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Visão Geral das Funções 
Módulo FIU 3400-141

Entrada  1

Entrada 2
Módulo 
FIU 3400-141

Entrada 3
Não conectar!

Protos
O módulo FIU 3400-141 tem uma faixa muito ampla de funções –  
que ocupa 2 das 3 entradas no Protos. Como padrão, o módulo pode 
servir como controlador de sondas com canal adicional Memosens.
Com uma função adicional disponível opcionalmente, pode-se ativar 
um segundo canal para os sensores Memosens. Também é possível 
a conexão dos sensores de oxigênio Memosens pela ativação de 
uma função opcional. Na visão geral abaixo exibe são explicadas as 
funções individuais.

Descrição

Memosens PH ......................Pág. 44
Memosens ORP ...................Pág. 69
Memosens OXY ...................Pág. 83
Memosens COND .............Pág. 103
CONDI (SE 670) ..................Pág. 133

Controle da sonda............Pág. 198

Ativação de um 2º canal 
...................................................Pág. 27

Controlador

...

ou  
2º canal

É necessário TAN:
2ª entrada: SW 3400-014

Canal 1: 
Módulo de 
medição,  
ex.:

Módulo de 
med. MS PH  
ou

Módulo de 
med. MS OXY 
ou

É necessário TAN:
OXY: SW 3400-015
Traços OXY: SW 3400-016

Módulo de 
med. MS  COND 
ou

Módulo de 
med. (MS) 
CONDI ...

Módulo FIU 3400-141

Módulo de 
med. MS PH  
ou Módulo de 

med. MS OXY 
ou

É necessário TAN:
OXY: SW 3400-015
Traços OXY: SW 3400-016

Módulo de 
med. MS  COND 
ou

Módulo de 
med. (MS) 
CONDI ...
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Finalidade do Produto

O módulo é uma unidade de comunicação multi-funcional fornecendo duas portas 
RS-485 paralelas utilizáveis. Que permite:
• conexão com até dois sensores Memosens
• conexão a um sensor Memosens e um controlador de sondas Uniclean e Unical

Ao operar nos modos 
• Memosens / Memosens,
o módulo FIU 3400-141 permite a conexão de até dois sensores.  
Significa que,  são "simulados" dois módulos de medição. 

Cuidado!
Note que geralmente apenas mais um módulo pode ser instalado no Protos 
3400X quando está sendo usado o módulo FIU 3400-141!
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Informação de Segurança

Cuidado!
Nunca tente abrir o módulo! Caso seja necessário fazer um reparo, retorne o módulo à 
nossa fábrica.
Se as especificações no manual de instrução não forem suficientes para avaliar a segu-
rança de operação, contate o fabricante para ter certeza de que a aplicação é possível e 
segura.

Certifique-se de observar durante a instalação:
Desligue a fonte de alimentação antes de substituir ou inserir um módulo!



15

Na diretiva "Título 21 Código dos Regulamentos Federais, 21 CFR Parte 11, Registros 
Eletrônicos; Assinaturas Eletrônicas" a agência de saúde americana FDA (Food and Drug 
Administration) regula a produção e processo dos documentos eletrônicos para desen-
volvimento e produção farmacêutica. Isso resulta em exigências para dispositivos de 
medição usados para aplicações correspondentes. As seguintes características garan-
tem que o sistema de análise de processo modular Protos 3400 reúne as exigências da 
FDA 21 CFR Parte 11: 

Assinatura Eletrônica
O acesso às funções do dispositivo é regulado e limitado por códigos ajustáveis indivi-
dualmente – "Códigos de acesso". Isso previne a modificação não autorizada das con-
figurações do dispositivo ou manipulação dos resultados de medição. Uso apropriado 
desses códigos de acesso torna-os adequados com assinatura eletrônica. 

Registro Trilha de Auditoria
Cada alteração das configurações do dispositivo podem ser automaticamente registra-
das e documentadas no Registro Trilha de Auditoria no cartão SmartMedia. O registro 
pode ser codificado.

Conformidade com FDA 21 CFR Parte 11
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Versão do Software
Módulo FIU 3400-141

Software do Dispositivo Protos 3400 
O módulo FIU 3400-141 é auxiliado pela versão do software 8.0 ou mais atual.

Software do Módulo FIU 3400-141 
Versão do Software 3.x

Menu Tela  Descrição do dispositivo

Hardware do dispositivo e versão do 
software
Fornece informação de todos os módulos 
instalados: Tipo e função de cada módulo, 
número de série, versão do hardware e do 
software e opções do instrumento.  
Seleciona os diferentes módulos (FRONT, 
BASE, entradas 1 - 3) usando as teclas de 
seta.

Descrição do dispositivo

Voltar

22,7 °C
pH 7,00

Painel de operação do Protos
Módulo FRONT 3400-011

Hardware: 1.1,  Software: A.2
Nº de série: 08150815

BASEMódulo FRONT

Consultar o Dispositivo Efetivo/Software do Módulo
Quando o analisador está no modo de medição:
Pressione a tecla menu, abra o menu Diagnóstico: Descrição do dispositivo

Opções

Descrição do dispositivo

Voltar

22,7 °C
pH 7,00

Memosens, controle da sonda
Módulo FIU 3400-141

Hardware: 2,  Software: 3.5
Nº de série: 471101147

BASEMódulo FRONT

Opções

Consultar o software do módulo
Módulo FIU 3400-141, 
versão do hardware e do software, 
número de série –  
instalado aqui na entrada 3.
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Conceito modular
Unidade básica, módulos de medição, funções adicionais

Documentação 
A unidade básica é acompanhada por um CD-ROM contendo a documenta-
ção completa.  
A informação atualizada do produto, assim como os manuais do usuário das 
versões anteriores estão disponíveis no site  
www.knick.de.

O Protos 3400(X) é um sistema de análise de processo modular desmontável.
A unidade básica (módulos FRONTAL e BASE) disponibiliza três entradas que podem 
ser equipadas pelo usuário com qualquer combinação de módulos de medição ou de 
comunicação. As capacidades do software podem ser expandidas através das funções 
adicionais (opções). As funções adicionais devem ser solicitadas separadamente. Elas 
são fornecidas com um dispositivo específico TAN para liberar a função.

3 entradas para módulos
para qualquer combinação de  
módulos de medição e de 
comunicação

Módulos de medição
• pH / ORP / temperatura
• O2 / temperatura
• Condutividade indutiva / temperatura
• Condutividade condutiva / temperatura
• Sensores Memosens

Funções adcionais
Ativação através do  
dispositivo específico 
TAN

Cartão SmartMedia 
Registro de dados

ProgaLog 3000
Software Windows® 
para ajuste de parâme-
tro e avaliação de dados

Sistema de Análise de Processo Modular Protos 3400(X) 

Módulos de comunicação
• OUT (saídas adicionais de comutação 

e de corrente)
• PID (controlador analógico e digital)
• Profibus PA
• Foundation Fieldbus
• FIU (Memosens, Unical/Uniclean) 

(ocupa 2 entradas no software)
• Controlador de sondas  

Unical/Uniclean
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Breve Descrição
Breve Descrição: Módulo FRONTAL

Tela gráfica transflectiva LC
(240 x 160 pixels)
luz de fundo branca, alta resolução e 
forte contraste.

LED vermelho 
falha de sinais (On) ou solicitação de 
manutenção/verificação de função 
(piscando) de acordo com NE 44

4 parafusos prisioneiros
para abrir o analisador
(Cuidado! Tenha certeza de que a gaxeta entre FRONTAL 
e BASE está adequadamente encaixada e limpa!)

LED verde 
Boa alimentação de tensão

5 prensas cabo autovedantes
M20 x 1,5
para entrada dos fios de alimentação e sinais

2 teclas de função 
com funções sensíveis ao contexto

Interface do usuário 
com menus com textos simples 
como recomendado por NAMUR 
Os textos do menu podem ser chave-
ados para: alemão, inglês, francês, ita-
liano, sueco/português ou espanhol.
Lógica de menu intuitiva, 
com base nos padrões Windows.

Painel de controle
3 teclas de função 
(menu, meas, enter)
e 4 teclas de seta para seleção do menu 
e entrada de dados

Tela de medição

Telas secundárias 

24.0°C 25.8°C
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Medir

Breve Descrição: Estrutura de Menus
Funções Básicas: Calibração, Manutenção, Parametrização, Diagnóstico

Calibração Manutenção Parametrização Diagnóstico

Grupos do menu

1

2

3

1147 2958 1246
Nível do operador

1989
Nível do adm.

Código de  
acesso:

Seleção de 
outros itens de 
menu:

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3

 BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3

 SYSTEM 
 FRONT
 BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3

Lista de mensagem
Descrição do ponto 
de medição
Histórico
Descrição do  
dispositivo

 FRONT
 BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3

4

5 6

Legenda:
1) Pressionando a tecla menu acessa a seleção do menu.
2) Pressionando a tecla meas retorna à medição.
3) Os grupos de menu são selecionados usando as teclas de seta.
4) Pressione enter para confirmar, aplicar o código de acesso
5) Estão disponíveis outros itens de menu
6) As funções selecionadas do menu Diagnóstico podem ser con-

sultadas através da tecla de função, mesmo quando no modo de 
medição
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Breve Descrição: Módulo FRONT
Visualização dentro do dispositivo aberto (módulo FRONT) 

Placas de terminais 
de módulos "escondidos"
Cada módulo tem uma etiqueta adesiva 
contendo as designações de contato. Esta 
etiqueta deverá ser colada no lado interno 
da frente (como mostrado). Depois, as 
designações do terminal permanecem visí-
veis mesmos se os outros módulos forem 
inseridos.

Slot para o cartão SmartMedia
• Registro de dados 

O cartão SmartMedia amplia a capaci-
dade de registro de medição para  
> 50000 registros. 

• Troca de conjuntos de parâmetros 
5 conjuntos de parâmetros podem ser 
armazenados no cartão SmartMedia, 
2 deles podem ser carregados simul-
taneamente para o analisador e ser 
chaveados pelo controle remoto. 
Os conjuntos de parâmetros podem 
ser transmitidos de um analisador a 
outro.  

• Expansões de função 
são possíveis com módulos adicionais 
de software, que são liberados usando 
números de transação (TAN). 

• Atualizações do software

Vedação circundante
Garante a proteção IP65 e permite desinfecção/
limpeza por pulverização.
AVISO! Mantenha sempre limpo!

Substituição do módulo Frontal 
Retirar o cabo de alimentação e o fio terra.  
Para separar o módulo FRONTAL do  
módulo BASE, gire em 90° os parafusos de  
retenção da dobradiça do pino. 
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Breve Descrição: Módulo BASE
Visualização dentro do dispositivo aberto (módulo BASE, 3 módulos de função instalados) 

Módulo BASE
2 saídas de correntes (designação livre das 
variáveis de processo) e 4 contatos de relé, 
2 entradas digitais. 
Unidade fonte de alimentação de faixa 
ampla VariPower, 20... 265 V CA/CC), ade-
quada para todas as redes elétricas públi-
cas em todo o mundo.

Unidades de fonte de alimentação,  
versão Ex:
100 ... 230 V CA ou 
24 V CA/CC

Nota importante sobre o Cartão SmartMedia
O cartão SmartMedia pode ser inserido ou substituído com a fonte de alimentação 
ligada. Antes de retirar um cartão de memória, ele deve ser "fechado" no menu manu-
tenção. Ao fechar o dispositivo, tenha certeza de que a vedação está adequadamente 
encaixada e limpa.

Equipamento do módulo 
Identificação do módulo: Plug & Play.
Podem ser combinados até 3 módulos, se 
desejado. São disponíveis vários módulos de 
entrada e de comunicação.

Advertência!  
Não toque o compartimento do terminal,  
pode haver tensões perigosas ao contato!

Notificação: 
Apenas um módulo pode ser 
conectado, além de um módulo 
FIU 3400(X)-140/141.
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Plaqueta do Terminal

Plaqueta do Terminal do Módulo FIU 3400-141-2
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Inserção do Módulo

Desligar a fonte de alimentação
Abrir o dispositivo (afrouxar os 4 parafusos da frente)
Colocar o módulo na entrada (Conector D-SUB)
Apertar os parafusos de fixação do módulo
Conectar as linhas de sinal
Fechar o dispositivo, apertar os 4 parafusos da frente
Ligar a fonte de alimentação
Designar as variáveis de processo para saídas
Ajustar os parâmetros

Tenha certeza de que as 
prensas cabo estão fechadas 
totalmente a fim de evitar 
umidade. 

As réguas do terminal de todos os módulos são 
de fácil acesso, devido à disposição escalonada 
dos conectores e parafusos de fixação.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Módulo Digital FIU 3400-141

O Protos módulo FIU 3400-141 fornece quatro interfaces RS-485 com fonte de alimen-
tação, 2 que podem ser usadas em paralelo:

A interface RS-485 "ComFu" não está disponível para o módulo FIU 3400-141 e 
não deve ser conectada.

Módulo FIU 3400-141

ComFu Memosens II Memosens I Unical

1 2 2 3

1

As interfaces RS-485 "Memosens I" e "Memosens II" são usadas para comunica-
ção com um sensor digital inteligente.

2

A interface RS-485 "Unical" permite a conexão de um controlador para sondas 
retráteis.

3
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As interfaces RS-485 
"Memosens I" e  
"Memosens II" são usadas 
para comunicação com um 
sensor digital inteligente.

Módulo FIU 3400-141

Conexão dos Sensores Memosens

Memosens II Memosens I

Conexão do Memosens (Cabo RS-485)
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Os sensores Memosens permitem armazenar dados e digitalizar o sinal analógico direta-
mente no sensor. Os sensores Memosens fornecem os valores de processo reais incluin-
do a temperatura, assim como calibração, ajuste e dados relacionados ao processo, tais 
como tempo de operação e informação sobre as condições extremas de processo.  
Os dados de calibração são armazenados no sensor,  que permite a calibração, ajuste, 
reparo ou limpeza dos sensores em laboratório, longe do ponto de medição. No local, 
pode-se simplesmente substituir os sensores usados por sensores calibrados. 

M
em

os
en

s®
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Descrição do dispositivo
Aplicar este número de série  
 e a versão do hardware 
 ao solicitar uma função adicional.

Descrição do dispositivo

Voltar

23,7 °C
83,3 %Ar

Painel de operação do Protos
Módulo FRONT 3400-011

Hardware: 2, Software: A.2
Número de série: 0000815

BASEMódulo FRONT

Para conexão de 2 sensores Memosens ao módulo FIU 3400-141, você precisará da fun-
ção adicional SW3400-014.
As funções adicionais são específicas do dispositivo.  
Ao solicitar uma função adicional, você terá que especificar o número de série de seu 
módulo FRONT, além do respectivo número do pedido.
(O módulo FRONT contém o controle de sistema Protos).
O fabricante fornece um TAN (nº de transação) para liberar a função adicional.

Número de série do módulo FRONT

Memosens: 2º Canal de Medição
SW3400-014: Ativação de um 2º canal para sensores Memosens

Menu Tela Número de série do módulo FRONT

Seleção do menu
Abrir diagnóstico. Do modo de medição: 
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecionar diagnóstico usando as 
teclas de seta,  confirmar pressionando 
enter.

Menu selection

Voltar para Medição

83,3 %Ar
23,7 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Diagnóstico

Voltar

23,7 °C

Definir favorito

83,3 %Ar

Logbook
Lista de mensagens

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT

Módulo FIU 3400-141
Módulo BASE

Diagnóstico
Selecionar “Descrição do dispositivo”  
usando as teclas de seta,  
confirmar pressionando enter.
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Menu Tela  Ativar função adicional

Ativação de uma Função Adicional
Selecionar: Parametrização / Controle de Sistema / Ativação das opções 
Nota:  O TAN para ativação de uma função adicional é apenas válido para o dispositivo 

com número de série correspondente (ver a página anterior).

Ativação das opções
Selecionar a função adicional a ser libe-
rada.  
Definir a opção para "ativo". Aplicar o TAN 
no prompt. (Nota: O TAN é válido apenas 
para o dispositivo com o número de série 
correspondente, ver página anterior.)  
A opção é disponível após ser aplicado o 
TAN.

Ativação das opções (Administrador)

Voltar

25,6 °C
83,3 %Ar

014 Módulo I segundo canal

016 Módulo I traços OXY
015 Módulo I padrão OXY

103 Registro de medição
102 Conj.de parâmetros 

Ativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo

Seleção do menu
Abrir Parametrização. 
Do modo de medição: Pressione a tecla 
menu para selecionar o menu. Selecione 
Parametrização usando as teclas de seta, 
pressione enter.

Seleção do menu

Voltar para Medição

Selecionar: [enter]

Lingua

Parametrização (Administrador)
Controle do sistema

Voltar

25,6 °C

Módulo BASE
Módulo FIU 3400-141

83,3 %Ar

Módulo FRONT

Parametrização

Voltar

Nível de visualiz.

Nível do admin. (Todos dados) adm.
(Dados da oper.) ope
(Todos dados) vis.

Nível do Operador

Parametrização
Selecionar o nível do Administrador usan-
do as teclas de seta, pressione enter para 
confirmar. Aplique o código de acesso e 
confirme
(Código de acesso na entrega: 1989)

Selecionar controle de sistema usando 
as teclas de seta, confirmar pressionando 
enter.
Selecionar “Liberação de opções“  
usando as teclas de seta,  
confirmar pressionando enter.

SW 3400-xxx

25,6 °C
83,3 %Ar

25,6 °C
83,3 %Ar
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pH

24.0°C 25.8°C

°C

12

Seleção do menu

Voltar para Medição

Selecionar: [enter]

Lingua

Seleção do Menu

1 Pressionando menu acessa à seleção do menu.
2 Pressionando meas retorna à medição.

Após ligar, o analisador realiza um teste interno de rotina e detecta automaticamente o 
número e o tipo dos módulos instalados.
Depois, o analisador está no modo de medição.

Medir

Estrutura do Menu

Calibração Manutenção Parametrização Diagnóstico

Grupos de menu (Selecionar usando as teclas de seta)

1

2

3

1147 2958 1246
Nível do operador

1989
Nível do admin.

Cód. acesso
(na entrega)

Seleção de outros
itens de menu:

3  Teclas de seta para seleção de um grupo de menu

4 Tecla enter para confirmar a seleção

1

2

3

4

pH 8,06
25,1 °C
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Alteração de um Código de Acesso
Menu "Introdução do código"
Ao abrir este menu, o analisador exibe 
um aviso (Fig.).
Códigos de acesso (config. de fábrica): 
Calibração     1147
Manutenção     2958
Nível do operador   1246
Nível do administrador  1989

Se perder o código de acesso
para o nível de Administrador,  
o acesso ao sistema será bloqueado!  
Consulte nossa assistência técnica!

Para aplicar um código de acesso
Selecione a posição usando as teclas esquerda/direita,  
depois editar o número usando as teclas para cima/para baixo. 
Quando forem aplicados todos os números, pressione enter para confirmar.

Para alterar um código de acesso
• Abrir a seleção de menu (tecla menu )
• Selecionar a configuração de parâmetro
• Nível do administrador, aplicar código de acesso
• Selecionar controle do sistema: Entrada do código de acesso

Introdução do Código de Acesso

Menu Tela Controle de sistema: 
Entrada do código de acesso

Introdução do código (Admin.)

OK

25,6 °C
pH 8,06

Introdução do código (Admin.)
25,6 °C
pH 8,06

cal Calibração Lig Deslig

manut Manutenção Lig Deslig
Alterar o código

opl Nível do operador

1147

Lig Deslig

 Fechar

cal Calibration Lig

maint

opl

Deslig
Com a perda do código  
adm, o acesso ao sistema  
fica bloqueado!

Voltar Info

Para alterar um código de acesso
Selecionar “Lig” usando as teclas de seta, 
confirmar com enter.
Selecionar a posição usando as teclas 
esquerda/direita , depois editar o número 
usando as teclas para cima/para baixo. 
Quando forem aplicados todos os núme-
ros, confirme com enter.
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pH

09/01/10 09:32

°C

Configuração da Tela de Medição
Selecionar menu: Configuração de parâmetro/Módulo FRONTAL/Tela de Medição

Pressionando meas (1) o analisador retorna ao modo de medição de qualquer função.  
Todas as variáveis de processo originadas pelos módulos podem ser exibidas. A tabela 
na próxima página descreve como configurar a tela de medição.

Telas secundárias
Valores adicionais, também data e 
hora, podem ser exibidos depen-
dendo dos módulos instalados.

Tela de medição
Típica tela para pH e 
temperatura.

1

Teclas de Função
No modo de medição, as teclas 
de função podem selecionar os 
valores para as telas secundárias 
ou controle de funções (definidos 
pelo usuário).
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Menu Tela Configuração da Tela de Medição

Configurar tela de medição
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione a parametrização usan-
do as teclas de seta, confirme com enter. 
Selecionar: "Nível do administrador": Cód.
de acesso 1989 (config.default).

Parametrização:
Selecionar "Módulo FRONT".

Nota:
Quanto ao software, o módulo "FIU 3400-141" ocupa 
2 entradas. Quando for inserido um segundo módu-
lo, será indicado com entrada III.

Seleção do menu

Voltar para Medição

pH 8,06
25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

Parametrização (Administrador)

Voltar

25,6°C
8.06 pH

Controle do sistema

Módulo BASE 3400-021

Memosens PH

Módulo FRONT 3400-011

Módulo FIU 3400-141

Controle da sonda

Módulo Frontal:
Selecionar "Indicação do valor medido"

Indicação do valor medido:
Definir o número de valores principais   
(indicação grande) a ser exibido

Selecionar as variáveis do processo a 
serem exibidas e confirmar com enter.

Pressionando a tecla meas retorna à 
 medição.

Módulo FRONT 3400-011 (Admin.)
Idioma

Voltar

25,6°C

Registro de medição

pH 8,06

Português
Indicação do valor medido

25,6°C
pH 8,06

1 valor principal
1º valor principal

Ângulo de visão

2 valores principais

Cancelar OK

Indicação do valor medido (Administrador)
25,6°C
pH 8,06

1º valor principal

Ângulo de visão

Indicador principal

Cancelar  OK

Indicador principal

principais

2º valor principal

Indicação do valor medido (Administrador)

2º valor principal

mV
ORP
°C
rH

pH
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Menu Tela Nível de visualização, Nível do 
operador, Nível do administrador

Acessar Parametrização
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione a configuração de parâ-
metro usando as teclas de seta, confirme 
pressionando enter.

Nível do Administrador
Acessar todas as funções e também confi-
guração do código de acesso.
Liberar ou bloquear função para acessar 
do nível do Operador. 

Parametrização: Níveis de Operação 
Nível de visualização, Nível do operador, Nível do administrador
Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Funções que podem ser bloqueadas para 
o Nível do operador são marcadas com  
símbolo de um cadeado.
As funções são liberadas ou bloqueadas 
usando a tecla de função.

Nível do Operador
Acesso a todas as funções que foram libe-
radas no Nível do administrador. As fun-
ções bloqueadas são exibidas em cinza e 
não podem ser editadas (Fig.).

Nível de Visualização
Exibição de todos as configurações. 
Não é possível editar!

Seleção do menu

Voltar para Medição

25,6 °C
pH 11,03

Selecionar: [enter]

Lingua

Parametrização

Voltar

25,6 °C
pH 11,03

Nível de visual

Nível do admin. (Todos dados) adm
(Dados da operação) op
(Todos dados) vis.

Nível do operador

Módulo FRONT (Admin.)

Voltar

25,6 °C
pH 11,03

Idioma
Indicação do valor medido

Registrador KI

Português

Registrador de medição

Desbloqueio

Módulo FRONT

Voltar

25,6 °C
pH 11,03

Indicação do valor medido

Registrador KI

Português

Registrador de medição

Idioma

Parametrização
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Menu Tela Nível do administrador:
Ativar / Bloquear funções 

Exemplo: Bloquear o acesso aos ajustes 
de calibração do nível do Operador

Acessar Parametrização
Selecionar Nível do administrador. 
Aplicar o código de acesso (1989).
Selecione "Memosens PH" (ex.:) usando 
as teclas de seta, confirme pressionando 
enter.

Parametrização: Bloquear Funções 
Nível do administrador: Ativar / Bloquear funções para o Nível do operador
Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Selecionar “Predefinições Cal”   
usando as teclas de seta. 
“Bloquear” com a tecla de função.

É marcada agora a linha "Predefinições 
Cal" com o ícone “cadeado” Esta função 
não pode ser mais acessada do Nível do 
Operador. É alterada a função da tecla de 
função para “Desbloqueio”.

Acessar Parametrização
Selecionar Nível do operador, código de 
acesso (1246).
Selecionar Memosens PH (ex.:) É exibida 
agora a função bloqueada em cinza e mar-
cada com o ícone de cadeado.

Memosens PH (Administrador)
25,0°C

Voltar

Dados do sensor
Predefinições Cal

pH 11,03

Função delta 
Fluido de processo CT

Filtro de entrada

Bloqueio

Memosens PH (Administrador)
25,0°C

Voltar

Dados do sensor
Predefinições Cal

pH 11,03

Função delta 
Fluido de processo CT

Filtro de entrada

Desbloqueio

Memosens PH (Administrador)
25,0°C

Voltar

Dados do sensor
Predefinições Cal

pH 11,03

Função delta 
Fluido de processo CT

Filtro de entrada

Parametrização (Administrador)
Controle do sistema

Voltar

25,6°C

Módulo BASE 3400-021 

pH 11,03

Módulo FRONT 3400-011 

Memosens PH
Módulo FIU 3400-141 
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É preciso documentar todos os parâmetros configurados para que se tenha um alto 
nível de segurança do instrumento e do sistema. Para isso há um arquivo Excel (no 
CD-ROM fornecido com o instrumento básico) para anotar os parâmetros.

O arquivo Excel tem uma planilha para cada módulo com colunas para os seguintes parâ-
metros: Configuração de fábrica, conjunto de parâmetros A, conjunto de parâmetros B.
Introduza seus parâmetros como conjunto A ou B. 
Os campos em cinza na coluna “conjunto de parâmetros B” não podem ser modificados 
pois contêm valores específicos do sensor que não podem ser mudados por comutação 
dos conjuntos. Aí são válidos os parâmetros listados no conjunto de parâmetros A.

Documentação de Configuração

Documentação de con-
figuração
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Documentação de Configuração

Display Durante a configuração o modo HOLD fica ativo 

HOLD.  O contato NAMUR “HOLD” (checagem de funções) está ativo (configuração de 
fábrica: Módulo BASE, Contato K2, contato normalmente aberto). A resposta da saída de 
corrente é configurável:  
• Valor instantâneo:   O valor medido no momento aparece na saída de corrente
• Último valor usado:     O último valor medido é mantido na saída de corrente
• Fixada em 22 mA:     A saída de corrente fica em 22 mA

Na janela de edição do Excel, selecione a planilha do módulo cuja configuração deseja 
documentar. Configure os parâmetros no respectivo módulo e introduza os valores 
selecionados nos campos correspondentes da planilha.

Atenção!
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Software ProgaLog 3000 (Opção) 
para Configuração e Documentação 

Fig.: Menu ProgaLog 3000: Arquivo 

O software ProgaLog 3000 é usado para facilitar a configuração do sistema de análise 
de processo Protos 3400(X). A interface do usuário pode ser mudada para qualquer um 
dos seguintes idiomas: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, sueco ou português. O 
software vem num CD-ROM e funciona em plataforma Windows® 8 / 7 / XP. É necessário 
um leitor de cartão SmartMedia para transferir os arquivos de configuração entre um 
computador e o Protos 3400.

Configuração com ProgaLog 3000  
Insira o cartão SmartMedia formatado como "cartão de memória" no analisador.  
Os dados de configuração são gravados no cartão SmartMedia.  
Esses dados podem ser lidos e editados pelo software ProgaLog 3000. 

1. Salvar os dados de configuração no Protos 3400(X)
Configuração de parâmetro/Controle de Sistema/Copiar a configuração.
Com a configuração “Salvar“, a configuração completa do dispositivo  
(exceto os códigos de acesso) é gravada no cartão de memória.

2. Fechar e retirar o cartão SmartMedia
Selecionar "Manutenção / Fechar cartão de memória", e retire o cartão.

3. Ler o cartão SmartMedia com "ProgaLog 3000" 

Abra o menu "Arquivo / SmartMediaCard" do soft ware 
ProgaLog 3000 para ler os dados de configuração arma-
zenados no cartão.
Agora todos os parâmetros poderão ser editados no 
computador. 
Salve no cartão SmartMedia o arquivo de configuração 
editado. Em seguida insira o cartão SmartMedia no anali-
sador Protos 3400(X).
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Software ProgaLog 3000  
para Configuração e Documentação 

Fig.: Dados de configuração do ProgaLog 3000

4. Editar os dados de configuração usando o ProgaLog 3000
Após os dados de configuração serem carregados, o programa mostra os módu los insta-
lados com todos os parâmetros de configuração disponíveis:

Os parâmetros são listados de acordo com as estrutura modular do dispositivo.  
Todos os parâmetros de configuração (exceto "Detalhes dos dados do sensor", que são 
determinados pelos sensores digitais) podem ser editados no PC.
Após terminar a configuração, salvar os dados no cartão SmartMedia.
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Voltar

25,6 °C
pH 7,00

É necessário, para transferência, 
equipamento de módulo idêntico 

Transferir a configuração (Administrador)

Salvar

Salvar
Configuração Carregar

6.  Carregar os dados de configuração no  
Protos 3400(X)

Parametrização / Controle de Sistema / 
Transferir a configuração.
Selecionar "carregar configuração" para gravar a con-
figuração completa do dispositivo (exceto os códigos 
de acesso) no Protos 3400(X).

Software ProgaLog 3000  
para Configuração e Documentação

No caso de introduções incorretas, o campo ficará vermelho:

Configuração de parâmetros, ex.: utilização de um contato de relé:

5. Salvar os dados de configuração no cartão SmartMedia.
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Software ProgaLog 3000   
para Configuração e Documentação

Configuração usando "ProgaLog 3000"
No menu "Configurador" pode ser pré-configurado no PC um sistema de análise de 
processo Protos 3400(X) completo com até 3 módulos.

1.  Selecione sua configuração dos componentes do sistema modular no campo à 
esquerda.

2.  Clique na seta direita (-->) para adicionar os componentes ou na seta esquerda (<--) 
para remover componentes.

3. Agora configure os parâmetros para os componentes selecionados.
4. Salve a configuração. 
  Pode-se salvar a configuração num cartão de memória pré-formatado no Protos 

3400(X) e transferi-la para analisadores com módulos idênticos.
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Configuração do Módulo: Modo de Operação
Abrir a Parametrização
Nota: Modo "HOLD" ativado.

Menu Tela Parametrização

Abrir a parametrização
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione a parametrização usando 
as teclas de seta, pressione enter para con-
firmar. 
Código de acesso 1989 (para alterar cód.
de acesso: Parametrização / Controle de 
Sistema / Introdução do código)

Selecionar módulo “FIU 3400-141”.
Pressione enter para confirmar. 
Selecionar “Modo de operação”  
usando as teclas de seta,  
pressione enter para confirmar.

São exibidos os modos possíveis de ope-
ração.  
Para operação de 2 canais, é necessário 
ativar a função adicional SW 3400-014 
(ver "Memosens: 2º Canal" na Página 
27)

Para assumir as novas configurações, o 
analisador reiniciará automaticamente.

Módulo FIU 3400-141 (Administrador)
25,0°C

Voltar

pH 7,00

Modo de operação

Bloquear

Parametrização (Adm.)
25,0°C

Voltar

Módulo FRONT 3400-011
Módulo BASE 3400-021

pH 7,00

Controle de sistema

Seleção do menu

Voltar para Medição

25,0°C

Selecionar:: [enter]

Lingua

pH 7,00

Modo HOLD
As saídas de corrente e os contatos de 
relé agem como configurado. 

Módulo FIU 3400-141
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Configuração Memosens PH
Selecionar o modo e a variável de processo (pH).
Nota: Modo HOLD ativo

Menu Tela Configuração

Selecionar o modo e a variável  
de processo.
Selecionar: Parametrização/ 
Módulo FIU 3400-141/ 
Modo: Memosens,  
Unidade: pH.
Após ter mudado o modo de operação ou 
a variável de processo (ou a tiver selecio-
nado pela primeira vez), pressione a tecla 
"Assumir" para confirmar.

Em seguida um sensor Memosens conectado é exibido imediatamente. 

O ícone Memosens é exibido enquanto o sensor 
Memosens está conectado.

MEMO SENS

MEMO SENS

Todos os parâmetros típicos do sensor são enviados 
automaticamente para o analisador.
Estes são, por exemplo, a faixa de medição, o ponto 
zero e a rampa do sensor. Sem outros parâmetros de 
configuração, a medição começa imediatamente e 
a temperatura de medição é detectada simultanea-
mente. Com “Plug & Measure”, os sensores Memosens 
pré-medidos podem ser usados imediatamente para 
medição sem necessidade de uma calibração prévia.

Memosens PH

Módulo FIU 3400-141 (Administrador)

AssumirVoltar

Modo
Unidade

Continuar

Fabricante:

Ajuste:
Nº de série:

Sensor:
Knick
0000313

20.05.10  09:13

SE 555-Memosens
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Desgaste do sensor (Administrado
20,1 °C

Cancelar

pH 7,00

Qualidade de medição

OK

Deslig
Falha
Neces. manut.

Mensagem

Configuração Memosens PH
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu

Memosens PH (Adm.)
20,1 °C

Voltar

Fluido de processo CT

Dados do sensor
Predefinições Cal

pH 7,00

Função delta
Mensagens

Filtro de entrada

Dados do sensor (Administrador)
20,1 °C

Cancelar

Sensoface

pH 7,00

Display Tela  Seleção de parâmetros

Tipo de sensor

Detalhes do monitor. do sensor

Bloquear

OK

Padrão

DesligLig

Dados do sensor
Os sensores Memosens fornecem automa-
ticamente a maioria dos parâme tros.
O Sensoface fornece informações sobre o 
estado do sensor (avaliação de dados do 
sensor). Grandes desvios são sinalizados.
Os seguintes parâmetros são monitorados: 
Rampa, zero, impedância do vidro, tempo 
de resposta. O Sensoface será exibido 
quando o Sensocheck tiver sido ativado na 
configuração dos parâmetros.

Detalhes de monitoração do sensor
Para alguns parâmetros, pode-se selecio-
nar entre Deslig/Auto/Individual.
Deslig: Não há avaliação ou exibição no 
monitor do sensor.
Auto: Os parâmetros são lidos diretamente 
no sensor ou são ajustados pelo sistema. 
São mostrados em cinza e não podem ser 
editados.
Individual: É preciso introduzir os parâme-
tros.

Mensagens
As violações de limite podem ser sina-
lizadas por uma mensagem (“falha” ou 
“aviso para manutenção”).

Detalhes de monitoram. do sensor (Adm.)
20,1 °C

Cancelar

El. de vidro Sensocheck

pH 7,00

Ponto zero
Temperatura (Auto)

Ganho

Tempo de resposta
Desgaste do sensor

OK

(Auto)

(Auto)
(Auto)

(Auto)

(Auto)

AutoMonitoramento

Normal
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Configuração Memosens PH

Ajuste da tolerância (função adicional SW 3400-005) Durante a calibração esta função verifica os valores de zero 
e ganho e realiza automaticamente um ajuste quando for excedida a faixa de tolerância. Os parâmetros podem 
ser armazenados no registrador da faixa de tolerância (Menu diagnóstico). Ver a próxima página para ativação.

Parâmetro Default Seleção / Faixa

Filtro de entrada

Supressão de pulso Fraco Deslig, Fraco, Médio, Forte

Filtro de entrada 010 seg xxx seg (entrada)

Dados do sensor

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Parâmetros do sensor Auto - Ganho
- Ponto zero
- Temperatura
- Eletrodo de vidro Sensocheck
- Tempo de resposta
- Desgaste do sensor
- Indicador SIP (default: Deslig)
- Tempo de operação do sensor (default: Deslig)

Predefinições Cal

Tampões Calimatic Knick CaliMat Knick CaliMat, Mettler-Toledo, DIN 19267, Padrão NIST, 
Técnico NIST, Hamilton, Kraft, Hamilton A, Hamilton B, 
Hach, Ciba, Reagecon, Tabela

Verificação do desvio Standard Bom:            1.2 mV/min (Cancelar após 180 seg)
Padrão:        2.4 mV/min (Cancelar após 120 seg)
Inferior:        3.75 mV/min (Cancelar após 90 seg)

Monitoramento do temporiz. de cal Auto: 0168h Auto, Desligado, Individual

Temporizador de cal. adaptável Deslig Deslig / Lig

Verificação da tolerância de cal. Deslig Deslig / Lig

Tolerância de cal. zero pH +00,20 (introdução)

Tolerância de cal. ganho +002,0 mV/pH (introdução)

Fluido de processo CT

CT Deslig Desligado, Linear, Água puríssima, Tabela
Linear: aplicar fator de temperatura +XX.XX %/K
Tabela: Valores ajustáveis de CT em intervalos de 5°C

Função delta

Função delta Deslig Deslig, pH

Mensagens

Mensagens valor pH Deslig Deslig, Limites variáveis

Mensagens valor mV Deslig Deslig, Limites variáveis
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Menu Tela Ativar função adicional

Ativação de Faixa de Tolerância Cal (Memosens PH)
Selecionar menu: Parametrização / Controle de Sistema / Ativação dasopções
Nota: O TAN para liberação de uma função adicional é apenas válido para o dispositivo 
com o número de série correspondente!

Ativação de opções
Selecionar a função adicional a ser libe-
rada ("Faixa de tolerância cal"). Definir 
a opção para "ativo". Aplicar o TAN no 
prompt. (Nota: O TAN é válido apenas 
para o dispositivo com o número de série 
correspondente, ver página anterior.) A 
opção é disponível após ser aplicado o 
TAN.

Voltar

25,6 °C
pH 7,00

Seleção do menu
Abrir parametrização.
Do modo de medição: Pressione a tecla 
menu para selecionar o menu. Selecionar 
a parametrização usando as teclas de 
seta, pressione enter para confirmar.

Seleção do menu

Voltar para Medição

pH 7,00
25,6 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Parametrização (Adm.)
Controle do sistema

Voltar

25,6 °C

Módulo FIU 3400-141
Módulo BASE 3400-021

pH 7,00

Memosens PH

Módulo FRONT 3400-011

Config. de parâmetro

Voltar

25,6 °C
pH 7,00

Nível de visual.

Nível do adm. (Todos dados) adm.
(Dados da operação)
(Todos dados) vis.

Níveis de operação

Parametrização
Selecionar o nível do Administrador usan-
do as teclas de seta, pressione enter para 
confirmar. Aplique o cód. de acesso e con-
firme (Código de acesso na entrega: 1989)

Selecione Controle de Sistema  
usando as teclas de seta,  
pressione enter para confirmar.
Em seguida, selecione “Ativação de 
opções“, usando as teclas de seta,  
pressione enter para confirmar.

002 Conj. tampão
001 Registrador KI

003Temporizador adaptável

006 Característica atual
005 Faixa de tolerância cal

Inativo
Inativo
Inativo
Ativo
Inativo

014 2.º canal para módulos digitais Inativo

Ativação das opções (Administrador)
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Configuração Memosens PH
Fluido de processo CT 
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela  Fluido de processo CT

Fluido de processo CT
Pode ser escolhido de:
• Linear (entrada do coeficiente CT)
• Água puríssima
• Tabela:
Ao medir os fluidos com uma resposta de 
temperatura conhecida, a saída do valor 
de pH pode ser corrigido usando uma 
tabela. CT pode ser aplicado em interva-
los de 5°C para as temperaturas entre 0 e 
+95°C. Logo após, a saída do valor de pH 
é corrigida pelo valor correspondente CT 
na temperatura de medição. Os valores 
intermediários são interpolados linear-
mente.  
No caso, as temperaturas inferiores ou 
superiores (< 0°C ou  >+95°C), o último 
valor da tabela é usado para cálculo. Se 
for ativada simultaneamente a função 
delta (ver na próxima data) com a com-
pensação de temperatura, a temperatura 
é primeiro compensada e depois é sub-
traído o valor delta.

Se estiver ligada a correção CT para o flui-
do do processo, "CT" aparecerá na tela no 
modo de medição.

Memosens PH (Adm.)
24,0 °C

Voltar

Fluido de processo CT

Dados do sensor
Valores prefixados de cal.

pH 7,00

Função delta
Mensagens

Filtro de entrada

Bloquear

Fluido de processo CT (Adm.)
24,0 °C

Voltar

CT Deslig
Linear

pH 7,00

Tabela
Água puríssima

OK

Fluido de processo CT (Adm.)
24,0 °C

Cancelar

CT

pH 7,00

Tabela

Info

CT em 00°C:
CT em 05°C:
CT em 10°C:
CT em 15°C:
CT em 20°C:

+00.00%
+00.00%
+00.00%
+00.00%
+00.00%

pH

°C
       Saída I1 5,70 mA Menu Favoritos

CT
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Configuração Memosens PH
Fluido de processo, função delta
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela Função delta

Função delta
Quando for aplicado um valor delta, o sis-
tema calcula a diferença

Valor de saída =  valor medido - valor delta

O valor de saída controla todas as saí-
das e é mostrado na tela. Se for ativada 
simultaneamente a função delta com a 
compensação de temperatura, a tempe-
ratura é primeiro compensada e depois é 
subtraído o valor delta.
Se estiver ligada a função delta, “∆”  apa-
recerá na tela no modo de medição.

Função delta (Administrador)
20,1 °C

Voltar

Função delta

pH 7,00

pHValor delta
Deslig

pH

°C
      Saída I1 5,70 mA Menu Favoritos

∆

Compensação de temperatura do fluido de processo 

Compensação de temperatura linear, temp. de referência fixa em 25°C.

pH(25 °C) = pHM + CT/100 % (25 °C - TM)

pH(25 °C) = Valor de pH compensado para 25°C

pHM = Valor do pH medido (temperatura corrigida)

TC = Fator de temperatura [%/K]

TM = Temperatura medida [° C]
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Mensagens

Configuração Memosens PH
Mensagens
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela 

Mensagens
Todos os parâmetros determinados pelo 
módulo de medição podem gerar men-
sagens.
Limites máx. do dispositivo:
As mensagens são geradas quando a vari-
ável do processo (ex.: pH) estão fora da 
faixa de medição. O ícone "Falha" é exibi-
do, o contato de falha NAMUR é ativado 
(Módulo BASE, configuração de fábrica: 
contato K4, contato N/C). As saídas de 
corrente podem assinalar uma mensa-
gem de 22mA (definido pelo usuário). 

Limites variáveis:
Para as mensagens "falha" e "advertên-
cia", pode ser definido limites superiores e 
inferiores para a geração de mensagens.

Ícones de mensagens

Mensagens (Administrador)
25,6°C

Voltar

pH 7,00

Mensagens valor pH (Adm.)
25,6°C

Cancelar

Monitoramento

pH 7,00

Limites variáveis

OK

Limites máx. do dispositivo
Deslig

Mensagens valor mV
Mensagens valor pH

Mensagens (Administrador)
25,6°C
pH 7,00

Aviso Limite Hi

Monitoramento
Falha Limite Lo

Falha Limite Hi

Aviso Limite Lo
pH +16,00

Limites variáveis

pH +16,00

pH -02,00
pH -02,00

Voltar OK

Menu diagnóstico
Quando estiverem piscando na tela os 
ícones "Manutenção" e "Falha", você 
deve acessar o menu Diagnóstico. As 
mensagens são exibidas em "Lista de 
Mensagens".

Falha (Falha limite HiHi/LoLo)

Manutenção (Aviso Limite Hi/Lo)

Lista de mensagens

Voltar

25,6°C
pH 7,00

Aviso

8 mesg.

Aviso Temp alarme HI

Saturação %Ar Alarme HI
Falha Sensor ISM errado
Aviso Faixa de tolerância

Aviso Faixa zero

D062
P018

D013
P210

P030

Sensocheck

P092

Indicação de limite (aqui: faixa inferior)
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• Calibração: Detecção de desvios sem reajuste
• Ajuste:  Detecção de desvios com reajuste

Calibração / Ajuste Memosens PH 
Nota: Modo HOLD ativo para o módulo atualmente calibrado
As saídas de corrente e os contatos de relé agem como configurado

Cuidado!
Sem ajuste cada medidor de pH libera um valor de saída impreciso ou errado! Cada ele-
trodo de pH tem seu ponto zero e seu ganho individuais. Os dois valores são alterados 
pelo tempo de uso e desgaste. 
Para determinar o valor correto do pH, o medidor do pH deve ser ajustado ao eletrodo. 
O analisador corrige a tensão liberada pelo eletrodo, assim como o zero e ganho do ele-
trodo e exibe-o como o valor do pH.
Certifique-se de realizar um ajuste após ter substituído o eletrodo!

Procedimento
Uma calibração é realizada para detectar os desvios do eletrodo (zero, ganho). Após isso, 
o eletrodo é mergulhado em soluções tampão cujo valor do pH é conhecido. O módulo 
de medição mede as tensões do eletrodo e a temperatura da solução tampão e calcula 
automaticamente o zero e ganho do eletrodo. Esses dados são armazenados em um 
registro de calibração. Em "Ajuste" os dados determinados de calibração podem ser usa-
dos para correção (ver pág.seguinte).

Parâmetros determinados pela calibração

de um eletrodo é a alteração da tensão por unidade de pH.  
Para um eletrodo ideal de pH, está em -59,2 mV/pH.

Ganho

da solução do processo deve ser detectada, visto que a medição do 
pH é dependente da temperatura. Muitos eletrodos têm um sensor 
de temperatura integrado.

Temperatura

é o valor do pH no qual o eletrodo de pH fornece a tensão 0 mV.  
É diferente para cada eletrodo e se altera com a idade e o desgaste.

Ponto zero

Os dados de calibração são armazenados no sensor, que permite a calibração, ajuste, reparo 
ou limpeza dos sensores em laboratório, longe do ponto de medição. No local, os sensores 
usados poderão ser substituídos por sensores calibrados. 
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O ajuste significa que os valores determinados por uma calibração são assumidos e sal-
vos no sensor. Os valores determinados por zero e ganho são aplicados no registro de 
calibração. (Diagnóstico / Módulo FIU 3400-141 / Memosens PH / Registro de cal.). Esses 
valores são efetivos apenas para cálculo de variáveis medidas quando as calibração são 
finalizadas com um ajuste. Um código de acesso garante que um ajuste pode ser reali-
zado apenas por uma pessoa autorizada (Administrador).  
O Operador pode verificar os dados atuais do sensor através de uma calibração e 
informar o Administrador quando houver desvios. Pode ser usada a função adicional 
SW 3400-107 para permitir direitos de acesso (códigos de acesso) e para “Trilha de 
Auditoria” (registro e backup contínuos de dados de acordo com FDA 21 CFR Parte 11).

Ajuste (Memosens PH)

Operador (sem direitos ao administrador)
Após a calibração, alterar para o modo 
de medição. Informar o Administrador. 
Ao abrir o menu (Calibração, respectivo 
módulo), o Administrador observa todo os 
dados da última calibração e pode assumir 
os valores ou realizar uma nova calibração.

Conjunto de dados de calibração

Modo de cal

25,6°C
pH 8,30

Ganho

Calibração do prod.

058,0 mV/pH

Concluir Ajustar

Calibração

Ponto zero

30/04/10  12:34

+ pH 07,00

Menu Tela Ajuste após calibração

Administrador
Com os direitos de acesso corresponden-
tes, o dispositivo pode ser imediatamente 
ajustado após a calibração.  
Os valores de calibração são assumidos 
para o cálculo das variáveis medidas.

Memosens PH

Voltar

25,6°C

Indicar/ajustar o conjunto de dados de cal

pH 8,30

Iniciar uma nova calibração

Conj. de dados de calibração gravado. 
Calibração 30/04/2010  12:34

Tempo de resposta 0001 s
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Calibração / Ajuste (Memosens PH)
Métodos de Calibração

Calibração um Ponto
O eletrodo é calibrado apenas com uma solução tampão.
Aqui, apenas o ponto zero do eletrodo é detectado pelo Protos. A calibração um ponto 
é apropriada e permitida quando os valores medidos se encontram na proximidade do 
ponto zero do eletrodo para que as alterações do ganho não tenham muito impacto.

Calibração dois Pontos
O eletrodo é calibrado apenas com duas soluções tampão.
Neste caso, o ponto zero e o ganho do eletrodo podem ser detectados pelo Protos.  
A calibração de dois pontos é necessária se
• os valores do pH medido abrangem uma ampla faixa
• há uma grande diferença entre o valor do pH medido   

e o zero do eletrodo
• a medição do pH deve ser muito precisa
• o eletrodo é exposto a um extremo desgaste.

Calibração três Pontos
O eletrodo é calibrado apenas com três soluções tampão.
Zero e ganho são calculados usando uma linha de tendência conforme DIN 19268. 

Com os sensores Memosens, os dados de calibração são armazenados no sensor. 
Isso permite usar sensores pré-calibrados.
Quando for usado o Protos para sensores pré calibrados em laboratório, por 
exemplo, podem ser usadas as rotinas de calibração descritas abaixo.
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O Protos mede a temperatura da solução tam-
pão usando o detector de temperatura integra-
do no sensor Memosens.  

Compensação de temperatura durante a calibração

Calibração / Ajuste (Memosens PH)
Compensação de Temperatura

Calimatic

Voltar

Fluido de calibração: Solução tampão
Knick 2.00 4.01 7.00 9.21
Ao substituir o sensor, realize
a primeira cal para estatística!
Temp medida de cal

25,6°C
pH 7,00

+025,6 °C

Continuar
Substituição do sensor

Compensação automática de temperatura

Há duas razões importantes para determinar a temperatura da solução tampão:
O ganho do eletrodo do pH é depende da temperatura. Portanto, a tensão medida 
deve ser corrigida pela influência da temperatura. 
O valor do pH da solução tampão é depende da temperatura. Para calibração, a tempe-
ratura da solução tampão deve ser conhecida, a fim de escolher o valor real do pH da 
tabela tampão.
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Função HOLD Durante a Calibração
Procedimento do sinal e saídas de relé durante a calibração

Medição

Calibração

Módulo A
Módulo B

Seleção do módulo 
de medição

Contato K2 
HOLD está ativo.

Módulo A 
Calibração

Módulo B 
Calibração

Final da 
Calibração

(ou sair)

Medição

A saída de cor-
rente do módulo 

selecionado  
está no modo 

"HOLD", 
indicado por:
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Menu Tela  Selecione o método de calibração 
(pH)

Seleção do menu

Voltar para Medição

pH 7,00
25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

Calibração
25,6°C

Voltar Info

pH 7,00

Memosens PH

Memosens PH
25,6°C

Voltar

Introdução de dados: eletrodo pré-medido

Manual: entrada de valores tampão
Calibração do produto

pH 7,00

Calimatic: calibração automática

Abrir o menu Calibração 
Pressione a tecla menu. Selecione 
“Calibração” com as teclas de seta  
e confirme com enter (senha 1147).
(Para mudar a senha, selecione:
Parametrização / Controle do sistema / 
Introdução do código

Calibração: 
Selecione “Memosens PH”

• Reconhecimento automático  
de tampão (Calimatic)

• Introdução manual de valores  
de tampão

• Calibração de produto 
(Calibração com amostragem)

• Introdução de dados de eletrodo pre-
viamente medido 

Selecione o método de calibração:

Quando acessar a calibração, o analisador 
automaticamente sugere o método de 
calibração anterior.  
Se não quiser calibrar, ”Voltar” com a tecla 
de função esquerda.

Durante a calibração o módulo fica no 
modo HOLD. As saídas de corrente e os 
relés do módulo comportam-se como 
 configurados (Módulo BASE).
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Reconhecimento automático do tampão (Calimatic)
A calibração automática usando Knick Calimatic é realizada com uma, duas ou três 
soluções tampões. O Protos detecta o valor tampão nominal com base do potencial do 
eletrodo e a temperatura medida. É possível qualquer sequência de soluções tampões, 
mas devem pertencer ao conjunto tampão definido durante a parametrização. 
O Calimatic tem em consideração a dependência da temperatura do valor tampão. 
Todos os dados de calibração são convertidos usando uma temperatura de referência 
de 25 °C. 

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

AVISO!
Use apenas soluções tampões novas, não diluídas que pertençam aos conjunto tampão 
selecionado!

Menu Tela Reconhecimento tampão automático

Remova e lave o eletrodo
AVISO: Não esfregue o eletrodo para  
evitar acúmulo de eletricidade estática!).  
Em seguida mergulhe-o na primeira solu-
ção tampão. Inicie pressionando a tecla 
programável ou enter.

Calimatic

Voltar

Fluido de calibração: solução tampão
Knick 2.00 4.01 7.00 9.21
Ao substituir o sensor, realize
a primeira cal para estatística!

25,6°C
pH 7,00

Continuar

Calimatic

Voltar

25,6°C
pH 7,00

Iniciar

Exibição do conjunto tampão seleciona-
do

Continuar pressionando a tecla de função 
ou enter.

Selecionar: Calimatic

Calibração / Ajuste (Memosens PH)
Reconhecimento automático do tampão Calimatic

Substituição do sensor

Mergulhar o sensor  na 1ª sol. tampão, 
depois, "iniciar" a calibração.
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Ajuste 
Pressione “Ajustar” para que os valores 
determinados na calibração possam ser 
aplicados nos cálculos das variáveis medi-
das e salvos no sensor.

Menu Tela Reconhecimento tampão automático

Display do valor nominal do tampão. 
Pode-se pressionar “Concluir” para reduzir 
o tempo de espera para estabilização do 
potencial do eletrodo, porém a precisão 
de calibração será reduzida. Com base 
no tempo de resposta, pode-se observar 
quanto tempo o eletrodo precisa para 
estabilizar o valor medido. Se o potencial 
do eletrodo ou a temperatura medida flu-
tuar muito, o procedimento de calibração 
será abortado após 2 minutos.

Para uma calibração um ponto,  pressione a 
tecla de função ”Concluir”.
Para calibração dois pontos:
Lave bem o eletrodo! Mergulhe o eletrodo 
na segunda solução tampão.
Iniciar pressionando a tecla de função ou 
enter.

A calibração é realizada com o segundo 
tampão.

A calibração três pontos é realizada com 
o terceiro tampão.

Calimatic

0001s

Verificação de desvio com a execu-
ção do 1º tampão Correção de zero

Potencial do eletrodo           -0056 mV
Temp de calibração      +25,5°C

25,6°C
pH 7,00

Valor nominal do tampão
Tempo de resposta

Calimatic
Mergulhar o sensor na 2ª sol.tampão, 
depois, "iniciar" a calibração.

Para calibração um ponto,
"Concluir" proceso

25,6°C
pH 7,00

Concluir Iniciar

Calimatic
Verificação de desvio com a execução 
do 2º tampão Correção de zero e ganho

Potencial do eletrodo           -0058 mV
Temp de calibração              +25,5°C

25,6°C
pH 4,00

0000s
Valor nominal do tampão
Tempo de resposta

25,6°C
pH 7,00

Concluir

pH 7,00 

pH 4,00

Registro dos dados de calibração

Modo de cal

Tempo de resposta
Ganho

Calimatic

058,0 mV/pH

Concluir Ajustar

0070 s

Calibração

Ponto zero

31/05/2010  9:20

+pH 07,00
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Calibração com entrada manual de valores de tampão 
Na calibração com entrada manual de valores de tampão é realizado com uma, duas ou 
três soluções de tampão. 
O Protos exibe a temperatura medida.
Você deve aplicar os valores de tampão da temperatura corrigida. Após isso, consulte a 
tabela tampão (ex.: na garrafa) e aplique o valor de tampão pertencente à temperatura 
exibida. 
Os valores intermediários devem ser interpolados.
Todos os dados de calibração são convertidos usando uma temperatura de referência 
de 25°C.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

AVISO!
Use apenas soluções tampões novas, não diluídas que pertençam aos mesmos conjun-
tos tampões selecionados!

Menu Tela Calibração manual

Calibração manual

Voltar

Fluido de calibração: solução tam-
pão. Ao substituir o sensor, realize
a primeira cal para estatística!

Temp cal

25,6°C
pH 7,00

+025,6°C

Continuar

Primeira solução tampão + pH04,00

Calibração manual

Voltar

Mergulhar o sensor  na 1ª sol. tampão, 
depois, "iniciar" a calibração.

25,6°C
pH 7,00

Iniciar

Remova e lave o eletrodo
AVISO: Não esfregue o eletrodo para  
evitar acúmulo de eletricidade estática!).  
Em seguida mergulhe-o na primeira solu-
ção tampão. Inicie pressionando a tecla 
programável ou enter.

Selecionar: Calibração manual

Tela: Temp cal
Aplicar o primeiro valor de tampão
Pressionar a tecla de função ou enter

Calibração / Ajuste (Memosens PH)
Calibração com entrada manual de valores de tampão 

Substituição do sensor
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Menu Tela Calibração manual

Calibração com a primeira solução tam-
pão. Pode-se pressionar “Concluir” para 
reduzir o tempo de espera para estabili-
zação do potencial do eletrodo, porém 
a precisão de calibração será reduzida. 
Com base no tempo de resposta, pode-
-se observar quanto tempo o eletrodo 
precisa para estabilizar o valor medido. Se 
o potencial do eletrodo ou a temperatura 
medida flutuar muito, o procedimento de 
calibração será abortado após 2 minutos.

Calibração um ponto: "Concluir".  
Calibração dois pontos:
Lave bem o eletrodo! Aplicar o 2º valor de 
tampão para a temperatura correta.  
Mergulhe o sensor na segunda solução 
tampão. Iniciar pressionando a tecla de 
função ou enter

A calibração é realizada com o segundo 
tampão.

A calibração três pontos é realizada com 
o terceiro tampão.

Calibração manual
Verificação de desvio com a execu-
ção do 1º tampão Correção de zero

Potencial do eletrodo -0224 mV
Temp de calibração   +25,6°C

25,6°C
pH 4,00

0018s
Vlr tampão nominal
Tempo de resposta

pH+04,00 

Concluir

Calibração manual
Mergulhar o sensor na 2ª sol.tampão, 
depois, "iniciar" a calibração.
Para calibração um ponto,
Procedimento de "Concluir"

25,6°C
pH 7,00

 Concluir Iniciar
2ª solução tampão + pH 07,00

Calibração manual
Verificação de desvio com a execução do 
2º tampão. Correção de zero e ganho

Potencial do eletrodo -0000 mV
Temp de calibração +25,6°C

25,6°C
pH 7,00

0007s
Vlr tampão nominal    
Tempo de resposta

+pH07,00

Concluir

Ajuste
Pressione "Ajustar" para assumir os valores 
determinados durante a calibração para 
cálculo das variáveis de medição.

25,6°C
pH 7,00

Conjunto de dados de calibração

Modo de cal

Tempo de resposta
Ganho

Calibração manual

058,0 mV/pH

Concluir Ajustar

0070 s

Calibração

Ponto zero

31/05/10  09:20

+pH07,00
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Calibração do produto (calibração com amostragem) 
Quando o eletrodo não pode ser retirado - ex.: por razões de esterilização - seu ponto 
zero pode ser determinado com "amostragem". Ao fazer isso, o valor do processo medi-
do atualmente é armazenado pelo Protos. Logo após isso, é recolhida a amostra do pro-
cesso. O valor do pH da amostra é medido em laboratório ou no local usando um medi-
dor portátil de pH. O valor de referência é aplicado no sistema de medição. A partir da 
diferença entre o valor medido e o valor de referência, o Protos calcula o ponto zero do 
eletrodo (este método permite apenas a calibração um ponto).

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD. As saídas de corrente e os con-
tatos de relé do módulo agem como configurado (Módulo BASE).

AVISO! O valor do pH da amostra depende da temperatura. Por isso, a medição de 
referência deve ser realizada na temperatura de amostra exibida na tela. Transporte a 
amostra em um recipiente isolado. O valor do pH também pode ser alterado devido ao 
escape de substâncias voláteis.

Menu Tela Calibração do produto

Memosens PH
O módulo está no modo de HOLD. As 
saídas de corrente e os contatos de relé 
designados agem como configurado 
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Selecionar o modo de calibração 
"Calibração do produto"

Pressione enter para confirmar.

Calibração
25,6°C

Voltar Info

pH 7,00

Memosens PH

Memosens PH
25,6°C

Voltar

Manual: entrada de valores tampão

pH 7,00

Calimatic: calibração automática

Calibração do produto
Introdução de dados: eletrodo pré-medido

Calibração / Ajuste (Memosens PH)
Calibração do produto  
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Menu Tela Calibração do produto

Calibração do produto
A calibração do produto é  
realizada em 2 etapas.
Preparar a amostragem,  
iniciar pressionando a tecla de função ou 
enter.

Etapa 1
Recolha a amostra.
Salve o valor medido e a temperatura 
no momento da amostragem (Tecla de 
função "Salvar" ou enter). Pressione meas 
para Voltar à medição.

Exceção:
O valor de amostra pode ser medido no 
local e aplicado imediatamente. Após isso, 
pressione a tecla de função "Introduzir".

Etapa 2
O valor de laboratório foi medido.
Quando abrir o menu de calibração do 
Produto novamente, aparecerá ao lado a 
tela:
Aplicar o valor de referência ("Valor de 
lab."). Confirmar com OK ou repetir a cali-
bração.

Calibração do produto

Voltar

Fluido de cal: Produto
Cal. pela coleta de amostra
e entrada do valor de pH

25,6°C
pH 7,00

Calibração do produto
Etapa 1: Amostragem
"Salvar" o valor de amostra
"Entrada" do valor de laboratório
Valor med.  

25,6°C
pH 7,00

+25,0°CTemperatura  
pH 7,00 

Introduzir Salvar

Calibração do produto

Cancelar

Etapa 2: Valor de laboratório
Entrada do valor de laboratório da 
amostra

25,6°C
pH 7,00

OK
+pH7,,15Valor de lab

Iniciar

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição.

25,6°C
pH 7,00

Registro dos dados de calibração

Modo de cal

Tempo de resposta
Ganho

Calibração do produto

058,0 mV/pH

Concluir Ajustar

0000 s

Calibração

Ponto zero

31/05/10  09:20

+pH 07,00 
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Introdução de dados dos eletrodos pré-medidos
Entrada dos valores para ponto zero e ganho de um eletrodo de pH.  
Os valores devem ser conhecidos, ex.: definidos previamente em laboratório.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD. As saídas de corrente e  
os contatos de relé do módulo agem como configurado (Módulo BASE).

Menu Tela Introdução de dados

Selecionar: Introdução de dados dos 
eletrodos pré medidos
Retirar o eletrodo e conectar o eletrodo 
pré-medido

Aplicar os valores para
• Ponto zero
• Ganho

Retorne usando a tecla de função ou pres-
sionando meas para Voltar à medição.

Introdução de dados

Voltar

Ao substituir o sensor, realize
A primeira cal para estatística!

25,6°C
pH 7,00

pH +07,00Ponto zero
Ganho 058,0 mV/pH

Calibração / Ajuste (Memosens PH)
Calibração pela Introdução de dados dos eletrodos pré-medidos

Substituição do sensor
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Funções de monitoramento para calibração
O Protos fornece funções abrangentes para monitoramento do desempenho da cali-
bração adequada e a condição do eletrodo. O que permite a documentação para o 
controle de qualidade para ISO 9000 e GLP/GMP.
• O Sensocheck monitora a condição do eletrodo medindo a  

impedância do eletrodo de vidro.
• A calibração regular pode ser monitorada pelo temporizador de cal.
• Temporizador de calibração adaptável - reduz automaticamente o intervalo de cali-

bração quando o eletrodo está sujeito a elevadas cargas
• O registro de calibração (GLP/GMP) fornece todos os dados relevantes da  

última calibração e do último ajuste.
• O histórico mostra a hora e a data de uma calibração realizada.

Calibração / Ajuste (Memosens PH)
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Manutenção (Memosens PH)
Monitor do sensor, ajuste do sensor de temp
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela Manutenção

Abrir o menu de manutenção
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione a manutenção usando as 
teclas de seta, confirme pressionando enter. 
Código de acesso (na entrega): 2958.  
A seguir, selecione o Módulo FIU 3400-141 e 
o sensor correspondente Memosens PH.

Ajuste do sensor de temperatura
Esta função permite a compensação para 
a tolerância individual do sensor de tem-
peratura e para aumentar a precisão da 
medição de temperatura. O valor de ajuste 
é armazenado no sensor. Antes de realizar 
um ajuste, você deve medir com precisão 
a temperatura de processo usando um 
termômetro de referência calibrado. O erro 
de medição do termômetro de referência 
deve ser menor que 0,1 °C. O ajuste sem 
uma medição precisa poderá resultar em 
desvios consideráveis na tela do valor 
medido!

Monitor do sensor
Para validação do sensor e completo pro-
cessamento de sinal.

Seleção do menu

Voltar para Medição

22,3 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

pH 7,00

Monitor do sensor

Voltar

Entrada pH

22,3 °C

Temperatura

Ajuste do sensor de temp

Voltar

Aplicar a temp. de processo medido

22,3 °C

Ajuste ativo

Temp. de processo:

pH 7,00

pH 7,00

Impedância em vidro (25°C)

-56,8 mV
22,3 °C
284,6 MΩ

Desvio

Temperatura

12/05/10  16:32
+ 000,0 °C

22,3 °C
22,2 °C
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Menu Tela Funções de diagnóstico

Abrir o menu de diagnóstico
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecionar diagnóstico usando 
as teclas de seta, confirmar pressionando 
enter.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. As funções que foram definidas como 
"Favorito" podem ser acessadas direta-
mente a partir do modo de medição.

Funções do Diagnóstico (Memosens PH)
Informação geral do status do sistema de medição 
Selecionar menu: Diagnóstico

Lista de Mensagens
Exibe as mensagens de advertência ou 
de falha ativadas atualmente em texto 
simples.

Histórico
Exibe os últimos 50 eventos com data 
e hora, ex.: calibrações, mensagens de 
advertência e falha, falha de energia, etc. 
Isso permite a documentação do controle 
de qualidade para ISO 9000 e seguintes. 
Histórico estendido:
Cartão SmartMedia (SW 3400-104)

Seleção do menu

Retorne à med.

pH 7,20
23,7 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Diagnóstico

Voltar

23,7 °C

Definir favorito

pH 7,20

Histórico
Lista de mensagens

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT

Lista de mensagens

Voltar

23,7 °C
pH 7,20 

Aviso Corrente IV1 carga

Módulo BASE

1 mesg.

Descrição do ponto de medição

Histórico
23,7 °C
pH 7,20

Voltar

U229 13/04/10 09:50  •   Aviso desmont.sensor

F224 12/04/10 17:52 2 Medição ativada
F222 12/04/10 17:44 Parametrização ativada

F222 13/04/10 09:36 Parametrização ativada

U229 11/04/10 06:51     Aviso desmont.sensor
U229 11/04/10 06:50 •    Aviso desmont.sensor

Módulo de referência:
• Mensagem ativada

Mensagem desativada

Memosens PH
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Menu Tela Monitor do sensor, registro de cal.

Monitor do sensor
Exibe os valores atualmente medidos pelo 
sensor. Função importante para diagnósti-
co e validação.

Diagnóstico Memosens PH
Monitor do sensor, registro de cal.

Monitor do sensor

Voltar

Entrada pH

22,3 °C

Temperatura

pH 7,00

Impedância em vidro (25°C)

-56,8 mV
22,3 °C
284,6 MΩ

Registro calibração
Dados do último ajuste/calibração, ade-
quados para documentação para ISO 9000 
e GLP/GMP
(Data, hora, método de calibração, zero e ganho, 
potencial isotérmico, informação sobre os tampões 
de calibração e tempos de resposta)

Registro calibração

           Voltar

Ajuste ativo 23/05/10  15:35

9350111Nº de série
Tipo de sensor

CalimaticModo de cal 

058,7 mV/pH
pH 6,95Ponto zero 

Ganho

SE 555/1-NMSN

Dados de calibração

22,3 °C
pH 7,00
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Menu Tela Diagrama de rede do sensor de PH,  
desgaste do sensor

Diagrama de rede do sensor
Representação gráfica dos parâmetros 
do sensor. As violações do limite de tole-
rância podem ser vistas num instante. Os 
parâmetros críticos estão piscando.
Os parâmetros exibidos em cinza foram 
desativados durante a parametrização 
ou não se aplicam ao sensor atualmente 
selecionado.
Os limites de tolerância (raio do "círculo 
interno") podem ser modificados como 
desejar. Ver Parametrização / Dados do 
sensor / Detalhes de monitoramento do 
sensor.

Diagrama de rede do sensor PH

Voltar

24,1°C
pH 7,00

2 - Ponto zero
1 - Ganho

4 - Impedância em vidro
3 - Impedância de ref.

5 - Tempo de resposta

7 -  Desgaste do sensor
6 - Temporizador de cal.

Faixa crítica –  
“círculo interno”
Valor fora da tolerância
A tolerância pode ser 
modificada como desejar!

“Círculo externo”
Valor dentro da tolerância

Monitor de Desgaste do Sensor
Indicação do tempo de operação do sensor 
e temperatura máxima durante o tempo 
de operação, representação gráfica do des-
gaste do sensor em relação ao tempo de 
operação máximo teórico.

Monitor de desgaste do sensor
20,2°C
pH 7,00

Diagnóstico Memosens PH
Diagrama de rede do sensor PH, desgaste do sensor

Voltar

Temperatura máx. 48,3 °C

Desgaste do sensor
Tempo de funcion. sensor 623 h
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Menu Tela  Temporizador de cal, registrador de 
faixa de tolerância

Temporizador de calibração
Após expirar um intervalo pré-ajus-
tado (Parametrização, Memosens PH, 
Predefinições Cal) o temporizador de  
calibração gera uma mensagem de  
advertência para lembrar que é necessária 
a calibração. O tempo restante pode ser 
indicado no modo de medição pressio-
nando uma tecla de função  
(tela secundária: “CTime”).

Diagnóstico Memosens PH
Temporizador de cal, temporizador de cal adaptável, ajuste de tolerância

Ajuste de tolerância
Função adicional SW 3400-005
Registros de faixas de tolerância para zero 
e ganho acima do tempo. Se os valores 
determinados por uma calibração excede-
rem os limites de tolerância, a calibração 
é retomada como ajuste. A tela pode ser 
gráfica ou como uma listagem. A faixa 
de tolerância (zero, ganho) é configurada 
durante a parametrização  
(Memosens PH, Predefinições Cal).

Temporizador de cal. adaptável
22.3 °C
7.00 pH

Registrador da tolerância

Voltar

Zero

22.3 °C
7.00 pH

Ganho

Voltar

Próxima calibração em aprox. 102 
23/05/10  14:08

Default
Adaptável
Atual
Carga el

168 h
160 h
 58 h

5 %

61.750.78.006.00

Temporizador de calibração adaptável
O tempo até a próxima calibração é auto-
maticamente reduzido dependendo da 
temperatura, do valor de pH e do desgas-
te do sensor.

7.00
22.3

pH

°C
CTime 160h Menu Favoritos
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Configuração Memosens ORP 
Selecionar modo e a variável do processo (ORP).
Nota: Modo "HOLD" ativado

Menu Tela Configuração de parâmetro

Selecionar modo e a variável  
do processo 
Selecionar: Parametrização/ 
Módulo FIU 3400-141/ 
Modo: Memosens,  
Unidade: ORP.
Quando for alterado o modo de operação 
ou a variável do processo (ou selecionado 
pela primeira vez), o analisador reinicia 
automaticamente, para o sistema voltar a 
iniciar.

Após o reinício, é exibido imediatamente um sensor conectado Memosens:

Sensor identificado
24,0 °C

Continuar

Fabricante:

200 mV

Ajuste:
Nº de série:

Sensor:

20/05/10  09:13

O ícone Memosens é exibido enquanto o sensor 
Memosens está conectado.

MEMO SENS

Módulo FIU 3400-141 (Administrador)
24,0 °C

Voltar

200 mV

Modo

Quando as configurações são alteradas,
o sistema será reiniciado

mV

°C
Data 22/05/10 Conj.parâmetros

MEMO SENS

Unidade
Outros sensores digitais
Memosens

ORP

Todos os parâmetros típicos do sensor são enviados 
automaticamente ao analisador.
Estes são, por exemplo, a faixa de medição, zero e 
ganho do sensor. Sem qualquer outra configuração 
de parâmetro, mais uma vez é iniciada a medição, 
e é detectada simultaneamente a temperatura 
de medição. Com “Plug&Measure”, os sensores 
Memosens previamente medidos podem ser usados 
imediatamente para medição sem prévia calibração.

Knick
380815

SE564/1-NMSN

Memosens ORP
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Mensagem Deslocamento ORP (Adm)
20,1 °C

Cancelar

200 mV

Nominal

OK

Configuração Memosens ORP 
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu

Memosens ORP (Administrador)
20,1 °C

Voltar

Função delta

Dados do sensor
Predefinições Cal

200 mV

Mensagens

Filtro de entrada

Dados do sensor (Administrador)
20,1 °C

Cancelar

Elet. ref.

200 mV

Conversão ORP para EHP

Display Tela Seleção de parâmetro

Detalhes de monitoramento do sensor

Bloqueio

OK

DesligLig

Dados do sensor
Os sensores Memosens disponibilizam 
automaticamente a maioria dos parâme-
tros.

O Sensoface disponibiliza a informação da 
condição do sensor (avaliação dos dados 
do sensor). 

Detalhes de monitoramento do sensor 
Se as entradas são dados "(Auto)", podem 
ser exibidos, mas não editados.
Os valores alterados são exibidos em cinza.

Detalhes de monitoramento do sensor (Adm)
20,1 °C

Cancelar

Indicador SIP

200 mV

Temperatura
Tempo de oper. do sensor: (Auto)

Deslocamento ORP

OK

(Auto)

(Auto)

(Auto)

Mensagens 
Podem ser assinaladas violações do limite 
através de uma mensagem ("falha" ou "soli-
citação de manutenção").
Os limites de tolerância são armazenados 
no sensor. São exibidos em cinza.

AutoMonitoramento

+0000 mV

Sensoface 

Ag/AgCl,KCl 3m
Lig Deslig

Mín.
Máx.
Mensagem Solicitação  manut.

-0200 mV
+0200 mV
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Configuração Memosens ORP
Parâmetro Default Seleção / Faixa

Filtro de entrada

Supressão de pulso Deslig Lig, Deslig

Dados do sensor

Sensoface Lig Lig, Deslig

Conversão para eletrodo de 
hidrogênio padrão

Detalhes de monitoramento do sensor

Parâmetros do sensor Ciclos SIP e tempo de operação do sensor

Predefinições Cal

Monitoramento do  
temporizador de cal

Auto: 0168h Auto, Desligado, Individual

Verificar ORP Período de teste 10 s
Diferença de teste 10 mV

Deslig / Lig

Função delta

Função delta Deslig Deslig, ORP

Mensagens

Mensagens valor ORP Deslig Deslig, Limites variáveis
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Configuração Memosens ORP
Função delta
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela  Função delta

Função delta
Quando for aplicado um valor delta, o sis-
tema calcula a diferença

Valor de saída =  valor medido - valor delta

O valor de saída controla todas  
as saídas e é mostrado na tela.  
Se estiver ligada a função delta,  
“∆” aparecerá na tela no modo de  
medição.

Função delta (Administrador)
20,1 °C

Voltar

Função delta

200 mV

mVORPValor delta
Deslig

mV

°C
    Saída I1 5,70 mA Menu Favoritos

∆
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Mensagens

Configuração Memosens ORP
Mensagens
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela  

Mensagens
Todos os parâmetros determinados pelo 
módulo de medição podem gerar men-
sagens.
Limites máx. do dispositivo:
As mensagens são geradas quando a vari-
ável do processo (ex.: mV) estão fora da 
faixa de medição. O ícone "Falha" é exibi-
do, o contato de falha NAMUR é ativado 
(Módulo BASE, configuração de fábrica: 
contato K4, contato N/C). As saídas de 
corrente podem assinalar uma mensa-
gem de 22mA (definido pelo usuário).
Limites da variável:
Para as mensagens "falha" e "advertência", 
podem ser definidos limites superiores e 
inferiores para a geração de mensagens.

Ícones de mensagens

Mensagens (Administrador)
25,6°C

Voltar

200 mV

Mensagens valor ORP (Administrador)
25,6°C

Cancelar

Monitoramento

110,1 mV

Limites da variável

OK

Limites máx. do dispos.
Deslig

Mensagens valor ORP

Mensagens valor ORP (Administrador)
25,6°C
200 mV

Aviso Limite Hi

Monitoramento
Falha Limite Lo

Falha Limite Hi

Aviso LimiteLo
200 mV

Limites da variável

220 mV

-200 mV
-220 mV

Voltar OK

Menu diagnóstico
Quando estiverem piscando na tela os 
ícones "Manutenção" e "Falha", você 
deve acessar o menu Diagnóstico. As 
mensagens são exibidas em "Lista de 
Mensagens".

Falha (Falha limite HiHi/LoLo)

Manutenção (Aviso Limite Hi/Lo)

Lista de mensagens

Voltar

25,6°C
200 mV

Aviso

8 mesg

Aviso Temp alarme HI

Saturação %Ar Alarme HI
Falha Sensor ISM errado
Aviso Faixa de tolerância

Aviso Faixa zero

D062
P018

D013
P210

P030

Sensocheck

P092

Indicação de limite (aqui: faixa inferior)
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Calibração/ajuste ORP 
O potencial de um eletrodo redox é calibrado usando uma solução tampão redox 
(ORP). Enquanto isso, é determinada a diferença entre o potencial medido e o potencial 
da solução de calibração. Esta diferença de potencial está impressa na garrafa de solu-
ção de calibração e é definida como a tensão entre o eletrodo redox e um eletrodo de 
referência. O valor de tensão é armazenado no sensor Memosens. 

Exemplos:  220 mV Pt contra Ag/AgCl, KCl 3 mol/l
    427 mV Pt contra EHP

Durante a medição esta diferença é acrescentada ao potencial medido.

mVORP = mVmeas + ∆mV

mVORP = potencial indicado de redox (ORP medido)

mVmeas = potencial direto do eletrodo (entrada ORP, ver monitor do Sensor)

∆mV  = valor de delta, determinado durante a calibração

ORP relacionado ao eletrodo de hidrogênio padrão (EHP)
O potencial redox também pode ser calibrado automaticamente em relação ao eletro-
do de hidrogênio padrão (EHP).
O procedimento da temperatura do eletrodo de referência é automaticamente levado 
em conta.

Eletrodo de referência:
Ag/AgCl, KCl 3 mol/l  (prata/cloreto de prata)

Calibração / Ajuste Memosens ORP
Calibração/ajuste ORP
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Menu Tela Ajuste ORP

Mergulhe o eletrodo no fluido de calibra-
ção e aguardar até que o valor ORP esteja 
estabilizado.  
Aplicar o valor ORP nominal (garrafa).

Certifique-se de observar a referência 
correta
(como configurado) 
Pressione “OK” para confirmar.

Finalizar o ajuste pressionando a tecla de 
função ou enter.
O valor ORP é salvo no sensor Memosens.

Ajuste ORP

Voltar

Eletrodo de ref.

25,6°C
249 mV

Ag/AgCl,KCl 3m
+25,5°CTemperatura

Entrada ORP

+220 mV

249 mV

Valor nominal ORP

Ajuste ORP

Cancelar

Eletrodo de ref.

25,6°C
249 mV

Ag/AgCl,KCl 3m
+25,5°CTemperatura

Entrada ORP 249 mV

Valor nominal ORP +0220 mV

OK

Ajuste ORP
Eletrodo de ref.

25,6°C
220 mV

Ag/AgCl,KCl 3m
+25,5°CTemperatura

Entrada ORP

+220 mV

220 mV

Valor nominal ORP

Voltar Concluir

0
10
20
25
30
40
50
60
70
80

Temperatura
[°C]

Ag/AgCl/KCl
3 mol/l
[∆mV]

224
217
211
207
203
196
188
180
172
163

Dependência de temperatura medida contra EHP
(eletrodo de hidrogênio padrão)
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Manutenção Memosens ORP
Monitor do sensor / ajuste do sensor de temp
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela Manutenção

Abrir o menu de manutenção
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu.
Selecione a manutenção usando as teclas 
de seta, confirme pressionando enter.
Código de acesso (na entrega): 2958
A seguir, selecione o Módulo FIU 3400-141 
e o sensor correspondente Memosens 
ORP.

Ajuste do sensor de temperatura
Esta função permite a compensação para 
a tolerância individual do sensor de tem-
peratura e para aumentar a precisão da 
medição de temperatura. Certifique-se de 
que a temperatura de processo está medi-
da precisamente usando um termômetro 
de referência calibrado ao realizar um 
ajuste! O erro de medição do termômetro 
de referência deve ser menor que 0,1 °C. 
O ajuste sem uma medição precisa poderá 
resultar em desvios consideráveis na tela 
do valor medido! O valor de ajuste é salvo 
no Memosens.

Monitor do sensor
Para validação do sensor e completo  
processamento de sinal.

Seleção do menu

Voltar para Medição

22,3 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

220 mV

Monitor do sensor

Voltar

Entrada ORP

22,3 °C

Temperatura

Ajuste do sensor de temp

Voltar

Aplicar a temp. de processo medido

22,3 °C

Ajuste ativo

 Temp. do processo

220 mV

220 mV

220,0 mV
22,3 °C

Desvio

Temperatura

12/05/2010  16:32
+ 000,1 °C

22,3 °C
22,2 °C



77

Menu Tela Funções de diagnóstico

Abrir o menu de diagnóstico
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu.
Selecionar diagnóstico usando as teclas de 
seta, confirmar pressionando enter.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. As funções que foram definidas como 
"Favoritos" podem ser acessadas direta-
mente a partir do modo de medição.

Funções de Diagnóstico Memosens ORP
Informação do status geral do sistema de medição
Selecionar menu: Diagnóstico

Lista de mensagens
Exibe as mensagens de advertência ou 
de falha ativadas atualmente em texto 
simples.

Histórico
Exibe os últimos 50 eventos com data 
e hora, ex.: calibrações, mensagens de 
advertência e falha, falha de energia, etc. 
Isso permite a documentação do controle 
de qualidade para ISO 9000 e seguintes.  

Histórico estendido:
Cartão SmartMedia (SW 3400-104)

Seleção do menu

Voltar para Medição

220 mV
23,7 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Diagnóstico

Voltar

23,7 °C

Definir  favorito

220 mV

Histórico
Lista de mensagens

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT

Lista de mensagens

Voltar

23,7 °C
220 mV

Aviso Corrente IV1 carga

Módulo BASE

1 msg.

Descrição do ponto de medição

Histórico
23,7 °C
220 mV

Voltar

F224 12/04/10 17:52 Medição ativada

Módulo de referência:
• Mensagem ativada

Mensagem desativada

U229 13/04/10 09:50  •   Aviso desmont.sensor

F222 12/04/10 17:44 Parametrização ativada

F222 13/04/10 09:36 Parametrização ativada

U229 11/04/10 06:51     Aviso desmont.sensor
U229 11/04/10 06:50 •    Aviso desmont.sensor

Memosens ORP
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Menu Tela  Monitor do sensor

Abrir o menu de diagnóstico
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu.
Selecionar diagnóstico usando as teclas de 
seta, confirmar pressionando enter.  
A seguir, selecionar Memosens ORP.

O menu "Diagnóstico" proporciona 
uma visão geral de todas as funções 
disponíveis. Mensagens definidas como 
"Favoritos" podem ser acessadas direta-
mente do modo de medição usando uma 
tecla de função.  
Para configurar, selecionar:  
Parametrização / Controle de Sistema / 
Função de controle matriz.

Monitor do sensor
Exibe os valores atualmente medidos pelo 
sensor. Função importante para diagnósti-
co e validação.

Seleção do menu

Voltar para Medição

22,3 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Memosens ORP
22,3 °C

Voltar

Desgaste do sensor

Monitor do sensor
Registrar cal.

220 mV

220 mV

Definir  favorito

Diagnóstico do módulo

Diagnóstico Memosens ORP
Monitor do sensor

Monitor do sensor

Voltar

Entrada ORP

22,3 °C

Temperatura

220 mV

220 mV
22,3 °C
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Registro calibração
Dados do último ajuste/calibração, ade-
quados para documentação para ISO 9000 
e GLP/GMP
(Data, hora, método de calibração, zero, informação 
sobre os tampões redox)

Registro calibração

Voltar

Ajuste ativo 23/05/10  15:35

9350111Nº de série
Modelo de sensor

136 mVDeslocamento de zero 

1 mV
227 mVTampão redox 

Valor delta

SE564X/1-NMSN

Dados de calibração

22,3 °C
220 mV

Menu Tela Registrar calibração

Diagnóstico do Memosens ORP
Registro Calibração
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Descrição do dispositivo
Aplicar este 
número de série, 
 ao solicitar uma função adicional.

Descrição do dispositivo

Voltar

23,7 °C
83,3 %Ar

Painel de operação do Protos
Módulo FRONT 3400-011

Hardware: 2, Software: A.2
Número de série: 0000815

BASEMódulo FRONT

Para conexão de 2 sensores Memosens OXY ao módulo FIU 3400-141, você precisará da 
função adicional SW3400-015.  
Para medição de traços de oxigênio, será necessário a função adicional SW 3400-016.
As funções adicionais são específicas do dispositivo.  
Ao solicitar uma função adicional, você terá que especificar o número de série de seu 
módulo FRONT, além do respectivo número do pedido.
(O módulo FRONT contém o controle de sistema Protos).
O fabricante fornece um TAN (nº de transação) para liberar a função adicional.

Número de série do módulo FRONT

Memosens OXY (é necessário TAN)
SW3400-015: Medição de oxigênio
SW3400-016: Medição de traços de oxigênio

Menu Tela Número de série do módulo FRONT

Seleção do menu
Abrir diagnóstico. 
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecionar diagnóstico usando 
as teclas de seta, confirmar pressionando 
enter.

Seleção do menu

Voltar para Medição

83,3 %Ar
23,7 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Diagnóstico

Voltar

23,7 °C

Definir favorito

83,3 %Ar

Logbook
Lista de mensagens

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT

Módulo FIU 3400-141
Módulo BASE

Diagnóstico
Selecionar “Descrição do dispositivo”  
usando as teclas de seta,  
confirmar pressionando enter.
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Menu Tela  Ativar função adicional

Ativação de uma Função Adicional
Selecionar: Parametrização / Controle de Sistema / Ativação das opções 
Nota:  O TAN para ativação de uma função adicional é apenas válido para o dispositivo 

com número de série correspondente (ver a página anterior).

Ativação das opções
Selecionar a função adicional a ser libe-
rada. Definir a opção para "ativo". Aplicar 
o TAN no prompt. (Nota: O TAN é válido 
apenas para o dispositivo com o núme-
ro de série correspondente, ver página 
anterior.) A opção é disponível após ser 
aplicado o TAN.

Ativação das opções (Administrador)

Voltar

25,6 °C
83,3 %Ar

015 Módulo I padrão OXY
016 Módulo I traços OXY

014 Módulo I segundo canal

103 Registro de medição
102 Conj.de parâmetros 

Ativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo

Seleção do menu
Abrir Parametrização. 
Do modo de medição: Pressione a tecla 
menu para selecionar o menu. Selecione 
Parametrização usando as teclas de seta, 
pressione enter.

Seleção do menu

Voltar para Medição

Selecionar: [enter]

Lingua

Parametrização (Administrador)
Controle do sistema

Voltar

25,6 °C

Módulo BASE
Módulo FIU 3400-141

83,3 %Ar

Módulo FRONT

Parametrização

Voltar

Nível de visualiz.

Nível do adm.. (Todos dados) adm
(Dados da oper.)op
(Todos dados) vis.

Nível do Operador

Parametrização
Selecione o nível do Administrador usan-
do as teclas de seta, pressione enter para 
confirmar. Aplique o código de acesso e 
confirme (Código de acesso na entrega: 
1989).

Selecionar controle de sistema usando 
as teclas de seta, confirmar pressionando 
enter.
Selecionar “Ativação das opções”  
usando as teclas de seta,  
confirmar pressionando enter.

SW 3400-xxx

25,6 °C
83,3 %Ar

25,6 °C
83,3 %Ar
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Configuração Memosens OXY 
Selecionar modo e a variável do processo (OXY).
Cuidado! Deve ser ativado a função aplicando um TAN
Nota: Modo "HOLD" ativado

Menu Tela Configuração

Selecionar modo e a variável  
do processo
Selecionar: Parametrização/ 
Módulo FIU 3400-141/ 
Modo: Memosens,  
Unidade: OXY.
Quando for alterado o modo de operação 
ou a variável do processo (ou selecionado 
pela primeira vez), o analisador reinicia 
automaticamente, para o sistema voltar a 
iniciar. Após isso, os módulos de medição 
virtuais necessários estão disponíveis para 
configuração:

Após o reinício, é exibido imediatamente um sensor conectado Memosens:

Sensor identificado
24,0 °C

Continuar

Fabricante:
Nº Artigo:

83,3 %Ar

Ajuste:
Nº de Série:

Sensor:
Knick
5022345

24/04/10  11:07
0001013

SE 707-Memosens

Todos os parâmetros típicos do sensor são enviados 
automaticamente ao analisador.
Estes são, por exemplo, a faixa de medição, zero e 
ganho do sensor. Sem qualquer outra configuração 
de parâmetro, mais uma vez é iniciada a medição, 
e é detectada simultaneamente a temperatura de 
medição.
Com “Plug&Measure”, os sensores previamente medi-
dos Memosens podem ser usados imediatamente 
para medição sem prévia calibração.

É exibido o ícone Memosens enquanto estiver 
conectado o sensor Memosens. 

MEMO SENS

Módulo FIU 3400-141 (Administrador)
24,0 °C

Voltar

83,3 %Ar

Modo de oper.

Quando as configurações são alteradas
o sistema será reiniciado

°C
     Data 24/04/10 Conj.parâmetro

MEMO SENS

Unidade
Outros sensores digitais
Memosens

Oxy

%Ar

Memosens OXY
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Configuração Memosens OXY
Nota: Modo Hold ativado.

Menu

Memosens OXY (Administrador)
20,1 °C

Voltar

Correção da pressão

Dados do sensor
Predefinições Cal

83,3 %Ar

Correção da salinidade
Mensagens

Filtro de entrada

Dados do sensor (Administrador)
20,1 °C

Cancelar

Sensoface

83,3 %Ar

Correção da membrana

Display Tela Seleção de parâmetro

Tipo de sensor

Detalhes de monitoramento do sensor

Bloquear

OK

01.00
DesligLig

Dados do sensor
Os sensores Memosens disponibilizam 
automaticamente a maioria dos parâme-
tros.

O Sensoface indica a condição do sensor. 
No modo de medição é exibido um rosto 
smiley  (amigável, neuto, triste) depen-
dendo dos dados do sensor. São assinala-
dos grandes desvios. São monitorados os 
seguintes parâmetros: ganho, zero, tempo 
de resposta e desgaste do sensor.  
Para exibir o ícone "Sensoface", deve ser 
ativado no menu de dados do sensor (à 
esquerda da tela).

Detalhes de monitoramento do sensor 
Se as entradas são dados "(Auto)", podem 
ser exibidas, mas não editadas.
Os valores alterados são exibidos em cinza.
Além disso, pode ser especificado os 
valores para o contador  SIP e o tempo 
de operação do sensor que liberará uma 
mensagem.

Detalhes de monitor. do sensor (Adm.))
20,1 °C

Cancelar
Contador SIP

83,3 %Ar

Ponto zero
Temperatura (Auto)

Ganho

Tempo de resposta
Desgaste do sensor

OK

(Auto)

(Auto)

(Deslig)
(Auto)

(Auto)

Medição em
Gases
Líquidos
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Configuração Memosens OXY
Nota: Modo Hold ativado.

Parâmetro Default Seleção / Faixa

Filtro de entrada

Supressão de pulso Fraco Deslig, Fraco, Médio, Forte

Filtro de entrada 010 s xxx s (introdução)

Dados do sensor

Medição em Líquidos Líquidos, Gases

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Parâmetros do sensor Ciclos SIP e tempo de operação do sensor

Predefinições Cal

Calibração do produto %Ar Sat (%Ar), Conc (mg/l, µg/l, ppm, ppb), 

p´ (mmHg, mbar)

Temporizador de calibração

- Monitoramento Auto Desligado, Auto, Individual

- Temporizador de cal. 0000 h Auto: 720 h (ou introdução: xxxx h)

Correção da pressão

Transmissor de pressão Absoluto Absoluto

Entrada I 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Início 0(4) mA 0000 mbar xxxx mbars

Final 20 mA. 9999 mbar xxxx mbars

Pressão durante medição do Usuário Manual (default 1013 mbars), Externo

Pressão durante cal. do Usuário Manual (default 1013 mbars), Externo

Correção da salinidade

Introdução Salinidade Salinidade, Clorinidade, Condutividade
(00,00 g/kg ou 0,000 µS/cm, dependendo da seleção)

Mensagens de Líquido (mensagens de gás marcadas com *)

Mensagens de Saturação %Ar Deslig Deslig, Limites variáveis

Mensagens de Saturação %O2 Deslig Deslig, Limites variáveis

Mensagens de Concentração* Deslig Deslig, Limites variáveis

Mensagens de Pressão Parcial* Deslig Deslig, Limites variáveis
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Mensagens

Configuração Memosens OXY
Mensagens
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela  

Mensagens
Todos os parâmetros determinados pelo 
módulo de medição podem gerar men-
sagens.
Limites máx. do dispositivo:
As mensagens são geradas quando a 
variável do processo (ex.: saturação) estão 
fora da faixa de medição. O ícone "Falha" 
é exibido, o contato de falha NAMUR 
é ativado (Módulo BASE, configuração 
de fábrica: contato K4, contato N/C). As 
saídas de corrente podem assinalar uma 
mensagem de 22mA (definido pelo usu-
ário).
Limites variáveis:
Para as mensagens "falha" e "advertência", 
podem ser definidos limites superiores e 
inferiores para a geração de mensagens.

Ícones de mensagens

Mensagens (Administrador)
25,6°C

Voltar

83,3 %Ar

Mensagens de Saturação %Ar (Adm.)
25,6°C

Cancelar

Monitoramento

83,3 %Ar

Limites variáveis

OK

Deslig

Mensagens de Saturação %O2 
Mensagens de Saturação %Ar

Mensagens de Saturação %Ar (Adm.)
25,6°C
83,3 %Ar

Aviso Limite Hi

Monitoramento
Falha Limite Lo

Falha Limite Hi

Aviso Limite Lo
0000 %Ar

Limites variáveis

0000 %Ar

0000 %Ar
0000 %Ar

Voltar OK

Menu diagnóstico
Quando estiverem piscando na tela os 
ícones "Manutenção" e "Falha", você 
deve acessar o menu Diagnóstico. As 
mensagens são exibidas em "Lista de 
Mensagens".

Falha (Falha limite HiHi/LoLo)

Manutenção (Aviso Limite Hi/Lo)

Lista de mensagens

Voltar

25.6°C
83.3 %Air

Aviso

2 mesg.

Saturação %Ar Alarme HI
P070
D013

Desgaste do sensor

Indicação de limite (aqui: faixa inferior)

Mensagens de Concentração
Mensagens de Pressão Parcial
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• Calibração:  Detecção de desvios sem reajuste
• Ajuste:   Detecção de desvios com reajuste

Calibração / Ajuste Memosens OXY
Nota: O modo HOLD está ativo para o módulo calibrado atualmente,  
as saídas de corrente agem como configuradas.

AVISO!
Sem ajuste cada medidor de oxigênio dissolvido libera um valor de saída impreciso ou 
errado! Após a substituição do sensor, do eletrólito ou da membrana do sensor, deve 
ser realizada uma calibração.
Os resultados dos valores devem ser assumidos por um ajuste para cálculo das variáveis 
medidas (tela do valor medido, sinais de saída

Procedimento
Cada sensor de oxigênio tem seu ganho e seu ponto zero individuais. Os dois valores 
são alterados, por exemplo,  pelo tempo de uso. Para uma precisão suficientemente ele-
vada da medição de oxigênio, o medidor deve ser ajustado regularmente para os dados 
do sensor (ajuste).

Substituição do sensor (Primeira Calibração)
Após a substituição do sensor, do eletrólito ou da membrana, deve ser realizada a 
"Primeira Calibração". Durante a Primeira Calibração, os dados do sensor são armazena-
dos como valores de referência para estatística. 
O menu "Estatística" do Diagnóstico, mostra os desvios de zero, do ganho, da tempe-
ratura e da pressão de calibração e do tempo de resposta das últimas três calibrações 
sobre os valores de referência da Primeira Calibração.  
É possível avaliar o comportamento do desvio e o desgaste do sensor.

Métodos de Calibração/Ajuste
• Calibração automática na água/ar
• Calibração do produto (saturação/concentração/pressão parcial)
• Introdução de dados
• Correção de zero

Com os sensores Memosens, os dados de calibração são armazenados no sensor.
Isso permite usar sensores pré calibrados.
Quando for usado o Protos para sensores pré calibrados em laboratório,    
podem ser usadas as rotinas de calibração descritas abaixo.
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O ajuste significa que os valores determinados por uma calibração são assumidos.  
Os valores determinados por zero e ganho são aplicados no registro de calibração. 
(Registro de cal. pode ser acessado no menu Diagnóstico para o Memosens OXY). 
Esses valores são efetivos apenas para cálculo de variáveis medidas quando as calibra-
ções são finalizadas com um ajuste.
Um código de acesso garante que um ajuste pode ser realizado apenas por uma  pessoa 
autorizada (Administrador).
O Operador pode verificar os dados atuais do sensor através de uma calibração e infor-
mar o Administrador quando houver desvios.
Pode ser usada a função adicional SW 3400-107 para permitir direitos de acesso (códi-
gos de acesso) e para “Trilha de Auditoria” (registro e backup contínuos de dados de 
acordo com FDA 21 CFR Parte 11).

Ajuste Memosens OXY

Operador (sem direitos ao administrador)
Após a calibração, alterar para o modo 
de medição. Informar o Administrador. 
Ao abrir o menu (Calibração, respectivo 
módulo), o Administrador observa todo os 
dados da última calibração e pode assumir 
os valores ou realizar uma nova calibração.

Registro dos dados de calibração

Modo de cal

25,6°C
16,8 %Ar

Ganho

Automático - Ar

-066,9 nA

Concluir Ajustar

Calibração

Ponto zero

29/05/10  12:26

+0,000 nA

Menu Tela Ajuste após calibração

Administrador
Com os direitos de acesso corresponden-
tes, o dispositivo pode ser imediatamente 
ajustado após a calibração.  
Os valores de calibração são salvos no sen-
sor e assumidos para o cálculo das variá-
veis medidas.

Memosens OXY

Voltar

25,6°C

Indicar/ajustar o conjunto de dados de cal.

16,8 %Ar

Iniciar nova calibração

Registro de dados de calibração armaze-
nados. Calibração 29/04/2010  12:46

Tempo de resposta 0042 s
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Ajuste Memosens OXY

Recomendações para calibração
Recomenda-se sempre a calibração no ar. Comparado à água, o ar é um fluido de cali-
bração que é fácil o manuseio, estável, sendo assim seguro. Entretanto, na maioria dos 
casos, o sensor deve ser removido para uma calibração no ar. Na maioria dos casos, o 
sensor não pode ser removido para uma calibração. A calibração deve ser executada 
diretamente no fluido de processo (ex.: com aeração). 
Para aplicações onde a concentração é medida, é útil a calibração no ar.

Combinação Comum: Variável do Processo / Modo de Calibração

Vazão Mássica Calibração

Saturação Água

Concentração Referência

Se houver uma diferença de temperatura entre o fluido de calibração e o fluido medi-
do, o sensor deve ser mantido no respectivo fluido por vários minutos antes e depois 
da calibração para liberar valores de medição estáveis. O tipo de detecção de pressão 
de calibração é prefixado durante a configuração de parâmetro.
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Função HOLD Durante a Calibração
Procedimento do sinal e saídas de relé durante a calibração

Medição

Calibração

Módulo A
Módulo B

Seleção do módulo 
de medição

Contato K2 
HOLD está ativo.

Módulo A 
Calibração

Módulo B 
Calibração

Final da 
Calibração

(ou sair)

Medição

 saída de corren-
te do módulo 
selecionado  

está no modo 
"HOLD", 

indicado por:
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Menu Tela  Selecione um método de calibração

Abrir a Calibração
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. 
Selecione calibração usando as teclas de 
seta, pressione enter para confirmar, códi-
go de acesso 1147
(Para alterar código de acesso, selecionar: 
Parametrização/Controle do sistema/
Introdução do código)

Calibração:
Selecione "Memosens OXY"”

Seleção do menu

Voltar para Medição

83,0%Ar
25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

Calibração

Voltar

25,6°C

Módulo PH 3400-035

Info

83,0%Ar

Memosens OXY

Memosens OXY

Voltar

25,6°C

Automático - Ar

Introdução de dados
Calibração do produto Sat

Correção de zero

83,0%Ar

Automático - Água

Selecione um método de calibração:
• Automático - Água
• Automático - Ar
•  Calibração do produto Saturação  
 (concentração/pressão parcial)
•  Introdução de dados
• Correção de zero

Quando acessar a calibração, o analisador 
automaticamente sugere o método de cali-
bração anterior.  
Se não quiser calibrar, ”Voltar” com a tecla 
de função esquerda.

Durante a calibração o módulo fica no 
modo HOLD. As saídas de corrente e os 
relés do módulo comportam-se como 
 configurados (Módulo BASE).
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Calibração automática na água
O ganho é corrigido usando o valor de saturação (100 %), relacionado à saturação do 
ar.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD. As saídas de corrente e os con-
tatos de relé do módulo agem como configurado (Módulo BASE ).

AVISO!
Assegure vazão de fluido suficiente ao sensor (ver Especificações de sensores de oxigê-
nio dissolvido)! O meio de calibração deve estar balanceado com o ar. A troca de oxigê-
nio entre água e ar é muito lenta. Portanto, leva um tempo considerável até que a água 
esteja saturada com oxigênio atmosférico. Se houver uma diferença de temperatura 
entre o fluido de calibração e o fluido medido, o sensor deve ser mantido no respectivo 
fluido por vários minutos antes e depois da calibração.

Menu Tela Selecionando um modo de calibração

Selecionar: Memosens OXY
O módulo está no modo de HOLD. As 
saídas de corrente e os contatos de relé 
designados agem como configurado 
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Selecione o método de calibração:  
"Automático - Água" 
Retirar o sensor e mergulhá-lo no fluido de 
calibração (água saturado com ar), asse-
gure vazão suficiente do fluido ao sensor. 
Pressione enter para confirmar.

Calibração

Voltar

25,6°C

Módulo PH 3400-035

Info

80,3%Ar

Memosens OXY

Memosens OXY

Voltar

25,6°C

Automático - Ar

Introdução de dados
Calibração do produto Sat

Correção de zero

80,3%Ar

Automático - Água

Calibração / Ajuste (Memosens OXY)
Calibração automática na água
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Menu Tela Calibração automática  
na água

Verificação do desvio
Exibição durante a calibração
• Corrente do sensor
• Temperatura de calibração
• Pressão de calibração
• Tempo de resposta
O tempo de espera pode ser reduzido 
pressionando enter (sem verificação de 
desvio: precisão reduzida dos valores de 
calibração!). A partir do tempo de res-
posta, você verá quanto tempo o sensor 
precisa para liberar um sinal estável. Se o 
sinal ou a temperatura medida oscilarem 
muito, a calibração será cancelada após 
12 minutos. A calibração deve ser repeti-
da. Se tiver sucesso, coloque o sensor no 
processo, finalize a calibração usando a 
tecla de função ou enter

Automático - Água

Fluido de cal: Água sat. ar

25,6°C
80,3%Ar

Ao alterar os sensores, realize
a primeira cal para estatística!

Iniciar

Automático - Água
Execução da verificação do desvio

25,6°C
80,3%Ar

Corrente do sensor
Correção de ganho

-60,8nA
Temp de calibração +025,6°C
Pressão de calibração 1013mbar
Tempo de resposta 0002s

Conjunto de dados de calibração

Modo de cal

25,6°C
80,3%Ar

Tempo de resposta
Ganho

Automático - Água

+059,3 nA

Concluir Ajustar

0070 s

Concluir

Voltar

Exibição do fluido de calibração seleciona-
do (Água sat. ar)
Aplicar a pressão de cal. se foi configurado 
"manual".
Iniciar com a tecla de função ou enter 

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição e 
salvá-las no sensor.

Substituição do sensor
Introdução da pressão cal 1013 mbar

Calibração

Ponto zero

30/04/10  15:20

+0.030 nA
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Calibração automática no ar
O ganho é corrigido usando o valor de saturação (100%), similar à saturação do ar da 
água. Visto que essa analogia se aplica apenas ao ar saturado de vapor de água (100% 
de umidade relativa) e é frequentemente calibrado com ar menos úmido, a umidade 
relativa deve ser também especificada. Se não for conhecido o valor exato da umidade 
relativa do ar de calibração, os próximos valores de referência são válidos para uma cali-
bração suficientemente precisa:
• Ar ambiente: 50% da umidade relativa (média)
• Gás em garrafa (ar sintético) 0% da umidade relativa

AVISO!
A membrana do sensor deve estar seca. Certifique-se de manter a temperatura e a 
pressão constantes durante a calibração. Se houver uma diferença de temperatura 
entre o fluido de calibração e o fluido medido, o sensor deve ser mantido no respectivo 
fluido por vários minutos antes e depois da calibração.

Menu Tela Selecionando um modo de calibração

Selecionar: Memosens OXY
O módulo está no modo de HOLD. As 
saídas de corrente e os contatos de relé 
designados agem como configurado 
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Selecione o método de calibração: 
"Automático - Ar" 
Retirar o sensor e colocá-lo no ar.

Pressione enter para confirmar.

Calibração

Voltar

25,6°C

Módulo PH 3400-035

Info

80,3%Ar

Memosens OXY

Memosens OXY

Voltar

25,6°C

Introdução de dados
Calibração do produto Sat

Correção de zero

80,3%Ar

Automático - Água
Automático - Ar

Calibração / Ajuste (Memosens OXY)
Calibração automática no ar
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Menu Tela Calibração automática 
no ar

Verificação do desvio
Exibição durante a calibração
• Corrente do sensor, temperatura de 

calibração,  pressão de calibração, 
tempo de resposta

O tempo de espera pode ser reduzido 
pressionando "Concluir" (sem verificação 
de desvio: precisão reduzida dos valores 
de calibração!). A partir do tempo de res-
posta, você verá quanto tempo o sensor 
precisa para liberar um sinal estável. Se o 
sinal ou a temperatura medida oscilarem 
muito, a calibração será cancelada após 12 
minutos. A calibração deve ser repetida.  
Se for bem sucedida, recoloque o sensor 
no processo. Finalize a calibração com a 
tecla de função ou enter.

Automático - Ar
Fluido de calibração: Ar

25,6°C
80,3%Ar

Ao alterar os sensores, realize
a primeira cal para estatística!

Iniciar

Introdução da pressão cal
Umidade relativa 0050%

Voltar

Automático - Ar
Execução da verificação do desvio

25,6°C
80,3%Ar

Corrente do sensor
Correção de ganho

-60,8nA
Temp de calibração +025,6°C
Pressão de calibração 1001mbar
Tempo de resposta 0002s

1013 mbar

Concluir

Fluido de calibração: Referência
Selecionar: Primeira calibração

Aplicar a umidade relativa, ex.:
• Ar ambiente: 50%
• Gás em garrafa: 0%
Aplicar a pressão de cal. se foi configura-
do "manual". Iniciar pressionando a tecla 
de função ou enter 

Substituição do sensor

Registro dos dados de calibração

Modo de cal

25,6°C
80,3%Ar

Tempo de resposta
Ganho

Automatic - Air

-059,3 nA

Concluir Ajustar

0070 s

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição e 
salvá-las no sensor.

Calibração

Ponto zero

30/03/07  15:20

+0,030 nA
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Calibração do produto (Calibração com amostragem) 
Quando o sensor não pode ser retirado - ex.: por razões de esterilização - seu ganho 
pode ser determinado com "amostragem". Ao fazer isso, o valor de saturação medido 
atualmente do processo é salvo pelo Protos. Logo a seguir, um valor de referência é 
determinado usando um medidor portátil, por exemplo. O valor de referência é aplica-
do no sistema de medição. A partir da diferença entre o valor medido e o valor de refe-
rência, o Protos calcula os valores de ajuste para o sensor.  
Com valores de saturação inferiores, o Protos corrige o ponto zero, com valores superio-
res de ganho.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD. As saídas de corrente e os con-
tatos de relé do módulo agem como configurado (Módulo BASE ).

AVISO!
O valor de referência deve ser medido em condições de temperatura e de pressão simi-
lares àquelas do processo.

Menu Tela Calibração do produto

Selecionar: Memosens OXY
O módulo está no modo de HOLD. As 
saídas de corrente e os contatos de relé 
designados agem como configurado 
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Selecionar o modo de calibração: 
"Calibração do produto".
Preajustar Sat (ou Conc, p')   
em: Parametrização /  
Predefinições Cal.
Pressione enter para confirmar.

Calibração
25,6°C

Voltar Info

72,5 %

Memosens OXY

Memosens OXY
25,6°C

Voltar

72,5 %

Calibração / Ajuste (Memosens OXY)
Calibração do produto (saturação/concentração/pressão parcial [hPa, mmHg] – 
prefixado em: Parametrização / Predefinições Cal)

Introdução de dados
Correção de zero

Automático - Água
Automático - Ar
Calibração do produto Sat
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Menu Tela Calibração do produto: Saturação 

Calibração do produto Sat
A calibração do produto é realizada em 
2 etapas.
Preparar a medição de referência (ex.: 
com medidor portátil), iniciar pressionan-
do a tecla de função ou enter.

Etapa 2
O valor de laboratório foi medido.
Quando abrir o menu de calibração do 
Produto novamente, aparecerá ao lado a 
tela:
Aplicar o valor de referência ("Valor de 
lab.").
Pressione “OK” para confirmar.

Etapa 1
Recolha a amostra.
Salve o valor medido e a temperatura no 
momento da amostragem (tecla de fun-
ção "Salvar" ou enter).  
Pressione meas para retornar à medição.

Exceção:
O valor de amostra pode ser medido no 
local e aplicado imediatamente.  
Após isso, pressione a tecla de função 
"Introduzir".

Calibração do produto Sat
Fluido de cal: Produto

25,6°C
80,3%Ar

Cal. pela coleta de amostra
e aplicar a saturação

IniciarVoltar

Calibração do produto Sat
Etapa 1: Amostragem
"Salvar" o valor de amostra

25,6°C
80,3%Ar

"Introduzir" o valor de lab.
Saturação 80,3%Ar
Pressão 1014mbar
Temperatura +25,6°C

SalvarIntroduzir

Calibração do produto Sat
Etapa 2: Valor de laboratório
Introd. o valor de lab. da amostra

25,6°C
80,3%Ar

Ao alterar os sensores, realize
a primeira cal para estatística!

Valor de lab. 80,0%Ar

Cancelar OK

Registro dos dados de calibração

Modo de cal

25,6°C
80,3%Ar

Ganho

Calibração do prod.

-059,3 nA

Concluir Ajustar

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição e 
salvá-las no sensor.

Calibração

Ponto zero

30/04/10  15:20

+0,030 nA

Substituição do sensor
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Introdução de dados dos sensores pré-medidos 
Introdução de valores para ganho e ponto zero de um sensor,  
relacionada em 25°C, 1013 mbars.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD. As saídas de corrente e  
os contatos de relé do módulo agem como configurado (Módulo BASE ).

Menu Display Introdução de dados 
dos sensores pré-medidos

Selecionar: Memosens OXY
O módulo está no modo de HOLD. As 
saídas de corrente e os contatos de relé 
designados agem como configurado 
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Selecionar “Introdução de dados”  
método de calibração.

Pressione enter para confirmar.

Aplicar os valores para 
• ganho
• ponto zero
Os dados são salvos no sensor.
Pressione “OK” para confirmar.

Calibração

Voltar

25,6°C

Módulo PH 3400-035

Info

80,3%Ar

Memosens OXY

Memosens OXY

Voltar

25,6°C

Correção de zero

80,3%Ar

Automático - Água
Automático - Ar
Calibração do produto Sat
Introdução de dados

Introdução de dados
Ganho convertido para
100% O2-Ar/25°C/1013mbar

25,6°C
80,3%Ar

Ponto zero

          Voltar

+0.000nA
+050,0nAGanho

OK

Calibração / Ajuste (Memosens OXY)
Introdução de dados dos sensores pré-medidos 

Ganho = Corrente do sensor em 100 % de oxigênio atmosférico, 25 °C, 1013 mbares

Substituição do sensor
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Menu Tela  Correção de zero

Selecionar: Memosens OXY
O módulo está no modo de HOLD. As 
saídas de corrente e os contatos de relé 
designados agem como configurado 
(BASE). Pressione enter para confirmar.

Correção de zero:
Exibição da corrente do sensor medida
• Aplicar a corrente de entrada  

para o ponto zero.
O ponto zero é salvo no sensor.
Pressione “OK” para confirmar.

Selecionar “Correção de zero”  
método de calibração.

Pressione enter para confirmar.

Correção de zero
Para medição de traços abaixo de 500 ppb, deve ser calibrado o ponto zero.
Se for executada uma correção de zero, o sensor deve permanecer por no mínimo 10 
a 60 minutos no fluido de calibração (fluido contendo CO2 no mínimo 120 min.) para 
obter valores estáveis, sem desvio. Durante a correção de zero, é executada uma verifi-
cação de desvio.

Calibração

Voltar

25,6°C

Módulo PH 3400-035

Info

80,3%Ar

Memosens OXY

Memosens OXY

Voltar

25,6°C
80,3%Ar

Automático - Água
Automático - Ar
Calibração do produto Sat
Introdução de dados
Correção de zero

Correção de zero
Deslocamento direto
do ponto zero do sensor

25,6°C
80,3%Ar

Corrente do sensor medida

Cancelar

-0,009nA

Ponto zero +0,000nA

OK

Calibração / Ajuste (Memosens OXY)
Correção de zero
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Menu Tela Manutenção

Do modo de medição: 
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione a manutenção usando 
as teclas de seta, confirme pressionando 
enter.
Cód. de acesso 2958 (para alterar cód. 
de acesso: Parametrização/Controle de 
Sistema/Introdução do código) 
Selecionar depois "Memosens OXY".

Ajuste do sensor de temperatura
Certifique-se de que a temperatura de pro-
cesso está medida precisamente usando 
um termômetro de referência calibrado 
(precisão melhor que 0,1°C) ao realizar um 
ajuste! O ajuste sem uma medição precisa 
poderá resultar em desvios consideráveis 
na tela do valor medido! O valor de ajuste 
é salvo no Memosens.

Monitor do sensor
Durante a manutenção, o monitor do 
sensor permite a validação do sensor 
mergulhando-o em um fluido de proces-
so conhecido, por exemplo, e verificação 
dos valores medidos.

Monitor do sensor

Voltar

25,6°C
83,3 %Ar

Corrente do sensor
Corrente do sensor (25°C)

Temperatura
Entrada da corrente

-34,5 nA
-38,6 nA

25,6 °C
0,00 mA

Ajuste do sensor de temp
Aplicar a temperatura de processo medido 

25,6°C
83,3 %Ar

Temperatura

Cancelar

25,6 °C
Temp. de processo: +025,6°C

OK

Seleção do menu

Voltar para Medição

25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

83,3 %Ar

Manutenção Memosens OXY 
Monitor do sensor, ajuste do sensor de temp, manutenção do sensor
Nota: Modo HOLD ativado.

Transmissor de pressão ex 0 mbar

Ajuste ativo
Desvio

23/03/10  13:23
000,0 °C

Manutenção do sensor
Verificar a condição do sensor

25,6°C
83,3 %Ar

Cancelar

Verificação realizada Sim

OK

Eletrólito/Membrana
Deletar o contador  de desgaste

 Não

Manutenção do sensor
Aqui, pode ser restabelecido o contador  
de desgaste quando tiver que substituir 
o sensor, o eletrólito ou a membrana.
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Menu Tela Diagnóstico do módulo, monitor do 
sensor

Abrir o menu de diagnóstico
Do modo de medição: 
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecionar diagnóstico usando 
as teclas de seta, confirmar pressionando 
enter.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. Mensagens definidas como “Favorito” 
podem ser acessadas diretamente do 
modo de medição usando uma tecla de 
função. 
Selecionar:  
Parametrização / Controle do sistema / 
Matriz das funções de contr.

Monitor do sensor
Exibe os valores atualmente medidos pelo 
sensor. Função importante para diagnósti-
co e validação.

Seleção do menu

Voltar para Medição

25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

83,3 %Ar

Memosens OXY

Voltar

25,6°C
83,3 %Ar

Registro cal
Diagrama de rede do sensor OXY

Monitor do sensor

Diagnóstico Memosens OXY
Monitor do sensor

Monitor de desgaste do sensor

Monitor do sensor
25,6°C
83,3 %Ar

Corrente do sensor
Corrente do sensor (25°C)

Temperatura
Entrada da corrente

-34,5 nA
-38,6 nA

25,6 °C
0,00 mA

Transmissor de pressão ex 0 mbar

Excluir favorito

Voltar

Memosens OXY
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Menu Tela Registro de cal., diagrama de rede do 
sensor, monitor de desgaste do sensor

Registro de calibração
Dados da última calibração, adequada 
para documentação para ISO 9000 e GLP.

Diagrama de rede do sensor OXY
Os valores medidos são continuamen-
te monitorados durante o processo de 
medição. O diagrama de rede do sensor 
fornece uma informação resumida sobre 
os parâmetros críticos. 
Se um limite de tolerância for excedido, os 
respectivo parâmetro estará piscando.
Valores em cinza: Monitoramento desliga-
do.

Registro calibração

Voltar

25,6°C
83,3 %Ar

Ajuste ativo
Modelo de sensor
Número de série

06/09/10  09:06

0077123
Modo de cal
Ponto zero 

Automático - Ar
0,002 nA

Ganho -55,5 nA

SE 707 Memosens

Diagrama de rede do sensor OXY

Voltar

25,6°C
83,3 %Ar

2 - Ponto zero
1 - Ganho

4 - Não está em uso
3 - Sensocheck

5 - Tempo de resposta

7 -  Desgaste do sensor
6 - Temporizador de cal.

Faixa crítica –  
“círculo interno”
Valor fora da tole-
rância
A tolerância pode 
ser modificada como 
desejar!

“Círculo externo”
Valor dentro da tolerância

Info

Monitor de desgaste do sensor
25,6°C

Voltar

Tempo de oper. do sensor:

Alterações da membrana

83,3 %Ar

Temperatura máx.
Calibrações do sensor

Desgaste do sensor
635 d 

3

33 °C
24

Monitor de desgaste do sensor
Além do desgaste do sensor atual, 
podem ser observados a hora de ope-
ração do sensor, assim como o número 
de substituições da membrana e calibra-
ções.

Diagnóstico Memosens OXY
Registro de cal., diagrama de rede do sensor OXY, monitor de desgaste do sensor

Calibrações da membrana 1
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Configuração Memosens COND
Selecionar modo e a variável do processo (condutividade).
Nota: Modo "HOLD" ativado

Menu Tela Configuração de parâmetro

Selecionar modo e  
variável do processo.
Selecionar: Parametrização/ 
Módulo FIU 3400-141/ 
Modo: Memosens,  
Unidade: COND.
Quando for alterado o modo de operação 
ou a variável do processo (ou selecionado 
pela primeira vez), o analisador reinicia 
automaticamente, para o sistema voltar a 
iniciar. 

Após o reinício, é exibido imediatamente um sensor conectado Memosens:

Sensor identificado
24,0 °C

Continuar

Fabricante:
Artigo  Nº:

0,245 mS/cm

Ajuste:
Nº de série:

Sensor:
Knick
5022345

24/04/10  11:07
0001013

SE 630-Memosens

Todos os parâmetros típicos do sensor são enviados 
automaticamente ao analisador.
Sem qualquer outra configuração de parâmetro, 
mais uma vez é iniciada a medição, e é detectada 
simultaneamente a temperatura de medição.
Com “Plug&Measure”, os sensores previamente medi-
dos Memosens podem ser usados imediatamente 
para medição sem prévia calibração.

É exibido o ícone Memosens enquanto estiver 
conectado o sensor Memosens. 

MEMO SENS

Módulo FIU 3400-141 (Administrador)
24,0 °C

Voltar

0,245 mS/cm

Modo

Quando as configurações são alteradas,
o sistema será reiniciado

Unidade
Outros sensores digitais
Memosens

COND

Data 24/04/10 Conj. de parâmetro

MEMO SENS

mS/cm

°C

0.245
20.1

Memosens COND
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Configuração Memosens COND
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu

Memosens COND (Administrador)
20,1 °C

Voltar

Fluido de processo CT

Dados do sensor
Predefinições Cal

0,245 mS/cm

Concentração
Mensagens

Filtro de entrada

Dados do sensor (Administrador)
20,1 °C

Cancelar

Sensoface

0,245 mS/cm

Display Tela  Seleção de parâmetro

Detalhes de monitoramento do sensor

Bloquear

OK

DesligLig

Dados do sensor
Os sensores Memosens disponibilizam 
automaticamente a maioria dos parâme-
tros.

O Sensoface indica a condição do sensor. 
No modo de medição é exibido um rosto 
smiley  (amigável, neuto, triste) depen-
dendo dos dados do sensor. O Sensoface 
monitora a polarização do sensor e os des-
vios da constante de célula e compara o 
número dos ciclos CIP e SIP com os valores 
prefixados em "Detalhes de monitoramen-
to do sensor".  

Detalhes de monitoramento  
do sensor
Se as entradas são dados "(Auto)", podem 
ser exibidas, mas não editadas.
Os valores alterados são exibidos em cinza.
Além disso, pode ser especificado os 
valores para os contador es SIP e CIP e o 
tempo de operação do sensor que liberará 
uma mensagem.

Detalhes de monitor. do sensor (Adm.)
20,1 °C

Cancelar

0,245 mS/cm

Sensocheck
Constante da célula

OK

Contador  CIP
Contador  SIP
Tempo de operação do sensor
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Configuração Memosens COND
Parâmetro Default Seleção / Faixa

Filtro de entrada

Supressão de pulso Deslig Lig, Deslig

Dados do sensor

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Constante da célula Auto Auto, Individual

Sensocheck Deslig Deslig, Lig (Mensagem Deslig/Falha/Nec. de manut.)

Contador  CIP Deslig 0, ciclos máx.

Contador  SIP Deslig 0, ciclos máx.

Tempo de operação do sensor: Deslig Introdução, máx. 9999 d

Predefinições Cal

Solução de cal NaCl sat NaCl 0,01 m: 1183 µS/cm
NaCl 0,1 m: 10,683 mS/cm
NaCl sat: 251,3 mS/cm
KCl 0,01 m: 1413 µS/cm
KCl 0,1 m: 12,88 mS/cm
KCl 1m: 111,80 mS/cm

Calibração de amostra sem CT sem CT, com CT

Fluido de processo CT

Correção CT Deslig Deslig, Linear, EN 27888, água ultrapura
Água ultrapura: Impureza NaOH, NaCl, HCl, NH3 

Concentração

Concentração Deslig Lig, Deslig

Meio: 
H2SO4 (0 ... 30 %)
H2SO4 (32 ... 84 %)
H2SO4 (92 ... 99 %)
HNO3 (0 ... 30 %)
HNO3 (35 ... 96 %)
HCl (0 ... 18 %)
HCl (22 ... 39 %)
NaOH (0 ... 14 %)
NaOH (18 ... 50 %)
NaCl (0 ... 26 %)
Oleum (12... 45%)
Tabela

Mensagens

Mensagens Temperatura:
Limites máx. do 
dispositivo

Condutividade, Resistividade, Concentração, 
Temperatura, Salinidade. Cada variável pode ser moni-
torada: Deslig, Limites máx. do dispositivo ou variável 

Função USP
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Ácido sulfúrico H2SO4

c [% peso]

Ácido nítrico HNO3

c [% peso]

Curvas de Concentração (Memosens COND)



107

Ácido clorídrico HCl

c [% peso]

Solução de hidróxido de sódio NaOH

c [% peso]

Curvas de Concentração (Memosens COND)
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Curvas de Concentração (Memosens COND)
Solução salina NaCl

c [% peso]

Oleum

c [% peso]

[mS/cm]
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Tabela de Concentração (Memosens COND)
Selecionar menu: Parametrização/Controle de Sistema/Tabela de Concentração
Especificação de uma solução de concentração para medição de condutividade

Tabela de Concentração 
Para a solução específica do cliente, podem ser inseridos 5 valores de concentração 
A-E em uma matriz com 5 valores de temperatura 1-5. Em seguida, aplicar 5 valores de 
temperatura, logo após aplicar os respectivos valores de condutividade para cada con-
centração A-E.  
Essas soluções estarão disponíveis para soluções padrão armazenadas permanente-
mente (selecionar “Tabela”).

Menu Tela  Aplicar tabela de concentração

Aplicar os valores
• Abrir a configuração de parâmetro
• Controle do sistema
• Aplicar "Tabela de concentração"

Aplicar 5 valores de temperatura  
(teclas de seta direita/esquerda para sele-
cionar a posição, teclas para cima/para 
baixo para editar o número, pressionar 
enter para confirmar).

Voltar

25,6 °C
0,245 mS/cm

Ponto de medição

Histórico

Configuração de fábrica

Ativação de opções

Blocos de Cálculo

Tabela de concentração

Controle de sistema (Administrador)

Cancelar

25,6 °C
0,245 mS/cm

Temperatura 2
Temperatura 3

Temperatura 1

Tabela de concentração (Administrador)

25,6 °C
0,245 mS/cm

Concentração A:

3. Cond em +010,0 °C
4. Cond em +015,0 °C

2. Cond em  +005,0 °C

5. Cond em +020,0 °C

1. Cond em  +000,0 °C

Tabela de concentração (Administrador)

0,000 µS/cm
0,000 µS/cm

0,000 µS/cm

0,000 µS/cm
0,000 µS/cm

Aplicar valores para concentrações A-E 
para as respectivas temperaturas. Os 
valores da tabela devem ser contínuos. 
Máximo/mínimo não são permitidos. 
Entradas incorretas são marcadas com .

A tabela de concentração é selecionada como a seguir:
Parametrização / Módulo COND / Concentração = ON / Fluido = Tabela.

05,00 % peso

Temperatura 4
Temperatura 5

+005,0 °C
+010,0 °C
+015,0 °C
+020,0 °C

+000,0 °C

OK

    Cancelar OK
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Função USP (Memosens COND)
Monitoramento de água ultrapura na indústria farmacêutica
(Selecionar: Configuração de parâmetro, Memosens COND)

De acordo com a diretiva "USP" (U.S.Pharmacopeia), Anexo 5, seção 645 "Water 
Conductivity", a condutividade de água na indústria farmacêutica pode ser monitorada 
on-line. 
Assim, a condutividade é medida sem a compensação de temperatura e comparada 
com os valores limites. A água é utilizável sem mais etapas de testes quando a conduti-
vidade estiver abaixo do limite USP. 

Limite reduzido:
O limite USP pode ser reduzido até 10% (Configuração de parâmetro).

Função USP, definir a saída de comutação
Quando é instalado um Memosens COND, uma das 
saídas de relé sem potencial do módulo BASE (K1, K2 ou 
K3) pode ser designada para a função USP.
• Selecionar a configuração de parâmetro:
• Nível do administrador (HOLD ativo!)
• Módulo BASE: Definir contato de utilização.
O valor USP pode ser selecionado como variável de 
processo USP% para saída (tela, saída de corrente, 
valor limite, registrador de medição) 

Selecionar a função USP
• Selecionar a configuração de parâmetro, depois:
• Nível do administrador (HOLD ativo!)
• Memosens COND: Função USP

Contato K1 (Administrador)

Cancelar OK

0,003 mS/cm

Variável

Histerese

25,6 °C

Direção efetiva
Tipo de contato

Manutenção NAMUR
NAMUR HOLD
Valor limite

Uso

Valor limite
Contato de lavagem
Conj.do parâmetro B ativo
Saída USP

Função USP (Administrador)

Cancelar OK

0,003 mS/cm

Função USP

25,6 °C

Limite reduzido
Monitoramento Deslig

Falha
Neces. manut.

DesligLig
100%

Voltar

Função USP
25,6 °C

Valor limite USP

Valor do limite reduzido

25,0 °C
1,300 µS/cm

1,040 µS/cm

0,055 µS/cm

Função USP. Diagnóstico
• Selecionar diagnóstico:
• Memosens COND
• Função USP: Exibição do limite USP,  

limite reduzido, condutividade

0,003 mS/cm

Condutividade
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c (NaOH) [mmol/l]
Apenas tela secun-
dária

Cálculo do Valor do pH (Memosens COND)
Nota: São necessários 2 sensores Memosens COND

Cálculo do valor de pH por meio de medição de condutividade dupla
Ao monitorar a água de alimentação de caldeiras em centrais elétricas, o valor do pH 
pode ser calculado por meio de uma medição de condutividade dupla. Para isso, a 
condutância da água para alimentar caldeiras é medida antes e depois da troca de íons. 
Este método normalmente utilizado de medição indireta do valor de pH não requer 
muita manutenção e tem a seguinte vantagem:
A medição normal do pH em água puríssima é muito crítica. A água de alimentação da 
caldeira não contém muitos íons. Isso requer o uso de um eletrodo especial, que deve 
ser calibrado continuamente e a vida útil geralmente é curta.

Função
A condutividade antes e após a troca de íons é medida usando dois sensores 
Memosens COND no módulo FIU 3400-141. A partir dos dois valores de condutividade 
calculados, um "Bloco de Cálculo" determina a concentração de solução de hidróxido 
de sódio e o valor do pH de acordo com as fórmulas de cálculo mostradas abaixo:

Troca 
catiônica

Bloco de Cálculo pH

H2O

Medição 1 ponto 
COND

Medição 2 pontos 
COND

c(NaOH) =
COND1 - 1/3 COND2

243
pH = 11+log[c(NaOH)]

Cálculo da concentração de solução de hidróxido de sódio / valor do pH:

Módulo
FIU 3400-141 
Sensor Memosens 
COND 1

Sensor Memosens 
COND 2
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Condutividade medida após a troca catiônica (COND2)
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Figura:
Condicionamento de água de alimentação de caldeiras de circulação natural com hidróxido de sódio. Relação 
entre o valor de pH e a medição de condutividade antes e após a troca catiônica.
Fonte: Anexo à norma VGB para água de alimentação de caldeira, água de caldeira e vapor de geradores de 
vapor acima de 68 bars de sobrepressão operacional (VGB-R 450 L, edição 1988)

Faixas recomendadas de pH: 
10 ± 0,2 para < 136 bars de sobrepressão operacional ou
9,5 ± 0,2 para < 136 bars de sobrepressão operacional

Cálculo do Valor do pH (Memosens COND)
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Blocos de Cálculo (Memosens COND)
Selecionar menu: Parametrização/Controle de Sistema/Blocos de Cálculo
Cálculo de novas variáveis a partir das variáveis medidas

Blocos de Cálculo
Dois blocos de medição com todos seus valores medidos serve como entrada para o 
bloco de cálculo. Além disso, é levado em consideração o status geral do dispositivo 
(Sinais NAMUR). A diferença entre os valores existentes é calculado:

Saídas de corrente
Todas as saídas de corrente podem ser definidas para novas variáveis de processo for-
madas pelos Blocos de Cálculo.

Tela de medição
Todas as novas variáveis de processo podem ser exibidas como valor primário ou valor 
secundário.

Controlador
As funções do controlador não são suportadas.

Módulo    I

ex.:
Memosens COND

Entradas:
Sensores, terminais

Saídas
Valores medição / Status

Cond

Temp

S/cm
Ω*cm
°C
% peso
g/kg
° F

Módulo de 
medição

Canal   I    +  II

Cond/Cond

Entradas:
2 Memosens COND no módulo FIU 3400-141

Saídas
Valores medição / Status

Canal
I

Bloco de Cálculo

Canal
II

Funcionalidade do módulo de medição

Funcionalidade do Bloco de Cálculo

Valor do pH para VGB 450

Blocos de cálculo
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Parametrização (Adm.)

Voltar

25,6 °C
40,00 µS/cm

Módulo FRONT 3400-011

Módulo FIU 3400-141
Módulo BASE 3400-021

Controle do sistema

Ativação dos Blocos de Cálculo (Memosens COND)
Selecionar menu: Parametrização/Controle de Sistema/Blocos de Cálculo
Combinação de 2 sensores Memosens COND aos Blocos de Cálculo

Menu Tela Ativação dos Blocos de Cálculo

Blocos de Cálculo
• Abrir a configuração de parâmetro
• Controle do sistema
• Selecionar "Blocos de Cálculo"

• Dependendo dos módulos instalados, 
são oferecidas combinações possíveis 
para os Blocos de Cálculo.

Voltar

25,6 °C
40,00 µS/cm

Ponto de medição

Histórico

Configuração de fábrica

Ativação de opções

Blocos de Cálculo

Tabela de concentração

Controle de sistema (Administrador)

Voltar

25,6 °C
40,00 µS/cm

Bloco 2
Bloco 1

Blocos de Cálculo (Administrador)

Deslig
Calc Cond/Cond

Durante a configuração de parâmetro 
os Blocos de Cálculo são exibidos como 
módulos.

Memosens COND

Calc Cond/Cond+
Memosens COND
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Configurando um Bloco de Cálculo
Selecionar menu: Parametrização/Controle de Sistema/Blocos de Cálculo
Configuração da variável de processo a ser calculada

Configuração de parâmetro (Adm.)

Voltar

25,6 °C
40,00 µS/cm

Módulo FRONT 3400-011

Módulo FIU 3400-141
Módulo BASE 3400-021

Menu Tela Configurando um Bloco de Cálculo

Selecionar Bloco de Cálculo
• Abrir a configuração de parâmetro
• Controle do sistema
• Selecionar módulo

Dependendo dos módulos instalados, 
são oferecidas combinações possíveis 
para os Blocos de Cálculo.

Mensagens
Podem ser ativadas as mensagens para as 
variáveis selecionadas.

As variáveis que foram definidas como 
"Deslig" não podem ser mais processadas.

Os valores medidos que devem liberar 
uma mensagem são definidos usando as 
teclas de seta.
(esquerda/direita: selecionar a posição, 
para cima/para baixo: editar número). 
Pressione enter para confirmar.

    +     Calc Cond/Cond (Administrador)

Voltar

25,6 °C
40,00 µS/cm

Diferença °C

Mensagens
Índice

Diferença S/cm

    +     Mensagens (Administrador)

Voltar

25,6 °C
40,00 µS/cm

Mensagens Temperatura
Mensagens valor pH

Mensagens Condutividade

    +    Mensagens Condutividade

Voltar

25,6 °C
40,00 µS/cm

Falha Limite Lo

Aviso Limite Hi
Aviso Limite Lo

Monitoramento Limites variáveis

Falha Limite Hi

–
Deslig

80,00 µS/cm
100,0 µS/cm

30,00 µS/cm
20,00 µS/cm

Memosens COND

Calc Cond/Cond+
Memosens COND

Controle do sistema
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• Calibração: Detecção de desvios sem reajuste
• Ajuste:  Detecção de desvios com reajuste

Calibração / Ajuste Memosens COND
Nota: Modo HOLD ativo para o módulo atualmente calibrado
As saídas de corrente e os contatos de relé agem como configurado

AVISO! 
Sem ajuste cada medidor de condutividade libera um valor de saída impreciso ou erra-
do! Cada sensor de condutividade tem sua constante de célula individual. Para determi-
nar o valor correto de condutividade, o medidor de condutividade deve ser ajustado ao 
sensor. A partir do sinal do sensor e da constante de célula, o medidor calcula o valor 
de condutividade a ser exibido.

Procedimento
Cada sensor de condutividade tem sua constante de célula individual.
Dependendo do projeto do sensor, a constante de célula pode variar em uma faixa 
ampla. Como a condutividade é calculada de uma condutância medida e da constante 
de célula, deve ser conhecida no sistema de medição. Para a calibração ou padroniza-
ção do sensor, é introduzida no sistema de medição a constante de célula conhecida 
(impressa) do sensor de condutividade usado ou este é determinado automaticamente, 
medindo uma solução de calibração com uma condutividade conhecida. Os dados são 
armazenados em um registro de calibração. Em "Ajuste" os dados determinados de cali-
bração podem ser usados para correção (ver página seguinte).
• Utilize apenas soluções de calibração novas!
• A solução de calibração utilizada deve ter sido selecionada durante a configuração 

de parâmetro.
• A precisão da calibração depende exclusivamente da detecção exata da temperatura 

da solução de calibração. Utilizando uma temperatura medida ou aplicada, o Protos 
determina o valor nominal para a solução de calibração de uma tabela armazenada.

• Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!
• Para a determinação exata da constante de célula, aguarde até que o sensor de tem-

peratura e a solução de calibração tenham a mesma temperatura.

Com os sensores Memosens, os dados de calibração são armazenados no sensor.
Isso permite usar sensores pré calibrados.
Quando for usado o Protos para sensores pré calibrados em laboratório, por 
exemplo, podem ser usadas as rotinas de calibração descritas abaixo.
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Ajuste (Memosens COND)

Ajuste
significa que a constante de célula determinada por uma calibração é assumida.
É aplicada no registro de calibração. (Registro de cal. pode ser acessado no menu 
Diagnóstico para o Memosens COND). Esse valor é efetivo apenas para cálculo de variá-
veis medidas quando a calibração tiver sido finalizada com um ajuste e os dados forem 
salvos no sensor Memosens.
Um código de acesso garante que um ajuste pode ser realizado apenas por uma pes-
soa autorizada (Administrador).
O Operador pode verificar os dados atuais do sensor através de uma calibração e infor-
mar o Administrador quando houver desvios.
Pode ser usada a função adicional SW3400-107 para permitir direitos de acesso (códi-
gos de acesso) e para “Trilha de Auditoria” (registro e backup contínuos de dados de 
acordo com FDA 21 CFR Parte 11).

Operador (sem direitos ao administrador)
Após a calibração, alterar para o modo de 
medição. Informar o Administrador.
Ao abrir o menu (Calibração, respectivo 
módulo), o Administrador observa todos 
os dados da última calibração e pode 
assumir os valores ou realizar uma nova 
calibração.

Registro dos dados de calibração

Modo de cal

25,6°C
0,249 mS/cm

Condutividade

Automático

0,249 mS/cm

Concluir Ajustar

Calibração

Temp cal

31/03/10  12:30

25,6°C

Menu Tela Ajuste após calibração

Administrador
Com os direitos de acesso corresponden-
tes, o dispositivo pode ser imediatamente 
ajustado após a calibração. Os valores de 
calibração são assumidos para o cálculo 
das variáveis medidas.

Memosens COND

Voltar

25,6°C

Indicar/ajustar o conjunto de dados de cal.

0,249 mS/cm

Iniciar nova calibração

Registro de dados de calibração arma-
zenados. Calibração 31/05/10  12:30

Constante da célula 27450 /cm
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Calibração / Ajuste (Memosens COND)
Compensação de temperatura

Para a detecção automática da temperatura de cal., o 
Protos mede a temperatura da solução tampão usan-
do o detector de temperatura integrado no sensor 
Memosens.

Compensação de temperatura durante a calibração

Calimatic

Voltar

Mergulhar o sensor em solução de cal 
depois “Inicie” a calibração.
Solução de cal         NaCl saturado
CT considerado automaticamente

Temp medida de cal

25,6°C
0,249 mS/cm

+025,6°C

Continuar

Substituição do sensor

Compensação automática de temperatura

O valor da condutividade da solução de calibração é depende da temperatura. Para 
calibração, a temperatura da solução de calibração deve ser conhecida, a fim de esco-
lher o valor real da tabela de condutividade.
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Função HOLD Durante a Calibração
Procedimento do sinal e saídas de relé durante a calibração

Medição

Calibração

Módulo A
Módulo B

Seleção do módulo 
de medição

Contato K2 
"HOLD" está 

ativo.

Módulo A 
Calibração

Módulo B 
Calibração

Final da 
Calibração

(ou sair)

Medição

A saída de cor-
rente do módulo 

selecionado  
está no modo 

"HOLD", 
indicado por:
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Menu Tela Selecione um método de calibração

Abrir a Calibração
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. 
Selecione calibração usando as teclas de 
seta, pressione enter para confirmar, códi-
go de acesso 1147
(O código de acesso pode ser editado pelo 
administrador.) 

Calibração:
Selecionar "Memosens COND"

Seleção do menu

Voltar para Medição

0,020 mS/cm
25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

Calibração

Voltar

25,0°C

Módulo PH 3400-035

Info

0,020 mS/cm

Memosens COND

Voltar

25,0 °C
0,020 mS/cm

Introdução manual de solução de cal.
Calibração do produto
Introdução de dados - sensor pré-medido

Automático com solução padrão de cal.

Selecione o método de calibração:
• Automático com solução padrão de cal.

• Introdução manual de solução de cal.

•Calibração do produto

• Introdução de dados - sensores pré-medidos 

Quando acessar a calibração, o analisador 
automaticamente sugere o método de cali-
bração anterior.  
Se não quiser calibrar, ”Voltar” com a tecla 
de função esquerda.

Durante a calibração o módulo fica no 
modo HOLD. As saídas de corrente e os 
relés do módulo comportam-se como 
 configurados (Módulo BASE).

Memosens COND
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Calibração / Ajuste (Memosens COND)
Calibração automática com solução padrão de calibração

Automático com solução padrão de cal.
Para calibração automática, o sensor de condutividade é mergulhado em uma solução 
padrão de calibração (NaCl ou KCI), selecionada durante a configuração de parâmetro: 
A partir da condutância e da temperatura medidas, o Protos calcula automaticamente a 
constante de célula. A dependência da temperatura da solução de calibração é levada 
em conta. 

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

AVISO!
• Utilize apenas soluções de calibração novas! A solução de calibração utilizada deve 

ter sido selecionada durante a configuração de parâmetro.
• A precisão da calibração depende exclusivamente da detecção exata da temperatura 

da solução de calibração. Utilizando uma temperatura medida ou aplicada, o Protos 
determina o valor nominal para a solução de calibração de uma tabela armazenada.

• Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!
• Para a determinação exata da constante de célula, aguarde até que o sensor de tem-

peratura e a solução de calibração tenham a mesma temperatura.

Certifique-se de observar durante a calibração:
• Se a condutância ou a temperatura medidas oscilarem muito, a calibração será inter-

rompida após 2 min.
• Se aparecer uma mensagem de erro, terá de ser repetida a calibração.

Ajuste: Assumir os valores determinados pela calibração
• Quando os valores determinados pela calibração estiverem corretos, devem ser assu-

midos para ajustar o analisador. Os dados são salvos no sensor Memosens.
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Menu Tela Calibração automática

Selecionar o menu de calibração
Selecionar "Memosens COND"

Selecione o método de calibração:  
"Automático com solução padrão de cal", 
confirme pressionando enter.

Exibição da solução de calibração selecio-
nada.
Insira o sensor na solução de calibração.
Iniciar a calibração pressionando a tecla 
de função ou enter.

A calibração está em execução.
A tela mostra:
• Temperatura de calibração
• Valor da tabela da solução (condutivi-

dade versus temperatura de cal.)
• Tempo de resposta

Memosens COND

Voltar

25,0 °C
0250 mS/cm

Introdução manual de solução de cal.
Calibração do produto
Introdução de dados - sensor pré-medido

Automático com solução padrão de cal.

Automático
Mergulhar o sensor em solução

25,0 °C
0250 mS/cm

CT considerada automaticamente

depois “Iniciar” a calibração.

Iniciar

NaCl saturado

Voltar

Solução de calibração

Automático
Calibração em execução.

25,6°C
0250 mS/cm

Correção da constante de célula

Temp de calibração +025,0°C
Valor de tabela da solução
Tempo de resposta 0003s

Temp medida de cal +025.0°C

0,020 mS/cm

RepetirConcluir

Registro dos dados de calibração
Calibração

25,6°C
0250 mS/cm

Modo de cal
Temp cal

31/03/10  11:37

Condutividade
Constante da célula

+025,6°C
Automático

AjustarConcluir

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição.

27450 /cm
0,249 mS/cm

Substituição do sensor
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Calibração / Ajuste (Memosens COND)
Introdução manual de solução de cal.

Introdução manual de solução de cal.
Para calibração com introdução manual da condutividade da solução de calibração, 
o sensor é mergulhado em uma solução de calibração. O Protos determina um valor 
de condutividade/temperatura de calibração. Logo após, deve ser aplicado o valor de 
condutividade da temperatura corrigida da solução. Após isso, consulte a tabela CT da 
solução de calibração a condutividade para a temperatura exibida. Os valores interme-
diários de condutividade devem ser interpolados. O Protos calcula automaticamente a 
constante de célula.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

AVISO!
• Utilize apenas soluções de calibração novas!
• A precisão da calibração depende exclusivamente da detecção exata da temperatura 

da solução de calibração.
• Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!
• Para a determinação exata da constante de célula, aguarde até que o sensor de tem-

peratura e a solução de calibração tenham a mesma temperatura.

Certifique-se de observar durante a calibração:
• Se a condutância ou a temperatura medidas oscilarem muito, a calibração será inter-

rompida após 2 min.
• Se aparecer uma mensagem de erro, terá de ser repetida a calibração.

Ajuste: Assumir os valores determinados pela calibração
• Quando os valores determinados pela calibração estiverem corretos, devem ser assu-

midos para ajustar o analisador. Os dados são salvos no sensor Memosens.
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Menu Tela Introdução manual de solução de cal.

Selecionar o menu de calibração
Selecionar Memosens COND

Selecione o método de calibração:  
"Introdução automática com solução de 
cal", confirme pressionando enter.

Mergulhar o sensor em solução de cal.
Iniciar a calibração pressionando a tecla 
de função ou enter.

Aplicar a condutividade.
Concluir a calibração pressionado 
e a tecla de função "Concluir". 

A calibração está em execução.
A tela mostra:
• Temperatura de calibração
• Tempo de resposta

Memosens COND

Voltar

25,0 °C
0,020 mS/cm

Calibração do produto
Introdução de dados - sensor pré-medido

Automático com solução padrão de cal.
Introdução manual de solução de cal.

Introdução manual
Mergulhar o sensor em solução de cal.
depois, "Iniciar" a calibração

24,9 °C
0,020 mS/cm

IniciarVoltar

Temp medida de cal +24,9°C

Introdução manual
Calibração em execução.
Determinar valores de cond/°C

24,9 °C
0,020 mS/cm

Temperatura de calibração +24,9°C
Tempo de resposta 0001s

Introdução manual
25,0 °C
0,020 mS/cm

ConcluirRepetir

Condutividade  

Aplicar solução de calibração

Temp medida de cal
para temperatura correta!

+025,0 °C

0251 mS/cm

Substituição do sensor

Registro dos dados de calibração
Calibração

25,6°C
0250 mS/cm

Modo de cal
Temp cal

31/03/10  11:37

Condutividade
Const.da célula

+025,6°C
Introdução manual

Ajustar  Concluir

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição e 
salvar os dados no sensor Memosens.

27450 /cm
0,249 mS/cm
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Calibração / Ajuste (Memosens COND)
Calibração do produto

Calibração do produto
Quando o sensor não pode ser retirado - ex.: por razões de esterilização (para processos 
biotecnológicos), sua constante de célula pode ser determinada com "amostragem".
Ao fazer isso, o valor do processo medido atualmente é armazenado pelo Protos.
Logo após isso, é recolhida a amostra do processo. O valor de amostra deve ser medido 
nas condições de processo (mesma temperatura!). O valor determinado é aplicado no 
sistema de medição. A partir da diferença entre o valor de processo e o valor de amos-
tra, o Protos calcula a constante de célula do sensor de condutividade.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

• Calibração do produto sem correção CT.
Recolha uma amostra do processo. O valor de medição da amostra é determinado à 
temperatura a qual foi recolhida ("Temperatura da amostra", ver a tela). Depois disso é 
necessário regular a amostra correspondente no laboratório. A compensação de tem-
peratura no medidor de comparação deve ser desligada (CT =0%/K).
• Calibração do produto com correção CT Tref = 25 °C
Recolha uma amostra do processo. Ao medir em laboratório (CT linear), certifique-se de 
que os mesmos valores sejam definidos para a temperatura de referência e o coeficien-
te de temperatura no medidor de comparação e no Protos. Além disso, a temperatura 
de medição deve corresponder à temperatura de amostra (ver a tela). Transporte a 
amostra em um recipiente isolado (Dewar).

AVISO!
A calibração do produto pode ser realizada apenas se o fluido de processo for estável. 
Significa que, por exemplo, que não há reação química que tenha um efeito na con-
dutividade do processo. Em temperaturas elevadas, os valores de amostra também 
podem ser inválidos devido à evaporação.
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Menu Tela Calibração do produto

Selecionar o menu de calibração
Selecionar Memosens COND

Selecione o método de calibração:  
"Calibração do produto",  
confirme pressionando enter.

Etapa 1
Recolha a amostra.
Salve o valor medido e a temperatura no 
momento da amostragem (Tecla de fun-
ção "Salvar" ou enter).
O analisador retorna automaticamente à 
seleção do modo de calibração.
Pressione meas para retornar à medição.

Exceção:
O valor de amostra pode ser medido 
no local e aplicado imediatamente. 
Após isso, pressione a tecla de função 
"Introduzir".

Etapa 2
O valor de laboratório foi medido. 
Quando abrir o menu de calibração do 
Produto novamente, aparecerá ao lado a 
tela: Aplicar o valor de referência ("Valor 
de lab."). Confirmar com "OK" ou repetir a 
calibração.

Memosens COND

Voltar

25,0 °C
0,249 mS/cm

Introdução de dados - sensor pré-medido

Automático com solução padrão de cal.
Introdução manual de solução de cal.
Calibração do produto

Calibração do produto
Fluido de cal: Produto
Cal. pela coleta de amostra

25,0 °C
0,249 mS/cm

IniciarVoltar

e aplicar a condutividade

Calibração do produto
Etapa 1: Amostragem
"Salvar" o valor de amostra

25,0 °C
0,249 mS/cm

SalvarIntroduzir

"Introduzir" o valor de laboratório
Condutividade
Temperatura

0,000µS/cm
 25,0 °C

Calibração do produto
Etapa 2: Valor de laboratório
Introduzir o valor de lab. da amostra

25,0 °C
0,249 mS/cm

OKCancelar

Valor de lab. 0.249mS/cm

sem compensação de temp

Registro dos dados de calibração
Calibração

25,6°C
0250 mS/cm

Modo de cal
Temp cal

31/03/10  11:37

Condutividade
Const. da célula

+025,6°C
Calibração do produto

AjustarConcluir

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição e 
salvar os dados no sensor Memosens.

27450 /cm
0,249 mS/cm

Substituição do sensor
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Calibração / Ajuste (Memosens COND)
Introdução de dados dos sensores pré-medidos

Introdução de dados dos sensores pré-medidos
Introdução de constante de célula e ponto zero de um sensor, relacionada em 25 °C, 
1013 mbares.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

Se estiver ativada a medição de concentração, este menu também mostra o valor de 
contração e ajusta diretamente, dependendo da constante de célula.  
Isso permite a calibração direta do valor de concentração.

Menu Tela Introdução de dados dos sensores 
pré medidos

Selecionar módulo: COND
Durante a calibração, as correntes de saída 
(1 e 2), contatos de limite e a saída do con-
trolador estão no modo HOLD. 
Pressione enter para confirmar.

Selecionar “Introdução de dados”  
método de calibração.

Pressione enter para confirmar.

Aplicar a constante de célula do sensor 
pré-medido.
Confirmar com "OK" ou repetir a calibra-
ção.
A constante de célula é salva no sensor 
Memosens.

Calibração

Voltar

25,0°C

Info

0,225 mS/cm

Memosens COND

Voltar

25,0 °C
0,225 mS/cm

Calibração do produto

Automático com solução padrão de cal.
Introdução manual de solução de cal.

Introdução de dados
Temperatura

25,6°C
0,225 mS/cm

Condutividade
+25,6°C
0,225 mS/cm

Introdução de dados - sensor pré-medido

Constante da célula 1.000

Concluir

Substituição do sensor

Módulo PH 3400-035
Memosens COND
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Calibração do sensor

Visto que a constante de célula provoca variações relacionadas à produção, o sensor 
desmontado deve ser calibrado com uma solução de calibração (ex.: NaCl saturado).
A constante de célula do sensor – particularmente um sensor de campo periférico – 
depende do tipo da instalação:
• Quando o sensor estiver montado em uma espaço livre (distâncias mínimas exce-

didas), a constante de célula pode ser aplicada diretamente, como observado nas 
especificações. Método de calibração: "Introdução de dados"

• Quando montado em espaço restrito (distância mínima alcançada), o sensor deve ser 
calibrado quando montado, desde que o resultado da constante de célula tenha se 
alterado. Método de calibração: "Calibração do produto"

Calibração (Memosens COND)
Calibração de sensores
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Menu Tela Manutenção

Do modo de medição: 
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecione manutenção usando 
as teclas de seta, confirme pressionando 
enter.
Cód. de acesso 2958 (Para alterar o cód. 
de acesso: Parametrização/Controle 
do sistema/Introdução do código). 
Selecionar depois "Memosens COND".

Ajuste do sensor de temperatura
Certifique-se de que a temperatura de 
processo está medida precisamente 
usando um termômetro de referência 
calibrado (precisão melhor que 0,1°C) ao 
realizar um ajuste! Os dados são arma-
zenados no sensor Memosens. O ajuste 
sem uma medição precisa poderá resul-
tar em desvios consideráveis na tela do 
valor medido!

Monitor do sensor
Durante a manutenção, o monitor do 
sensor permite a validação do sensor 
mergulhado-o em uma solução conheci-
da, por exemplo, e verificação dos valores 
medidos.

Monitor do sensor

Voltar

25,6°C
0,245 mS/cm

Resistência (c=1)
Condutância (c=1)
Temperatura

100,0 Ohm
0,000 µS
25,6 °C

Ajuste do sensor de temp
Aplicar a temp. de processo medido

25,6°C
0,245 mS/cm

Temperatura

Cancelar

25,6 °C
Temp. de processo: +025,6°C

OK

Seleção do menu

Voltar para Medição

25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

0,245 mS/cm

Manutenção Memosens COND
Monitor do sensor / Ajuste do sensor de temp
Nota: Modo HOLD ativado.

Ajuste ativo
Desvio

23/03/10  13:23
000,0 °C
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Menu Tela Monitor do sensor

Abrir o menu de diagnóstico
Do modo de medição: 
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecionar diag. usando as teclas 
de seta, confirmar pressionando enter.  
A seguir, selecionar Memosens COND.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. Mensagens definidas como “Favorito” 
podem ser acessadas diretamente do 
modo de medição usando uma tecla de 
função. Selecionar:  
Parametrização/Controle do sistema/ 
Matriz das funções de contr.

Monitor do sensor
Exibe os valores para resistência, condu-
tância e temperatura provenientes do sen-
sor. Função importante para diagnóstico e 
validação!

Seleção do menu

Voltar para Medição

Selecionar: [enter]

Lingua

Memosens COND

Voltar

Registrar cal.
Monitor de desgaste do sensor

Monitor do sensor

Diagnóstico Memosens COND
Monitor do sensor

Excluir favorito

25,6°C
0,245 mS/cm

25,6°C
0,245 mS/cm

Sensor monitor

Voltar

25,6°C
0,245 mS/cm

Resistência (c=1)
Condutância (c=1)
Temperatura

0,0 Ohm
0,000 µS
25,6 °C

Memosens COND
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Menu Tela Registro cal

Registro calibração
Dados da última calibração, adequada 
para documentação para ISO 9000 e GLP.

Registro cal

Voltar

25,6°C
0,245 mS/cm

Ajuste ativo
Modelo de sensor
Número de série

06/09/10  14:06

Modo de cal
Constante da célula  
Transmissor S/No

Diagnóstico Memosens COND
Registro cal

0077123
Cal. do produto
0,029
00123456

SE604-MS
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Configuração CONDI (Sensor SE 670)
Selecionar modo (sensores digitais) e a variável do processo (condutividade indutiva).
Nota: Modo "HOLD" ativado

Menu Tela Configuração de parâmetro

Selecionar modo e  
variável do processo.
Selecionar: Parametrização/Módulo 
FIU 3400-141/Modo de operação: Outros 
sensores digitais,  
Unidade: CONDI.
Quando for alterado o modo de operação 
(ou selecionado pela primeira vez), o ana-
lisador reinicia automaticamente, para o 
sistema voltar a iniciar. 

Após o reinício, é exibido imediatamente um sensor digital conectado (SE 670):

Sensor identificado
24,0 °C

Continuar

Fabricante:
Artigo Nº:

0,245 mS/cm

Ajuste:
Nº de série:

Sensor:
Knick
33212345

05/24/10  11:07
0000343

SE 670

Todos os parâmetros típicos do sensor são enviados 
automaticamente ao analisador.
Sem qualquer outra configuração de parâmetro, 
mais uma vez é iniciada a medição, e é detectada 
simultaneamente a temperatura de medição (ver 
também: Procedimento TICK, na próxima página).

Módulo FIU 3400-141 (Administrador)
24,0 °C

Voltar

0,245 mS/cm

Modo

Quando as configurações são alteradas,
o sistema será reiniciado

Unidade
Memosens
Outros sensores digitais

CONDI

°C
Data 24/05/10 Conj. de parâmetro

mS/cm

CONDI (Sensor SE 670)
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Configuração CONDI
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu

Sensor CONDI (Administrador)
20,1 °C

Voltar

Fluido de processo CT

Dados do sensor
Predefinições Cal

0,245 mS/cm

Concentração
Mensagens

Filtro de entrada

Detecção de temp. (Administrador)
20,1 °C

Cancelar

Temp de medição

0,245 mS/cm

Display Tela  Seleção de parâmetro

Temp cal

Bloquear

OK

ManualAuto

Dados do sensor
O sensor digital SE 670 fornece automatica-
mente os parâmetros necessários.
O Sensocheck monitora o fator de célula 
para desvio. O Sensoface fornece infor-
mação da condição do sensor. No modo 
de medição é exibido um rosto smiley  
(amigável, neuto, triste) dependendo dos 
dados do sensor. 

Detecção de temperatura:  
Procedimento TICK
A medição da condutividade é muito 
dependente da temperatura. Entretanto, 
o detector de temperatura é muito lento. 
Por isso, leva algum tempo para alcançar 
os valores corretos. O procedimento TICK 
patenteado permite medição considera-
velmente mais rápida pelo cálculo prévio 
de temperatura.

ManualAuto

TICK Lig Deslig

Sensor de temp. Pt1000

Dados do sensor (Administrador)
20,1 °C

Cancelar

Detecção de temperatura

0,245 mS/cm

Sensocheck

OK

Deslig

Tipo de sensor SE 670
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Configuração CONDI
Parâmetro Default Seleção / Faixa

Filtro de entrada

Supressão de pulso Deslig Lig, Deslig

Dados do sensor

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detecção de temperatura Temperatura de 
medição/calibração: 

 

Predefinições Cal

Solução de cal NaCl sat NaCl 0,01 m: 1183 µS/cm
NaCl 0,1 m: 10.683 mS/cm
NaCl Sat: 251,3 mS/cm
KCl 0,01 m: 1413 µS/cm
KCl 0,1 m: 12,88 mS/cm
KCl 1 m: 111,80 mS/cm

Calibração do produto sem CT sem CT, com CT

Fluido de processo CT

Ajuste CT Deslig Deslig, linear, EN 27888

Concentração

Concentração Deslig Lig, Deslig

Meio: 
H2SO4 (0 ... 30 %)
H2SO4 (32 ... 84 %)
H2SO4 (92 ... 99 %)
HNO3 (0 ... 30 %)
HNO3 (35 ... 96 %)
HCl (0 ... 18 %)
HCl (22 ... 39 %)
NaOH (0 ... 14 %)
NaOH (18 ... 50 %)
NaCl (0 ... 26 %)
Oleum (12... 45%)
Tabela

Mensagens

Mensagens Temperatura:
Limites máx. do dispo-
sitivo

Condutividade, Resistividade, Concentração, 
Temperatura, Salinidade. Cada variável pode ser 
monitorada: Deslig, Limites máx. do dispositivo 
ou variável 
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Ácido sulfúrico H2SO4

c [% em peso]

Ácido nítrico HNO3

c [% em peso]

Curvas de Concentração CONDI
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Ácido clorídrico HCl

c [% em peso]

Solução de hidróxido de sódio NaOH

c [% em peso]

Curvas de Concentração CONDI
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Curvas de Concentração CONDI
Solução salina NaCl

c [% em peso]

Oleum

c [% peso]

[mS/cm]
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Tabela de Concentração CONDI
Selecionar menu: Parametrização/Controle de Sistema/Tabela de Concentração
Especificação de uma solução de concentração para medição de condutividade

Tabela de Concentração 
Para a solução específica do cliente, podem ser inseridos 5 valores de concentração 
A-E em uma matriz com 5 valores de temperatura 1-5. Em seguida, aplicar 5 valores de 
temperatura, logo após aplicar os respectivos valores de condutividade para cada con-
centração A-E.  
Essas soluções estarão disponíveis para soluções padrão armazenadas permanente-
mente (selecionar “Tabela”).

Menu Tela Aplicando uma tabela de concentração

Aplicação de valores
• Abrir a configuração de parâmetro
• Controle do sistema
• Aplicar "Tabela de concentração"

Aplicar 5 valores de temperatura  
(teclas de seta direita/esquerda para sele-
cionar a posição, teclas para cima/para 
baixo para edita o número, pressionar 
enter para confirmar).

Voltar

25,6 °C
0,245 mS/cm

Ponto de medição

Histórico

Configuração de fábrica

Ativação de opções

Blocos de Cálculo

Tabela de concentração

Controle de sistema (Administrador)

Cancelar

25,6 °C
0,245 mS/cm

Temperatura 2
Temperatura 3

Temperatura 1

Tabela de concentração (Administrador)

25,6 °C
0,245 mS/cm

Concentração A:

3. Cond em +010,0 °C
4. Cond em +015,0 °C

2. Cond em +005,0 °C

5. Cond em +020,0 °C

1. Cond em  +000,0 °C

Tabela de concentração (Administrador)

0,000 µS/cm
0,000 µS/cm

0,000 µS/cm

0,000 µS/cm
0,000 µS/cm

Aplicar valores para concentrações A-E 
para as respectivas temperaturas. Os 
valores da tabela devem ser contínuos. 
Máximo/mínimo não são permitidos. 
Entradas incorretas são marcadas com .

A tabela de concentração é selecionada como a seguir:
Parametrização / Sensor CONDI / Concentração = LIG / Fluido = Tabela.

05,00 % massa

Temperatura 4
Temperatura 5

+005,0 °C
+010,0 °C
+015,0 °C
+020,0 °C

+000,0 °C

OK

    Cancelar OK
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• Calibração: Detecção de desvios sem reajuste
• Ajuste:  Detecção de desvios com reajuste

Calibração / Ajuste CONDI
Nota: Modo HOLD ativo para o módulo atualmente calibrado
As saídas de corrente e os contatos de relé agem como configurado

AVISO! 
Sem ajuste cada medidor de condutividade libera um valor de saída impreciso ou erra-
do! Cada sensor de condutividade tem seu fator de célula individual. Para determinar 
o valor correto de condutividade, o medidor de condutividade deve ser ajustado ao 
sensor. A partir do sinal do sensor e do fator de célula, o analisador calcula o valor de 
condutividade a ser exibido.

Procedimento
Cada sensor de condutividade indutivo tem seu fator de célula individual.
Dependendo do projeto do sensor, o fator de célula pode variar. Como a condutivida-
de é calculada de uma condutância medida e do fator de célula, deve ser conhecida 
no sistema de medição. Para a calibração ou padronização do sensor, é introduzido no 
sistema de medição o fator de célula conhecido (impresso) do sensor de condutividade 
usado ou este é determinado automaticamente, medindo uma solução de calibração 
com uma condutividade conhecida. Os dados são armazenados em um registro de 
calibração. Em "Ajuste" os dados determinados de calibração podem ser usados para 
correção (ver página seguinte).
• Utilize apenas soluções de calibração novas!
• A solução de calibração utilizada deve ter sido selecionada durante a configuração 

de parâmetro.
• A precisão da calibração depende exclusivamente da detecção exata da temperatura 

da solução de calibração. Utilizando uma temperatura medida ou aplicada, o Protos 
determina o valor nominal para a solução de calibração de uma tabela armazenada.

• Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!
• Para a determinação exata do fator de célula, aguarde até que o sensor de tempera-

tura e a solução de calibração tenham a mesma temperatura.

Com os sensores Memosens, os dados de calibração são armazenados no sensor.
Isso permite usar sensores pré calibrados.
Quando for usado o Protos para sensores pré calibrados em laboratório, por 
exemplo, podem ser usadas as rotinas de calibração descritas abaixo.
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Ajuste CONDI

Ajuste
significa que é assumido o fator de célula determinado por uma calibração
É aplicada no registro de calibração. (Registro de cal. pode ser acessado no menu 
Diagnóstico para o sensor CONDI). O valor é efetivo apenas para cálculo de variáveis 
medidas quando as calibração foram finalizadas com um ajuste.
Um código de acesso garante que um ajuste pode ser realizado apenas por uma pes-
soa autorizada (Administrador).
O Operador pode verificar os dados atuais do sensor através de uma calibração e infor-
mar o Administrador quando houver desvios.
Pode ser usada a função adicional SW3400-107 para permitir direitos de acesso (códi-
gos de acesso) e para “Trilha de Auditoria” (registro e backup contínuos de dados de 
acordo com FDA 21 CFR Parte 11).

Operador (sem direitos ao administrador)
Após a calibração, alterar para o modo de 
medição. Informar o Administrador.
Ao abrir o menu (Calibração, respectivo 
módulo), o Administrador observa todos 
os dados da última calibração e pode 
assumir os valores ou realizar uma nova 
calibração.

Registro dos dados de calibração

Modo de cal

25,6°C
0,249 mS/cm

Condutividade

Automático

0,249 mS/cm

Concluir Ajustar

Calibração

Temp cal

31/03/10  12:30

25,6°C

Menu Tela  Ajuste após calibração

Administrador
Com os direitos de acesso corresponden-
tes, o dispositivo pode ser imediatamente 
ajustado após a calibração. Os valores de 
calibração são assumidos para o cálculo 
das variáveis medidas.

Sensor CONDI

Voltar

25,6°C

Indicar/ajustar o conjunto de dados de cal.

0,249 mS/cm

Iniciar nova calibração

Registro de dados de calibração arma-
zenados. Calibração 31/05/10  12:30

Fator de célula 27450 /cm
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Calibração / Ajuste CONDI
Compensação de temperatura

Para a detecção automática da temp. de cal., o Protos 
mede a temperatura da solução de calibração usando 
o detector de temperatura integrado no sensor.

Compensação de temperatura durante a calibração

Calimatic

Voltar

Mergulhar o sensor em solução de cal 
depois “Inicie” a calibração.
Solução de cal         NaCl saturado
CT considerado automaticamente

Temp medida de cal

25,6°C
0,249 mS/cm

+025,6°C

Continuar
Substituição do sensor

Compensação automática de temperatura

O valor da condutividade da solução de calibração é depende da temperatura. Para 
calibração, a temperatura da solução de calibração deve ser conhecida, a fim de esco-
lher o valor real da tabela de condutividade.
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Função HOLD Durante a Calibração
Procedimento do sinal e saídas de relé durante a calibração

Medição

Calibração

Módulo A
Módulo B

Seleção do módulo 
de medição

Contato K2 
HOLD está ativo

Módulo A 
Calibração

Módulo B 
Calibração

Final da 
Calibração

(ou sair)

Medição

A saída de cor-
rente do módulo 

selecionado  
está no modo 

"HOLD", 
indicado por:
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Menu Tela Selecione um método de calibração

Abrir a Calibração
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. 
Selecione calibração usando as teclas de 
seta, pressione enter para confirmar, códi-
go de acesso 1147
(O código de acesso pode ser editado pelo 
administrador.)

Calibração:
Selecionar "sensor CONDI"

Seleção do menu

Voltar para Medição

0,020 mS/cm
25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

Calibração

Voltar

25,0°C

Módulo PH 3400-035

Info

0,020 mS/cm

Sensor CONDI

Voltar

25,0 °C
0,020 mS/cm

Introdução manual de solução de cal.
Calibração do produto
Introdução de dados - sensor pré-medido

Automático com solução padrão de cal

Selecione o método de calibração:
• Automático com solução padrão de cal.

• Introdução manual de solução de cal.

• Calibração do produto

• Introdução de dados - sensores pré-medidos 

• Correção de zero

Quando acessar a calibração, o analisador 
automaticamente sugere o método de cali-
bração anterior.  
Se não quiser calibrar, ”Voltar” com a tecla 
de função esquerda.

Durante a calibração o módulo fica no 
modo HOLD. As saídas de corrente e os 
relés do módulo comportam-se como 
 configurados (Módulo BASE).

Sensor CONDI

Correção de zero
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Calibração / Ajuste CONDI
Calibração automática com solução padrão de calibração

Automático com solução padrão de cal.
Para calibração automática, o sensor de condutividade é mergulhado em uma solução 
padrão de calibração (NaCl ou KCI), selecionada durante a configuração de parâmetro: 
A partir da condutância e da temperatura medidas, o Protos calcula automaticamente 
o fator de célula. A dependência da temperatura da solução de calibração é levada em 
conta. 

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

AVISO!
• Utilize apenas soluções de calibração novas! A solução de calibração utilizada deve 

ter sido selecionada durante a configuração de parâmetro.
• A precisão da calibração depende exclusivamente da detecção exata da temperatura 

da solução de calibração. Utilizando uma temperatura medida ou aplicada, o Protos 
determina o valor nominal para a solução de calibração de uma tabela armazenada.

• Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!
• Para a determinação exata do fator de célula, aguarde até que o sensor de tempera-

tura e a solução de calibração tenham a mesma temperatura.

Certifique-se de observar durante a calibração:
• Se a condutância ou a temperatura medidas oscilarem muito, a calibração será inter-

rompida após 2 min.
• Se aparecer uma mensagem de erro, terá de ser repetida a calibração.

Ajuste: Assumir os valores determinados pela calibração
• Quando os valores determinados pela calibração estiverem corretos, devem ser assu-

midos para ajustar o analisador.
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Menu Tela Calibração automática

Selecionar o menu de calibração
Selecionar "sensor CONDI"

Selecione o método de calibração:  
"Automático com solução padrão de cal", 
confirme pressionando enter.

Exibição da solução de calibração selecio-
nada.
Se foi selecionado o ajuste manual de 
temperatura, aplicar a temperatura de 
processo. Insira o sensor na solução de 
calibração.

Iniciar a calibração pressionando a tecla 
de função ou enter.

A calibração está em execução.
A tela mostra:
• Temperatura de calibração
• Valor da tabela da solução (condutivi-

dade versus temperatura de cal.)
• Tempo de resposta

Sensor CONDI

Voltar

025,0 °C
0250 mS/cm

Introdução manual de solução de cal.
Calibração do produto
Introdução de dados - sensor pré-medido

Automático com solução padrão de cal.

Automático
Mergulhar o sensor em solução

025,0 °C
0250 mS/cm

CT considerado automaticamente

depois “Iniciar” calibração.

Iniciar

NaCl saturado

Voltar

Solução de calibração

Automático
Calibração em execução

25,6°C
0250 mS/cm

Correção do fator de célula

Temp de calibração +025,0°C
Valor de tabela da solução
Tempo de resposta 0003s

Aplicar a temp  de cal +025,0°C

0,020 mS/cm

RepetirConcluir

Registro dos dados de calibração
Calibração

25,6°C
0250 mS/cm

Modo de cal
Temp cal

31/05/10  11:37

Condutividade
Fator de célula

+025.6°C
Automático

AjustarConcluir

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição.

27450 /cm
0,249 mS/cm

Substituição do sensor

Correção de zero
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Calibração / Ajuste CONDI
Introdução manual de solução de cal.

Introdução manual de solução de cal.
Para calibração com introdução manual da condutividade da solução de calibração, 
o sensor é mergulhado em uma solução de calibração. O Protos determina um valor 
de condutividade/temperatura de calibração. Logo após, deve ser aplicado o valor de 
condutividade da temperatura corrigida da solução. Após isso, consulte a tabela CT da 
solução de calibração a condutividade para a temperatura exibida. Os valores interme-
diários de condutividade devem ser interpolados. O Protos calcula automaticamente o 
fator de célula.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

AVISO!
• Utilize apenas soluções de calibração novas!
• A precisão da calibração depende exclusivamente da detecção exata da temperatura 

da solução de calibração.
• Observe o tempo de resposta do sensor de temperatura!
• Para a determinação exata do fator de célula, aguarde até que o sensor de tempera-

tura e a solução de calibração tenham a mesma temperatura.

Certifique-se de observar durante a calibração:
• Se a condutância ou a temperatura medidas oscilarem muito, a calibração será inter-

rompida após 2 min.
• Se aparecer uma mensagem de erro, terá de ser repetida a calibração.

Ajuste: Assumir os valores determinados pela calibração
• Quando os valores determinados pela calibração estiverem corretos, devem ser assu-

midos para ajustar o analisador.
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Menu Tela Introdução manual de solução de cal.

Selecionar o menu de calibração
Selecionar sensor CONDI

Selecione o método de calibração: 
"Introdução automática com solução de 
cal", confirme pressionando enter.

Se foi selecionado o ajuste manual de 
temperatura, aplicar a temperatura de 
processo.
Mergulhar o sensor em solução de cal. 
Iniciar a calibração pressionando a tecla 
de função ou enter.

Aplicar a condutividade.
Finalizar a calibração pressionando 
e a tecla de função "Concluir". 

A calibração está em execução.
A tela mostra:
• Temperatura de calibração
• Tempo de resposta

Sensor CONDI

Voltar

025,0 °C
0,020 mS/cm

Calibração do produto
Introdução de dados - sensor pré-medido

Automático com solução padrão de cal.
Introdução manual de solução de cal.

Introdução manual
Mergulhar o sensor em solução de cal.
depois, "Iniciar" a calibração

24,9 °C
0,020 mS/cm

IniciarVoltar

Temp medida de cal +24,9°C

Introdução manual
Calibração em execução.
Determinar valores de cond/°C

24,9 °C
0,020 mS/cm

Temperatura de calibração +24.°C
Tempo de resposta 0001s

Introdução manual
025,0 °C
0,020 mS/cm

ConcluirRepetir

Condutividade 

Aplicar solução de calibração

Temp medida de cal
para temperatura correta!

+025,0 °C

0251 mS/cm

Substituição do sensor

Registro dos dados de calibração
Calibração

25,6°C
0250 mS/cm

Modo de cal
Temp cal

31/05/10  11:37

Condutividade
Fator de célula

+025,6°C
Introdução manual

Ajustar Concluir

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição.

27450 /cm
0,249 mS/cm

Correção de zero
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Calibração / Ajuste CONDI
Calibração do produto

Calibração do produto
Quando o sensor não pode ser retirado - ex.: por razões de esterilização (para processos 
biotecnológicos), seu fator de célula pode ser determinado com "amostragem".
Ao fazer isso, o valor do processo medido atualmente é armazenado pelo Protos.
Logo após isso, é recolhida a amostra do processo. O valor de amostra deve ser medido 
nas condições de processo (mesma temperatura!). O valor determinado é aplicado no 
sistema de medição. A partir da diferença entre o valor de processo e o valor de amos-
tra, o Protos calcula o fator de célula do sensor de condutividade.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

• Calibração do produto sem correção CT.
Recolha uma amostra do processo. O valor de medição da amostra é determinado à 
temperatura a qual foi recolhida ("Temperatura da amostra", ver a tela). Depois disso é 
necessário regular a amostra correspondente no laboratório. A compensação de tem-
peratura no medidor de comparação deve ser desligada (CT =0%/K).
• Calibração do produto com correção CT Tref = 25 °C
Recolha uma amostra do processo. Ao medir em laboratório (CT linear), certifique-se de 
que os mesmos valores sejam definidos para a temperatura de referência e o coeficien-
te de temperatura no medidor de comparação e no Protos. Além disso, a temperatura 
de medição deve corresponder à temperatura de amostra (ver a tela). Transporte a 
amostra em um recipiente isolado (Dewar).

AVISO!
A calibração do produto pode ser realizada apenas se o fluido de processo for estável. 
Significa que, por exemplo, que não há reação química que tenha um efeito na con-
dutividade do processo. Em temperaturas elevadas, os valores de amostra também 
podem ser inválidos devido à evaporação.
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Menu Tela Calibração do produto

Selecionar o menu de calibração
Selecionar sensor CONDI

Selecione o método de calibração:  
"Calibração do produto",  
confirme pressionando enter.

Etapa 1
Recolha a amostra.
Salve o valor medido e a temperatura no 
momento da amostragem (Tecla de fun-
ção "Salvar" ou enter).
O analisador retorna automaticamente à 
seleção do modo de calibração.
Pressione meas para retornar à medição.

Exceção:
O valor de amostra pode ser medido 
no local e aplicado imediatamente. 
Após isso, pressione a tecla de função 
"Introduzir".

Etapa 2
O valor de laboratório foi medido. 
Quando abrir o menu de calibração do 
Produto novamente, aparecerá ao lado a 
tela: Aplicar o valor de referência ("Valor 
de lab."). Confirmar com "OK" ou repetir a 
calibração.

Sensor CONDI

Voltar

25,0 °C
0,249 mS/cm

Introdução de dados - sensor pré-medido

Automático com solução padrão de cal
Introdução manual de solução de cal.
Calibração do produto

Calibração do produto
Fluido de cal: Produto
Cal. pela coleta de amostra

25,0 °C
0,249 mS/cm

IniciarVoltar

e aplicar a condutividade

Calibração do produto
Etapa 1: Amostragem
"Salvar" o valor de amostra

25,0 °C
0,249 mS/cm

SalvarIntroduzir

"Introduzir" o valor de laboratório
Condutividade
Temperatura

0,000µS/cm
 25,0 °C

Calibração do produto
Etapa 2: Valor de laboratório
Introduzir o valor de lab. da amostra

25,0 °C
0,249 mS/cm

OKCancelar

Valor de lab. 0.249mS/cm

sem compensação de temp

Registro dos dados de calibração
Calibração

25,6°C
0250 mS/cm

Modo de cal
Temp cal

05/31/10  11:37

Condutividade
Fator de célula

+025,6°C
Calibração do produto

AjustarConcluir

Ajuste
Pressionar "Ajustar" para assumir os valo-
res determinados durante a calibração 
para cálculo das variáveis de medição.

27450 /cm
0,249 mS/cm

Substituição do sensor

Correção de zero
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Calibração / Ajuste CONDI
Introdução de dados dos sensores pré-medidos

Introdução de dados dos sensores pré-medidos
Introdução do fator de célula e ponto zero de um sensor, relacionada em 25 °C, 
1013 mbares.

Durante a calibração o módulo fica no modo HOLD.
As saídas de corrente e os contatos de relé do módulo agem como configurado 
(Módulo BASE).

Se estiver ativada a medição de concentração, este menu também mostra o valor de 
contração e ajusta diretamente, dependendo do fator de célula.  
Isso permite a calibração direta do valor de concentração.

Menu Tela Introdução de dados  
de sensores pré medidos

Selecionar: Sensor CONDI
Durante a calibração, as correntes de saída 
(1 e 2), contatos de limite e a saída do con-
trolador estão no modo HOLD. 
Pressione enter para confirmar.

Selecionar “Introdução de dados”  
método de calibração.

Pressione enter para confirmar.

Aplicar o fator de célula do sensor pré-
-medido.
Confirmar com "OK" ou repetir a calibra-
ção.

Calibração

Voltar

25,0°C

Módulo PH 3400-035

Info

0,225 mS/cm

Sensor CONDI

Sensor CONDI

Voltar

25,0 °C
0,225 mS/cm

Calibração do produto

Automático com solução padrão de cal.
Introdução manual de solução de cal.

Introdução de dados
Temperatura

25,6°C
0,225 mS/cm

Condutividade
+25,6°C
0,225 mS/cm

Introdução de dados - sensor pré-medido

Fator de célula 1.000

Concluir

Substituição do sensor

Correção de zero
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Calibração de sensores

Visto que o fator de célula provoca variações relacionadas à produção, o sensor des-
montado deve ser calibrado com uma solução de calibração (ex.: NaCl saturado).

• Quando montado em espaço restrito (distância mínima alcançada), o sensor deve ser 
calibrado quando montado, desde que o resultado do fator de célula tenha se altera-
do. Método de calibração: "Calibração do produto"

Correção Zero CONDI

Menu Tela Introdução de dados  
de sensores pré-medidos

Durante a calibração, as correntes de saída 
(1 e 2), contatos de limite e a saída do con-
trolador estão no modo HOLD. 
Pressione enter para confirmar.

Selecionar método de calibração “Correção 
de zero”. Pressione enter para confirmar.
O desvio permitido do ponto zero depen-
de do tipo de sensor.  
Para o SE 670, é  ± 0,050 mS/cm.  
Pressione Ajuste para assumir os dados de 
calibração.

Calibração

Voltar

25,0°C

Info

0,225 mS/cm

Módulo OXY 3400-067
Sensor CONDI

Sensor CONDI

Voltar

25,0 °C
0,225 mS/cm

Calibração do produto

Automático com solução padrão de cal.
Introdução manual de solução de cal.

Correção de zero
Introdução de dados: sensor pré-medido
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Menu Tela Manutenção

Do modo de medição: 
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecione manutenção usando 
as teclas de seta, confirme pressionando 
enter.
Cód. de acesso 2958 (Para alterar o cód. 
de acesso: Parametrização/Controle 
do sistema/Introdução do código). 
Selecionar depois "sensor CONDI".

Ajuste do sensor de temperatura
Certifique-se de que a temperatura de 
processo está medida precisamente 
usando um termômetro de referência 
calibrado (precisão melhor que 0,1°C) 
ao realizar um ajuste! O ajuste sem uma 
medição precisa poderá resultar em 
desvios consideráveis na tela do valor 
medido!

Monitor do sensor
Durante a manutenção, o monitor do 
sensor permite a validação do sensor 
mergulhado-o em uma solução conheci-
da, por exemplo, e verificação dos valores 
medidos.

Monitor do sensor

Voltar

25,6°C
0,245 mS/cm

Resistência (cf=1)
Condutância (cf=1)
RTD

1,983 MOhm
0,504 µS
1,067 kOhm

Ajuste do sensor de temp
Aplicar a temp. de processo medido

25,6°C
83,3 %Ar

Temperatura

Cancelar

25,6 °C
Temp. de processo: +025,6°C

OK

Seleção do menu

Voltar para Medição

25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

0,245 mS/cm

Manutenção CONDI 
Monitor do sensor / Ajuste do sensor de temp
Nota: Modo HOLD ativado.

Temperatura 25,6 °C

Ajuste ativo
Desvio

23/04/10  13:23
000,0 °C
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Menu Tela Monitor do sensor

Abrir o menu de diagnóstico
Do modo de medição: 
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecionar diagnóstico usando 
as teclas de seta, confirmar pressionando 
enter. Selecionar depois, sensor CONDI.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. Mensagens definidas como “Favorito” 
podem ser acessadas diretamente do 
modo de medição usando uma tecla de 
função. Selecionar:  
Parametrização/Controle do sistema/ 
Matriz das funções de contr.

Monitor do sensor
Exibe os valores atualmente medidos 
pelos sensor. Função importante para 
diagnóstico e validação!

Seleção do menu

Voltar para Medição

Selecionar: [enter]

Lingua

Sensor CONDI

Voltar

Registrar cal.
Monitor de desgaste do sensor

Monitor do sensor

Diagnóstico CONDI 
Monitor do sensor

25,6°C
0,245 mS/cm

25,6°C
0,245 mS/cm

Monitor do sensor

Voltar

25,6°C
0,245 mS/cm

Excluir favorito

Resistência (cf=1)
Condutância (cf=1)
RTD

1,983 MOhm
0,504 µS
1,067 kOhm

Temperatura 25,6 °C

CONDI (Sensor SE 670)
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Menu Tela Registro cal

Registro calibração
Dados da última calibração, adequada 
para documentação para ISO 9000 e GLP.

Registro cal

Voltar

25,6°C
0,245 mS/cm

Ajuste ativo
Modelo de sensor
Número de série

06/09/10  14:06

0077123
Modo de cal
Fator de célula 

Diagnóstico CONDI
Registro cal

Cal. do produto
6,2

SE670
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Menu Tela Histórico, configuração de fábrica

Configuração, Geral
Parametrização / Controle de Sistema / Histórico
Nota: Modo HOLD

Histórico 
Selecionar quais mensagens serão regis-
tradas no histórico.  
Os últimos 50 eventos com data e hora 
são registrados.  
O que permite a documentação do con-
trole de qualidade para ISO 9000 e segs.  

O histórico pode ser acessado no menu 
Diagnóstico (Fig.)
Ao pressionar a tecla de função à direita a 
tela mostra o identificador da mensagem.

Função Adicional SW 3400-104: 
Histórico estendido para registro de 
dados no cartão SmartMedia (TAN).

Histórico (Administrador)

Voltar

Apagar histórico

NãoRegistrar falha

Registrar aviso

Sim

NãoSim

Histórico

Voltar

13/04/10 09:50 Medição ativada

13/04/10 17:52 Medição ativada
12/04/10 17:44 Parametrização ativa

13/04/2010 9:36 Parametrização ativa

12/04/2010 17:04 Medição ativada
12/04/10 17:40 Código de acesso errado 

12/04/2010 16:53 Diagnóstico ativado

Configuração de fábrica
Permite o reajuste dos parâmetros para 
configurações de fábrica. Ao abrir este 
menu, o analisador exibe um aviso (Fig.).

Ajuste da fábrica (Administrador)

Voltar

O ajuste da fábrica elimina 
todos os seus parâmetros!

Sistema de medição NãoSim

Histórico

Ajuste da fábrica

25,6 °C
83,1 % Ar

25,6 °C
83,1 % Ar

25,6 °C
83,1 % Ar

Histórico

Voltar

F223 13/04/10 09:50 Diagnóstico ativado

F224 12/04/10 17:52 Medição ativada
F222 13/04/10 09:36 Parametrização ativa

25,6 °C
83,1 % Ar
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• Selecione "Curva", p. ex., “linear”:  
A variável medida é representada por 
uma curva de saída de corrente linear.   
A faixa desejada da variável medida deve 
ser especificada em “Início" e “Fim".

Saídas de Corrente, Contatos, Entradas OK
Selecionar menu: Parametrização/Módulo BASE
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela Parametrização 
Módulo BASE

• Selecione a variável medida

Saída de corrente

[pH]

20

  4
140

Designação dos Valores Medidos: Início (4 mA) e Término (20 mA)

[pH]

20

  4
75

[mA]

Exemplo 1: Faixa do pH 0 - 14 Exemplo 2:  Faixa do pH 5 - 7 
   Vantagem: Resolução superior na faixa de interesse

[mA]

Para configurar uma saída de corrente
• Abre a parametrização
• Entre o código de acesso
•  Selecione "Módulo BASE"
•  Selecione "Saída de corrente ..."

Módulo BASE (Administrador)
19,2°C

Voltar

Contato K2 (NAMUR HOLD)

Contato K4 (Falha NAMUR)
Contato K3 (Manutenção NAMUR)

pH 7,00

Saída de corrente l2

Contato K1 (Limite)
Entradas OK1, OK2 

Bloquear

Saída de corrente l1 (Administrador)

OK

19,0 °C
pH 7,00

Variável

Saída

Cancelar

Curva  Linear
°C

Trilinear
Função
Tabela

Saída de corrente l1 (Administrador)

OK

19,0 °C
pH 7,00

Curva
Saída

Comportamento durante mens

Iniciar

Cancelar

Variável

°C
Ur
S/cm
°C
g/kg

Off
pH

Fim
Inicio

Finalizar

Filtro de saída

5 7

Saídas de corrente

Módulo BASE
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[%]

100

Início Fim

0

Saída de corrente
Y

X
Variável do processo

[%]

100

Início Fim

0

Saída de corrente
Y

X
Variável do processo

2º vértice Y

1º vértice Y

2º vértice X

1º vértice X

• Característica linear
 A variável do processo é representada por uma curva de saída de corrente linear.

• Nota: Característica bilinear
  Para uma característica bilinear, parâmetros idênticos são aplicados para os dois 

vértices (1º vértice, 2º vértice). 

• Característica trilinear
 Devem ser aplicados dois vértices adicionais:

Saídas de Corrente: Características
Selecionar menu: Parametrização/Módulo BASE
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Saída de corrente (4 a 20 mA) =   16 mA + 4 mA

[%]

Entrada para "ponto 50%":
ex.:  
10% do valor medido

Fim

0

Saída de corrente
Y

X
Variável do processo

• Característica da função
  Característica não linear da saída de corrente: permite medições ao longo de várias 

décadas, ex.: medição de valores muito baixos com uma alta resolução e valores 
elevados com uma baixa resolução.  
Necessário: Introduzir um valor para 50% da saída de corrente.

100

50

Equação

(1+K)x

1+Kx
E + S - 2 * X50%

X50% - S
K =

M - S

E - S
x =

S: Valor inicial em 4 mA
X50%: 50% do valor em 12 mA (faixa da saída de corrente de 4 a 20 mA)
E: Valor final em 20 mA
M:  Valor medido

Curva de saída logarítmica ao longo de uma década: 
S: 10% do valor máximo
X50%: 31,6 % do valor máximo
E: Valor máximo

Curva de saída logarítmica ao longo de duas décadas: 
S: 1 % do valor máximo
X50%: 10% do valor máximo
E: Valor máximo
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Filtro de Saída
Intervalo de tempo

Filtro da média de tempo
Para suavizar a saída da corrente, pode ser ligado um filtro passa baixa com intervalo 
ajustável de tempo. Quando houver um salto na entrada (100%), o nível de saída será 
63% depois que o intervalo de tempo for atingido.
O intervalo de tempo pode ser estabelecido de 0 a 120 seg. Se o intervalo de tempo for 
estabelecido em 0 seg., a saída de corrente segue diretamente para a entrada. 

Nota:
O filtro age apenas na saída de corrente e no valor da corrente da tela secundária, não 
na tela de medição, nos valores limites ou no controlador!

Intervalo de tempo 0 ... 120 seg.

0 (4) - 20 mA
Variável de  
processo
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Sinais NAMUR: Saídas de Corrente
Comportamento durante mensagens: HOLD, sinal 22mA

Comportamento durante mensagens

Saída de corrente
[mA] "fixo (22 mA)"

HOLD

22

4

"Último valor med."

HOLD

Dependendo da configuração (“Mensagens”) 
as saídas assumem um dos seguintes estados:
• Valor atual (instantâneo)
• Último valor medido (função HOLD)
• Valor fixo (22 mA)
Em caso de sinal de falha, um sinal de 22 mA pode 
ser gerado para a variável de processo selecionada  
(1º valor primário).

HOLD

"Valor atual"

Comportamento durante mensagens

OK

19,0°C
83,1 % Ar

Mensagem 22mA

Cancelar

HOLD

22 mA fixo

Valor atual
Último valor med.

Mensagem quando a faixa de corrente é excedida
Na entrega, é gerada uma mensagem "Solicitação de manutenção" (Aviso) quando a 
faixa de corrente é excedida (< 3,8 mA ou > 20,5 mA). Esta configuração pode ser alte-
rada no menu Parametrização do respectivo módulo de medição em "Mensagens". 

Para gerar uma mensagem de falha, deve ser definido o monitoramento do valor limite 
para "Limites Variáveis". Parametrização - <módulo de medição> - Mensagens - Limites 
variáveis - Limite de falha ...  

Introduza valores-limite de falha iguais aos da saída de corrente:
Parametrização - Módulo BASE - Corrente de saída - Unid. med. Início / Fim.
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Sinais NAMUR: Contatos de Relé
Falha, necesidade de manutenção, HOLD (verificação de função)

Falha está ativada  
quando um valor tiver excedido (ou não alcançado) um valor configurável "Falha Limit 
Hi" ou "Falha Limit Lo", quando o valor medido estiver fora da faixa ou em outras men-
sagens de falha. Significa que o equipamento não opera mais adequadamente ou que 
os parâmetros do processo alcançaram um valor crítico.  
Falha está desabilitada durante HOLD (Verificação de função).

Necesidade de manutenção está ativada
quando um valor tiver excedido (ou não alcançado) um valor configurável "Aviso Limit 
Hi" ou "Aviso Limit Lo", ou quando outras mensagens de advertência estiverem ativa-
das. Significa que o equipamento ainda está operando adequadamente, mas deve ser 
efetuada manutenção, ou que os parâmetros do processo alcançaram um valor que 
exige intervenção. A advertência está desabilitada durante HOLD (Verificação de fun-
ção).

HOLD está ativado: 
• durante a calibração
• durante a manutenção (fonte de corrente, manutenção dos pontos de medição)
• durante a configuração, no nível Operador e no nível Administrador
• durante um ciclo de lavagem automática

Na entrega, as saídas de relé sem potencial do módulo BASE são designadas para os 
sinais NAMUR:
Falha Contato K4, normalmente fechado  

(sinalizando falha de corrente)
Neces. de manutenção Contato K3, contato normalmente aberto
HOLD Contato K2, contato normalmente aberto

Sinais NAMUR: Configurações de fábrica dos contatos
• Abra o menu "Parametrização"
•  Nível do administrador
•  Selecione "Módulo BASE" (Fig.)
  Pode ser definido um tempo de atraso para "Necesidade 

de manutenção" e "Falha",  
Se for liberada uma mensagem de alarme, o contato 
estará ativado apenas após expirar este tempo de atraso. 

Módulo BASE (Administrador)
Saída de corrente l1

Voltar Bloquear

pH 7,00

Contato K4
Saída de corrente l2

Contato K3

19,0°C

(Falha NAMUR)

Contato K2
Contato K1

(Manutenção NAMUR)
(NAMUR HOLD)
(Limite)
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Contatos de Relé: Interligação de Proteção

1

23

1 2

3

Aplicações típicas CA
com carga indutiva

1 Carga
2 Combinação RC, ex.: RIFA PMR 209
  Combinações típicas RC  

ex.: 
capacitor 0,1 µF 
resistor 100 ohms / 1 W

3 Contato

Cuidado!
Certifique-se de que as classificações máximas dos contatos do relé não excedam 
durante o chaveamento!

Interligação de proteção dos contatos do relé
Os contatos do relé estão sujeitos à erosão elétrica. Especialmente com cargas indu-
tivas e capacitivas, a vida útil dos contatos serão reduzidas. Para supressão de faíscas 
e centelhas, deverão ser usados componentes como combinações RC, resistores não 
lineares, resistores em série e diodos.

Informação referente aos contatos de relé
Na entrega, os contatos de relé são adequados para pequenas correntes de sinal (apro-
ximadamente 1 mA). Se correntes acima de 100 mA são ligadas, o revestimento doura-
do é queimado durante este processo. Em seguida, os contatos não estarão confiáveis 
para ligar em correntes baixas.
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Contatos de Relé
Parametrização/Módulo BASE/Contatos de relé

O módulo BASE fornece 4 contatos de relé (capacida-
de de carga máxima CA/CC, cada um com 30 V / 3 A).
O Contato 4 está previsto para mensagem de falha. 
Pode ser definido o procedimento de comutação 
(normalmente aberto ou fechado), assim como um 
atraso ao ligar ou desligar.

As configurações default dos contatos de relé 
definidas pelo usuário do módulo BASE:
K3:  Necesidade de manutenção NAMUR
K2:  NAMUR HOLD (checagem de função)
K1:  Valor limite

K1-K3 são definidos pelo usuário (“Utilização”):
• Manutenção NAMUR
• NAMUR HOLD
• Valor limite
• Contato de lavagem
• Conjunto do parâmetro B ativo
• Saída USP (Apenas módulo COND)
• Registrador KI ativado
• Sensoface
• Controle do alarme

Menu Tela  Configuração dos contatos de relé

Contatos, utilização
• Abra o menu Parametrização.
• Introduza a senha
• Selecione "Módulo BASE"
• Selecione "Contato ..."
• "Utilização" (Fig.)

Módulo BASE

Alarme (K4)

K1

K2

K3

Contato K1 (Administrador)
19,2°C

Voltar

Histerese

Variável
Valor limite

pH 7,00

Utilização

Direção efetiva
Tipo de contato

Valor limite

Manutenção NAMUR
NAMUR HOLD

Contato de lavagem
Conj. de parâm. B ativo
Saída USP

Função dos contatos:  
Veja a etiqueta do  
módulo BASE

Contatos de relé
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Módulo BASE (Administrador)
Saída de corrente l1

Voltar Bloquear

pH 7,00

Contato K4
Saída de corrente l2

ContatoK3

19,0°C

(Falha NAMUR)

Contato K2
Contato K1

(Manutenção NAMUR)
(     Sensoface)
(     Sensoface)

Contatos de Relé: Mensagens Sensoface
Parametrização/Módulo BASE/Contatos/Utilização/Sensoface

Configuração dos contatos
• Exemplo: "N/A" (norm. aberto)
• Especifique um atraso para ligar e 

desligar.

Menu Tela Configuração (Sensoface)

Contatos, utilização
• Abra o menu Parametrização.
• Introduza a senha
• Selecione “Módulo BASE”.
• Selecione o contato (ex.: K1)
• Designe a um contato uma mensagem 

Sensoface do módulo de medição 
desejado.

Contato K1 (Administrador)
19,2°C

Voltar

Histerese

Variável
Valor limite

pH 7,00

Utilização

Direção efetiva
Tipo de contato

Valor limite

Manutenção NAMUR
NAMUR HOLD

       Sensoface
Conjunto parâm. B ativo
Saída USP

Contato K1 (Administrador)
19,2°C

Voltar

Atraso OFF
Atraso ON

pH 7,00

Utilização
Tipo de contato

0010 s

Sensoface
N/A

0010 s

Designar mensagens Sensoface aos 
contatos
Quando for usado mais de um módulo de 
medição, as mensagens do Sensoface dos 
módulos podem ser designados a dife-
rentes contatos.
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Configurar contato de lavagem
• Configure o intervalo de lavagem
• Configure a duração da lavagem
• Durante a "espera" definida, o modo 

HOLD fica ativo.
• Selecione o tipo de contato 

(ex.: "N/A" = norm. aberto)

Contato de Lavagem
Parametrização/Módulo BASE/Contatos/Utilização/Contato de lavagem

Menu Tela Configuração do contato de lavagem

Contatos, utilização
• Abra o menu Parametrização.
• Introduza a senha
• Selecione “Módulo BASE”.
• Selecione o contato (ex.: K1)
• "Contato de lavagem" (Fig.)

Contato K1 (Administrador)
19,2°C

Voltar

Histerese

Variável
Valor limite

pH 7,00

Utilização

Direção efetiva
Tipo de contato

Valor limite

Manutenção NAMUR
NAMUR HOLD

Contato de lavagem
Conj. parâmetro B ativo
Saída USP

Contato K1 (Administrador)
19,2°C

Voltar

Duração da lavagem

Intervalo de lavagem
Tempo antes lavagem

pH 7,00

Utilização

Tempo antes medição
Tipo de contato

0010 s

Contato de lavagem
000.0 h

0010 s
N/O

0016 s

Observação ao configurar a função contato de lavagem
• O modo HOLD (durante a configuração dos parâmetros) atrasa a execução da função 

"Contato de lavagem".
• Até 3 funções de lavagem (contatos K1 a K3) podem ser configuradas independente-

mente.
• As funções de lavagem não são sincronizadas umas com as outras.

HOLD

Contato Kx

Espera

Lavagem

Atraso p/ desligar

Tempo de resposta

Contato de lavagem
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Valor Limite, Histerese, Tipo de Contato
Parametrização/Módulo BASE/Contatos/Utilização

Menu Tela Utilização como valor limite

Saída de relé: Valor limite
• Abra o menu Parametrização.
• Introduza a senha
• Selecione “Módulo BASE”.
• Selecione "Contato ..."
• "Utilização: Alarme" (Fig.)

Valor limite
Nível mínimo

Histerese +

Valor limite

Contato

0

1

Sinal

Valor limite
Nível máximo

Histerese -

Sinal

Valor limite

Contato

0

1

Tipo de contato
Especificar: contato normalmente aberto (N/A) ou contato normalmente fechado (N/F)

Contato K1 (Administrador)
19,2°C

Voltar

Histerese

Variável
Alarme

pH 7,00

Utilização

Nivel
Tipo de contato

Alarme

Manutenção NAMUR
NAMUR HOLD

Contato de lavagem
Conjunto parâm. B ativo
Saída USP

Histerese
Faixa de tolerância no valor limite, dentro do qual o contato não está acionado.  
Isso serve para obter procedimento de comutação apropriado na saída
e dissipa pequenas oscilações nas variáveis medidas (Fig.)  

Ícones na tela de medição
Valor medido cai abaixo do limite:Valor medido excede o limite:



169

Entradas OK1, OK2: Especificar Nível
Parametrização/Módulo BASE/Entradas OK1, OK2
Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Menu Tela Configuração das entradas OK

Utilização OK1
• Abra o menu Parametrização.
• Introduza a senha
• Selecione "Módulo BASE"
• Selecione "Entradas OK1/OK2"
• Selecione "Utilização OK1"

Nível de comutação de OK1/OK2
• Abra o menu Parametrização.
• Introduza a senha
• Selecione "Módulo BASE"
• Selecione "Entradas OK1/OK2"
• Especif. o nível de comutação ativo

O módulo BASE fornece 2 entradas digitais (OK1, 
OK2). As seguintes funções (dependendo da configu-
ração) podem ser iniciadas via sinal de controle:

• OK1: “Deslig” ou “HOLD”
• OK2: Selecione: Controle do sistema /  

Matriz das funções de controle  
("Deslig", Conjunto do parâmetros A/B,  
Iniciar registrador Kl")

É preciso especificar o nível de comutação do sinal 
de controle: (ativo 10 a 30 V ou ativo < 2)

Módulo BASE

OK1

OK2

OK1

OK2

OK

Entradas OK1, OK2 (Administrador)
19,2°C

Voltar

Utilização OK2

83,1 % Ar

Utilização OK1 Deslig
HOLD

Para utilização OK2 ver
“Matriz das funções de contr."

Entradas OK1, OK2 (Administrador)
19,2°C

Voltar

Utilização OK1

83,1 % Ar

Entrada OK1 ativo 10 ... 30 V
ativo < 2 V

Para utilização OK2 ver
“Matriz das funções de contr."

HOLD

Entrada OK2

OK

Entradas OK1,OK2
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Comutação de Conj. de Parâmetros via OK2
Parametrização / Controle de Sistema / Matriz das funções de controle
Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Conjuntos de Parâmetros
Dois conjuntos completos de parâmetros (A, B) estão armazenados no analisador. 
Pode ser chaveado entre os conjuntos de parâmetros usando a entrada OK2. 
O conjunto ativado atualmente pode ser sinalizado por um contato de relé.  
Um ícone na tela de medição exibe qual conjunto de parâmetro está ativo:   
        ou

Menu Tela Conjuntos de parâmetros

Sinalização de conjunto de parâmetros 
ativo via relé
• Abra o menu Parametrização.
• Módulo BASE
• Selecione contato 
• Utilização: "Conj. parâm. B".

Selecionar conj. de parâmetros (A, B) 
via entrada OK2
• Abra o menu Parametrização.
• Controle do sistema
• Matriz das funções de controle
• Selecione "OK2"
• Conecte "Conjunto do parâm. A/B"

Contato K3 (Adm.)

Cancelar

24,8°C

Tipo de contato

OK

Manutenção NAMUR!Utilização

Atraso para ligar
NAMUR HOLD
Valor limite
Contato de lavagem
Conj. parâm.  B ativo
Saída USP

83,1 % Ar

Atraso para desligar

Nota
A seleção não teve efeito ao funcionar no cartão SmartMedia com SW 3400-102.

24,8°C

Tecla prog. esq

83,1 % Ar

Voltar Ligar

Matriz das funções de contr. (Adm.)

Entrada OK2

Tecla prog. dir.
Profibus DO 2

ParSet Reg KI      Fav Unical
– –

–
–
––

Comutação de conjuntos de 
parâmetros
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Visão Geral dos Componentes do Sistema
Controle da Sonda

O sistema de análise de processo totalmente automatizado consiste dos seguintes com-
ponentes:
• Protos 3400 (sistema de análise de processo modular)
• Unical 9000/Uniclean 900 (controle automático de sensores retráteis)
•  Ceramat WA 150 (sonda retrátil com vedação cerâmica ao processo) ou  

SensoGate WA 130 

O sistema é operado do Protos 3400. São fornecidos quatro modos de operação:  
calibração, parametrização, manutenção e diagnóstico.

O módulo FIU 3400(X)-140/141 consiste de 2 grupos funcionais: 
• circuito de medição
• controle do sensor

pH
25.6 °C09.03.07

Protos 3400
Controlador de sondas 

ex.: Unical 9000

Chave 
Serviço

Max. 10 m

Max. 10 m

Para o sensor (pH/temp) máx. 20 m

Fo
nt

e 
de

 a
lim

en
ta

çã
o

A
r c

om
pr

im
id

o

Ág
ua

 d
e 

la
va

ge
m

Sonda, ex.: 
Ceramat WA 150
com sensor de pH

Adaptador de fluídos
com bombas dosadoras 
(tampão de calibração, 
agente de limpeza)

Conexão de fluidos
Max. 10 m 
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Visão Geral dos Componentes do Sistema
Unidade básica Protos 3400 e o módulo controlador FIU 3400(X)-140/141  
para as sondas retráteis e controlador de sonda Unical 9000 / Uniclean 900

Entrada 
módulo SMARTMEDIA

Protos 3400

OK 1 OK 2

Contatos
K1, K2, K3

Alarme
K4

I 2

mA

I 1VariPower

0(4) ... 20 mA

pH

Temp
Entrada 
módulo

Entrada 
módulo

mA

0(4) ... 20 mA

Unical 9000
ou

Uniclean 900

Sonda

Sensor Memosens

Unical

Memosens 
interface

pH, ORP
MΩ, kΩ
Temp

Interface

Módulo  
FIU 3400(X)-
140/141

Unidade básica Protos 3400. O módulo FIU 3400(X)-140/141 está localizado em uma 
das entradas para os módulos.

Módulo controlador FIU 3400(X)-140/141 para bloqueios de sensor
e controladores de sensor Unical 9000 / Uniclean 900:
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Controle da Sonda através do Módulo FIU 3400-141
Blocos de Função do Circuito de Medição e do Controle da Sonda

O Protos 3400(X) é um sistema de análise de processo modular.
Documentação atualizada do produto: www.knick.de

Para um acesso direto às descrições de funções relativas aos controladores de sondas 
Unical 9000 / Uniclean 900, consulte a visão geral no verso da página deste manual.

Você pode documentar suas configurações específicas para os controladores de son-
das Unical 9000 / Uniclean 900 na planilha Excel do CD-ROM (integrado com o Protos 
3400(X).

Blocos de Função do Circuito de Medição e do Controle de Sonda

Controle de Sonda
Através de uma interface RS-485 o módulo FIU 3400-141 permite ativar o controlador 
de sondas Unical 9000 para medição de pH, limpeza e calibração totalmente automa-
tizadas ou o controlador de sondas Uniclean 900 para medição de pH e limpeza total-
mente automatizadas. 

Circuito de Medição
O módulo FIU 3400-141 fornece duas interfaces RS-485 para conexão aos sensores digi-
tais (Memosens).

Este manual descreve a funcionalidade total do módulo FIU 3400-141 correspondendo 
aos seguintes grupos de menu:
• Calibração
• Manutenção
• Parametrização
• Diagnóstico
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Unical 9000
Uniclean 900

Módulo Protos
FIU 3400-141

17

18

19

20

RS 485 A

RS 485 B

GND

6,8 V 
(aliment.)

RS 485 A

RS 485 B

GND

Potência

Verde

Amarelo

Marrom

Branco

Conexão do Controlador de Sondas
Controlador de Sondas para Medição, Limpeza e Calibração Totalmente Automatizadas

Controladores de Sondas Unical 9000 / Uniclean 900
Os controladores de sondas Unical 9000 / Uniclean 900 vêm com manuais  
de instalação, download grátis no site www.knick.de.

16

17

18

19
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Configuração: Modos de Operação
Configuração: Especificação do modo de operação.
Nota: Modo HOLD ativado.

Menu Tela Configuração de parâmetro

Selecionar Modo de Operação
Selecionar o modo de operação usando 
as teclas de seta, confirme pressionando 
enter. 

Para assumir as novas configurações,   
o analisador reiniciará.

Graças ao método “Plug & Measure”, um sensor conectado Memosens é exibido ime-
diatamente após o reinício:

Sensor identificado
24,0 °C

Continuar

Fabricante:
Nº Artigo:

pH 8,06

Ajuste
Nº de Série:

Sensor:
Knick
5011242

20.02.08  09:13
0000313

SE 533/1 SG

Todos os parâmetros típicos do sensor são enviados 
automaticamente ao analisador.
Por exemplo, faixa de mediação, zero e slope do 
sensor, mas também o tipo de sensor de temperatu-
ra. Sem qualquer outra configuração de parâmetro, 
mais uma vez é iniciada a medição, e é detectada 
simultaneamente a temperatura de medição.
Com “Plug&Measure”, os sensores previamente medi-
dos Memosens podem ser usados imediatamente 
para medição sem prévia calibração.

É exibido o ícone Memosens enquanto estiver 
conectado o sensor Memosens.  

MEMO SENS

pH

°C
Data 24/02/08 Conj. parâmetro

MEMO SENS

Modos de Operação (Administrador)
24,0 °C

Voltar

pH 8,06

Canal 1/2

Ao mover
o sistema

Memosens/Unical-Uniclean
Memosens/Memosens

Unidade de medida Canal 1

Memosens

pH
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Modo "Memosens/Unical-Uniclean"
Configuração: Circuito de medição e controle da sonda.
Nota: Modo Hold ativado.

Menu Tela Configuração

Após a inicialização do módulo “FIU 3400-
141” (ver  pág. anterior), o analisador reini-
cia automaticamente, identifica o sensor 
conectado (Memosens) e o controlador 
de sonda conectado (Unical, Uniclean).

Todos os parâmetros para o circuito de 
medição (ou seja, o sensor) estão incluí-
dos em "Memosens PH".

Os parâmetros necessários para o contro-
le de sonda estão incluídos em   
"Controle da sonda".

Parametrização (Admin.)
25,0°C

Voltar

pH 7,00

Controle de sistema

Módulo BASE 3400-021

Memosens PH
Módulo FIU 3400-141 

Módulo FRONT 3400-011

Controle da sonda
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P. 178

Configuração do Controlador Unical 9000 
Capacidades Funcionais

Configuração Parâmetros ajustáveis Pág.

• Controle Deslig, Unical 9000, Uniclean 900
• Valores prefixados de cal. Conjunto tampão como configurado

Cal Tampão 1 Calimatic (automático) ou seleção de um tampão
Cal Tampão 2 Calimatic (automático) ou seleção de um tampão
Modo de cal Ajuste, Calibração
Programa do temporiza-
dor de cal

Inicia o programa selecionado após o temporizador de calibra-
ção expira

• Controle de tempo Intervalo fixo, Programa semanal:
Intervalo fixo:  Selecionar programa, intervalo
Programa semanal: Config. das execuções do programa

• Execução do programa Adaptação individual das etapas do programa para: Limpeza, Cal 
2 pontos, Cal 1 ponto, Serviço, Estacionar, Usuário 2, Usuário 1

• Instalação
Controle externo (DCS) Lig, Deslig

Entradas DCS (36 ... 39) ativo 10...30 V ou ativo < 2 V
Entrada M/S (42/43) ativo 10...30 V ou ativo < 2 V
Entrada A/M (40/41) ativo 10...30 V ou ativo < 2 V
Saída DCS 34 Medição, Alarme
Saídas DCS (31...34) N/O, N/C

• Detecção do sensor Lig, Deslig 

• Acessar controle manual Exige código de acesso. Todas as válvulas podem ser ativadas 
separadamente.

• Sonda Tipo de sonda (Ceramat, SensoGate, InTrac, outros) 
Tempo deslocamento máx. Ajustável; configuração default 0015 s
Água de selagem Lig, Deslig
Lavagem de cavidades Deslig, Intervalo, Contínuo
Intervalo de verificação Lig, Deslig (Lig: Entrada: Verificação após x percursos)
Intervalo de manutenção Lig, Deslig (Lig: Entrada: Manutenção após x percursos)

• Água de lavagem Monitoramento: Deslig, Valor de processo, Temperatura

• Adaptador de fluídos  
I ... III (até 3 bombas)

Cada: 
Fluidos, Volume deslocado, Volume residual, Monitoramento de 
fluidos (Deslig / Valor de processo / Temperatura)

• Meio adicional (1 ... 2 Monitoramento de fluidos (Deslig, Valor med., Temperatura)

• Colocação em funcion. Sim, Não
• Prognóstico do sistema Lig, Deslig

P. 179

P. 180

P. 191
P. 192

P. 197

Configuração Unical 9000

P. 198
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Acessar Parametrização
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecionar a parametrização usan-
do as teclas de seta, pressione enter para 
confirmar.

Menu Tela Configuração Unical 9000

Controle de Tempo
• Intervalo fixo (3): Especificar tempo 

(000,0 h ... xxx.x h)  
(Nota: 000,1 h = 6 min)

• Programa semanal:  
Especificar dia da semana

Seleção do menu

Voltar para Medição

pH 7,05
25,6 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

Intervalo fixoControle de tempo
 Programa semanal

Módulo de medição
Modo de cal

Selecionar Controlador de sondas
(FIU_Unical/Uniclean)
Ícones para designar os valores medidos 
exibidos:

Predefinições Cal para Unical 9000
• Selecionar módulo de medição: 

Selecionar o módulo de pH para ava-
liação com o controlador Unical 9000 
(apenas se equipado com mais de 1 
módulo de pH).

Selecionar o Modo Cal
• Ajuste: São retomados os valores deter-

minados por uma calibração.
• Calibração: São registrados os valores 

determinados por uma calibração, mas 
não retomados.

Programa do Temporizador de Cal
Inicia o programa selecionado após o tem-
porizador de cal. expirar.

Controle

Voltar

25,6 °C

Programa semanal

pH 7,05

Execução do programa

Controle de tempo
Predefinições Cal

Unical 9000

Programa semanal

Voltar

25,6 °C

Cal Tampão 2

pH 7,05

     FIU 3400-141
Knick   2.00 4.01
Cal Tampão 1

Módulo PH 3400-035
Módulo de med.

Adjuste
Calibração

Valores prefixados de cal (Adm.)

Modo de cal

Instalação

especifica a entrada para o módulo II
especifica a entrada para o módulo I

Bloquear

Controle de sonda (Administrador)

Controle

Execução do progra

Unical 9000

Instalação

Bloquear

Controle de sonda (Administrador)

Controle de tempo (intervalo 
fixo / programa semanal)

Parametrização (Adm.)

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

OK

Progr. tempor.de cal Cal 1ponto

Controle do sistema

Módulo BASE 3400-021 

Memosens PH
Módulo FIU 3400-141 

Módulo FRONT 3400-011 

Controle da sonda
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Controle de Tempo: Intervalo Fixo
O menu “Intervalo fixo” permite a seleção 
de até três programas. Será designado 
para cada programa um intervalo de 
tempo individual.

Menu Tela  Configuração do controle de tempo

Controle de Tempo: Programa Semanal
Neste menu, você pode   
Visualizar, Editar e Copiar.

Intervalo fixo (Administrador)

Intervalo

OK

25,6 °C

Programa

pH 7,05

Intervalo

Programa
Intervalo

Programa
Limpar
Cal 2 pts
Cal 1 pt
Usuário 1
Usuário 2

Programa semanal (Administrador)

Quinta-feira

Voltar

25,6 °C

Sexta-feira

pH 7,05

Sábado

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira (Hoje)

 Deslig

Usuário 3

Segunda-feira (Administrador)

Cal 1ponto

Voltar

25,6 °C

Cal 2pontos

pH 7,05

Limpar

Usuário 2
Estacionar

Segunda-feira (Administrador)

Hora de início 08:00

Voltar

25,6 °C

03: Programa

pH 7,05

01: Programa
Início 06:00   Término 18:00  Int. 002,0 h
02: Programa

Copiar dia (Administrador)

Voltar

25,6 °C
pH 7,05H

Dia semanal

Copiar Segunda-feira para “Dia semanal” 
O dia antigo será sobrescrito!

Limpar

Cal 1ponto

--- Fim ---

Usuário 3

0:00 6:00 12:00 18:00 24:00

Dia semanal

Visualizar 
mostra as sequências de programas confi-
gurados durante o dia

Editar 
permite a seleção de até 10 programas 
por dia e pode ser escolhido entre "Início 
individual" ou "Intervalo" (o programa é 
executado em hora de início/término em 
um intervalo específico).

Copiar
permite retomar um programa configura-
do para outro dia da semana. 
(É possível mais edições)

Cancelar

Programa semanal
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Configuração: Execução do Programa
Limpeza (contínua), Monitoramento de fluidos desligado

Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s
03: Água de lavagem Lig 0060 s
04: Água de lavagem Deslig 0002 s
05: Sonda em MEASURE 0005 s
06: Finalizar prog.

Etapa do programa

Sonda: Medir
Sonda: Serviço

Água de lavagem

Agente de limpeza 
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06

Curso 1 Curso 2

Tempo de exposição

[t]
s

A limpeza (contínua) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN1  

do controlador de sondas Unical 9000.

Mensagem (tela)

Configuração: Execução do 
programa
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Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s
03: Água de lavagem Lig 0060 s
04: Água de lavagem Deslig 0002 s
05: Tampão I 0000 s
06: Cal Tampão 1
07: Água de lavagem Lig 0010 s
08: Água de lavagem Deslig 0002 s
09: Tampão II 0000 s
10: Cal Tampão 2
11: Água de lavagem Lig 0010 s
12: Água de lavagem Deslig 0002 s
13: Sonda em MEASURE 0005 s
14: Finalizar prog.

Configuração: Execução do Programa
Cal 2 pontos (contínua), Monitoramento de fluidos desligado

Etapa do programa

Sonda: Medir
Sonda: Serviço

Água de lavagem

Tampão 4,01
(Bomba I)

Tampão 7,00
(Bomba II)

Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Curso 1 Curso 2

Tempo de 
exposição

Calibração
com o 1º tampão

Calibração
com o 2º tampão

[t]
s

Cal 2 pontos (contínua) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN2 

do controlador de sondas Unical 9000.

Mensagem (tela)
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Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0003 s
03: Água de lavagem 0010 s
04: Água de lavagem 0002 s
05: Tampão I 0000 s
06: Cal Tampão 1 (pH 4,01)
07: Água de lavagem 0010 s
08: Água de lavagem 0002 s
09: Sonda em MEASURE
10: Finalizar prog.

Configuração: Execução do Programa
Cal 1 ponto (contínua), Monitoramento de fluidos desligado

Etapa do program

Sonda: Medir
Sonda: Serviço

Água de lavagem

Tampão 4,01
(Bomba I)

Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Curso 1 Curso 2

Tempo de 
exposição

Calibração com o 
1º tampão

[t]
s

Mensagem (tela)
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Programa até 
posição de espera

Programa após 
posição de espera

Programa é executado completamente.  
A posição de espera será ignorada.

Programa Estacionar: Posição de Espera

O Programa estacionar inclui a etapa de programação "Posição de Espera". 
Quando o programa é iniciado através das entradas DCS BIN 1 ... BIN 3 no Unical 9000, 
o programa será executado até ser atingida a "Posição de Espera", e se mantém nessa 
posição até mudar o status do sinal nas entradas DCS.

• O programa é iniciado através das entradas DCS e permanece na "Posição de espe-
ra" até alterar a designação das entradas DC

Entradas DCS BIN 1 ... BIN 3 
do Unical 9000

• O programa é iniciado por um breve sinal nas entradas DCS: A posição de espera 
será ignorada.

Entradas DCS BIN 1 ... BIN 3 
do Unical 9000

Nota:
Se os programas forem iniciado pelo Protos 3400(X) do menu de Calibração ou de 
Manutenção, a posição de espera será ignorada.

Programa estacionar
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Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s
03: Água de lavagem Lig 0060 s
04: Água de lavagem Deslig 0002 s
05: Ar de purga Lig 0010 s
06: Ar de purga OFF 0002 s
07: Cal Tampão 1 (pH 4,01)
08: Posição de espera > A posição será mantida até o próximo comando (ex.: DCS)
09: Água de lavagem Lig 0010 s
10: Água de lavagem Deslig 0002 s
11: Sonda em MEASURE 0005 s
12: Finalizar prog.

Configuração: Execução do Programa
Estacionar

Etapa do programa

Sonda: Medir
Sonda: Serviço
Água de lavagem

Tampão 4,01
(Bomba I)

Ar de purga
(Válvula AUX1)
Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Curso 1 Curso 2

Tempo de exposição

Aguardar [t]
s

Mensagem (tela)

Po
si

çã
o 

de
 e

sp
er

a
O programa estacionar é iniciado através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN3   

do controlador de sondas Unical 9000.
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Texto na tela Duração [s]

01: Água de lavagem Lig 0010 s
02: Água de lavagem Deslig 0002 s
03: Sonda em MEASURE 0005 s
04: Duração da medição 0030 s
05: Sonda em SERVICE
06: Agente de limpeza 0020 s
07: Água de lavagem Lig 0060 s
08: Água de lavagem Deslig 0002 s
09: Finalizar prog.

Configuração: Execução do Programa
Medição (breve), Monitoramento de fluidos desligado

Etapa do programa

Sonda: Medir
Sonda: Serviço

Água de lavagem

Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06 07 08

Curso 1 Curso 2

Tempo de exposição

Sonda em MEASURE
(curto espaço de tempo)

[t]
s

Mensagem (tela)

A medição (curto período) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada 

BIN1 do controlador de sondas Unical 9000.
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Texto na tela Duração [s]

01: Água de lavagem Lig 0010 s
02: Água de lavagem Deslig 0002 s
03: Tampão I 0000 s
04: Cal Tampão 1
05: Água de lavagem Lig 0010 s
06: Água de lavagem Deslig 0002 s
07: Tampão II 0000 s
08: Cal Tampão 2
09: Água de lavagem Lig 0010 s
10: Água de lavagem Deslig 0002 s
11: Finalizar prog.

Configuração: Execução do Programa
Cal 2 pontos (breve), Monitoramento de fluidos desligado

Etapa do programa

Sonda: Medir
Sonda: Serviço

Água de lavagem

HOLD

01 02 03 04 05 06 07 08 09

[t]
s

Mensagem (tela)

10

Tampão 4,01
(Bomba I)

Tampão 7,00
(Bomba II)

Calibração com 
o 1º tampão

Calibração com o 
2º tampão

Cal 2 pontos (curto período) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada 

BIN2 do controlador de sondas Unical 9000.
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Texto na tela Duração [s]

01: Água de lavagem Lig 0010 s

02: Água de lavagem Deslig 0002 s

03: Tampão I 0000 s

04: Cal Tampão 1 (pH 4,01)

05: Água de lavagem Lig 0010 s

06: Água de lavagem Deslig 0002 s

07: Finalizar prog.

Configuração: Execução do Programa
Cal 1 ponto (breve), Monitoramento de fluidos desligado

Etapa do programa

Sonda: Medir
Sonda: Serviço

Água de lavagem

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06

[t]
s

Mensagem (tela)

Tampão 4,01
(Bomba I)

Calibração com o 1º 
tampão

Cal 1 ponto (curto período de tempo)
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Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s |  Medir -> Serviço
03: Água de lavagem Lig 0060 s |
04: Água de lavagem Deslig 0002 s |
05: Ar de purga Lig 0005 s |
06: Ar de purga OFF 0002 s |
07: Posição de espera |  Posição Serviço
08: Água de lavagem Lig 0010 s |
09: Água de lavagem Deslig 0002 s |
10: Sonda em MEASURE 0005 s | Serviço -> Medir
11: Finalizar prog.

Configuração: Execução do Programa
Serviço

Etapa do programa

Sonda: Medir
Sonda: Serviço

Água de lavagem

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06

Mensagem (tela)

Ar de purga
(Válvula AUX1)

Parte 1: Medir —> SERVICE

Agente de limpeza
(Bomba III) Curso 1 Curso 2

Tempo de exposição

07 08 09 10 11

Parte 2: SERVICE —> Medir

Po
si

çã
o 

de
 e

sp
er

a

O programa Serviço é iniciado através de um sinal de entrada DCS na entrada M/S 

do controlador de sondas Unical 9000.

Programa Serviço
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Configurar Execução do Programa
Parametrização / Controle de Sonda / 
Execução de Programa / Usuário 2:
Selecionar  "Editar" usando as teclas de 
seta, confirmar pressionando enter

Menu Tela  Configuração   
 Execução de programa 

Aplicar Nome do Programa
Pode ser aplicado um novo nome do pro-
grama usando as teclas de seta. 
Confirme o nome com enter.

Editar Etapa do Programa
Selecione a etapa do programa que dese-
jar usando as teclas de seta. 
Pressione enter: Agora, escolha entre
"Editar, Inserir, Deletar".

• Editar:  
Permite a seleção de uma função 

• Inserir: 
Insere uma fase vazia acima da etapa 
de programa selecionado e, em segui-
da, permite a seleção de uma função 
"editando" a fase vazia.

• Deletar:  
A etapa do programa é deletada.

Execução do programa (Adm.)
Limpar

Cancelar

25,6 °C

Estacionar

pH 7,05

Editar

Serviço

Usuário 2
Copiar

Cal 2pontos
aprox. 2:02 min

Cal 1ponto
aprox. 2:50 min
aprox. 2:26 min

Usuário 2 (Administrador)

03: Água de lavagem Lig

25,6 °C

04: Água de lavagem Deslig

pH 7,05

05: Tampão I

Nome do programa
01: Sonda em SERVICE

suário2-

0000 s

U

02: Agente de limpeza

Exemplo (Administrador)

03: Água de lavagem Lig

Cancelar

25,6 °C

04: Água de lavagem Desli

pH 7,05

05: Agente de limpeza

01: Sonda em SERVICE
Exemplo

0020 s

Editar02:
Inserir
Deletar

0020 s
0060 s
0002 s

Program name

Cancelar OK

OK

aprox. 2:40 min
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Ativar Monitoramento 
(ver "Monitoramento de fluidos")

Você pode monitorar os fluidos com 
várias funções usadas na câmara de cali-
bração ("Monitoramento: Lig”) (ex. agente 
de limpeza, tampões, água de lavagem, ...) 

A seguir, é marcada com "Chk"  
a respectiva etapa do programa.

Em qualquer caso, é necessário selecio-
nar a função de monitoramento para o 
respectivo fluido no menu "Instalação" e 
especificar os limites válidos de tolerância 
para temperatura ou valor de processo, 
caso contrário, não será exibida a respec-
tiva linha. 

Configurar Função
Selecione uma função usando as teclas de 
seta, confirme com enter.
• Funções:
•  Término do programa
•  Sonda em SERVICE
•  Sonda em MEASURE
•  Água de lavagem Lig
•  Água de lavagem Deslig
•  Tempo de espera
•  Tampão I -  Texto pode ser editado durante a instalação
•  Tampão II - Texto pode ser editado durante a instalação
•  Agente de limpeza - Texto pode ser editado
•  Cal Tampão 1
•  Cal Tampão 2
•  Gás de purga ligado - Texto pode ser editado
•  Gás de purga desl.- Texto pode ser editado
•  Fluido aux. ligado - Texto pode ser editado
•  Fluido aux. desl. - Texto pode ser editado

Menu Tela  • Configurar função
 • Ativar monitoramento

Execução do programa (Adm.)
25,6 °C
pH 7,05

Espaço

Função
Cal Tampão 2
Cal Tampão 1

Ar de purga Lig
Ar de purga Deslig
Fluido aux. Lig
Fluido aux. Deslig

Exemplo (Administrador)

Monitoramento

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

Tempo de execução
Limpador Lig
0020 s
Lig Deslig

Função

Exemplo (Administrador)

03: Água de lavagem Lig

Voltar

25,6 °C

04: Água de lavagem Deslig

pH 7,05

05: Bomba

Nome do programa
01: Sonda em SERVICE

Exemplo 1

0000 s

Agente de limpeza 0020 s  Chk
0060 s
0002 s

Adaptador de fluídos (Adm.)

Setpoint

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

Porta III

 Desvio adm.

Fluido
Válvula de limpeza

Monitoramento
Detergente
Valor de processo
pH 09,20
pH 01,00

Cancelar OK

O tempo de execução deve ser 
especificado para as funções da 
válvula, e para bombas o tempo 
de exposição.
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Configuração: Instalação
Instalação Configuração default Parâmetros ajustáveis
• Processo de medição Contínuo (Curto espaço de tempo)
• Controle ext. (DCS)  (Polaridade / Configurações de saída)

- Nível do sinal de entradas   
  DCS (36 ... 39) 
  M/S (42, 43) 
  A/M (40, 41)

Ativo: 10 ... 30 V (Ativo: 10 ... 30 V / ativo < 2V)

- Entrada DCS (34) Medir Alarme

- Nível do sinal de entradas   
  DCS (31 ... 34 

N/O  (N/O / N/C)

• Detecção do sensor Deslig Lig
• Acessar controle manual Código de acesso para controle 

manual (Menu de manutenção) 
Default: 2958

• Sonda
- Tipo de sonda Ceramat (SensoGate, InTrac / Outro)
- Tempo deslocam. máx. 0015 s
- Válvula de segurança Não (Sim)
- Água de selagem Deslig (Lig)
- Lavagem de cavidades Deslig (Deslig, Intervalo, Contínuo)
- Intervalo 0001,0 h
- Duração de lavagem 05 s
- Intervalo de verificação 0000 (Deslig) (máx. 20.000 percursos da sonda)
- Intervalo de manutenção 0000 (Deslig) (máx. 100.000 percursos da sonda)

• Água de lavagem
- Monitoramento Deslig (Valor de processo/Temperatura)
- Setpoint pH +07,00
- Desvio adm. pH 01,00

• Adaptador de fluídos
- Porta I ... III Deslig* "Bomba" ou "Deslig"
- Fluido: --- (ex.: “Tampão I”)
- Volume deslocado 25 ml (50 / 75 / 100 ml)
- Volume residual 250 ml  (0 / 250 / 500 ml)
- Monitoramento Deslig (Valor de processo/Temperatura)
- Setpoint pH 07,00 (Meio de processo ou temperatura)
- Desvio adm. pH 0,50

• Fluidos adicionais
- Fluidos adicionais 1 Deslig (Lig - com monitoramento)
- Fluidos adicionais 2 Deslig (Lig - com monitoramento)

• Colocação em funcion. Não Sim/Não
• Prognóstico do sistema Deslig Deslig / Lig: Monitora os percursos doa 

sonda para manutenção preventiva do 
Ceramat e SensoGate 

*Ajuste automático no "Plug & Play" em: Controle de sistema / Configuração de fábrica Unical

Configuração: Instalação
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Selecionar Processo de Medição
• Medição contínua: 

Com a medição contínua, o eletrodo de 
pH é localizado no fluido de processo e 
é extraído para calibração ou limpeza.

• Medição breve:  
(medição de intervalos, amostragem, 
modo de amostra ...) 
O eletrodo de pH é levado ao fluido de 
processo rapidamente. 
Este método é aplicado quando medir 
fluidos de processo agressivos ou exi-
gentes do ponto de vista térmico, que 
necessitem de tempos de medição cur-
tos com longos períodos de descanso. 

Menu Tela • Processo de medição
• Controle externo via DCS

Instalação (Administrador)

Acessar controle manual

Voltar

25,6 °C

Sonda

pH 7,05

Água de lavagem

Processo de med.
Controle ext. (DCS) Breve
Detecção do sensor

Contínuo

Controle Externo via DCS
• Entradas DCS: 

Entradas para seleção de programas 
de controle. É especificado aqui o nível 
ativo de sinal   
( < 2 V ou 10 ... 30 V).

• Entrada M/S: 
Controle do movimento da sonda

• Entrada A/M: 
Intervalos automáticos / bloqueados 

• Saída DCS (34): 
Especificar o sinal de saída para o terminal 
34:  
- Medir ou  
- Alarme

• Saídas DCS (31 ... 34): 
Especificar o tipo de contato (N/O, N/C)

Controle ext. (DCS) (Adm.)

Entrada A/M (40/41)

Voltar

25,6 °C

Saída DCS (34)

pH 7,05

 Entradas DCS (36 ... 39)
Controle Deslig

Entrada M/S (42/43

Lig

ativo < 2 V
ativo 10...30 V

AlarmeMedir
Saídas DCS (31...34) N/O

 ativo 10...30V
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Controle através do Sistema de Controle de 
Processo (DCS)

Designação E / S FunçãoNº

Medição / 
Serviço

E
Sonda se move para posição de medição*42

Sonda se move para posição de serviço*43

Auto / Manual E
Controle de intervalo automático via Unical*40

Intervalos automáticos bloqueados41

Bin 3 E Seleção e início do programa, manual / DCS *  ** 

Medição***
(definido pelo 
usuário: “Alarme”)

S34

Sonda na posição "MEASURE" *

Serviço S33

Sonda na posição "SERVICE" *

Programa em 
curso

S32

Programa em curso* 

Nível

0

1 

0

1 

0 

1

0 

1 

0

1 

Entradas/saídas do Unical 9000

*)  Contatos passivos,
  Deve ser fornecido 24 V externamente ou via DCS

**)  Duração do sinal de pelo menos 2 seg. (contatos passivos)

***)  Na entrega, a saída de sinal DCS 34 serve para o feedback da posição da sonda 
- como mostrado. Contudo, você também pode programar esta saída como 
"Alarme". Depois é enviado um sinal ao DCS no caso de erros de calibração ou 
falha no movimento da sonda.

37

38

39

Bin 2

Bin 1
(Programa 1 ... 6 - ver a próxima página)

Controle através do sistema 
de controle de processo
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Programas de Controle e Processos de Medição
Configurações de Fábrica

Programas de Controle do Unical 9000
Podem ser chamados 6 programas e um programa de serviço. Estão prefixados 5 exe-
cuções de programas. Podem ser aplicados pelo usuário mais 2 programas (Usuário 1, 
Usuário 2)
Os programas são chamados
• por controle manual através do Protos 3400
• remotamente através do DCS ou chavear com entradas passivas Bin 1 ... 3 

(deve ser fornecido externamente 24 V, ver especificações)

Programa Descrição Bin 3 Bin 2 Bin 1

1 Limpeza 0 0 1
2 Calibração dois pontos (Cal 2pt) 0 1 0
3 Calibração um ponto (Cal 1pt) 0 1 1
4 Posição de estacionar 1 0 0
5 Programável pelo usuário (Usuário 1) 1 0 1
6 Programável pelo usuário (Usuário 2) 1 1 0
7 Programa de serviço Solicitação via M/S

O programa de serviço (7) paralisa imediatamente todos os outros programas em exe-
cução (1 - 6) e apaga as solicitações armazenadas. Para os programas 1-6 é válido:
Quando iniciar um novo programa, são executadas primeiramente as etapas restantes 
de um programa atualmente em execução. Solicitações adicionais são armazenadas 
e executadas subsequentemente. Quando controlar o Unical 9000 via Protos 3400, 
você pode bloquear as linhas de transmissão do sinal Bin 1, Bin 2 e Bin 3, assim como 
M/S e A/M para evitar conflitos (Parametrização / Unical 9000 / Instalação / Controle 
ext. (DCS): Deslig)

Processos de Medição
• Medição contínua: Após a limpeza / calibração, a sonda segue ao processo para 

medição
• Medição breve (intervalo, amostragem, modo de amostra ...): 

Após a limpeza / calibração, a sonda permanece na câmara de calibração e segue ao 
processo apenas para medição sob solicitação.



195

Sonda (Administrador)

Água de selagem

Voltar

25,6 °C

Lavagem de cavidades

pH 7,05

Tempo deslocamento máx.
CeramatTipo de sonda

DesligLig
Deslig

006 s

Menu Tela • Detecção do sensor
• Sonda

Detecção do Sensor
Detecção do sensor "Lig" evita movimento 
acidental do sensor quando o mesmo for 
retirado. Isso é feito verificando se o detec-
tor de temperatura integrado no sensor 
está conectado ou se realiza a comunicação 
(sensores digitais)

Bloqueio de Entrada
El. de vidro Sensocheck: Evita a inserção do 
sensor quando estiver quebrado.

Sonda
Seleção de acessórios retráteis.
O tempo de movimento máx. é ajustado 
automaticamente (dependendo do mode-
lo).

Água de Selagem
A água de selagem é ligada pouco antes 
que o movimento da sonda seja iniciado 
para manter a câmara de lavagem livre de 
fluidos . Isso é importante para processos 
contendo fluidos fibrosos ou aderentes.  
A pressão da água de selagem deve ser 
maior que a pressão do fluido. 
A contrapressão na câmara de lavagem 
criada pela água de selagem evita a entra-
da de fluidos.

Intervalo de Verificação, 
Intervalo de Manutenção
Permite especificar o número máx. admis-
sível de ciclos de movimento até que seja 
gerada uma mensagem.

Instalação (Administrador)

Acessar controle manual

Voltar

25,6 °C

Sonda

pH 7,05

Controle ext. (DCS)
Contínuo

 Detecção do sensor DesligLig

Processo de med.

Bloqueio de entrada El. vidro Sensocheck

Intervalo de verific.
20000

DesligLig
Intervalo de manutenção
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O monitoramento de fluidos pode ser 
configurado no menu “Parametrização / 
Controle da sonda / Instalação” para:
• Água de lavagem:
• Fluidos no adaptador de fluidos  

(... no menu "Adaptador de fluidos")
• Fluido adicional: O valor ou tempera-

tura de processo do fluido podem ser 
monitorados. Note que  
o valor especificado para  
“Desvio adm.” não deve ser muito baixo. 
O tempo de resposta mínimo é auto-
maticamente levado em conta ao confi-
gurar os programas do usuário.

Menu Tela Configurar monitoramento de fluidos

Configurar Monitoramento de Fluidos
Parametrização / Controle da sonda / Unical 9000 / Instalação

Monitoramento de Fluidos
Para um perfeito controle de sistema, o valor do pH (ou temperatura) dos fluidos usados 
(soluções tampão, solução de limpeza, água de lavagem) pode ser verificado na câmara 
de calibração contra um valor especificado. Isso garante que apenas os fluidos corretos 
sejam usados na câmara de calibração da sonda. Serão reconhecidos fluidos trocados 
ou contaminados ou um fluido com uma temperatura errada. Neste caso, será liberada 
uma mensagem. Se forem reconhecidos fluidos incorretos antes de uma etapa de cali-
bração, não será realizada aquela etapa.

AVISO!
Ao monitorar o valor do pH de um fluido, devem ser levados em conta os desvios de 
zero e slope do eletrodo. Por isso, o valor especificado para “desvio adm.” não deve ser 
muito baixo!

Água de lavagem (Administrador)

Desvio adm.

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

Setpoint
Deslig Monitoramento

Valor processo
0006 seg

Configurar monitoramento 
de fluidos
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Adaptador de Fluídos
• Especificar equipamento (bomba dosa-

dora, Deslig, agente de limpeza)
• Designação do fluido
• Especificar o volume deslocado 

(dependendo do modelo, ex.: 
Ceramat    25 ml 
SensoGate   50 ml 
InTrac 77Xe   50 ml 
InTrac 797e   75 ml 
InTrac 798e 100 ml)

• Volume residual
• Monitoramento (Valor de processo/

Temperatura)
• Setpoint

Menu Tela • Adaptad. de fluidos, Fluidos adicion.
• Colocação em funcionamento

Adaptador de fluídos (Adm.)

Residual volume

Voltar

25,6 °C

Monitoramento

pH 7,05

 Porta I
Fluido

Bomba dosadora

Volume de deslocamento 25 ml
250 ml
Valor processo

Setpoint  +07,00 pH

Fluidos adicionais (Administrador)

Setpoint

Voltar

25,6 °C

Desvio adm.

pH 7,05

Fluido adicional 2

Fluido
 Fluido adicional 1 DesligLig

Monitoramento

Tampão - I ------

 +07,00 pH
  00,20 pH

Ar de purga--
Valor processo

DesligLig

Instalação (Administrador)

Adaptador de fluídos

Voltar

25,6 °C

Fluidos adicionais

pH 7,05

Acessar controle manual

Colocação em funcion.

Sonda

Sim

Água de lavagem

Não

Fluidos Adicionais (2)
• Especificação do equipamento 

(Lig, Deslig)
• Designação do fluido
• Monitoramento (Valor de processo/

Temperatura)
• Setpoint

Colocação em funcionamento
No final do procedimento de ajuste 
de parâmetro, aparecerá uma linha 
"Colocação em funcionamento" no menu 
"Instalação".  
Quando tiver certeza de ter selecionado 
todos os parâmetros, selecione "Sim" para 
confirmar . As bombas agora realizam a 
quantidade de movimentos de curso exi-
gidos para o enchimento total dos tubos 
de fluidos.  
Os ciclos de lavagem necessários são 
automaticamente iniciados.
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Prognóstico do Sistema (Ceramat, SensoGate)
Monitoração de deslocamento no curso de sondas retráteis 
(funciona com Unical 9000(X) software versão 4.3 ou superior)

A função "Prognóstico do sistema" é usada 
para monitorar o comportamento do des-
locamento de sondas retráteis Ceramat 
ou SensoGate em seu curso.
Possíveis sinais de desgaste são detecta-
dos em tempo hábil para prevenir falhas 
ou paralisações ("manutenção preditiva").
As sondas frequentemente apre-
sentam sinais de desgaste quando 
há alteração em seu deslocamento.  
O tempo de deslocamento no curso pode 
aumentar significativamente, por exem-
plo, se fluidos agressivos ou processos 
críticos deixarem a sonda grudenta ou 
causarem dilatação dos selos. 
O comportamento de comutação dos ele-
mentos de controle como piezoválvulas 
também muda com o passar do tempo, 

Prognóstico do sistema

... e na  
posição Process

SensoGate na 
posição Service...

especialmente quando a sonda permanece por muito tempo numa determinada posi-
ção.
Os tempos de abertura e fechamento bem como a capacidade de passagem des-
sas válvulas podem mudar significativamente. Com o tempo, válvulas controladas 
pneumaticamente ficam também sujeitas a alterações nos tempos de comutação 
como resultado do aumento de fricção, depósitos gordurosos ou outras influên-
cias. O "Prognóstico do sistema" determina se o deslocamento da sonda está nor-
mal ou irregular, o que, por exemplo, pode indicar a presença de gordura resini-
ficada. As alterações podem ser registradas no perfil de deslocamento da sonda.  

deslocamento da 
sonda monitorado

Lista de mensagens
U172

Voltar

UNICAL  
ativo

Comparando com os tempos de referência, um peri-
to pode analisar a situação dos componentes, e o 
próprio sistema pode, por exemplo, gerar mensa-
gens (menu "Diagnóstico / Lista de mensagens").

1 mens.
Aviso SP Sonda com mobil. difícil

Prognóstico do sistema
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Prognóstico do Sistema: 
Perfis de Deslocamento

Referência / Perfis de deslocamento da sonda
Após a instalação de um sistema ou após um reparo, vários ciclos são executados usando 
a função "Prognóstico do sistema / Editar perfil de referência". 
O comportamento de deslocamento da sonda no curso é salvo como um "perfil de refe-
rência" com hora e data. Aqui há uma distinção entre o comportamento de retração S 
(Service) e o comportamento de inserção P (Process). 

Criação de um perfil de deslocamento da sonda
e apresentação no Protos
Menu: Parametrização / Controle da sonda / Instalação / Prognóstico do sistema

Voltar

25.6 °C
07.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM

Auto - Novo registro
Editar perfil referência

12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM

Tolerâncias

 Perfil de ref. ativo

Prognóstico do sistema (Administrador)

Auto

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM

aXX … eXX Registros de tempos de deslocam. separados
aXX:  Tempo [1/10 s] desde o comando de exec. até a resposta do sensor de ar.
bXX:  Tempo [1/10 s] desde o comando de exec. até a largada da posição limite.
cXX:   Tempo [1/10 s] desde o comando de exec. até a resposta da posição limite 

desejada.
dXX:  Tempo [1/10 s] desde o comando de exec. até a largada do sensor de ar.
eXX:   Contador: número de interrupções da corrente de ar durante um ciclo de 

deslocamento.

S/P: Direção de deslocamento
S: Posição Service
P: Posição Process

Data e hora da criação do perfil

Tipo de sonda 
CM: Ceramat, SG: SensoGate

O perfil de referência ativo contém os seguintes 
parâmetros:

NãoSim
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Parametrização do Prognóstico do Sistema
Menu: Parametrização / Controle da sonda / Instalação / Prognóstico do sistema

Parametrização de prognóstico do sistema 

Menu  Display  Prognóstico do sistema

Voltar

25.6 °C
07.00 pH

Água de lavagem

Fluidos adicionais

Partida

Adaptador de meios

Sonda

 Prognóstico do sistema

Controle do sistema (Administrador)

Sim  Não

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM

Editar perfil referência
12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM

Tolerâncias

 Perfil de ref. ativo

Prognóstico do sistema (Administrador)

WA150

Nota:
Ao clicar em "Prognóstico do 
sistema" aparece a seguinte men-
sagem:  
Aguardar! A função é executada" 
O Protos inicialmente lê os dados 
para o perfil de referência salvo 
no Unical. Isso pode levar algum 
tempo.

Mensagens

Parametrização do prognóstico do 
 sistema
(somente Ceramat e SensoGate) 
Selecione uma sonda retrátil Ceramat 
ou SensoGate no item de menu "Sonda". 
Outros parâmetros podem ser configura-
dos em "Prognóstico do sistema".

Perfil de referência ativo
Perfis de referência são pré-instalados 
(default) para as seguintes sondas:  
Ceramat WA150
Ceramat WA160 
SensoGate WA130S (curta)
SensoGate WA130L (longa)
Esses perfis podem ser selecionados em 
"Perfil de referência ativo".

São baseados nas seguintes condições do 
processo:
Pressão do processo: 3 bares
Ar comprimido: 5 bares
Comprimento da 
mangueira Unical: 5 m
Temperatura: 20 °C

Em caso de desvios maiores das condições 
do processo, deve-se criar um perfil de 
referência específico (do usuário).
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Prognóstico do Sistema: Perfil de Referência
Menu: Parametrização / Controle da sonda / Instalação / Prognóstico do sistema

Menu  Display  Prognóstico do sistema:  
 Perfil de referência ativo

Perfil de referência ativo “Auto”
Um perfil de referência é registrado em 
segundo plano durante os primeiros 
deslocamentos da sonda (pelo menos 
20 deslocamentos).

Auto - Novo registro
O perfil de referência anterior é deleta-
do e é registrado um novo.

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c2

Auto - Novo registro

Perfil de ref. ativo

12/21/16 12:37  P  a09 b16 c2

Tolerâncias
 Editar perfil referência

Prognóstico do sistema

OK

User
 Auto

WA 150
WA 153
WA 154
WA 160

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM
Perfil de ref. ativo

12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM

Tolerâncias

Auto - Novo registro

Prognóstico do sistema

Auto

NãoSim
 Editar perfil referência

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

01/01/00 00:00  S  a00 b00 c00 d00 e00 X Auto
01/01/00 00:00  P  a00 b00 c00 d00 e00 X Auto

Prognóstico do sistema

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02
12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02

............................................................................................

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM Auto
12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM Auto

Prognóstico do sistema

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02
12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02

............................................................................................

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02

Perfil de referência "Auto" criado
Após 20 movimentos da sonda, os valores 
de referência são criados. Cada perfil de 
referência é identificado por CM (Ceramat), 
SG (SensoGate) e "Auto".

Enquanto os dados estão sendo registra-
dos, todos os valores mudam para "0" e a 
indicação "Auto" fica ativa.
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Prognóstico do Sistema: 
Criação de Perfil de Referência
Menu: Parametrização / Controle da sonda / Instalação / Prognóstico do sistema

Menu  Display  Prognóstico do sistema:  
 Perfil de referência ativo: “Usuário”

Criar perfil de referência "Usuário"
Selecionando "Editar perfil referência", 
pode-se criar um perfil de referência 
específico do usuário. Use a tecla Iniciar 
para registrar um perfil de referência. Para 
isso são executados seis movimentos da 
sonda. O perfil de referência é a média dos 
valores registrados. 

Perfis de referência automáticos e do 
usuário: Configuração de tolerâncias
Para monitoramento durante a operação, 
pode-se definir desvios permitidos nos 
tempos de deslocamento separados, no 
menu  "Tolerâncias". 
As tolerâncias "a  ...  e" são desvios per-
mitidas no perfil de referência ativo.  
– Ver página seguinte
 
O nome "User" não pode ser modificado 
pelo usuário. O novo perfil é identificável 
pela data e hora do registro.

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM

Registrar novo perfil com tecla 
''Iniciar''

12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM
 Perfil de referência

Editar o perfil de ref. (Administrador)

User

Iniciar

Prognóstico do sistema: criar perfil de referência

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM
Perfil de ref. ativo

12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM

Tolerâncias
 Editar perfil referência

Prognóstico do sistema

User

Mensagens
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Prognóstico do Sistema: 
Especificações de Tolerância
Menu: Parametrização / Controle da sonda / Instalação / Prognóstico do sistema

Prognóstico do sistema: Especificações de tolerância

Menu  Display Prognóstico do sistema: Tolerâncias

Especificações de tolerância
Para monitoramento durante a operação, 
pode-se definir desvios permitidos nos 
tempos de deslocamento separados, no 
menu  "Tolerâncias". As tolerâncias "a ... e" 
são desvios permitidos no perfil de refe-
rência ativo. 

Se o monitoramento estiver ativo ("Lig"), 
o ícone  será mostrado no modo medi-
ção quando um limite de tolerância for 
ultrapassado – o texto da mensagem 
correspondente poderá ser visto em 
"Diagnóstico / Mensagens".

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM

Monitoramento
Editar perfil referência

12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM

Perfil de ref. ativo

 Tolerâncias

Controle do sistema (Administrador)

WA150

Deslig  Lig

Tolerâncias (tol.) Faixas 

a Tempo de comutação da válvula da 
sonda (tol.+)

00 ... 99 [1/10 s]

b Largada da posição limite (tol.+) 00 ... 99 [1/10 s]

c Chegada na posição limite (tol.+) 00 ... 99 [1/10 s]

d Sensor de ar desativado (tol. +) 00 ... 99 [1/10 s]

Sensor de ar desativado (tol. –) 00 ... 99 [1/10 s]

e Interrupções da corrente de ar (tol.+) 01 ... 09 [número]

Tolerância do perfil de referência 00 ... 99 %
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Prognóstico do Sistema: 
Perfis de Referência, Mensagens
Menu: Parametrização / Controle da sonda / Instalação / Prognóstico do sistema

Menu  Display  Prognóstico do sistema

Perfis de referência, mensagens
O monitoramento permite desligar (Deslig) 
as mensagens de prognóstico ou envi-
á-las como mensagem de manutenção 
(Manutenção) ou como mensagem de 
falha (Failure).
O texto da mensagem correspondente pode 
ser visto em "Diagnóstico / Mensagens".

Cada mensagem pode ser mudada para 
"ativa" ou "inativa" (desligada).

Com "Manutenção" selecionado, o ícone 
 é mostrado no modo medição quando 

uma tolerância é excedida.

Com "Falha" selecionada, o ícone  é 
mostrado no modo medição quando uma 
tolerância é excedida.

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

U160 Perda de pressão/sensor de ar

Mensagens

Manutenção

U161 Válvula da sonda não funciona

Monitoramento

U162 Sensor de ar não funciona
U163 Válvula da sonda lenta
U164 Sensor de ar lento

Ativo
Ativo

Ativo
Ativo
Ativo
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Prognóstico do Sistema: 
Mensagens de Diagnóstico
Menu: Diagnóstico / Prognóstico do sistema

Menu  Display Prognóstico do sistema:  Diagnóstico

Lista de mensagens
Com "Monitoramento Lig" no menu 
Prognóstico do sistema, a violação de 
uma tolerância predefinida gera uma 
mensagem. O texto da mensagem pode 

ser visto na lista de mensagens.

Prognóstico do sistema
Em operação, os tempos de deslocamento 
são salvos a cada ciclo (máx. 200) e são 
comparados com o perfil de referência 
ativo
Se o "Prognóstico do sistema" estiver sele-
cionado no menu diagnósticos, o perfil 
de referência ativo e os perfis da sonda já 
registrados são mostrados (pode demorar 
um pouco). Se os limites de tolerância 
forem ultrapassados no perfil de desloca-
mento da sonda, o número do erro será 
mostrado após o perfil da sonda.

AVISO
No sistema Protos/Unical, os 200 últimos 
ciclos de deslocamento são registrados 
em memória volátil, isto é, os dados são 
perdidos quando a tensão de alimenta-
ção é desligada. Portanto é recomendável 
gravar em cartão SmartMedia – ver página 
seguinte.

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM

Carga Perfil de deslocamento

12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM User

Prognóstico do sistema

S >>>

Voltar

25.6 °C
7.00 pH

Prognóstico do sistema

S >>>

Lista de mensagens
U168

Voltar

UNICAL  
ativo

1 mens.
SP A posição final SERVICE não funci

Para melhor comparação, os ciclos de 
movimento podem ser exibidos usan-
do a tecla programável direita: 
- nas direções Service (S) e Process (P)  
- só na direção Service (S)
- só na direção Process (P)
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Voltar

25.6 °C
7.00 pH

12/21/16 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM

Monitoramento
Editar perfil referência

12/21/16 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM

Tolerâncias

Controle do sistema (Administrador)

Deslig  Lig

Prognóstico do Sistema: 
Gravar em  cartão SmartMedia
Menu: Parametrização / Controle da sonda / Instalação / Prognóstico do sistema

Prognóstico do sistema: Gravação em cartão SmartMedia

Menu  Display Prognóstico do sistema: Cartão 
SmartMedia

Gravar em cartão SmartMedia
Se houver um cartão SmartMedia insta-
lado, os tempos de movimento da sonda 
poderão ser salvos nele (ASCII). A quan-
tidade de gravações é limitada somente 
pela capacidade de memória do cartão.  
Para essa função, use o item final 
do menu Prognóstico do sistema –  
"Registrar em cartão".

Registrar em cartão Deslig  Lig
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N.º Mensagem "Prognóstico do sistema" Causa

U160 SP Perda de pressão/sensor de ar Vazamento de ar descontrolado – sensor de ar 
defeituoso

U161 SP A válvula da sonda não funciona A válvula piloto não comuta; a válvula da sonda 
possivelmente não comuta

U162 SP Sensor de ar não funciona O sensor de ar não atua

U163 SP Válvula da sonda lenta A válvula piloto atua com atraso; a válvula da sonda 
possivelmente atua com atraso

U164 SP Sensor de ar lento O sensor de ar atua com atraso

U165 SP Pos. finais Interrupção Ambas as posições finais não atuam (p. ex.: fio terra 
desconectado)

U166 SP Pos. finais Curto-circuito Ambas as chaves atuam (curto-circuito)

U170 SP Sonda parada entre as posições finais A sonda fica presa entre as posições finais

U171 SP Pos. final PROCESS lento A chave fim-de-curso (PROCESS) reage tarde demais 
após o início de movimento da sonda

U172 SP Sonda com mobil. difícil A sonda move-se com lentidão (mas chega até a 
posição final)

U173 SP Sonda presa dentro do curso A sonda fica presa em seu curso (e não chega na 
posição final)

U174 SP A posição final SERVICE não funciona A chave fim-de-curso (SERVICE) não reage após a 
sonda atingir a posição final

U175 SP A posição final PROCESS não funciona A chave fim-de-curso (PROCESS) não reage após a 
sonda atingir a posição final

U176 SP Posição final SERVICE lenta A chave fim-de-curso (SERVICE) reage tarde demais 
após a sonda atingir a posição final

U177 SP A posição final SERVICE não funciona A chave fim-de-curso (SERVICE) não funciona

U178 SP A posição final PROCESS não funciona A chave fim-de-curso (PROCESS) não funciona

U179 SP Sonda presa imediatamente A sonda fica presa na posição final

U188 SP Falha geral Problema não detectado claramente

As mensagens são reiniciadas automaticamente após dois movimentos corretos da 
sonda.

Prognóstico do Sistema: Mensagens

Prognóstico do sistema: Mensagens
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P. 209

Configuração do Controlador Uniclean 900
Capacidades Funcionais

Configuração Parâmetros ajustáveis Pág.

• Controle Deslig, Unical 9000, Uniclean 900

• Controle de tempo Intervalo fixo, Programa semanal:
Intervalo fixo:  Selecionar programa, intervalo
Programa semanal: Config. das execuções do programa

• Execução do programa Adaptação individual das etapas do programa para: 
Lavagem, Limpeza, Estacionar, Serviço

• Instalação
Procedimentos de med. Contínuo / Breve
Controle ext. (DCS) Lig, Deslig

Entradas DCS (36 ... 39) ativo 10...30 V ou ativo < 2 V
Entrada M/S (42/43) ativo 10...30 V ou ativo < 2 V
Entrada A/M (40/41) ativo 10...30 V ou ativo < 2 V
Saída DCS 34 Medição, Alarme
Saídas DCS (31...34) N/O, N/C

• Detecção do sensor Lig, Deslig 

• Acessar controle manual Exige código de acesso. Todas as válvulas podem ser ativadas 
separadamente.

• Sonda Tipo de sonda (SensoGate, Ceramat, outros) 
Tempo deslocamento máx. Ajustável; configuração default 0015 s
Água de selagem Lig, Deslig
Lavagem de cavidades Deslig, Intervalo, Contínuo
Intervalo de verificação Lig, Deslig (Lig: Entrada: Verificação após x percursos)
Intervalo de manutenção Lig, Deslig (Lig: Entrada: Manutenção após x percursos)

• Adaptador de fluídos  
I ... III (até 3 bombas)

Cada: 
Bomba (Lig, Deslig), Fluidos, Volume deslocado, Volume residual

• Fluidos adicionais (1 ... 2) Monitoramento de fluidos (Lig, Deslig, Fluidos)

• Colocação em funcion. Sim Não

• Prognóstico do sistema Lig, Deslig

P. 210

P. 218

P. 223

Configuração Uniclean 900

P. 198
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Acessar Parametrização
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione a parametrização usando 
as teclas de seta, confirme pressionando 
enter.

Menu Tela Configuração do Uniclean 900

Controle de Tempo
• Intervalo fixo (3): Especificar tempo 

(000,0 h ... xxx.x h)  
(Nota: 000,1 h = 6 min)

• Programa semanal:  
Especificar dia da semana

Seleção do menu

Voltar para Medição

pH 7,05
25,6 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

Intervalo fixoControle de tempo
Programa semanal

Módulo de medição
Modo de cal

Selecionar "Controle da sonda / Uniclean 
900". Ícones para designar os valores 
medidos exibidos:

Módulo de Medição 
Selecionar módulo de medição: Selecionar 
o módulo de pH para avaliação com o 
controlador Uniclean 900 (apenas se equi-
pado com mais de 1 módulo de pH).

especifica a entrada para o módulo II
especifica a entrada para o módulo I

Controle

Execução do prog.

Uniclean 900

Instalação

Bloquear

Controle da sonda (Administrador)

Controle de tempo (intervalo 
fixo / programa semanal)

Parametrização (Adm.)

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

OK

Voltar

25,6 °C

Cal Tampão 2

pH 7,05

     FIU 3400-141
Knick   2.00 4.01
Cal Tampão 1

Módulo PH 3400-035
Módulo de med.

Ajuste
Calibração

Valores prefixados de cal (Adm.)

Modo de cal

Controle do sistema

Módulo BASE 3400-021

Memosens PH
Módulo FIU 3400-141 

Módulo FRONT 3400-011

Controle da sonda
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Controle de Tempo: Intervalo Fixo
O menu “Intervalo fixo” permite a seleção 
de até três programas. Será designado 
para cada programa um intervalo de 
tempo individual.

Menu Tela   Configuração de controle de tempo

Controle de Tempo: Programa Semanal
Neste menu, você pode   
Visualizar, Editar e Copiar.

Intervalo fixo (Administrador)

OK

25,6 °C
pH 7,05

Programa
Intervalo Lavagem

Limpar
Estacionar

Programa semanal (Administrador

Quinta-feira

Voltar

25,6 °C

Sexta-feira

pH 7,05

Sábado

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira (Hoje)

 Deslig

Segunda-feira (Administrador)

Estacionar

Voltar

25,6 °C

Limpar

pH 7,05

Lavagem

Usuário 1
Estacionar

Segunda-feira (Administrador)

Hora de início 08:00

Voltar

25,6 °C

03: Programa

7.05 pH

01: Programa
Início 06:00   Término 18:00  Int. 002,0 h
02: Programa

Copiar dia (Administrador)

Voltar

25,6 °C
7.05 pH

Dia semanal

Copiar Segunda-feira para “Dia semanal” 
O dia antigo será sobrescrito!

Limpar

Cal 1ponto

--- Fim ---

Usuário 2

0:00 6:00 12:00 18:00 24:00

Dia semanal

Visualizar 
mostra as sequências de programas  
configurados durante o dia.

Editar 
permite a seleção de até 10 programas 
por dia e pode ser escolhido entre "Início 
individual" ou "Intervalo" (o programa é 
executado em hora de início/término em 
um intervalo específico).

Copiar
permite retomar um programa configura-
do para outro dia da semana. 
(É possível mais edições)

Cancelar

Programa semanal
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Configuração: Execução do Programa
Lavagem (contínua)

Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Água de lavagem Lig 0060 s
03: Água de lavagem Deslig 0002 s
04: Sonda em MEASURE 0005 s
05: Término do programa

Etapa do programa

Sensor: Medir
Sensor: Serviço

Água de lavagem

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05

t
[s]

A lavagem (contínua) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN1  

do controlador de sondas Uniclean 900.

Mensagem (tela)

Configuração: Execução do 
programa
Programa lavagem
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Configuração: Execução do Programa
Limpeza (contínua)

Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s
03: Água de lavagem Lig 0060 s
04: Água de lavagem Deslig 0002 s
05: Sonda em MEASURE 0005 s
06: Término do programa

Etapa do programa

Sensor: Medir
Sensor: Serviço

Água de lavagem

Agente de limpeza 
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06

Curso 1 Curso 2

Tempo de exposição

t
[s]

A limpeza (contínua) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN1  

do controlador de sondas Uniclean 900.

Mensagem (tela)

Programa limpeza
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Programa até 
posição de espera

Programa após 
posição de espera

Programa é executado completamente.  
A posição de espera será ignorada.

Programa Estacionar: Posição de Espera

O Programa estacionar inclui a etapa de programação "Posição de Espera". 
Quando o programa é iniciado através das entradas DCS BIN 1 ... BIN 3 no Uniclean 900, 
o programa será executado até ser atingida a "Posição de Espera", e se mantém nessa 
posição até mudar o status do sinal nas entradas DCS.

• O programa é iniciado através das entradas DCS e permanece na "Posição de espe-
ra" até alterar a designação das entradas DCS.

Entradas DCS BIN 1 ... BIN 3 
do Uniclean 900

• O programa é iniciado por um breve sinal nas entradas DCS: A posição de espera 
será ignorada.

Entradas DCS BIN 1 ... BIN 3 
do Uniclean 900

Nota:
Se os programas forem iniciado pelo Protos 3400(X) do menu de Calibração ou de 
Manutenção, a posição de espera será ignorada.

Programa estacionar
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Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s
03: Água de lavagem Lig 0060 s
04: Água de lavagem Deslig 0002 s
05: Ar de purga Lig 0010 s
06: Ar de purga OFF 0002 s
07: Posição de espera > A posição será mantida até o próximo comando (ex.: DCS)
08: Água de lavagem Lig 0010 s
09: Água de lavagem Deslig 0002 s
10: Sonda em MEASURE 0005 s
11: Término do programa

Configuração: Execução do Programa
Estacionar

Etapa do programa

Sensor: Medir
Sensor: Serviço
Água de lavagem

Ar de purga
(Válvula AUX1)
Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Curso 1 Curso 2

Tempo de exposição

Aguardar t
[s]

Mensagem (tela)

Po
si

çã
o 

de
 e

sp
er

a

O programa estacionar é iniciado através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN3   

do controlador de sondas Uniclean 900.
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Texto na tela Duração [s]

01: Água de lavagem Lig 0010 s
02: Água de lavagem Deslig 0002 s
03: Sonda em MEASURE 0005 s
04: Duração da medição 0030 s
05: Sonda em SERVICE
06: Agente de limpeza 0020 s
07: Água de lavagem Lig 0060 s
08: Água de lavagem Deslig 0002 s
09: Término do programa

Configuração: Execução do Programa
Medição (breve) 

Etapa do programa

Sensor: Medir
Sensor: Serviço

Água de lavagem

Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06 07 08

Curso 1 Curso 2

Tempo de 
exposição

Sonda em 
MEASURE
(curto período de 
tempo)

t
[s]

Mensagem (tela)

A medição (breve) pode ser iniciada através de um sinal de entrada DCS na entrada BIN1 do 

controlador de sondas Uniclean 900.

Programa medição (breve)
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Texto na tela Duração [s]

01: Sonda em SERVICE
02: Agente de limpeza 0020 s |  Medir -> Serviço
03: Água de lavagem Lig 0060 s |
04: Água de lavagem Deslig 0002 s |
05: Ar de purga Lig 0005 s |
06: Ar de purga OFF 0002 s |
07: Posição de espera |  Posição Serviço
08: Água de lavagem Lig 0010 s |
09: Água de lavagem Deslig 0002 s |
10: Sonda em MEASURE 0005 s | Serviço -> Medir
11: Término do programa

Configuração: Execução do Programa
Serviço

Etapa do programa

Sensor: Medir
Sensor: Serviço

Água de lavagem

HOLD

DCS ML3
(Execução do pro-
grama)

01 02 03 04 05 06

Mensagem (tela)

Ar de purga
(Válvula AUX1)

Parte 1: Medir —> SERVICE

Agente de limpeza
(Bomba III) Curso 1 Curso 2

Tempo de exposição

07 08 09 10 11

Parte 2: SERVICE —> Medir

Po
si

çã
o 

de
 e

sp
er

a

O programa Serviço é iniciado através de um sinal de entrada DCS na entrada M/S  

do controlador de sondas Uniclean 900.

Programa Serviço
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Menu Tela Execução do programa
Função 

Editar Etapa do Programa
Selecione a etapa do programa que dese-
jar usando as teclas de seta.  
Pressione enter:  
Agora, escolha entre
"Editar, Inserir, Deletar".

• Editar:  
Permite a seleção de uma função:   
(ver abaixo)

• Inserir: 
Insere uma fase vazia acima da etapa 
de programa selecionado e, em segui-
da, permite a seleção de uma função 
"editando" a fase vazia.

• Deletar:  
A etapa do programa é deletada.

Exemplo (Administrador)

03: Água de lavagem Lig

Cancelar

25,6 °C

04: Água de lavagem Deslig

pH 7,05

05: Agente de limpeza

01: Sonda em SERVICE
Exemplo

0020 s

Editar02:
Inserir
Deletar

Nome do programa

OK

Configurar Função
Selecione uma função usando as teclas de 
seta, confirme pressionando enter.
• Funções:
•  Término do programa
•  Sonda em SERVICE
•  Sonda em MEASURE
•  Água de lavagem Lig
•  Água de lavagem Deslig
•  Tempo de espera
•  Posição de espera
•  Agente de limpeza - Texto pode ser editado
•  Gás de purga ligado - Texto pode ser editado
•  Gás de purga desl.- Texto pode ser editado
•  Fluido aux. ligado - Texto pode ser editado
•  Fluido aux. desl. - Texto pode ser editado
•  Verificar ORP
•  Espaço

Execução do programa (Adm.)
25,6 °C
pH 7,05

Espaço

Função
Ar de purga Lig
Agente de limpeza

Ar de purga Deslig
Fluido aux. Lig
Fluido aux. Deslig
Verificar ORP

Cancelar OK
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Configuração: Instalação
Configuração das Funções do Uniclean 900

Instalação Configuração default Parâmetros ajustáveis
• Processo de medição Contínuo (Contínuo / Breve)
• Controle ext. (DCS)  (Polaridade / Configurações de saída)

- Nível do sinal de entradas   
  DCS (36 ... 39) 
  M/S (42, 43) 
  A/M (40, 41)

Ativo: 10 ... 30 V (Ativo: 10 ... 30 V / ativo < 2V)

- Nível do sinal de entradas   
  DCS (31 ... 34 

N/O  (N/O / N/C)

• Detecção do sensor Deslig Lig
• Acessar controle manual Código de acesso para controle 

manual (Menu de manutenção) 
Default: 2958

• Sonda
- Tipo de sonda Ceramat (SensoGate, Outro)
- Tempo deslocam. máx. 0015 s
- Água de selagem Deslig (Lig)
- Lavagem de cavidades Deslig (Deslig, Intervalo, Contínuo)
- Intervalo de verificação 0000 (Deslig) (máx. 20.000 percursos da sonda)
- Intervalo de manutenção 0000 (Deslig) (máx. 100.000 percursos da sonda)

• Adaptador de fluídos
- Bomba dosadora Deslig* “Lig” ou “Deslig”
- Fluido --- (ex.: "Agente de limpeza A")
- Volume deslocado 50 ml (25 / 50 / 75 / 100 ml)
- Volume residual 250 ml  (0 / 250 / 500 ml)

• Fluidos adicionais
- Fluidos adicionais 1 Deslig (Lig - a seguir aplicar a designação)
- Fluidos adicionais 2 Deslig (Lig - a seguir aplicar a designação)

• Colocação em funcion. Não Sim/Não
• Prognóstico do sistema Deslig Deslig / Lig: Monitora os percursos do 

sensor para manutenção preventiva do 
Ceramat e SensoGate 

*Ajuste automático no "Plug & Play" em: Controle de sistema / Configuração de fábrica Uniclean

Configuração: Instalação
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Controle ext. (DCS) (Administrador)

Entrada A/M (40/41)

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

 Entradas DCS (36 ... 39)
Control Deslig

Entrada M/S (42/43)

Lig

ativo < 2 V
ativo 10...30 V

Saídas DCS (31...34) N/O

 ativo 10...30V

Selecionar Processo de Medição
• Medição contínua: 

Com a medição contínua, o eletrodo de 
pH é localizado no fluido de processo e 
é extraído para calibração ou limpeza.

• Medição breve:  
(medição de intervalos, amostragem, 
modo de amostra ...) 
O eletrodo de pH é levado ao fluido de 
processo rapidamente. 
Este método é aplicado quando medir 
fluidos de processo agressivos ou exi-
gentes do ponto de vista térmico, que 
necessitem de tempos de medição cur-
tos com longos períodos de descanso. 

Menu Tela • Procedimento de medição
• Controle externo via DCS

Instalação (Administrador)

Acessar controle manual

Voltar

25,6 °C

Sonda

pH 7,05

Adaptador de fluídos

Processo de med.
Controle ext. (DCS)) Breve
Detecção do sensor

Contínuo

Controle Externo via DCS
• Entradas DCS: 

Entradas para seleção de programas 
de controle. É especificado aqui o nível 
ativo de sinal   
( < 2 V ou 10 ... 30 V).

• Entrada M/S: 
Controle do movimento do sensor

• Entrada A/M: 
Intervalos automáticos / bloqueados 

• Saídas DCS (31 ... 34): 
Especificar o tipo de contato (N/O, N/C)
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Controle através do Sistema de Controle de 
Processo (DCS)

Designação E / S FunçãoNº

Medição / 
Serviço

E
Sensor se move para posição de medição*42

Sensor se move para posição de serviço*43

Auto / Manual E
Controle de intervalo automático via Uniclean*40

Intervalos automáticos bloqueados41

Bin 3 E Seleção e início do programa, manual / DCS *  **

Medição*** 

(definido pelo 
usuário: “Alarme”)

S34

Sensor na posição "MEASURE" *

Serviço S33

Sensor na posição "SERVICE" *

Programa em 
curso

S32

Programa em curso* 

Nível

0

1 

0

1 

0 

1

0 

1 

0

1 

Entradas/Saídas do Uniclean 900

*)  Contatos passivos,
  Deve ser fornecido 24 V externamente ou via DCS

**)  Duração do sinal de pelo menos 2 seg. (contatos passivos)

***)  Na entrega, a saída de sinal DCS 34 serve para o feedback da posição do sen-
sor - como mostrado. Contudo, você também pode programar esta saída como 
"Alarme". Depois é enviado um sinal ao DCS no caso de erros de calibração ou 
falha no movimento do sensor.

37

38

39

Bin 2

Bin 1
(Programa 1 ... 3 - ver a próxima página)

Controle através do sistema 
de controle de processo
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Programas de Controle e Processos de Medição
Configurações de Fábrica

Programas de Controle do Uniclean 900
Podem ser chamados 3 programas e um programa de serviço.  
Estão prefixados 3 execuções de programa. 

Os programas são chamados ...
• para operação manual via Protos 3400(X)
• remotamente através do DCS ou chavear com entradas passivas Bin 1 ... 3 

(deve ser fornecido externamente 24 V, ver especificações)

Programa Descrição Bin 3 Bin 2 Bin 1

1 Lavagem 0 0 1
2 Limpar 0 1 0
3 Estacionar 1 0 0
4 Programa de serviço Solicitação via M/S

O programa de serviço (4) paralisa imediatamente todos os outros programas em execução 
(1 - 3) e apaga as solicitações armazenadas. Para os programas 1-3 é válido:
Quando iniciar um novo programa, são executadas primeiramente as etapas restantes 
de um programa atualmente em execução. Solicitações adicionais são armazenadas 
e executadas subsequentemente. Quando controlar o Uniclean 900 via Protos 3400, 
você pode bloquear as linhas de transmissão do sinal Bin 1, Bin 2 e Bin 3, assim como 
M/S e A/M para evitar conflitos (Parametrização / Uniclean 900 / Instalação / Controle 
ext. (DCS): Deslig)

Processos de Medição
• Medição contínua: Após a limpeza / calibração, a sonda segue ao processo para 

medição
• Medição breve (intervalo, amostragem, modo de amostra ...): 

Após a limpeza / calibração, a sonda permanece na câmara de calibração e segue ao 
processo apenas para medição sob solicitação.
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Instalação (Administrador)

Acessar controle manual

Voltar

25,6 °C

Sonda

pH 7,05

Controle ext. (DCS)
Contínuo

 Detecção do sensor DesligLig

Procedimento med.

Sonda (Administrador)

Água de selagem

Voltar

25,6 °C

Lavagem de cavidades

pH 7,05

Tempo máx. de mov.
CeramatTipo de sonda

DesligLig
Deslig

0015 s

Menu Tela • Detecção do sensor
• Sonda

Detecção do Sensor
Detecção do sensor "Lig" evita movimento 
acidental do sensor quando o mesmo for 
retirado. Isso é feito verificando se o detec-
tor de temperatura integrado no sensor 
está conectado ou se realiza a comunicação 
(sensores digitais)

Bloqueio de Entrada
El. de vidro Sensocheck: Evita a inserção do 
sensor quando estiver quebrado.

Sonda
Selecionar acessórios retráteis.
O tempo de movimento máx. é ajustado 
automaticamente (dependendo do mode-
lo).

Água de Selagem
A água de selagem é ligada pouco antes 
que o movimento do sensor seja iniciado 
para manter a câmara de lavagem livre de 
fluidos. Isso é importante para processos 
contendo fluidos fibrosos ou aderentes.  
A pressão da água de selagem deve ser 
maior que a pressão do fluido.  
A contrapressão na câmara de lavagem 
criada pela água de selagem evita a entra-
da de fluidos.

Intervalo de Verificação / 
Intervalo de Manutenção
Permite especificar o número máx. admis-
sível de ciclos de movimento até que seja 
gerada uma mensagem.

Bloqueio de entrada El. vidro Sensocheck

Intervalo de verific. 20000
Interv.de manutenção 100000
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Adaptador de Fluídos
• Bomba dosadora 

(Lig, Deslig)
• Designação do fluido
• Especificação do volume deslocado 

(dependendo do modelo, ex.: 
Ceramat   25 ml)

• Volume residual

Menu Tela • Adapt. de fluidos, Fluidos adicionais
• Colocação em funcionamento

Adaptador de fluídos (Adm.)

Volume residual

Voltar

25,6 °C
pH 7,05

 Bomba dosadora
Fluido
Volume deslocado 50 ml

250 ml

Fluidos adicionais (Administrador)

Setpoint

Voltar

25,6 °C

Desvio adm.

pH 7,05

Fluido adicional 2

Fluido
 Fluido adicional 1 DesligLig

Monitoramento

Agente de limpeza 

pH +07,00
  pH 00,20

Ar de purga----
Valor processo

DesligLig

Instalação (Administrador)

Adaptador de fluídos

Voltar

25,6 °C

Fluidos adicionais

pH 7,05

Acessar controle manual

Colocação em funcion.

Sonda

Sim

Água de lavagem

Não

Fluido Adicional (2)
• Especificação do equipamento 

(Lig, Deslig)
• Designação do fluido
• Monitoramento (Valor de processo/

Temperatura)
• Setpoint

Colocação em funcionamento
No final do procedimento de ajuste 
de parâmetro, aparecerá uma linha 
"Colocação em funcionamento" no menu 
"Instalação".  
Quando tiver certeza de ter selecionado 
todos os parâmetros, selecione "Sim" para 
confirmar . As bombas agora realizam a 
quantidade de movimentos de curso exi-
gidos para o enchimento total dos tubos 
de fluidos.  
Os ciclos de lavagem necessários são 
automaticamente iniciados.

DesligLig

Colocação em funcionamento
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Manutenção do Memosens PH
Monitor do sensor, ajuste do sensor de temperatura
Nota: Modo Hold está ativado

Menu Tela Manutenção

Abrir o menu de manutenção
Do modo de medição: Pressione a tecla 
menu para selecionar o menu. Selecione a 
manutenção usando as teclas de seta, con‑
firme pressionando enter.
Código de acesso (na entrega): 2958
A seguir, selecione o Módulo FIU 3400‑141 e 
o sensor correspondente Memosens PH.

Ajuste do sensor de temperatura
Esta função permite a compensação para 
a tolerância individual do sensor de tem‑
peratura e para aumentar a precisão da 
medição de temperatura. O valor de ajuste 
é armazenado no sensor. Antes de realizar 
um ajuste, você deve medir com precisão 
a temperatura de processo usando um 
termômetro de referência calibrado. O erro 
de medição do termômetro de referência 
deve ser menor que 0,1 °C. O ajuste sem 
uma medição precisa poderá resultar em 
desvios consideráveis na tela do valor 
medido!

Monitor do sensor
Para validação do sensor e completo pro‑
cessamento de sinal.

Seleção do menu

Voltar para Medição

22,3 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

pH 7,00

Monitor do sensor

Voltar

Entrada pH

22,3 °C

Temperatura

Ajustar sensor  temp .

Voltar

Aplicar a temp. de processo medido

22,3 °C

Ajuste ativo

Temp. de processo

pH 7,00

pH 7,00

Impedância em vidro 
(25°C)

‑56,8 mV
22,3 °C
284,6 MΩ

Desvio

Temperatura

05/12/10  16:32
 ‑0.1 °C

22,3 °C
22,2 °C
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Manutenção da Sonda via Protos 3400(X)
Menu “Manutenção/ Controle da sonda”

Manutenção

Voltar

25,6°C

Módulo BASE 3400‑021

pH 7,00

OK

Voltar

25,6°C

Iniciar a manutenção da sonda

Comando passo a passo Unical

pH 7,00

OK

Controle da sonda

Iniciar o programa ‑ Selecionar‑‑

Menu Tela  Manutenção

Desgaste da sonda

Selecionar "Controle da sonda".
Selecionar usando as teclas de seta,  
confirmar pressionando enter

Término do Serviço

pH 7,00
25,6°C

Manutenção da sonda
Com o programa Unical "SERVICE", a sonda 
é movido na posição SERVICE. As etapas 
individuais do programa são indicadas na 
tela:

01. Sonda em SERVICE
02. Agente de limpeza 0020 seg.
03. Água de lavagem ON 0060 seg.
04. Água de lavagem OFF 0002 seg.
05. Ar de purga ON 0005 seg.
06. Ar de purga OFF 0002 seg.
07. Posição de espera
08. Água de lavagem ON 0010 seg.
09. Água de lavagem OFF 0002 seg.
10. Sensor em MEASURE 0005 seg.
11. Término do programa

Após o término de manutenção, a sonda 
volta à posição "Medição" (PROCESS).

Programa: Service
Pressão da água OK
3. Água de lavagem ON

Controle manual

UNICAL

Término do Serviço

pH 7,00
25,6°C

Programa: Service

10. Sonda em MEASURE

UNICAL

Manutenção da sonda

Módulo FIU 3400‑141

Controle da sonda
Memosens PH
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Controle manual
(necessita do código de acesso*)
Selecione a função usando as teclas de 
seta. 
O símbolo pisca, ativar com enter – "ON" 
aparecerá debaixo do ícone. 
Finalizar com enter.
(“ON” desaparece novamente.)

*  O código de acesso é especificado no 
menu “Parametrização / Instalação”. 
Default: 2958. 

Controle manual do Unical

Término do Serv.

pH 7,00
25,6°C

Controle manual via Protos 3400(X)
Menu “Manutenção / Controle da sonda”

Menu Tela Manutenção

ON

Advertência sobre o Uso do Controle Manual!

Certifique-se de que a sonda está separada do processo!
Controle manual via Protos 3400 permite o acionamento do controle de 
sonda para manutenção.
Podem ser testados individualmente a água de lavagem, o fornecimento 
de fluidos e as funções da válvula.  

Lista de mensagens

Controle manual
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Comando passo a passo
Menu “Manutenção / Controle da sonda”

Voltar

25,6 °C

Iniciar a manutenção da sonda

Comando passo a passo Unical

pH 7,00

OK

Controle da sonda

Iniciar o programa ‑ Selecionar ‑

Menu Tela  Manutenção

Desgaste da sonda

Comando passo a passo
Cada programa pode ser executado no 
modo single‑step. Um aviso de segurança 
é exibido antes de iniciar o programa. 
As etapas individuais do programa são 
indicadas na tela.  
Deverá ser exibido um programa 
"Limpeza", conforme a seguir:

01. Sonda em SERVICE
02. Produto de Limpeza 0020 seg.
03. Água de lavagem ON 0060 seg.
04. Água de lavagem OFF 0002 seg.
05. Sonda em MEASURE 0005 seg.
06. Término do programa

Controle manual

Sim

25,6 °C

Iniciar o programa

7.00 pH

Não

Comando passo a passo Unical

Aviso de segurança:
Executar a função

‑selecionar‑

Finalizar

01: Sensor em SERVICE
02: Agente de limp. 0020 s
03. Água de lavagem ON 0060 s

25,6 °C
pH 7,00

Limpar (passo a passo)

04. Água de lavagem OFF 0004 s

Status do programa: OK
Passo a passo

Voltar

25,6 °C

Iniciar a manutenção da sonda

Comando passo a passo Unical

pH 7,00

OK

Controle do sensor

Iniciar o programa ‑selecionar‑
Desgaste da sonda

Início de programa
Você pode selecionar aqui um programa 
para teste:
Limpar
Cal 2pontos
Cal 1ponto
Estacionar
Usuário 2
Usuário 3

Controle manual

Comando passo a passo
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Desgaste da sonda
Há 2 contadores:
• Contador de verificação
• Contador de manutenção
No menu
• Parametrização
• Controle da sonda
• Instalação
• Sonda
você pode ligar ou desligar cada conta‑
dor e definir um intervalo individual para 
cada um deles. Após expirar esse interva‑
lo, é gerada uma mensagem.

Você pode reajustar os contadores no 
menu de manutenção.

Desgaste da sonda

pH 7,00
25,6 °C

Desgaste da sonda
Menu “Manutenção / Controle da sonda”

Menu Tela Manutenção

Desgaste da sonda

Repor o contador de verif.

750 de 100000

Curso total da sonda

Repor o contador de manut. Sim

2101

Não

Contador de proc. manut
Contador de verificações 750 de 20000

Sim Não
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Menu Tela Funções de diagnóstico

Acesso ao Diagnóstico
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecionar diagnóstico usando as 
teclas de seta, confirmar com enter.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. As funções que foram definidas como 
"Favorito" podem ser acessadas diretamen-
te a partir do modo de medição.

Funções de Diagnóstico
Informação do status geral do sistema de medição
Selecionar menu: Diagnóstico - Histórico

Histórico
São registrados os últimos 50 eventos com 
identificador de mensagem, data, hora e 
módulo envolvido.  
O que permite a documentação do con-
trole de qualidade para ISO 9000 e segs. 
Histórico estendido: Cartão SmartMedia 
(SW 3400-104)

Seleção do menu

Voltar para Medição

pH 7,00
25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

Diagnóstico

Voltar

25,6°C

Definir favorito

pH 7,00

Histórico
Lista de mensagens

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT
Módulo BASE 

Diagnóstico

Descrição do ponto de medição

Voltar

25,6°C
pH 7,00

Nota:
Tank_2Ponto de medição:

Descrição do Ponto de Medição
Permite a aplicação de um número tag e 
uma nota. Selecionar a posição: tecla de 
seta esquerda/direita, selecionar o carac-
tere: tecla de seta para cima/para baixo. 
Confirme a entrada com enter.

04/03/2007 smith

Descrição do ponto de medição

Histórico

Voltar

U229 13/04/08 09:50 •     Aviso desmont. senso

F224 12/04/08 17:52 Medição ativada
F222 12/04/08 17:44 Parametrização ativa

F222 13/04/08 09:36 Parametrização ativa

25,6 °C
pH 7,00

U229 11/04/08 06:51      Aviso desmont. senso
U229 11/04/08 06:50 •     Aviso desmont. sensor
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Menu Tela Funções de diagnóstico

Descrição do dispositivo
Selecione o módulo usando as teclas de 
seta: Fornece informação sobre todos os 
módulos instalados: Função, número de 
série, versão do hardware e do  
software e opções do dispositivo.

Módulo FRONT
O módulo contém controle de tela e de 
teclado. Possibilidades de teste:
• Diagnóstico do módulo
• Teste de tela
• Teste de teclado

Módulo BASE
O módulo gera os sinais de saída padrões. 
Possibilidades de teste:
• Diagnóstico do módulo
• Status da entrada/saída

Exemplo:
Modulo BASE, status da entrada/saída.

Descrição do dispositivo

Voltar

22,7 °C
pH 7,00

Memosens / Controle
Módulo FIU 3400-141

Número de série: 0000313

BASEMódulo FRONTAL

Módulo FRONT

Voltar

22,7 °C
pH 7,00

Teste de tela
Teste de teclado

Diagnóstico do módulo

Módulo BASE

Voltar

22,7 °C
pH 7,00

Status da entrada/saída

Definir favorito

Diagnóstico do módulo

Status da entrada/saída

Voltar

22,7 °C
pH 7,00

Carga de corrente l1

K1
Carga de corrente l2 ok
Contato

Entrada OK1

ok

Entrada OK2

K3
Inativo
Inativo

K2
K4

Controle

Hardware: 2 Software: 3.5
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Menu Tela Diagnóstico do módulo,
Explorer

Diagnóstico FIU 3400-141
Diagnóstico do módulo / Explorer

Explorer
22,3 °C
pH 7,00

Voltar

Explorer
Fornece informação nos sensores conec-
tados ao FIU 3400-141, ex.:
-- Cabo Memosens --
Número de série
Hardware
Software
-- Sensor Memosens --
Número de série
Hardware
Software

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. Mensagens definidas como “Favorito” 
podem ser acessadas diretamente do 
modo de medição usando uma tecla de 
função.  
Para configurar:  
Parametrização / Controle de Sistema / 
Matriz das funções de contr.

FIU 3400-141
22,3 °C

Voltar

Diagnóstico do módulo

pH 7,00

Definir favorito

Explorer

Canal 1 do sensor

Diagnóstico do Módulo
Autoteste em 3 categorias.Diagnóstico do módulo

Voltar

22,7 °C
pH 7,00

Checksum da memória Flash
Processamento da medição

Comunicação
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Menu Tela Diagnóstico do módulo /  
Monitor do sensor

Acesso ao Diagnóstico
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione o diagnóstico usando as 
teclas de seta, confirme com enter. A seguir, 
selecionar "Memosens_PH".

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. Mensagens definidas como “Favorito” 
podem ser acessadas diretamente do 
modo de medição usando uma tecla de 
função. Para configurar: Parametrização / 
Controle de Sistema / Matriz das funções 
de contr.

Diagnóstico do Módulo
Teste interno de função.

Monitor do Sensor
Exibe os valores atualmente medidos pelo 
sensor. Função importante para diagnósti-
co e validação!

Seleção do menu

Voltar para Medição

22,3 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Memosens PH
22,3 °C

Voltar

pH 7,00

pH 7,00

Definir favorito

Diagnóstico do módulo

Monitor do sensor

Voltar

22,3 °C
pH 7,00

-56 mV
200 mV

25,6 °C
100 MΩ
2,5 kΩ

Diagnóstico Memosens PH
Diagnóstico do módulo / Monitor do sensor

109,6 Ω

Registro cal.
Monitor do sensor

Diagrama de rede do sensor
Estatísticas

Entrada pH
Entrada ORP

Temperatura
Impedância em vidro (25°C)
Impedância de ref. (25°C)

RTD
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Menu Tela Temporizador de cal, Registrador de 
faixa de tolerância

Temporizador de Calibração
Após expirar um intervalo pré-ajustado 
(Parametrização, Módulo FIU_PH, 
Predefinições Cal) o temporizador de cali-
bração gera uma mensagem de advertên-
cia para lembrar que é necessária a calibra-
ção. O tempo restante pode ser indicado 
no modo de medição pressionando uma 
tecla de função (tela secundária: “CTime”).

Diagnóstico Memosens PH
Temporizador de calibração / Registrador de faixa de tolerância / Registro de cal / 
Diagrama de rede do sensor / Estatísticas

Ajuste de Tolerância
Grava as faixas de tolerância para zero e 
ganho ao longo do tempo. Se os valores 
determinados por uma calibração exce-
derem os limites de tolerância, um ajuste 
pode ser executado automaticamente. 
A exibição pode ser em gráfico ou como 
uma lista. A faixa de tolerância (zero, 
ganho) é configurada durante a parame-
trização (Módulo FIU_PH, Predefinições 
Cal)

Temporizador de cal. adaptável
22,3 °C
pH 7,00

Registrador T-band

Voltar

Zero

22,3 °C
pH 7,00

Ganho

Voltar

Próxima calibração em aprox. 102 h
(02/07/08  14:08)

Default
Adaptável
Corrente
Esforço El

168 h
160 h
 58 h

5 %

61,750,78,006,00

7. pH

°C
CTime 160h Menu favoritos

Temporizador de Calibração Adaptável
O tempo até a próxima calibração é auto-
maticamente reduzido dependendo do 
esforço do eletrodo (temperatura, valor 
do pH).
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Diagnóstico Memosens PH
Monitor de desgaste do sensor

Menu Tela Monitor de desgaste do sensor

Monitor de Desgaste do Sensor
Baseado no tempo de operação do sen-
sor e parâmetros que são críticos para o 
sensor (ex.: temperatura), o monitor de 
desgaste do sensor calcula o "vida útil res-
tante" do sensor.
Próximo ao tempo de operação restante 
recomendado (em dias), pode-se ver a 
data de quando o sensor deverá ser subs-
tituído.
A temperatura máxima detectada durante 
o tempo de operação do sensor é exibida 
com a data de ocorrência.

Monitor de desgaste do sensor
22,3 °C
pH 7,00

Voltar

Desgaste do sensor
Tempo de oper. sensor
Vida útil restante
Temperatura máx.

60 d
204 d (25/10/09)
57,0 °C  11/07/08
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Diagnóstico Memosens PH
Menu Tela Registro de cal, Diagrama de rede do 

sensor, Estatísticas

Registro Cal
Dados do último ajuste/calibração, ade-
quados para documentação para ISO 9000 
e GLP/GMP
(Data, hora, método de calibração, zero e ganho, 
potencial isotérmico, informação sobre os tampões 
de calibração e tempos de resposta)

Diagrama de Rede do Sensor
Representação gráfica dos parâmetros 
do sensor. As violações do limite de tole-
rância podem ser vistas num instante. 
Os parâmetros críticos estão piscando.
Os parâmetros exibidos em cinza foram 
desativados durante a configuração de 
parâmetro ou não se aplicam ao sensor 
atualmente selecionado.

Os limites de tolerância (raio do "círculo 
interno") podem ser modificados como 
desejar.

Para maiores informações, pressione a 
tecla de função “Info”.

Estatísticas
Indicação dos dados do sensor para a 
Primeira Calibração (ajuste) e as 3 últi-
mas calibrações comparadas à Primeira 
Calibração.
(Data e hora da Primeira Calibração, zero e ganho, 
impedância em vidro e eletrodo de referência, tempo 
de resposta)

Registro cal

Voltar

Ajuste ativo

24,2°C
pH 7,00

05.04.07 09:34

08151234Número de série
Tipo de sensor

Cal 2pt. Modo de cal 

057,7 mV/pH
pH +07,00Zero 

Ganho

Diagrama de rede do sensor

Voltar

24,1°C
pH 7,00

2 - Ponto zero
1 - Ganho

4 - Impedância em vidro
3 - Impedância de ref.

5 - Tempo de resposta

7 -  Desgaste do sensor
6 - Temporizador de cal.

Estatísticas

Voltar

Zero

24,1°C
pH 7,00

Dif + pH 07,03 01/04/08 10:24
1ª Cal + pH 07,00 01/04/08 10:03

Dif + pH 07,02 12/04/08 09:18
Dif + pH 07,03 28/04/08 10:47

Ganho

Faixa crítica –  
“círculo interno”
Valor fora da tolerância
A tolerância pode ser 
modificada sem função 
adicional.

“Círculo externo”
Valor dentro  
da tolerância

Info

SE 532 Memosens

Dados de calibração
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Diagnóstico do Unical 9000 
Status do Unical / Diagrama de rede Unical

Menu Tela Status do Unical / Diagrama de rede 
Unical

Acesso ao Diagnóstico
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione o diagnóstico usando as 
teclas de seta, confirme com enter.  
A seguir, selecionar o controle da sonda.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. Mensagens definidas como “Favorito” 
podem ser acessadas diretamente do 
modo de medição usando uma tecla de 
função. Para configurar: Parametrização / 
Controle de Sistema / Matriz das funções 
de contr.

Seleção do menu

Voltar para Medição

22,3 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Controle da sonda
22,3 °C

Voltar

Diagrama de rede Unical

pH 7,00

pH 7,00

Definir favorito

Status do Unical

Status do Unical

Voltar

Comunicação

24,2°C
pH 7,00

√  ok

√  okPressão de água
Ar comprimido

√  okTampão 7,00

97 de 1000
√  okTampão 4,01

Contador  de desgaste

√  ok

Status do Unical
São testados o fluido / portas do adapta-
dor de fluidos. Os textos para os fluidos 
são aplicados pelo usuário durante a ins-
talação (por exemplo, "Tampão 7,00")

Diagrama de rede Unical

Voltar

24,1°C
pH 7,00

2 - Pressão de água
1 - Ar comprimido

4 - Tampão 4,01
3 - Tampão 7,00

5 - Agente de limpeza

7 - Contador  de desgaste
6 -Tempo mov. do sensor

Info

Diagrama de Rede Unical
Representação gráfica dos parâmetros. As 
violações do limite de tolerância podem 
ser vistas num instante. Para princípio de 
função, ver “Diagrama de rede do sensor”.

Diagnóstico do Unical 9000



237

Diagnóstico do Uniclean 900
Status do Uniclean

Menu Tela Status do Uniclean

Acesso ao Diagnóstico
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. Selecione o diagnóstico usando as 
teclas de seta, confirme com enter.  
A seguir, selecionar o controle da sonda.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. Mensagens definidas como “Favorito” 
podem ser acessadas diretamente do 
modo de medição usando uma tecla de 
função. Para configurar: Parametrização / 
Controle de Sistema / Matriz das funções 
de contr.

Seleção do menu

Voltar para Medição

22,3 °C

Selecionar: [enter]

Lingua

Controle do sensor
22,3 °C

Voltar

pH 7,00

pH 7,00

Definir favorito

Status do Uniclean

Status do Uniclean

Voltar

Comunicação

24,2°C
pH 7,00

√  ok

√  okAr comprimido
Checksum da memória Flash

√  okPressão de água

569 de 9999
√  okAgente de limpeza

Contador  de desgaste

√  ok

Status do Uniclean
São testados o fluido / portas do adapta-
dor de fluidos. Os textos para os fluidos 
são aplicados pelo usuário durante a 
instalação (por exemplo, "Agente de lim-
peza")

Diagnóstico do Uniclean 900
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Definir Funções de Diagnóstico como Favorito
Selecionar: Parametrização/Controle de Sistema/Matriz das funções de controle

Exemplo:
“Favoritos” para ser selecionado com 
a “Tecla de Função Direita”

Para selecionar com a tecla de função:
Selecione a função desejada usando 
as teclas de seta, pressionar  a tecla 
de função “Conectar” e   confirmar 
com enter. 

Para cancelar a seleção de uma 
função:
Pressionar a tecla de função 
"Desligar", 
confirme com enter.

1

2

25,6°C

Entrada OK2

pH 7,00

Voltar Ligar

Matriz das funções de controle (Adm.)

Tecla f. esquerda
Tecla f.  direita
Profibus DO 2

ParSet KI rec.      Fav Unical
– –

–
–
––

Favoritos
As funções de Diagnósticos selecionadas podem 
ser acessadas diretamente do modo de medição 
usando uma tecla de função.  
A tabela na próxima página explica como selecio-
nar os favoritos.

Telas secundárias (1)
Aqui, os valores adicionais são exibidos no modo 
de medição de acordo com a configuração de 
fábrica. Quando for pressionada a respectiva tecla 
de função (2), são indicadas as variáveis do proces-
so medidas pelos módulos, a data e a hora. Além 
disso, as teclas de função (2) podem ser usadas 
para controlar funções. Para designar uma função 
para a tecla de função, selecionar 

Parametrização/Controle de Sistema/ 
Matriz das funções de controle

Função que pode ser controlada pelas teclas de 
função:
• Seleção do conjunto do parâmetro
• Iniciar/Parar registrador KI
• Favoritos
• Unical (controlador de sonda totalmente auto-

matizado)
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Definir/deletar favorito
"Definir favorito" permite a ativação da 
função de diagnóstico selecionada direta-
mente do modo de medição via tecla de 
função.
A linha do menu é marcada com um ícone 
de coração.

Pressionando a tecla meas retorna à medi-
ção. Quando a tecla de função foi desig-
nada para "Favoritos", o "Menu Favoritos" 
é lido na tela secundária (ver "Matriz das 
funções de controle").

Nota:
Quando uma das teclas de função foram designadas como função "Menu Favoritos", 
as funções de diagnóstico que foram definidas como "Favoritos" podem ser acessadas 
diretamente do modo de medição.

Menu Tela  Selecionar favoritos

Menu Favoritos
As funções de Diagnósticos podem ser 
acessadas diretamente do modo de medi-
ção usando uma tecla de função. 
Os "Favoritos" são selecionados no menu 
Diagnóstico.

Selecionar favoritos
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecionar diagnóstico usando 
as teclas de seta, confirmar com enter. 
A seguir, selecionar  módulo e confirmar 
com enter.

09.03.10 Menu Favoritos

°C
09.03.10 Menu Favoritos

Seleção do menu

Voltar para Medição

pH 7,00
25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

Voltar

25,6°C

Definir favorito

pH 7,00

Explorer
Diagnóstico do módulo

Módulo FIU 3400-141

pH

°C

pH
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Menu Tela Funções de diagnóstico

Acesso ao Diagnóstico
Do modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecionar o 
menu. 
Selecione o diagnóstico usando as teclas 
de seta, confirme com enter.

O menu "Diagnóstico" proporciona uma 
visão geral de todas as funções disponí-
veis. As funções que foram definidas como 
"Favorito" podem ser acessadas direta-
mente a partir do modo de medição.

Funções de Diagnóstico
Informação do status geral do sistema de medição
Selecionar menu: Diagnóstico - Lista de mensagens

Lista de Mensagens
Exibe as mensagens de advertência ou 
de falha ativadas atualmente em texto 
simples.

Seleção do menu

Voltar para Medição

pH 7,00
25,6°C

Selecionar: [enter]

Lingua

Diagnóstico

Voltar

23,7 °C

Definir favorito

pH 7,00

Histórico

Lista de mensagem

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT

Lista de mensagem

Voltar

25,6°C
pH 7,00

Aviso

Módulo BASE

8 msg.

Descrição do ponto de medição

Aviso Temp alarme HI

Saturação %Ar Alarme HI
Falha Sensor ISM errado
Aviso Faixa de tolerância

Aviso Faixa zero

D062
P018

D013
P210

P030

Sensocheck

P092

Número de mensagens
Quando houver mais de 7 mensagens,  apare-
cerá uma barra de rolagem vertical. Rolar com a 
teclas de seta para cima/para baixo.

Identificador de módulo
Especifica o módulo que foi gerado a mensa-
gem.

Identificador de mensagem
Ver a lista de mensagens para descrição.
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Mensagens

Módulo FRONT 3400-011 
Módulo FRONT 3400(X)-015

Nº Mensagens FRONTAL Tipo de mensagem

F008 Processamento de medição (configurações de fábrica) FALHA

F009 Falha do módulo (Soma de verificação Firmware Flash) FALHA

F060 Intervalo de processo KI ultrapassado (reconhecimento de mensagem) Definido pelo usuário

F061 Parâmetro do registrador KI AVISO

F080 I Sem sensor FALHA

F081 II Sem sensor FALHA

F082 I Comunicação interrompida FALHA

F083 II Comunicação interrompida FALHA

F086 I Necessário substituir a bateria AVISO

F087 II Necessário substituir a bateria AVISO

F090 II Sem sensor FALHA

F091 III Sem sensor FALHA

F092 II Comunicação interrompida FALHA

F093 III Comunicação interrompida FALHA

F096 II Necessário substituir a bateria AVISO

F097 III Necessário substituir a bateria AVISO

F200 Erro CRC PAR FALHA

F201 Erros de comunicação (barramento do sistema) FALHA

F202 Falha no sistema FALHA

F210 Diagnóstico do dispositivo (Autoteste sinaliza o erro) AVISO

F211 Erro do cartão (SmartMedia) AVISO

F212 Hora/data AVISO

F213 Temperatura do módulo (faixa excedida) AVISO

F215 Cartão de memória cheio AVISO

F216 Cartão Trilha de Auditoria FALHA

F220 Calibração ativa Texto

F221 Manutenção ativa Texto

F222 Configuração de parâmetro ativa Texto
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Mensagens

Nº Mensagens FRONTAL Tipo de mensagem

F223 Diagnóstico ativo Texto

F225 Medição ativa Texto

F226 Fonte de alimentação OFF Texto

F227 Fonte de alimentação ON Texto

F228 Atualização do software Texto

F229 Código de acesso errado Texto

F230 Configuração de fábrica Texto

F231 Configuração alterada Texto

F232 Equipamento do módulo Ex/non-Ex FALHA

F233 Equipamento do módulo Ex FALHA
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Mensagens

Módulo BASE 3400-021 
Módulo BASE 3400(X)-025/VPW 
Módulo BASE 3400(X)-026/24/V

Nº Mensagens BASE Tipo de mensagem

B008 Processamento de medição (configurações de fábrica) FALHA

B009 Falha do módulo (Soma de verificação Firmware Flash) FALHA

B070 Corrente I1 Span AVISO

B071 Corrente I1 <0/4 mA AVISO

B072 Corrente I1 > 20 mA AVISO

B073 Corrente I1 Erro de carga FALHA

B074 Corrente I1 Parâmetro AVISO

B075 Corrente I2 Span AVISO

B076 Corrente I2 <0/4 mA AVISO

B077 Corrente I2 > 20 mA AVISO

B078 Corrente I2 Erro de carga FALHA

B079 Corrente I2 Parâmetro AVISO

B200 Programa de lavagem ativo Texto

B254 Reajustar o módulo Texto
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Mensagens

Módulo de Medição PH

Nº Mensagens pH Tipo de mensagem

P008 Processamento de medição (configurações de fábrica) FALHA

P009 Falha do módulo (Soma de verificação Firmware Flash) FALHA

P010 pH Faixa FALHA

P011 pH Alarme LO_LO FALHA

P012 pH Alarme LO AVISO

P013 pH Alarme HI AVISO

P014 pH Alarme HI_HI FALHA

P015 Faixa de temperatura FALHA

P016 Alarme de Temperatura LO_LO FALHA

P017 Alarme de Temperatura LO AVISO

P018 Alarme de Temperatura HI AVISO

P019 Alarme de Temperatura HI_HI FALHA

P020 Faixa de ORP FALHA

P021 ORP Alarme LO_LO FALHA

P022 ORP Alarme LO AVISO

P023 ORP Alarme HI AVISO

P024 ORP Alarme HI_HI FALHA

P025 Faixa de Ur AVISO

P026 rH Alarme LO_LO FALHA

P027 rH Alarme LO AVISO

P028 rH Alarme HI AVISO

P029 rH Alarme HI_HI FALHA

P030 Faixa zero AVISO

P035 Faixa de slope AVISO

P040 Faixa de potencial isotérmico Uis AVISO

P045 Faixa de mV AVISO

P046 mV Alarme LO_LO FALHA
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Nº Mensagens pH Tipo de mensagem

P047 mV Alarme LO AVISO

P048 mV Alarme HI AVISO

P049 mV Alarme HI_HI FALHA

P050 Faixa de temperatura man. FALHA

P060 SAD SENSOFACE: Slope Definido pelo usuário

P061 SAD SENSOFACE: Zero Definido pelo usuário

P062 SAD SENSOFACE: Impedância de ref. (Sensocheck) Definido pelo usuário

P063 SAD SENSOFACE: Impedância em vidro (Sensocheck) Definido pelo usuário

P064 SAD SENSOFACE: Tempo de resposta Definido pelo usuário

P065 SAD SENSOFACE: Temporizador de calibração AVISO 

P066 SAD SENSOFACE: Verificação de cal. Definido pelo usuário

P069 SAD SENSOFACE: Calimatic (Zero/slope) AVISO

P070 SAD SENSOFACE: Desgaste do sensor Definido pelo usuário

P071 SAD SENSOFACE: Corrente de fuga ISFET Definido pelo usuário

P090 Deslocamento do tampão (tabela tampão aplicável): AVISO

P091 Deslocamento Zero ORP AVISO

P092 Faixa de tolerância AVISO

P110 Indicador CIP Definido pelo usuário

P111 Indicador SIP Definido pelo usuário

P112 Indicador de autoclavagem Definido pelo usuário

P113 Tempo de operação do sensor (duração de uso) Definido pelo usuário

P114 Característica ISFET Definido pelo usuário

P115 Alterações no corpo da membrana Definido pelo usuário

P120 Sensor ISM errado FALHA

P121 Sensor ISM (erro nas configurações de fábrica/características) FALHA

P122 Memória do sensor ISM (erro nos registros de dados de cal.) AVISO

P123 Novo sensor, ajuste necessário AVISO

P130 Indicador de ciclo SIP Texto

P131 Indicador de ciclo CIP Texto

P200 Nível de ruído na entrada pH FALHA

P201 Temp cal AVISO

Mensagens
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Nº Mensagens pH Tipo de mensagem

P202 Cal: Tampão desconhecido Texto

P203 Cal: Tampões idênticos Texto

P204 Cal: Tampão inalterado Texto

P205 Cal: Sensor instável Texto

P206 Cal: Slope AVISO

P207 Cal: Zero AVISO

P208 Cal: Falha no sensor (Verificar ORP) FALHA

P254 Reajustar o módulo Texto

Mensagens

Nº Mensagens Bloco de Cálculo de PH / PH Tipo de mensagem

A010 Faixa dif. pH FALHA

A011 Dif.-pH Alarme LO_LO FALHA

A012 Dif.-pH Alarme LO AVISO

A013 Dif.-pH Alarme HI AVISO

A014 Dif.-pH Alarme HI_HI FALHA

A015 Faixa Dif.-Temperatura FALHA

A016 Dif.-Temperatura Alarme LO_LO FALHA

A017 Dif.-Temperatura Alarme LO AVISO

A018 Dif.-Temperatura Alarme HI AVISO

A019 Dif.-Temperatura Alarme HI_HI FALHA

A020 Faixa Dif.-ORP FALHA

A021 Dif.-ORP Alarme LO_LO FALHA

A022 Dif.-ORP Alarme LO AVISO

A023 Dif.-ORP Alarme HI AVISO

A024 Dif.-ORP Alarme HI_HI FALHA
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Mensagens

Controle da Sonda

Nº Mensagens de Controle da Sonda Tipo de mensagem

U190 Controle da sonda: Tampão I quase vazio AVISO

U191 Controle da sonda: Tampão II quase vazio AVISO

U192 Controle da sonda: Agente de limpeza quase vazio AVISO

U194 Controle da sonda: Tampão I vazio FALHA

U195 Controle da sonda: Tampão II vazio FALHA

U196 Controle da sonda: Agente de limpeza vazio FALHA

U219 Controle da sonda: Firmware AVISO

U220 Controle da sonda: Comutador de ar comprimido FALHA

U221 Sensor desmontado FALHA

U222 Status de segurança indefinido FALHA

U224 Controle da sonda submerso FALHA

U225 Controle da sonda: Válvula da sonda com defeito FALHA

U226 Sonda: comutador limite FALHA

U227 Sonda: posição limite em SERVICE FALHA

U228 Fuga do cilindro da sonda AVISO

U229 Proteção contra desmontagem do sensor com defeito AVISO

U230 Posição limite da sonda em MEASURE FALHA

U231 Tempo de movimento da sonda em MEASURE AVISO

U233 Controle da sonda: Comutador de pressão de água AVISO

U234 Tempo de movimento da sonda em SERVICE AVISO

U235 Controle da sonda: Válvula de segurança com defeito AVISO

U236 Controle da sonda: Sem bomba I AVISO

U237 Controle da sonda: Sem bomba II AVISO

U238 Controle da sonda : Sem bomba III AVISO

U239 Controle da sonda: Sem válvula aux. 1 AVISO

U240 Controle da sonda: Sem válvula aux. 2 AVISO

U241 Verificar água de lavagem AVISO

U242 Verificar tampão I AVISO
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Nº Mensagens de Controle da Sonda Tipo de mensagem

U243 Verificar tampão II AVISO

U244 Verificar agente de limpeza AVISO

U245 Verificar fluidos adicionais 1 AVISO

U246 Verificar fluidos adicionais 2 AVISO

U248 Controle da sonda: Válvula da água AVISO

U249 Indicador de verificação da sonda AVISO

U250 Indicador de manutenção da sonda AVISO

U251 Controle da sonda: Erro de calibração AVISO

U252 Controle da sonda: Erro de comunicação AVISO

U253 Controle da sonda AVISO

Mensagens
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N.º Mensagem "Prognóstico do sistema" Causa

U160 SP Perda de pressão/sensor de ar Vazamento de ar descontrolado – sensor de ar 
defeituoso

U161 SP A válvula da sonda não funciona A válvula piloto não comuta; a válvula da sonda 
possivelmente não comuta

U162 SP Sensor de ar não funciona O sensor de ar não atua

U163 SP Válvula da sonda lenta A válvula piloto atua com atraso; a válvula da sonda 
possivelmente atua com atraso

U164 SP Sensor de ar lento O sensor de ar atua com atraso

U165 SP Pos. finais Interrupção Ambas as posições finais não atuam (p. ex.: fio terra 
desconectado)

U166 SP Pos. finais Curto-circuito Ambas as chaves atuam (curto-circuito)

U170 SP Sonda parada entre as posições finais A sonda fica presa entre as posições finais

U171 SP Pos. final PROCESS lento A chave fim-de-curso (PROCESS) reage tarde demais 
após o início de movimento da sonda

U172 SP Sonda com mobil. difícil A sonda move-se com lentidão (mas chega até a 
posição final)

U173 SP Sonda presa dentro do curso A sonda fica presa em seu curso (e não chega na 
posição final)

U174 SP A posição final SERVICE não funciona A chave fim-de-curso (SERVICE) não reage após a 
sonda atingir a posição final

U175 SP A posição final PROCESS não funciona A chave fim-de-curso (PROCESS) não reage após a 
sonda atingir a posição final

U176 SP Posição final SERVICE lenta A chave fim-de-curso (SERVICE) reage tarde demais 
após a sonda atingir a posição final

U177 SP A posição final SERVICE não funciona A chave fim-de-curso (SERVICE) não funciona

U178 SP A posição final PROCESS não funciona A chave fim-de-curso (PROCESS) não funciona

U179 SP Sonda presa imediatamente A sonda fica presa na posição final

U188 SP Falha geral Problema não detectado claramente

As mensagens são reiniciadas automaticamente após dois movimentos corretos da 
sonda.

Mensagens de Prognóstico do Sistema
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X)
Classe 
NAMUR 

Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Restabelecer Observação

Ver.função Falha Manut.exig. Alarme

MANUT.
EXIG.

Ativo Tempo de movimento da 
sonda em SERVICE
(U234)

– Pressão do ar baixa
– Sensor lento
– Filtro entupido
–  Tempo de desloc. muito 

longo

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Posição limite não 
atingida na primeira 
tentativa.

MANUT.
EXIG.

Ativo Tempo de movimento da 
sonda em MEASURE
(U231)

– Pressão do ar baixa
– Sensor lento
– Filtro entupido
–  Tempo de desloc. muito 

longo

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Posição limite não 
atingida na primeira 
tentativa.

FALHA Ativo Ativo Sensor posição limite em 
SERVICE
(U227)

– Sensor com defeito
– Sensor viscoso
–  Chave limite SERVICE c/ 

defeito
–  Válvula do sensor com 

defeito*

– Válvula piloto com defeito *

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Posição limite SERVICE 
não foi atingida mesmo 
após várias tentativas

FALHA Ativo Ativo Posição limite do sensor em 
MEASURE
(U230)

– Sensor com defeito
– Sensor viscoso
–  Chave limite MEASURE c/ 

defeito
– Válvula do sensor c/defeito *

– Válvula piloto com defeito *

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Posição limite MEASURE 
não foi atingida mesmo 
após várias tentativas

FALHA Ativo Ativo Chave de ar comprimido
(U220)

–  Adaptador de fluidos sem 
estanq.

–  Falha no fornec. de ar com-
primido

– Pressão muito baixa
– Conversor P/E com defeito
–  Válvula de segurança com 

defeito (fechada)

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automático, se houver 
pressão

FALHA Ativo Ativo UNICAL Válvula do sensor com 
defeito 
(U225)

–  Válvula piloto ou válvula do 
sensor com defeito *

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Não pode ser feita dis-
tinção entre a válvula 
piloto e a válvula do 
sensor. Não existe a 
redundância de válvulas 
piloto. Pode ser notada 
apenas com a função 
"SERVICE switch".

FALHA Ativo Ativo UNICAL submerso
(U224)

– Tubulações sem estanq.
– Mangueira/tubo rompido
–  Válvula de água c/vaza-

mento
– Bloqueio de água c/defeito 

Nenhuma, apenas 
mensagem

Solicitar SERVICE A água foi interrompida
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Classe 
NAMUR 

Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Restabelecer Observação

Ver.função Falha Manut.exig. Alarme

MANUT.
EXIG.

Ativo Tempo de movimento da 
sonda em SERVICE
(U234)

– Pressão do ar baixa
– Sensor lento
– Filtro entupido
–  Tempo de desloc. muito 

longo

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Posição limite não 
atingida na primeira 
tentativa.

MANUT.
EXIG.

Ativo Tempo de movimento da 
sonda em MEASURE
(U231)

– Pressão do ar baixa
– Sensor lento
– Filtro entupido
–  Tempo de desloc. muito 

longo

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Posição limite não 
atingida na primeira 
tentativa.

FALHA Ativo Ativo Sensor posição limite em 
SERVICE
(U227)

– Sensor com defeito
– Sensor viscoso
–  Chave limite SERVICE c/ 

defeito
–  Válvula do sensor com 

defeito*

– Válvula piloto com defeito *

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Posição limite SERVICE 
não foi atingida mesmo 
após várias tentativas

FALHA Ativo Ativo Posição limite do sensor em 
MEASURE
(U230)

– Sensor com defeito
– Sensor viscoso
–  Chave limite MEASURE c/ 

defeito
– Válvula do sensor c/defeito *

– Válvula piloto com defeito *

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Posição limite MEASURE 
não foi atingida mesmo 
após várias tentativas

FALHA Ativo Ativo Chave de ar comprimido
(U220)

–  Adaptador de fluidos sem 
estanq.

–  Falha no fornec. de ar com-
primido

– Pressão muito baixa
– Conversor P/E com defeito
–  Válvula de segurança com 

defeito (fechada)

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automático, se houver 
pressão

FALHA Ativo Ativo UNICAL Válvula do sensor com 
defeito 
(U225)

–  Válvula piloto ou válvula do 
sensor com defeito *

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave do sensor

Não pode ser feita dis-
tinção entre a válvula 
piloto e a válvula do 
sensor. Não existe a 
redundância de válvulas 
piloto. Pode ser notada 
apenas com a função 
"SERVICE switch".

FALHA Ativo Ativo UNICAL submerso
(U224)

– Tubulações sem estanq.
– Mangueira/tubo rompido
–  Válvula de água c/vaza-

mento
– Bloqueio de água c/defeito 

Nenhuma, apenas 
mensagem

Solicitar SERVICE A água foi interrompida
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X)
Classe 
NAMUR 

Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Restabelecer Observação

Ver.função Falha Manut.exig. Alarme

FALHA Ativo Sensor desmontado
(U221)

– Sensor desmontado
–  Cilindro da sonda sem 

estanqueidade
–  Linhas da sonda sem estanq.
–  Proteção contra desmonta-

gem do sensor com defeito

O sensor não se 
desloca na posi-
ção MEAS, men-
sagem  

Quando o sensor foi 
remontado

A mensagem só pode 
aparecer na posição 
SERVICE
O sensor só pode ser 
retirado na posição 
SERVICE

FALHA Ativo Ativo Status de segurança indefinido
(U222)

–  Interrupção de tensão 
enquanto a chave SERVICE 
estiver ativada

LED vermelho 
ligado na chave 
de serviço

Ligar/desligar chave 
SERVICE
Cuidado! O sensor se des-
loca no processo

O sistema não conse-
guiu determinar se atin-
giu um status seguro.

MANUT.
EXIG.

Ativo Válvula de segurança  com 
defeito
(U235)

–  Válvula de segurança não 
fecha *

Nenhuma, apenas 
mensagem

Não existe a redundân-
cia de válvulas piloto. 
Pode ser notada apenas 
com a função "SERVICE 
switch".

MANUT.
EXIG.

Ativo Proteção contra desmontagem 
do sensor com defeito
(U229)

– Sensor de fluxo com defeito
–  Vazamento de ar no cilindro 

do sensor
–  Linhas do sensor sem estan-

queidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Substitui o sensor de 
fluxo ou eliminar outra 
causa de defeito

MANUT.
EXIG.

Ativo Tampão quase vazio 
Texto de erro da descrição do 
fluido
(U190/U191)

–  Nível de enchimento abaixo 
do mín.

– Chave-bóia presa
–  Erro de resposta (linha 

interrompida ou curto-
-circuitada)

– Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática quando é 
enchida com solução 
tampão acima do nível 
mín.

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.

FALHA Ativo Ativo Tampão vazio
Texto de erro da descrição do 
fluido
(U194/U195)

–  Conteúdo residual usado da 
garrafa

– Chave-bóia presa
–  Erro de resposta (linha 

interrompida ou curto-
-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando de 
solução tampão 
são bloqueados

Automática quando é 
enchida com solução 
tampão acima do nível 
mín.

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.

MANUT.
EXIG.

Ativo Agente de limpeza quase vazio 
Texto de erro da descrição do 
fluido
(U192)

–  Nível de enchimento abaixo 
do mín.

– Chave-bóia presa
–  Erro de resposta (linha 

interrompida ou curto-
-circuitada)

– Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática quando é 
enchida com solução de 
limpeza acima do nível 
mín.

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.

FALHA Ativo Ativo Agente de limpeza vazio
Texto de erro da descrição do 
fluido
(U196)

–  Conteúdo residual da garra-
fa usado

– Chave-bóia presa
–  Erro de resposta (linha inter-

rompida ou curto-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando 
de solução de 
limpeza são blo-
queados

Automática quando é 
enchida com solução de 
limpeza

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.
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Classe 
NAMUR 

Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Restabelecer Observação

Ver.função Falha Manut.exig. Alarme

FALHA Ativo Sensor desmontado
(U221)

– Sensor desmontado
–  Cilindro da sonda sem 

estanqueidade
–  Linhas da sonda sem estanq.
–  Proteção contra desmonta-

gem do sensor com defeito

O sensor não se 
desloca na posi-
ção MEAS, men-
sagem  

Quando o sensor foi 
remontado

A mensagem só pode 
aparecer na posição 
SERVICE
O sensor só pode ser 
retirado na posição 
SERVICE

FALHA Ativo Ativo Status de segurança indefinido
(U222)

–  Interrupção de tensão 
enquanto a chave SERVICE 
estiver ativada

LED vermelho 
ligado na chave 
de serviço

Ligar/desligar chave 
SERVICE
Cuidado! O sensor se des-
loca no processo

O sistema não conse-
guiu determinar se atin-
giu um status seguro.

MANUT.
EXIG.

Ativo Válvula de segurança  com 
defeito
(U235)

–  Válvula de segurança não 
fecha *

Nenhuma, apenas 
mensagem

Não existe a redundân-
cia de válvulas piloto. 
Pode ser notada apenas 
com a função "SERVICE 
switch".

MANUT.
EXIG.

Ativo Proteção contra desmontagem 
do sensor com defeito
(U229)

– Sensor de fluxo com defeito
–  Vazamento de ar no cilindro 

do sensor
–  Linhas do sensor sem estan-

queidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Substitui o sensor de 
fluxo ou eliminar outra 
causa de defeito

MANUT.
EXIG.

Ativo Tampão quase vazio 
Texto de erro da descrição do 
fluido
(U190/U191)

–  Nível de enchimento abaixo 
do mín.

– Chave-bóia presa
–  Erro de resposta (linha 

interrompida ou curto-
-circuitada)

– Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática quando é 
enchida com solução 
tampão acima do nível 
mín.

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.

FALHA Ativo Ativo Tampão vazio
Texto de erro da descrição do 
fluido
(U194/U195)

–  Conteúdo residual usado da 
garrafa

– Chave-bóia presa
–  Erro de resposta (linha 

interrompida ou curto-
-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando de 
solução tampão 
são bloqueados

Automática quando é 
enchida com solução 
tampão acima do nível 
mín.

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.

MANUT.
EXIG.

Ativo Agente de limpeza quase vazio 
Texto de erro da descrição do 
fluido
(U192)

–  Nível de enchimento abaixo 
do mín.

– Chave-bóia presa
–  Erro de resposta (linha 

interrompida ou curto-
-circuitada)

– Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática quando é 
enchida com solução de 
limpeza acima do nível 
mín.

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.

FALHA Ativo Ativo Agente de limpeza vazio
Texto de erro da descrição do 
fluido
(U196)

–  Conteúdo residual da garra-
fa usado

– Chave-bóia presa
–  Erro de resposta (linha inter-

rompida ou curto-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando 
de solução de 
limpeza são blo-
queados

Automática quando é 
enchida com solução de 
limpeza

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X)
Classe 
NAMUR 

Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Restabelecer Observação

Ver.função Falha Manut.exig. Alarme

MANUT.
EXIG.

Ativo UNICAL Chave de pressão de 
água
(U220)

– Sem água
– Pressão de água muito baixa

Todos os progra-
mas precisando 
de água são 
 bloqueados

Automático, assim que a 
pressão de água estiver 
correta

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.

MANUT.
EXIG.

Ativo Fuga do cilindro do sensor
(U228)

–  Cilindro da sonda sem 
estanqueidade

–  Linhas da sonda sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática, assim que 
a causa do problema for 
solucionada

Cilindro do sensor ou 
linhas do sensor sem 
estanqueidade
Manutenção necessária 

MANUT.
EXIG.

Ativo Indicador de verificação do 
sensor / 
Indicador de manutenção do 
sensor
(U249 / U250)

–  Indicador expirado Nenhuma, apenas 
mensagem

Restabelecimento manual 
no menu manutenção

MANUT.
EXIG.

Ativo Monitoramento de fluidos
Textos de erro da descrição do 
fluido
(U241 ... U246)

– Fluido errado 
–  Temperatura do fluido 

errado
– Fluidos misturados
– Sistema sem estanqueidade
– Sensor sem estanqueidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automático, assim que o 
fluido estiver correto

MANUT.
EXIG.

Ativo Ativo UNICAL Erro de calibração
(U251)

– Tampões trocados
– Tampões idênticos
– Tampão desconhecido
– Temp cal
– Sensor instável
– Zero muito baixo / alto
– Slope muito baixo / alto

Calibração can-
celada

Automaticamente após a 
próxima calibração sem 
falhas

* Pode ser detectada apenas com a função "SERVICE switch".
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NAMUR 

Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Restabelecer Observação

Ver.função Falha Manut.exig. Alarme

MANUT.
EXIG.

Ativo UNICAL Chave de pressão de 
água
(U220)

– Sem água
– Pressão de água muito baixa

Todos os progra-
mas precisando 
de água são 
 bloqueados

Automático, assim que a 
pressão de água estiver 
correta

Reinício imediato 
quando expirarem os 
intervalos.

MANUT.
EXIG.

Ativo Fuga do cilindro do sensor
(U228)

–  Cilindro da sonda sem 
estanqueidade

–  Linhas da sonda sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática, assim que 
a causa do problema for 
solucionada

Cilindro do sensor ou 
linhas do sensor sem 
estanqueidade
Manutenção necessária 

MANUT.
EXIG.

Ativo Indicador de verificação do 
sensor / 
Indicador de manutenção do 
sensor
(U249 / U250)

–  Indicador expirado Nenhuma, apenas 
mensagem

Restabelecimento manual 
no menu manutenção

MANUT.
EXIG.

Ativo Monitoramento de fluidos
Textos de erro da descrição do 
fluido
(U241 ... U246)

– Fluido errado 
–  Temperatura do fluido 

errado
– Fluidos misturados
– Sistema sem estanqueidade
– Sensor sem estanqueidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automático, assim que o 
fluido estiver correto

MANUT.
EXIG.

Ativo Ativo UNICAL Erro de calibração
(U251)

– Tampões trocados
– Tampões idênticos
– Tampão desconhecido
– Temp cal
– Sensor instável
– Zero muito baixo / alto
– Slope muito baixo / alto

Calibração can-
celada

Automaticamente após a 
próxima calibração sem 
falhas
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Mensagens de Erro do Uniclean 900(X)
Classe 
NAMUR

Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Restabelecer Observação

Ver.funç. Falha Manut.exig. Alarme

MANUT.
EXIG.

Ativo Tempo de movimento da 
sonda em SERVICE (U234)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
–  Tempo de desloc. muito 

longo

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Posição limite não 
atingida na primeira 
tentativa.

MANUT.
EXIG.

Ativo Tempo de movimento da 
sonda em MEASURE (U231)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
–  Tempo de desloc. muito 

longo

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Posição limite não 
atingida na primeira 
tentativa.

FALHA Ativo Ativo Posição limite da sonda em 
SERVICE (U227)

– Sonda com defeito
– Sonda viscosa
–  Chave limite SERVICE c/

defeito
– Válvula da sonda c defeito * 

– Válvula piloto com defeito * 

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Posição limite SERVICE 
não foi atingida mesmo 
após várias tentativas

FALHA Ativo Ativo Posição limite da sonda em 
MEASURE (U230)

– Sonda com defeito
– Sonda viscosa
–  Chave limite MEASURE com 

defeito
– Válvula da sonda c/defeito * 

– Válvula piloto com defeito * 

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Posição limite MEASURE 
não foi atingida mesmo 
após várias tentativas

FALHA Ativo Ativo Chave de ar comprimido
(U220)

–  Adap.de fluidos sem estan-
queidade

–  Falha no fornecimento de ar 
comprimido

– Pressão muito baixa
– Conversor P/E com defeito
–  Válv. de segurança c/defeito 

(fechada)

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automático, se houver 
pressão

FALHA Ativo Ativo Válvula da sonda com defeito
(U225)

–  Válvula piloto ou válvula da 
sonda com defeito * 

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Não pode ser feita distin-
ção entre a válvula pilo-
to e a válvula da sonda. 
Não existe a redundân-
cia de válvulas piloto. 
Pode ser notada apenas 
com a função "SERVICE 
switch".

FALHA Ativo Ativo UNICLEAN submerso
(U224)

–  Tubulações sem estanquei-
dade

– Mangueira/tubo rompido
– Válvula de água c/vazamento
– Bloqueio de água c/defeito

Nenhuma, apenas 
mensagem

Solicitar SERVICE A água foi interrompida
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Ver.funç. Falha Manut.exig. Alarme

MANUT.
EXIG.

Ativo Tempo de movimento da 
sonda em SERVICE (U234)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
–  Tempo de desloc. muito 

longo

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Posição limite não 
atingida na primeira 
tentativa.

MANUT.
EXIG.

Ativo Tempo de movimento da 
sonda em MEASURE (U231)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
–  Tempo de desloc. muito 

longo

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Posição limite não 
atingida na primeira 
tentativa.

FALHA Ativo Ativo Posição limite da sonda em 
SERVICE (U227)

– Sonda com defeito
– Sonda viscosa
–  Chave limite SERVICE c/

defeito
– Válvula da sonda c defeito * 

– Válvula piloto com defeito * 

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Posição limite SERVICE 
não foi atingida mesmo 
após várias tentativas

FALHA Ativo Ativo Posição limite da sonda em 
MEASURE (U230)

– Sonda com defeito
– Sonda viscosa
–  Chave limite MEASURE com 

defeito
– Válvula da sonda c/defeito * 

– Válvula piloto com defeito * 

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Posição limite MEASURE 
não foi atingida mesmo 
após várias tentativas

FALHA Ativo Ativo Chave de ar comprimido
(U220)

–  Adap.de fluidos sem estan-
queidade

–  Falha no fornecimento de ar 
comprimido

– Pressão muito baixa
– Conversor P/E com defeito
–  Válv. de segurança c/defeito 

(fechada)

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automático, se houver 
pressão

FALHA Ativo Ativo Válvula da sonda com defeito
(U225)

–  Válvula piloto ou válvula da 
sonda com defeito * 

Nenhuma, apenas 
mensagem

Próximo deslocamento 
suave da sonda

Não pode ser feita distin-
ção entre a válvula pilo-
to e a válvula da sonda. 
Não existe a redundân-
cia de válvulas piloto. 
Pode ser notada apenas 
com a função "SERVICE 
switch".

FALHA Ativo Ativo UNICLEAN submerso
(U224)

–  Tubulações sem estanquei-
dade

– Mangueira/tubo rompido
– Válvula de água c/vazamento
– Bloqueio de água c/defeito

Nenhuma, apenas 
mensagem

Solicitar SERVICE A água foi interrompida
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FALHA Ativo Sonda desmontada
(U221)
(Apenas mensagem com 
Ceramat!)

– Sonda desmontada
– Cilindro da sonda sem estan-
queidade
– Linhas da sonda sem estan-
queidade
– Proteção contra desmonta-
gem do sensor com defeito

A sonda não se 
desloca na posi-
ção MEAS, men-
sagem 

Quando o sensor foi 
remontado

A mensagem só pode 
aparecer na posição 
SERVICE
O sensor só pode ser 
retirado na posição 
SERVICE

MANUT.
EXIG.

Ativo Proteção contra desmontagem 
do sensor com defeito
(U229)
(Apenas mensagem com 
Ceramat!)

– Sensor de fluxo com defeito
–  Vazamento de ar no cilindro 

da sonda
– Linhas da sonda sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Substitui o sensor de 
fluxo ou eliminar outra 
causa de defeito

MANUT.
EXIG.

Ativo Agente de limpeza quase vazio 
(U192)

–  Nível de enchimento abaixo 
do mínimo

– Chave-boia presa
–  Erro de resposta (linha inter-

rompida ou curto-circuitada)
– Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática quando é 
enchida com solução de 
limpeza acima do nível 
mín.

Reinício imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

FALHA Ativo Ativo Agente de limpeza vazio
(U196)

–  Conteúdo residual da garrafa 
usado

– Chave-boia presa
–  Erro de resposta (linha inter-

rompida ou curto-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando 
de solução de 
limpeza são blo-
queados

Automática quando é 
enchida com solução de 
limpeza

Reinício imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

MANUT.
EXIG.

Ativo UNICLEAN  
Chave de pressão de água
(U220)

– Sem água
– Pressão de água muito baixa

Todos os progra-
mas precisando 
de água são blo-
queados

Automático, assim que a 
pressão de água estiver 
correta

Reinício imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

MANUT.
EXIG.

Ativo Fuga do cilindro da sonda
(U228)

– Cilindro da sonda sem estan-
queidade
– Linhas da sonda sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática, assim que 
a causa do problema for 
solucionada

Cilindro da sonda ou 
linhas da sonda sem 
estanqueidade
Manutenção necessária 

MANUT.
EXIG.

Ativo Indicador de verificação da 
sonda /  
Indicador de manutenção da 
sonda
(U249 / U250)

–  Indicador expirado Nenhuma, apenas 
mensagem

Restabelecimento manual 
no menu manutenção



259

Classe 
NAMUR

Contatos Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Restabelecer Observação

Ver.funç. Falha Manut.exig. Alarme

FALHA Ativo Sonda desmontada
(U221)
(Apenas mensagem com 
Ceramat!)

– Sonda desmontada
– Cilindro da sonda sem estan-
queidade
– Linhas da sonda sem estan-
queidade
– Proteção contra desmonta-
gem do sensor com defeito

A sonda não se 
desloca na posi-
ção MEAS, men-
sagem 

Quando o sensor foi 
remontado

A mensagem só pode 
aparecer na posição 
SERVICE
O sensor só pode ser 
retirado na posição 
SERVICE

MANUT.
EXIG.

Ativo Proteção contra desmontagem 
do sensor com defeito
(U229)
(Apenas mensagem com 
Ceramat!)

– Sensor de fluxo com defeito
–  Vazamento de ar no cilindro 

da sonda
– Linhas da sonda sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Substitui o sensor de 
fluxo ou eliminar outra 
causa de defeito

MANUT.
EXIG.

Ativo Agente de limpeza quase vazio 
(U192)

–  Nível de enchimento abaixo 
do mínimo

– Chave-boia presa
–  Erro de resposta (linha inter-

rompida ou curto-circuitada)
– Garrafa sem estanqueidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática quando é 
enchida com solução de 
limpeza acima do nível 
mín.

Reinício imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

FALHA Ativo Ativo Agente de limpeza vazio
(U196)

–  Conteúdo residual da garrafa 
usado

– Chave-boia presa
–  Erro de resposta (linha inter-

rompida ou curto-circuitada)

Todos os progra-
mas precisando 
de solução de 
limpeza são blo-
queados

Automática quando é 
enchida com solução de 
limpeza

Reinício imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

MANUT.
EXIG.

Ativo UNICLEAN  
Chave de pressão de água
(U220)

– Sem água
– Pressão de água muito baixa

Todos os progra-
mas precisando 
de água são blo-
queados

Automático, assim que a 
pressão de água estiver 
correta

Reinício imediato quan-
do expirarem os inter-
valos.

MANUT.
EXIG.

Ativo Fuga do cilindro da sonda
(U228)

– Cilindro da sonda sem estan-
queidade
– Linhas da sonda sem estan-
queidade

Nenhuma, apenas 
mensagem

Automática, assim que 
a causa do problema for 
solucionada

Cilindro da sonda ou 
linhas da sonda sem 
estanqueidade
Manutenção necessária 

MANUT.
EXIG.

Ativo Indicador de verificação da 
sonda /  
Indicador de manutenção da 
sonda
(U249 / U250)

–  Indicador expirado Nenhuma, apenas 
mensagem

Restabelecimento manual 
no menu manutenção
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Especificações

Especificações do Protos FIU 3400-141-2 

Memosens I Interface para sensor digital

Fonte de alimentação +3,0 ... 3,15 V / Imax =6 mA, Ri = 45 ohms

Interface RS 485

Taxa de transferência 9600 Bd

Extensão máx. do cabo 150m

Memosens II Interface para sensor digital

Fonte de alimentação +3,0 ... 3,15 V / Imax =6 mA, Ri = 45 ohms

Interface RS 485

Taxa de transferência 9600 Bd

Extensão máx. do cabo 150m

Unical Interface do Unical 9000 

Fonte de alimentação V0= 7,0 ... 7,5 V, +15% / Imax =15 mA, Ri = 66 ohms,  
para operação do Unical 9000/Uniclean 900

Interface RS 485; +3,0 ... 3,5 V, Ri = 45 ohms

Taxa de transferência 1200 Bd

Extensão máx. do cabo 20m
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Especificações

Dados Gerais

Compatibilidade  
eletromagnética (EMC)

Emissão de interferências
Imunidade a interferências

NAMUR NE 21 e
EN 61326-1
EN 61326-2-3
Classe B (área residencial)
Indústria

Condições nominais  
de operação

Temperatura ambiente:
-20 ... +55 °C
Umidade relativa: 10 ... 95% sem condensação

Temperatura de transporte/
armazenamento

-20 ... +70 °C

Conector tipo parafuso Fios simples e condutores flexíveis de até 2,5 mm2 (AWG 14)
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Anexo:
Spans mínimos para saídas de corrente - Memosens PH

Saídas de corrente são fornecidas pelo módulo BASE (dispositivo básico)  
ou pelos módulos de comunicação (ex.: OUT, PID). 
Devem ser ajustados os parâmetros correspondentes.

O span de corrente mínima deve evitar que o limite de resolução técnica da tecnologia 
de medição (± 1 dígito) seja detectado visivelmente na corrente.

Memosens PH

pH 1,00

ORP 100,0

°C 10,0

mV 100,0

uR 1,00

°F 10,0

Bloco de Cálculo de PH/PH

Dif. pH 1,00

Dif. ORP 100,0

Dif. °C 10,0
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Anexo:
Spans mínimos para saídas de corrente - Memosens COND

Saídas de corrente são fornecidas pelo módulo BASE (dispositivo básico)  
ou pelos módulos de comunicação (ex.: OUT, PID). 
Devem ser ajustados os parâmetros correspondentes.

O span de corrente mínima deve evitar que o limite de resolução técnica da tecnologia 
de medição (± 1 dígito) seja detectado visivelmente na corrente.

Memosens COND

S/cm 20 %, mín. 0,2 µS/cm
% massa 1,00
°C 10,0
g/kg 1,00
Ohm*cm 20 %, mín. 100.0 ohms*cm
°F 10,0

Bloco de Cálculo COND/COND

Dif.S/cm 20 %, mín. 0,2 µS/cm
Dif.-°C 10,0
Dif.-Ohm*cm 20 %, mín. 100,0 ohms*cm
ÍNDICE 0,10
PASSAGEM 10,0
REJEIÇÃO 10,0
DESVIO 10,0
pH 1,00
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Anexo:
Spans mínimos para saídas de corrente - Memosens CONDI

Saídas de corrente são fornecidas pelo módulo BASE (dispositivo básico)  
ou pelos módulos de comunicação (ex.: OUT, PID). 
Devem ser ajustados os parâmetros correspondentes.

O span de corrente mínima deve evitar que o limite de resolução técnica da tecnologia 
de medição (± 1 dígito) seja detectado visivelmente na corrente.

Memosens CONDI

S/cm 20 %, mín. 100,0 µS/cm

% massa 1,00

°C 10,0

g/kg 1,00

Ohm*cm 20 %, mín. 100.0 ohms*cm

°F 10,0

Bloco de Cálculo COND/COND

Dif.S/cm 20 %, mín. 100,0 µS/cm

Dif.-°C 10,0

Dif.-Ohm*cm 20 %, mín. 100.0 ohms*cm

ÍNDICE 0,10

PASSAGEM 10,0

REJEIÇÃO 10,0

DESVIO 10,0
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Anexo:
Spans mínimos para saídas de corrente - Memosens OXY

Saídas de corrente são fornecidas pelo módulo BASE (dispositivo básico)  
ou pelos módulos de comunicação (ex.: OUT, PID). 
Devem ser ajustados os parâmetros correspondentes.

O span de corrente mínima deve evitar que o limite de resolução técnica da tecnologia 
de medição (± 1 dígito) seja detectado visivelmente na corrente.

Memosens OXY
% Ar 10,0
%O2   2,0
°C 10,0
mbar 20,0 (pressão da água)
nA 10 % mín. 1,00 nA
mg/l 10 % mín. 20,0 μg/l
ppm 10 % mín. 20,0 ppb
mbar 20,0 (pressão parcial)
Vol% 2,0
ppm 1000
°F 10,0

Bloco de Cálculo de OXY/OXY
Dif.-%Ar 10,0
Dif.-%O2   2,0
Dif.mg/l 10 % mín. 20,0 µg/l
Dif.-ppm 10 % mín. 20 ppb
Dif.-°C 10,0
Dif.-Vol%   2,0
Dif.-ppm 1000 (=0,1%vol)
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Anexo:
Tabela tampão "Mettler-Toledo"

�
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Anexo:
Tabela tampão "Knick CaliMat"

°C pH
Nº Pedido CS-P0200A/... CS-P0400A/... CS-P0700A/... CS-P0900A/... CS-P1200A/...

0 2.01 4.05 7.09 9.24 12.58
5 2.01 4.04 7.07 9.16 12.39
10 2.01 4.02 7.04 9.11 12.26
15 2.00 4.01 7.02 9.05 12.13
20 2.00 4.00 7.00 9.00 12.00
25 2.00 4.01 6.99 8.95 11.87
30 2.00 4.01 6.98 8.91 11.75
35 2.00 4.01 6.96 8.88 11.64
40 2.00 4.01 6.96 8.85 11.53
50 2.00 4.01 6.96 8.79 11.31
60 2.00 4.00 6.96 8,73 11.09
70 2.00 4.00 6.96 8,70 10.88
80 2.00 4.00 6.98 8,66 10.68
90 2.00 4.00 7.00 8,64 10.48
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Anexo:
Tabela tampão "DIN 19267"

�
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Anexo:
Tabela tampão "Padrão NIST" (DIN 19266: 2000-01)

Nota:
Os valores do(s) pH(s) das cargas individuais dos materiais de referência secundários 
são documentados em um certificado de um laboratório de confiança. Este certificado 
é fornecido com os respectivos materiais dos tampões. Apenas esses valores de pH(s) 
devem ser usados como valores padrões para materiais tampão de referência secundá-
ria. Este padrão não inclui uma tabela com os valores padrão de pH para uso prático. A 
tabela acima fornece apenas os valores de pH(PS) para orientação.
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Anexo:
Tabela tampão "Tampões técnicos para NIST"
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Anexo:
Tabela tampão "Hamilton"
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Anexo:
Tabela tampão "Kraft"
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Anexo:
Tabela tampão "Hamilton A"



275

Anexo:
Tabela tampão "Hamilton B"
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Anexo:
Tabela tampão "HACH"
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Anexo:
Tabela tampão "Ciba"

107

-03- Ciba (94) Puff er
   Nennwerte:   2,06  4,00  7,00  10,00

°C pH
  0
  5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

2,04
2,09
2,07
2,08
2,09
2,08
2,06
2,06
2,07
2,06
2,06
2,05
2,08
2,07*
2,07
2,04*
2,02
2,03*
2,04
2,05*

4,00
4,02
4,00
4,00
4,01
4,02
4,00
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,10
4,10*
4,11
4,13*
4,15
4,17*
4,20
4,22*

7,10
7,08
7,05
7,02
6,98
6,98
6,96
6,95
6,94
6,93
6,93
6,91
6,93
6,92*
6,92
6,92*
6,93
6,95*
6,97
6,99*

10,30
10,21
10,14
10,06
  9,99
  9,95
  9,89
  9,85
  9,81
  9,77
  9,73
  9,68
  9,66
  9,61*
  9,57
  9,54*
  9,52
  9,47*
  9,43
  9,38*

* extrapoliert

Puff ertabellen

* Extrapolado
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Anexo:
Tabela tampão "Reagecon"

113

-09- Reagecon Puff er
   

°C pH
0°C *2,01 *4,01 *7,07 *9,18 *12,54
5°C *2,01 *4,01 *7,07 *9,18 *12,54
10°C 2,01 4,00 7,07 9,18 12,54
15°C 2,01 4,00 7,04 9,12 12,36
20°C 2,01 4,00 7,02 9,06 12,17
25°C 2,00 4,00 7,00 9,00 12,00
30°C 1,99 4,01 6,99 8,95 11,81
35°C 2,00 4,02 6,98 8,90 11,63
40°C 2,01 4,03 6,97 8,86 11,47
45°C 2,01 4,04 6,97 8,83 11,39
50°C 2,00 4,05 6,96 8,79 11,30
55°C 2,00 4,07 6,96 8,77 11,13
60°C 2,00 4,08 6,96 8,74 10,95
65°C *2,00 *4,10 *6,99 *8,70 *10,95
70°C *2,00 *4,12 *7,00 *8,67 *10,95
75°C *2,00 *4,14 *7,02 *8,64 *10,95
80°C *2,00 *4,16 *7,04 *8,62 *10,95
85°C *2,00 *4,18 *7,06 *8,60 *10,95
90°C *2,00 *4,21 *7,09 *8,58 *10,95
95°C *2,00 *4,24 *7,12 *8,56 *10,95

* ergänzte Werte

Puff ertabellen

* Valores complementados
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SW 3400-002: Conjuntos de Tampão Especificáveis
Selecionar menu: Parametrização/Controle de Sistema/Tabela Tampão
Conjunto tampão individual (com 3 soluções tampões) para medição de pH

Tabela Tampão
Pode ser aplicado um conjunto de tampão individual (com 3 soluções tampões). 
Depois, pode ser aplicado valores tampões nominais para a temperatura correta (faixa 
0 ... intervalos de 95 °C, 5°C. Distância mínima entre os tampões em toda faixa de tem-
peratura:  1 °C). Logo após, esse conjunto tampão estará disponível, além de definir 
permanentemente as soluções tampões padrões no menu "Tampão Calimatic" (selecio-
nar "Tabela").

Menu Tela Tabela tampão: Aplicação de valores

Aplicar conjunto de tampão
• Abrir a configuração de parâmetro
• Controle de sistema
• Selecionar  "Tabela tampão"

• Selecionar o tampão a ser aplicado

Voltar

25,6 °C
pH 7,20

Ponto de medição

Histórico

Tabela de concentração

Ativação de opções

Blocos de Cálculo

Tabela tampão

Controle de sistema (Administrador)

Voltar

25,6 °C
pH 7,20

Tampão 2
Tampão 3

Tampão 1

Tabela tampão (Administrador)

Voltar

25,6 °C
pH 7,20

Valor tampão nomina

Valor do pH em 10 °C
Valor do pH em 15 °C

Valor do pH em 05 °C

Valor do pH em 20 °C

Valor do pH em 00 °C

Tampão 1 (Administrador)

+ pH 04,00
+ pH 04,00

+ pH 04,00

+ pH 04,00
+ pH 04,00

• Aplicar valor tampão nominal e todos 
os outros valores para a temperatura 
correta (teclas de seta direita/esquerda 
para selecionar a posição, teclas para 
cima/para baixo para editar o número, 
confirmar com enter).

O conjunto de tampão especial é selecionado como a seguir:
Parametrização/Módulo pH/Predefinições Cal/Tampão Calimatic/Tabela.

+ pH 04,00
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Parametrização
Ativado do modo de medição: Pressione a tecla menu para sele-
cionar o menu. Selecione a parametrização usando as teclas de 
seta, confirme com enter.
Nível do administrador
Acessar todas as funções e também configuração do código de 
acesso. Liberar ou bloquear funções para acessar do nível do 
Operador.
Nível do operador
Acesso a todas as funções que foram liberadas no nível do admi-
nistrador. As funções bloqueadas são exibidas em cinza e não 
podem ser editadas.
Nível de visualização
Apenas na tela, não é possível editar!

Seleção do menu

Voltar para Medição

Selecionar: [enter]

Lingua

Parametrização

Voltar

Nível de visualiz.

Nível do adm. (Todos dados) adm
(Dados da oper.) ope
(Todos dados) vis

Nível do operador

Controle de sistema

Conjuntos de parâmetros
• Carga
• Salvar

Visão Geral da Parametrização

Estão disponíveis no analisador 2 conjuntos de parâmetros (A, B).  
O conjunto de parâmetro atualmente ativo é lido na tela.
Os conj. de parâmetros contém todas as configurações, exceto:
Tipo de sensor, Opções, Configurações de controle do sistema
Estão disponíveis até 5 conjuntos de parâmetros (1, 2, 3, 4, 5) 
quando for usado um cartão SmartMedia (Opção). 

Cartão de memória (Opção)
• Registro no histórico
• Registro no registrador
• Separador decimal
• Cartão cheio
• Formato

O menu aparece apenas com o cartão SmartMedia inserido.  
Tenha certeza de que seja um cartão de memória,
não um cartão de atualização.
Os cartões SmartMedia disponíveis comercialmente devem ser 
formatados no analisador antes que possam ser usados como 
cartão de memória.

Transferir configuração A configuração completa de um analisador pode ser gravada em 
um cartão SmartMedia. Isso permite a transferência de todas as 
configurações do dispositivo para outros dispositivos com equi-
pamento idêntico (exceção: opções e códigos de acesso)

Matriz Controle de Função
• Entrada OK2
• Tecla de função esquerda
• Tecla de função direita

Seleção do elemento de controle para as seguintes funções:
- Seleção do conjunto do parâmetro
- Registrador KI (iniciar/parar)
- Menu favoritos (funções selecionadas de diagnóstico)
- Unical (controlador de sondas totalmente automatizado)

Hora/data
Descrição do ponto de medição
Ativação de opções
Atualização do software
Histórico
Tabela tampão
Configuração de fábrica
Introdução do código

Seleção do formato de tela, entrada
Pode ser acessado no menu Diagnóstico.
É necessário um TAN para liberar uma Opção.
Atualização do software do cartão SmartMedia (cartão de atualização)
Seleção de eventos que possam ser registrados
Aplicando um conjunto tampão próprio para calibração automática
Reajuste de todos os parâmetros para configurações de fábrica
Edição dos códigos de acesso

25,6 °C
pH 7,00

25,6 °C
pH 7,00
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Configurações de tela: Módulo FRONTAL

Registro de medição
• Base temporal
• Função zoom
• Tela mín/máx

Menu de Parametrização

Opção: 2 canais, seleção da variável de processo, início e fim

Idiomas
Tela de medição
• Tela principal
• Formato de tela
• Ângulo de visualização

Representação dos valores medidos na tela:
-  Seleção do número de valores primários exibidos  

(um ou dois)
- Locais decimais

Saída de corrente l1, l2
• Variável
• Curva
• Saída (0/4 - 20 mA)
• Filtro de saída
• Proc. durante mensagens
 - HOLD
  --- Med. de corrente
  --- Último valor utilizável
 --- Fixo 22 mA
 - Mensagem 22 

2 saídas de corrente, ajustáveis separadamente

Registrador KI Opção: Veja maiores detalhes no manual "Opções"

Saídas e entradas de sinais, contatos: Módulo BASE

Contato K4
• Tipo de contato
• Atraso ON
• Atraso OFF

Falha NAMUR

Contatos K3, K2, K1
• Uso
- Solicitação de manutenção 
- HOLD (verificação de função)  
- Valor limite (ajustável) 
- Contato de lavagem (ajustável)
- Conj. do parâmetro B ativo
- Saída USP
- Registrador KI (ativo)
- Sensoface
• Alarme do controlador (saída de alarme Unical/Uniclean)
• Tipo de contato / atraso ON/OFF 

Configuração de fábrica:
K3: Solicitação de manutenção, K2: HOLD, K1: Limite

 - Variável, valor limite, histerese, direção efetiva, ...
 - Intervalo de lavagem, horas de vantagem, duração de 
   lavagem, entrada no logbook, ...

Entradas OK1, OK2
• Utilização OK1
 - Nível de sinal

Optoacoplador - sinais de entrada
Off, HOLD (verificação de função) 
nível ativo chaveável de 10 a 30 V ou < 2 V 
Para OK2 ver Controle de sistema / Matriz das funções de contr.

Saída de corrente
[mA]

“Fixo
(22 mA)”

HOLD

22

4

"Último valor 
utilizável"

HOLD HOLD

"Medição
de corrente"

Procedimento durante mensagens
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Configuração Memosens ORP
Parâmetro Default Seleção / Faixa

Filtro de entrada

Supressão de pulso Deslig Lig, Deslig

Dados do sensor

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Parâmetros do sensor Ciclos SIP e tempo de operação do sensor

Predefinições Cal

Monitoramento do tempori-
zador de cal

Auto: 0168h Auto, Desligado, Individual

Verificar ORP Período de teste 10 s
Diferença de teste 
10 mV

Deslig / Lig

Função delta

Função delta Deslig Deslig, ORP

Mensagens

Mensagens valor ORP Deslig Deslig, Limites variáveis
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Configuração Memosens OXY
Parâmetro Default Seleção / Faixa

Filtro de entrada

Supressão de pulso Fraco Deslig, Fraco, Médio, Forte

Filtro de entrada 010 seg. xxx seg (entrada)

Dados do sensor

Medição em Líquidos Líquidos, Gases

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Parâmetros do sensor Ciclos SIP e tempo de operação do sensor

Predefinições Cal

Calibração do produto % Ar Sat (%Ar), Conc (mg/l, µg/l, ppm, ppb), 

p (mmHg, mbar)

Temporizador de calibração

- Monitoramento Auto Desligado, Auto, Individual

- Temporizador de cal. 0000 h Auto: 168 h (ou entrada: xxxx h)

Correção da pressão

Transmissor de pressão Absoluto Absoluto, Diferença

Entrada I 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA / 4 a 20 mA:

Início 0(4) mA 0000 mbar xxxx mbars

Término 20 mA. 9999 mbar xxxx mbars

Pressão durante medição Manual Manual (default 1013 mbars), Externo

Pressão durante cal. Manual Manual (default 1013 mbars), Externo

Correção da salinidade

Introdução Salinidade Salinidade, Clorinidade, Condutividade
(00,00 g/kg ou 0,000 µS/cm, dependendo da seleção)

Mensagens de Líquido (mensagens de gás marcadas com *)

Mensagens de Saturação %Ar Deslig Deslig, Limites variáveis

Mensagens de Saturação %O2 Deslig Deslig, Limites variáveis

Mensagens de Concentração* Deslig Deslig, Limites variáveis

Mensagens de Pressão Parcial* Deslig Deslig, Limites variáveis
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Configuração Memosens COND
Parâmetro Default Seleção / Faixa
Filtro de entrada

Supressão de pulso Deslig Lig, Deslig

Dados do sensor

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detalhes de monitoramento do sensor

Constante de célula Auto Auto, Individual

Sensocheck Deslig Deslig, Lig  
(Mensagem Desligada/Falha/Manutenção solicitada)

Indicador CIP Deslig 0, ciclos máx.

Indicador SIP Deslig 0, ciclos máx.

Tempo de operação do sensor Deslig Introdução, máx. 9999 d

Predefinições Cal

Solução de cal NaCl sat NaCl 0,01 m: 1183 µS/cm
NaCl 0,1 m: 10,683 mS/cm
NaCl sat: 251,3 mS/cm
KCl 0,01 m: 1413 µS/cm
KCl 0,1 m: 12,88 mS/cm
KCl 1 m: 111,80 mS/cm

Calibração de amostra sem CT sem CT, com CT

Meio de processo CT

Correção CT Deslig Deslig, linear, EN 27888, água ultrapura
Água ultrapura: Impureza NaOH, NaCl, HCl, NH3

Concentração

Concentração Deslig Lig, Deslig

Fluido: 
H2SO4 (0 ... 30 %)
H2SO4 (32 ... 84 %)
H2SO4 (92 ... 99 %)
HNO3 (0 ... 30 %)
HNO3 (35 ... 96 %)
HCl (0 ... 18 %)
HCl (22 ... 39 %)
NaOH (0 ... 14 %)
NaOH (18 ... 50 %)
NaCl (0 ... 26 %)
Tabela

Mensagens

Mensagens Temperatura:
Limites máx. do 
dispositivo 

Condutividade, resistividade, concentração, tempe-
ratura, salinidade. Cada variável pode ser monitora-
da: Deslig, limites máx. do dispositivo ou variável 

Função USP
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Configuração CONDI
Parâmetro Default Seleção / Faixa
Filtro de entrada

Supressão de pulso Deslig Lig, Deslig

Dados do sensor

Sensoface Lig Lig, Deslig

Detecção de temperatura Temp. de medi-
ção/cal.: Auto, 
TICK = Deslig

Predefinições Cal

Solução de cal NaCl sat NaCl 0,01 m: 1183 µS/cm
NaCl 0,1 m: 10,683 mS/cm
NaCl sat: 251,3 mS/cm
KCl 0,01 m: 1413 µS/cm
KCl 0,1 m: 12,88 mS/cm
KCl 1 m: 111,80 mS/cm

Calibração do produto sem CT sem CT, com CT

Meio de processo CT

Correção CT Deslig Deslig, linear, EN 27888

Concentração

Concentração Deslig Lig, Deslig

Fluido: 
H2SO4 (0 ... 30 %)
H2SO4 (32 ... 84 %)
H2SO4 (92 ... 99 %)
HNO3 (0 ... 30 %)
HNO3 (35 ... 96 %)
HCl (0 ... 18 %)
HCl (22 ... 39 %)
NaOH (0 ... 14 %)
NaOH (18 ... 50 %)
NaCl (0 ... 26 %)
Tabela

Mensagens

Mensagens Temperatura:
Limites máx. do 
dispositivo

Condutividade, resistividade, concentração, tempera-
tura, salinidade. Cada variável pode ser monitorada: 
Deslig, limites máx. do dispositivo ou variável 
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Memosens PH

Menu de Parametrização PH

Filtro de entrada

Sensoface
Detalhes de monit. do sensor
- Slope
- Ponto zero
- Temperatura
- Eletr. de vidro Sensocheck
- Tempo de resposta
- Desgaste do sensor
- Indicador SIP
- Tempo de oper. do sensor

Representação dos valores medidos na tela:
- Selecionar 
- Selecionar medição / calibração

Predefinições Cal
• Tampão Calimatic
- Knick CaliMat
- Mettler-Toledo
- DIN 19267
- Padrão NIST
- NIST Technical
- Hamilton
- Kraft
- Hamilton A
- Hamilton B
- HACH
- Ciba
- Reagecon
- Tabela
• Verificação de desvio
• Temporizador de cal.
• Faixa de tolerância de cal.

Meio de processo CT Selecionar: Desligado, linear, água ultrapura, tabela

Função delta

Mensagens
• Valor do pH
• Temperatura
• Valor mV
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Unical 9000

Menu de Parametrização Unical

Controlador

Predefinições Cal
• Módulo de medição
• Tampão 1, Tampão 2
• Modo de cal
• Programa do temp. de cal

Seleção do método de calibração para controle automático
- Selecionar módulo de medição 
- Entrada de menu dependendo do tipo de sensor selecionado
Verificar / Ajuste
Início automático do programa quando expira o temporizador de cal

Lig / Deslig (calibração automática)

Controle de tempo
• Intervalo fixo
• Programa semanal

Seleção do programa (Limpeza, Cal 2 ptos, ..., Deslig) e intervalo
Selecionar até 10 programas por dia da semana,
ajustáveis para cada programa são:
modo (início individual / intervalo), tempo inicial e final.
Os dias da semana programados podem ser copiados.

Execução do programa Configurar as sequências detalhadas do programa
(Limpeza, Calibração Cal 1ponto, calibração Cal 2pontos, 
Estacionar, Usuário1 ... 2 - para programação livre)

• Detecção do sensor Monitoramento como uma proteção contra desmontagem

• Tipo de sonda
- Tempo de movimento máx.
- Água de selagem
- Intervalo de Verificação/Manut.
• Água de lavagem
--- Monitoramento 
--- Setpoint
--- Desvio adm.

Instalação
• Procedimento de med.
• Controle externo (DCS)

- Entradas DCS (36/39)
- Entrada M/S (42/43)
- Entrada A/M (40/41)
- Saída 1-3 (31-34)
- Saída DCS 34

Para o primeiro start-up ou alteração de configuração
Contínua (sensor sempre no processo) / Curto período de tempo
Quando são usados controladores externos, como SiMatic®

Configuração do nível ativo de sinal (10 ... 30 V ou < 2 V)
Entradas de controle
Entrada de controle Medir/Serviço

Selecionar função de chaveamento (N/O ou N/C)
Medição / Alarme

• Adaptador de fluidos
- Porta I 
- Fluido 1
- Volume deslocado
- Volume residual
- Monitoramento
- Setpoint
- Desvio adm.

Uso: Bomba dosadora / Deslig
Tampão 7,00
25 / 50 / 75 / 100 ml
0 / 250 / 500 ml
Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 7,00 (default)
pH 00,50 (default)

• Acessar controle manual Código de acesso de 4 dígitos; acessar do menu de manutenção
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Memosens PH

Menu de Calibração do pH

Calimatic
Introdução de valores tampão
Calibração do produto
Introdução de dados

Unical 9000

Menu de Parametrização Unical

• Fluidos adicional
- Fluido adicional 1
- Fluido
- Monitoramento
- Setpoint
- Desvio adm.

- Fluido adicional 2
- Fluido
- Monitoramento
- Setpoint
- Desvio adm.

Lig / Deslig
Ar de purga _ _ _ _ _
Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 7,00 (default)
pH 00,50 (default)

Lig / Deslig
Fluido Aux. _ _ _ _ _
Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 7,00 (default)
pH 00,50 (default)

•  Colocação em funciona-
mento

Sim / Não
Certifique-se de que as tubulações entre o adaptador de fluidos 
e o sensor estejam preenchidos com fluido de calibração.

• Adaptador de fluidos
- Porta II
- Fluido 2
- Volume deslocado
- Volume residual
- Monitoramento
- Setpoint
- Desvio adm.

Uso: Bomba dosadora / Deslig
Tampão 4,01
25 / 50 / 75 / 100 ml
0 / 250 / 500 ml
Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 7,00 (default)
pH 00,50 (default)

- Porta III
- Fluido
- Volume deslocado
- Volume residual
- Monitoramento
- Setpoint
- Desvio adm.

Uso: Válvula de limpeza / Bomba dosadora / Deslig
Agente de limpeza
25 / 50 / 75 / 100 ml
0 / 250 / 500 ml
Valor de processo / Temperatura / Deslig
pH 9,21 (default)
pH 00,50 (default)

• Prognóstico do sistema Deslig, Lig:  
Monitoramento do percurso do sensor para manutenção preven-
tiva do Ceramat e SensoGate
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Unical 9000
Status do Unical
Diagrama de rede Unical,
Prognóstico do sistema

Fonte da corrente Saída de corrente definida em 0 ... 22 mA

Menu de Manutenção (PH e Unical)

Módulo BASE

Memosens PH
Monitor do sensor 
Ajuste do sensor de temp.

Entrada pH / ORP, RTD, Temp., Impedância em vidro + el. de ref.
Compensação para o comprimento do cabo

Lista de mensagens 
Descrição do ponto de med. 
Histórico 
Descrição do dispositivo

Lista de todas as mensagens de advertência e de falha 

Versão do hardware, Nº de série, Firmware (módulo), Opções

Menu de Diagnóstico (PH e Unical)

Módulo FRONTAL
Diagnóstico do módulo
Teste de tela
Teste de teclado

Módulo BASE
Diagnóstico do módulo
Status da entrada/saída

Memosens PH
Diagnóstico do módulo
Monitor do sensor
Registrar cal.
Diagrama de rede 
do sensor PH
Estatísticas

Teste interno de função
Exibe os valores atualmente medidos pelo sensor
Dados do último ajuste / calibração
Representação gráfica dos parâmetros do sensor

Exibe a primeira calibração e desvios das últimas 3 calibrações

Unical 9000
Iníciar a manut. da sonda
Controle manual

Controle passo a passo
Repor o contador 
de desgaste

O programa de serviço é executado, é possível o início da calibr.
Acessar todos os elementos de controle, código de acesso neces-
sário (Nível do Adm. / Parametrização / Unical 9000 / Instalação)
Possibilidade de testar as execuções do programa
Restabelecer o contador de desgaste depois da substituição do 
eletrodo
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Ícone Explicação dos ícones importantes para o módulo FIU 3400X-140

O analisador está no modo de medição.

O analisador está no modo de calibração. Modo HOLD ativo para o módulo atualmente 
calibrado.

O analisador está no modo de manutenção. Modo Hold ativado.

O analisador está no modo de configuração do parâmetro. Modo Hold ativado

O analisador está no modo de diagnóstico.

HOLD. O contato NAMUR “HOLD” está ativado (configuração de fábrica: Módulo BASE, 
Contato K2, contato N/O). Saídas de corrente como configurado:  
• Medição de corrente: O valor medido atualmente aparece na saída de corrente 
• Último valor utilizável: O último valor medido é mantido na saída de corrente
• Fixo 22 mA:  A saída de corrente está em 22 mA

A calibração é realizada (tela de progresso)

Calibração - Etapa 1 da calibração do produto foi executada.  
O analisador está aguardando os valores de amostra.

Temperatura pela entrada manual 

Em exibição em texto simples em frente de uma linha do menu:
Acessar o próximo nível de menu com enter

Em exibição em texto simples em frente de uma linha do menu quando for bloqueado pelo 
Administrador para o acesso do nível do Operador.

Designa a entrada do módulo (1, 2, ou 3), permitindo a atribuição clara da exibição de valo-
res medidos/parâmetro no caso de tipos idênticos de módulos.

Indica o conjunto de parâmetro ativo (O analisador fornece dois conjuntos de parâmetros A e 
B. Podem ser adicionados até 5 conjuntos usando funções adicionais e cartão SmartMedia.)

Falha: O contato de "falha" NAMUR está ativado (configuração de fábrica: Módulo BASE, Contato K4, 
Contato N/C). Para visualizar a mensagem de erro, acessar: Menu Diagnóstico /  Lista de mensagens. 
Manutenção: O contato "solicitação de manutenção" NAMUR “HOLD” está ativado (config. de 
fábrica: Módulo BASE, Contato K2, contato N/O). Para visualizar a mensagem de erro, acessar: 
Menu Diagnóstico /  Lista de mensagens

Si
na

is
 N

A
M

U
R

Compensação de temperatura para fluido de processo está ativada (Linear/Água ultrapura/
Tabela)

CT

Função delta está ativada (Valor de saída = valor medido - valor delta)∆

man
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Ícone Explicação dos ícones importantes para o controle da sonda

A sonda está na posição MEASURE ("PROCESS")

A sonda está na posição SERVICE

Água de lavagem ativada

Bomba dosadora na porta I do adaptador de fluidos ativada

Bomba dosadora na porta II do adaptador de fluidos ativada.

Fluidos adicionais 1 ativados

Fluidos adicionais 2 ativados

Bomba dosadora na porta III do adaptador de fluidos ativada.

Válvula na porta III ativada

Sonda na posição SERVICE

Sonda altera a posição

Sonda na posição MEASURE (“PROCESS”)



306
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