)

ATEX II 2 (1) G - Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb

II 2 (1) G - Ex de [ia Ga] IIC T6 Gb

II 2 (1) D - Ex t [ia Da] IIIC T75°C Db

II 2 G - Ex d [ia] IIC T6 Gb; II 2 G - Ex de [ia] IIC T6 Gb

II 2 D - Ex t IIIC T75°C Db

NEPSI Ex d ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb; Ex de ia [ia Ga] IIC T6…T1 Ga/Gb

OpçãoOpçãoOpçãoOpção

FM / CSA FM: Classe I, Div 1 grupos A, B, C, D
CSA: Classe I, Div 1 grupos C, D

Classe II, Div 1 grupos E, F, G

Class III, Div 1 áreas perigosas

FM: Classe I, Div 2 grupos A, B, C, D
CSA: Classe I, Div 2 grupos C, D

Classe II, Div 2 grupos E, F, G

Classe III, Div 2 áreas perigosas

IECEx Zona Ex 1 + 2

Transferência de custódiaTransferência de custódiaTransferência de custódiaTransferência de custódia

Sem Padrão

Opção Líquidos exceto água 2004/22/EC (MID MI005) de acordo com OIML R 117-1

Gases 2004/22/EC (MID MI002) de acordo com OIML R 137

Outras normas e aprovaçõesOutras normas e aprovaçõesOutras normas e aprovaçõesOutras normas e aprovações

Resistência a vibrações IEC 60068-2-6

NAMUR NE 21, NE 43, NE 53, NE 107
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8.3  Dimensões e peso

8.3.1  Alojamento

8.3.2  Placa de montagem do alojamento de campo

Figura 8-1: Dimensões do alojamento de campo (F) - versão remota

Dimensões [mm / polegadas] Peso [kg / lb]

a b c g h

202 / 7,75 120 / 4,75 155 / 6,10 295,8 / 11,60 277 / 10,90 5,7 / 12,60

Tabela 8-1: Dimensões e peso

Figura 8-2: Dimensões da placa de montagem do alojamento de campo

[mm] [polegada]

a 72 2,8

b 72 2,8

c Ø9 Ø0,4

Tabela 8-2: Dimensões em mm e polegadas
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9.1  Descrição geral

O protocolo HART® aberto, que pode ser utilizado livremente, é integrado no conversor de sinal 
para comunicação.

Os dispositivos que suportam o protocolo HART® são classificados como dispositivos 
operacionais ou de campo. Quando se trata de dispositivos operacionais (Master), tanto as 
unidades de controlo manual (Master secundário) como as estações de trabalho suportadas por 
PC (Master primário) são utilizadas, por exemplo, num centro de controlo.

Os dispositivos de campo HART® incluem sensores de vazão, conversores de sinal e atuadores. 
A gama de dispositivos de campo de 2 fios a 4 fios para versões intrinsecamente seguras para a 
utilização em áreas perigosas.

Os dados HART® são sobrepostos ao sinal analógico 4...20 mA através do modem FSK. Deste 
modo, todos os dispositivos ligados podem comunicar digitalmente um com o outro através do 
protocolo HART® enquanto, em simultâneo, transmitem os sinais analógicos.

Quando se trata de dispositivos de campo e masters secundários, o modem FSK ou HART ® é 
integrado, enqanto ocorre uma comunicação de PC através de um modem externo que deve 
estar ligado ao interface de série. No entanto, existem outras variantes de ligação que podem 
ser visualizadas nas imagens de ligação seguintes.

9.2  Histórico do software

INFORMAÇÃO!
Na tabela abaixo a letra "_" representa um marcador para possíveis combinações alfanuméricas 
de múltiplos dígitos, dependendo da versão disponível.

Data de 
publicação

Electronic 
revision (Revisão 
do eletrónico):

HART®

Revisão do dispositivo Revisão DD

2012-xx-xx 1.0.0_ 1 1

Tabela 9-1: Histórico do software para interface HART®

ID do fabricante: 69 (0x45)

Dispositivo: 204 (0xCC)

Revisão do dispositivo: 1

Revisão DD: 1

Revisão universal HART®: 7

FC 375/475 Sistema SW. Rev.: ≥ 3,3

Versão AMS: ≥ 8,0

Versão PDM: ≥ 6,0

Versão FDT: ≥ 1,2

Tabela 9-2: Códigos de identificação e números de revisão HART®
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9.3  Variantes de ligação

O conversor de sinal é um dispositivo de 4 fios com saída de corrente de 4...20 mA e interface 
HART®. Dependendo da versão, das definições e da cablagem, a saída de corrente pode 
funcionar como saída passiva ou ativa.

• É suportado o modo multipontoÉ suportado o modo multipontoÉ suportado o modo multipontoÉ suportado o modo multiponto
Num sistema de comunicação multiponto, estão ligados mais do que 2 dispositivos a um cabo 
de transmissão comum.

• Não é suportado o modo BurstNão é suportado o modo BurstNão é suportado o modo BurstNão é suportado o modo Burst
No modo Burst, um dispositivo slave transfere telegramas de resposta definidos 
ciclicamente, para conseguir uma maior taxa de transferência de dados.

Existem duas formas de utilizar a comunicação HART®:

• como ligação ponto a ponto e
• como ligação multiponto, com ligação de 2 fios ou

como ligação multiponto, com ligação de 3 fios.

INFORMAÇÃO!
Para informações detalhadas sobre a ligação elétrica do conversor de sinal para HART®, 
consulte a secção "Ligação elétrica".
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9.3.1  Ligação Ponto a Ponto - modo analógico / digital

Ligação Ponto a Ponto entre o conversor de sinal e o Master HART®.

A saída de corrente do dispositivo pode ser ativa ou passiva.

Figura 9-1: Ligação Ponto a Ponto

1  Master primário

2  Modem FSK ou modem HART®

3  Sinal HART®

4  Indicação analógica
5  Terminais do conversor de sinal A (C)
6  Terminais do conversor de sinal A- (C-)
7  Conversor de sinal com endereço = 0 e saída de corrente ativa ou passiva
8  Master secundário
9  Fonte de alimentação para dispositivos (slaves) com saída de corrente passiva
10  Carga ≥ 230 Ω
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9.3.2  Ligação multiponto (ligação de 2 fios)

No caso de uma ligação multiponto, podem ser instalados até 15 dispositivos em paralelo (este 
conversor de sinal e outros dispositivos HART®).

As saídas de corrente dos dispositivos devem ser passivas!

Figura 9-2: Ligação multiponto (ligação de 2 fios)

1  Master primário

2  Modem HART®

3  Sinal HART®

4  Outros dispositivos HART® ou este conversor de sinal (ver também 7)
5  Terminais do conversor de sinal A (C)
6  Terminais do conversor de sinal A- (C-)
7  Conversor de sinal com endereço > 0 e saída de corrente passiva, ligação de 15 dispositivos no máximo (slaves) com 

4…20 mA
8  Master secundário
9  Alimentação
10  Carga ≥ 230 Ω
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9.3.3  Ligação multiponto (ligação de 3 fios)

Ligação de dispositivos de 2 fios e 4 fios na mesmo rede. De modo a que a saída de corrente do 
conversor de sinal funcione continuamente de forma ativa, deve ser ligado adicionalmente um 
terceiro fio aos dispositivos na mesma rede. Estes dispositivos devem ser energizados através 
de um ciclo de 2 fios.

Figura 9-3: Ligação multiponto (ligação de 3 fios)

1  Master primário

2  Modem HART®

3  Sinal HART®

4  Dispositivos externos de 2 fios (slaves) com 4…20 mA, endereços > 0, energizados pelo ciclo de corrente
5  Terminais do conversor de sinal A (C)
6  Terminais do conversor de sinal A- (C-)
7  Ligação de dispositivos ativos ou passivos de 4 fios (slaves) com 4…20 mA, endereços > 0
8  Carga ≥ 230 Ω
9  Master secundário
10  Alimentação
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9.4  Entradas e saídas e variáveis dinâmicas HART® e variáveis do dispositivo

O conversor de sinal está disponível com várias combinações de entradas/saídas.

A ligação dos terminais A…D para variáveis dinâmicas HART® PV, SV, TV e 4V dependendo da 
versão do dispositivo.

PV = Variável primária; SV = Variável secundária; TV = Variável terciária; 4V = Variável 
quaternária

O conversor de sinal pode fornecer até 14 valores relacionados com medições. Os valores 
medidos são acessíveis como denominadas variáveis de instrumento HART® e podem ser 
ligados às variáveis dinâmicas HART®. A disponibilidade desta variáveis depende das versões do 
instrumento e das definições.

Código = código da variável do dispositivo

Versão do conversor de sinal Variável dinâmica HART®

PV SV TV 4V

E/S básica, terminais de ligação A D - -

E/S modular e E/S Ex i, terminais de ligação C D A B

Tabela 9-3: Ligação dos terminais para variantes dinâmicas HART®

Instrumento HART® variável Código Tipo Explicações

Velocidade do vazão 0 linear

Vazão em volume 1 linear

Vazão em massa 2 linear

Temperatura 3 linear

Densidade 4 linear

Media sensor 5 linear Valor de diagnóstico, opcional, 
disponível quando um dos canais de 
diagnóstico (1, 2, 3) é definido para 
"Media sensor".

Desvio sensor 6 linear Valor de diagnóstico, opcional, 
disponível quando um dos canais de 
diagnóstico (1, 2, 3) é definido para 
"Desvio sensor".

Nivel do Driver 7 linear Valor de diagnóstico, opcional, 
disponível quando um dos canais de 
diagnóstico (1, 2, 3) é definido para 
"Nivel do Driver".

Frequen. Tubo 8 linear Valor de diagnóstico, opcional, 
disponível quando um dos canais de 
diagnóstico (1, 2, 3) é definido para "Freq 
Tubo".

9 linear

10 linear
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Para as variáveis dinâmicas ligadas às saídas analógicas lineares da corrente e/ou frequência, a 
atribuição das variáveis do instrumento ocorre selecionando a medição linear dessas saídas sob 
a função apropriada do conversor de sinal. Consequentmente as variáveis dinâmicas ligadas às 
saídas de corrente ou de frequência apenas podem ser atribuídas às variáveis do instrumento 
HART® lineares.

A variável dinâmica PV HART® é sempre ligada à saída de corrente HART®.

Uma variável de instrumento de contador não pode, assim, ser atribuída à variável dinâmica PV 
porque PV está sempre ligada à saída de corrente HART®.

Estas correlações não existem para variáveis dinâmicas não ligadas a saídas analógicas 
lineares. Tanto as variáveis lineares como do contador podem ser atribuídas.

As variáveis do dispositivo do contador apenas podem ser atribuídas às variáveis dinâmicas SV, 
TV e 4V se a saída ligada não for uma saída de corrente ou de frequência.

Sinal bifase 11 linear Valor de diagnóstico, opcional, 
disponível quando um dos canais de 
diagnóstico (1, 2, 3) é definido para 
"Sinal bifase".

Concentração 1 12 linear Disponível quando a medição de 
concentração é ativada.

Concentr. 2 13 linear Disponível quando a medição de 
concentração é ativada e Concentração 
2 não é desativada.

Concentração Vazão 1
Massa

14 linear Disponível quando a medição de 
concentração é ativada e o modo 
Concentração 1 não mede % volume ou 
% de álcool por volume.

Concentração Vazão 1
Volume

15 linear Disponível quando a medição de 
concentração é ativada e o modo 
Concentração 1 mede % volume ou % de 
álcool por volume.

Concentração Vazão 2
Massa

16 linear Disponível quando a medição de 
concentração é ativada e Concentração 
2 não é desativada e modo Concentração 
1 não mede % volume ou % álcool por 
volume.

Concentração Vazão 1
Volume

17 linear Disponível quando a medição de 
concentração é ativada e Concentração 
2 não é desativada e modo Concentração 
2 mede % volume ou % álcool por 
volume.

Contador 1 Massa 18 Contador

Contador 1 Volume 19 Contador

Contador 2 Massa 20 Contador

Contador 2 Volume 21 Contador

Contador 3 Massa 22 Contador Depende da configuração de hardware

Contador 3 Volume 23 Contador Depende da configuração de hardware

Tabela 9-4: Descrição das variáveis do dispositivo HART®

Instrumento HART® variável Código Tipo Explicações
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KROHNE – Instrumentação de processo e soluções de medição

• Vazão

• Nível

• Temperatura

• Pressão

• Análise de processo

• Assistência

Sede KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemanha)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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A lista atual de todos os contatos e endereços da KROHNE pode ser encontrada em:
www.krohne.com


