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Retorno dos produtos na garantia
Contate o Serviço de Assistência Técnica antes de devolver um dispositivo com defeito. Envie o dispositivo 
limpo ao endereço que lhe foi enviado. Se o dispositivo estiver em contato com fluidos do processo, ele 
deve ser descontaminado/desinfetado antes da remessa. Neste caso, anexe o certificado correspondente,  
para a saúde e segurança de nosso pessoal.

Descarte
Observe as normas nacionais legais específicas a respeito do descarte "resíduos de equipamentos elétricos 
e eletrônicos".



3

Sumário
Módulo Protos PHU 3400(X)-110

Retorno dos produtos na garantia ...................................................................................... 2
Descarte ......................................................................................................................................... 2
Marcas Registradas .................................................................................................................... 2
Finalidade do Instrumento ............................................................................. 9
Conformidade com FDA 21 CFR Part 11 ............................................................................ 9
Informações sobre Segurança ...................................................................... 10
Aplicação em áreas classificadas: Módulo PHU 3400X-110 ......................................10
Versão do Software .................................................................................................................11
Conceito modular ....................................................................................................................13
Breve Descrição ............................................................................................. 14
Breve Descrição: Módulo FRONTAL ...................................................................................14
Breve Descrição: Estrutura do Menu .................................................................................15
Breve Descrição: Módulo BASE ...........................................................................................17
Módulo PHU 3400(X)-110 .....................................................................................................20
Etiqueta do Módulo PHU 3400(X)-110 ........................................................ 21
Instalação do Módulo ................................................................................... 22
Exemplo de fiação VP e SixPlug ..........................................................................................23
Conexão do Controlador de Sonda .............................................................. 25
Seleção de Menus .......................................................................................... 26
Estrutura de Menus ....................................................................................... 26
Introdução de Senha ..................................................................................... 27

Mudando uma senha .....................................................................................................27
Configuração do Display de Medição .......................................................... 28
Primeiros Procedimentos ............................................................................. 30
Configuração: Níveis de Operação ............................................................... 31

Nível Administrador ........................................................................................................31
Nível Operador .................................................................................................................31
Nível Visualização ............................................................................................................31

Configuração: Bloqueio de Função ...................................................................................32



4

Configuração PHU 3400(X)-110 ................................................................... 33
Ativação da Configuração .....................................................................................................33
Configuração do Sensor ........................................................................................................34
Sensoface ....................................................................................................................................36
SW 3400-005: Ajuste de Tolerância ....................................................................................39

Ativação da Banda de Tolerância de Calibração ..................................................40
Documentação de Configuração .......................................................................................47
Software ProgaLog 3000 (Opção) para Configuração e Documentação  ...........49

Configuração usando "ProgaLog 3000" ..................................................................52
Histórico, Configuração de Fábrica ....................................................................................53
Para configurar uma saída de corrente ............................................................................54
Saídas de Corrente: Características ....................................................................................55
Filtro de Saída ............................................................................................................................57
Sinais NAMUR: Saídas de Corrente ....................................................................................58
Sinais NAMUR: Relês ...............................................................................................................59
Circuitos de Proteção dos Relês ..........................................................................................60
Uso de Relês ...............................................................................................................................61
Relês: Mensagens Sensoface ...............................................................................................62
Relê de Lavagem ......................................................................................................................63
Ícones do display de medição .............................................................................................64
Valor-limite, Histerese, Tipo de Relê ..................................................................................64
Entradas OK1 e OK2: Configuração de Nível ..................................................................65
Selecionar conj. de parâmetros (A, B) via entrada OK2 ..............................................66
Sinalização de conjunto de  parâmetros ativo via relê ...............................................66
Configuração do UNICAL 9000(X) ................................................................ 67

Valores predefinidos de  calibração do Unical 9000............................................68
Controle de tempo ..........................................................................................................68

Sumário
Módulo Protos PHU 3400(X)-110



5

Configuração: Fluxos dos Programas ................................................................................70
Limpeza (Contínua), Monitoração de Fluido Desligada ....................................70
Calibração de 2 Pontos (Contínua), Monitoração de Fluido Desligada .......71
Calibração de 1 Ponto (Contínua), Monitoração de Fluido Desligada .........72
Estacionar (Parking) ........................................................................................................74
Medição (Curto Tempo), Monitoração de Fluido Desligada ............................75
Calibração de 2 Pontos (Curto Tempo), Monitoração de Fluido Desligada 76
Calibração de 1 Ponto (Curto Tempo), Monitoração de Fluido Desligada .77
Serviço .................................................................................................................................78
Configurar o Programa ..................................................................................................79
Dar Nome ao Programa ................................................................................................79
Editar Etapas do Programa ..........................................................................................79
Configurar Função ...........................................................................................................80
Ativar a Monitoração ......................................................................................................80

Configuração: Instalação .......................................................................................................81
Selecionar Processo de Medição ...............................................................................82
Controle Externo via DCS .............................................................................................82

Controle através do Sistema de Controle de Processo (DCS) ..................................83
Programas de Controle e Processos de Medição .........................................................84

Detecção do Sensor ........................................................................................................85
Sonda ...................................................................................................................................85

Configuração da Monitoração de Fluido .........................................................................86
Adaptador de Fluidos ....................................................................................................87
Fluidos Adicionais (2) .....................................................................................................87
Colocação em Funcionamento ..................................................................................87

Prognóstico do Sistema (Ceramat, SensoGate) .......................................... 88
Referência / Perfis de deslocamento da sonda ....................................................89
Criação de um perfil de deslocamento da sonda ...............................................89

Parametrização do Prognóstico do Sistema ..................................................................90
Prognóstico do Sistema: Perfil de Referência .......................................................91
Prognóstico do Sistema: Especificações de Tolerância ......................................93
Prognóstico do Sistema: Mensagens de Diagnóstico ........................................95
Prognóstico do Sistema: Gravar em  cartão SmartMedia ..................................96

Sumário
Módulo Protos PHU 3400(X)-110



6

Configuração do UNICLEAN 900(X) ............................................................. 98
Módulo de Medição  ......................................................................................................99
Controle de Tempo .........................................................................................................99

Configuração: Fluxos dos Programas ............................................................................. 101
Lavagem (Contínua) .................................................................................................... 101
Limpeza (Contínua) ...................................................................................................... 102
Pausa (Parking) .............................................................................................................. 104
Medição (Curto Tempo).............................................................................................. 105
Serviço .............................................................................................................................. 106
Editar Etapas do Programa ....................................................................................... 107
Configurar Função ........................................................................................................ 107

Configuração: Instalação .................................................................................................... 108
Selecionar Processo de Medição ............................................................................ 109
Controle Externo via DCS .......................................................................................... 109

Controle através do Sistema de Controle de Processo (DCS) ............................... 110
Programas de Controle e Processos de Medição ...................................................... 111

Detecção do Sensor ..................................................................................................... 112
Sonda ................................................................................................................................ 112
Adaptador de fluidos .................................................................................................. 113
Fluidos Adicionais (2) .................................................................................................. 113
Colocação em Funcionamento ............................................................................... 113

Calibração / Ajuste ...................................................................................... 114
Métodos de Calibração ....................................................................................................... 116

Calibração de um ponto ............................................................................................ 116
Calibração de dois pontos......................................................................................... 116
Calibração de três pontos ......................................................................................... 116
Troca do sensor (Primeira Calibração) .................................................................. 116

Compensação de Temperatura ........................................................................................ 117
Calibração Automática ........................................................................................................ 118
Calibração Manual do Eletrodo ....................................................................................... 120

Sumário
Módulo Protos PHU 3400(X)-110



7

Modo HOLD ao Calibrar ...................................................................................................... 122
Selecionar Método de Calibração ................................................................................... 123

Reconhecimento Automático de Tampão (Calimatic) .................................... 124
Calibração com Introdução Manual de Valores de Tampão ......................... 126
Calibração do Produto  ............................................................................................... 128
Calibração com Introdução de Dados de Eletrodos Pré-medidos ............. 130
Calibração/Ajuste de ORP ......................................................................................... 132
Ajuste de Zero de ISFET ............................................................................................. 134

Manutenção do PHU 3400(X)-110.............................................................. 136
Monitor de Sensor ................................................................................................................ 136
Ajuste do Sensor de Temperatura ................................................................................... 136
Manutenção da Sonda via Protos 3400(X) ................................................ 137
Funções de Diagnóstico .............................................................................. 141

Descrição do Ponto de Medição ............................................................................. 141
Histórico ........................................................................................................................... 141
Descrição do Dispositivo  .......................................................................................... 142

Diagnósticos do PHU 3400(X)-110.................................................................................. 143
Diagnósticos do Módulo ........................................................................................... 143
Monitor de Sensor ........................................................................................................ 143
Timer de Calibração  .................................................................................................... 144
Ajuste de Tolerância .................................................................................................... 144
Registro de Calibração ................................................................................................ 145
Diagrama de Rede do Sensor .................................................................................. 145
Estatística ......................................................................................................................... 145

Diagnósticos do Unical 9000(X) ....................................................................................... 146
Status do Unical ............................................................................................................ 146
Diagrama de Rede Unical .......................................................................................... 146

Diagnósticos do Uniclean 900(X) .................................................................................... 147
Status do Uniclean ....................................................................................................... 147

Mensagens de Diagnóstico p/ Prognóstico do Sistema ......................................... 148

Sumário
Módulo Protos PHU 3400(X)-110



8

Definir Funções de Diagnóstico como Favorito ........................................ 149
Lista de mensagens ..................................................................................................... 151

Mensagens ................................................................................................... 152
Mensagens de Prognóstico do Sistema ........................................................................ 161
Mensagens de Erro do Unical 9000(X) .......................................................................... 162
Mensagens de Erro do Uniclean 900(X)  ...................................................................... 168
Especificações .............................................................................................. 172
Apêndice ...................................................................................................... 176
Spans míninos das saídas de corrente .......................................................................... 176
Tabela de tampões "Mettler-Toledo" .............................................................................. 177
Tabela de tampões "Knick CaliMat" ................................................................................ 178
Tabela de tampões "DIN 19267" ...................................................................................... 179
Tabela de tampões "NIST standard" (DIN 19266: 2000-01).................................... 180
Tabela de tampões "Techn. buffers to NIST" ............................................................... 181
Tabela de tampões "Hamilton" ........................................................................................ 182
Tabela de tampões "Kraft" ................................................................................................. 183
Tabela de tampões "Hamilton A"..................................................................................... 184
Tabela de tampões "Hamilton B" ..................................................................................... 185
Tabela de tampões "HACH" ............................................................................................... 186
Tabela de tampões "Ciba" .................................................................................................. 187
Tabela de tampões "Reagecon" ....................................................................................... 188
SW 3400-002: Grupos de Tampões Especificáveis .................................................... 189
Resumo de Configuração ............................................................................ 190
Índice ............................................................................................................ 196
Seleção de Menus ........................................................................................ 210
Acesso Rápido .............................................................................................. 211

Sumário
Módulo Protos PHU 3400(X)-110



9

Finalidade do Instrumento

Em sua diretiva “Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic 
Records; Electronic Signatures“, a agência americana de saúde Food and Drug 
Administration (FDA) regulamenta a produção e o processamento de documen-
tos eletrônicos do setor farmacêutico. Isto gera requisitos para os instrumentos 
de medição que serão usados nesse setor. As características abaixo garantem 
o uso do sistema de análise de processo modular Protos 3400(X) conforme as 
exigências FDA 21 CFR Part 11. 

Assinatura Eletrônica
O acesso às funções do instrumento é controlado e limitado por códigos 
(senhas) gravados individualmente. Isso impede que pessoas não autorizadas 
modifiquem a configuração do instrumento ou manipulem os resultados das 
medições. O uso adequado dessas senhas permite usar o instrumento com assi-
natura eletrônica. 

Trilha de Auditoria
Todas as mudanças na configuração do instrumento podem ser registradas 
e documentadas pela Trilha de Auditoria no cartão SmartMedia. Os registros 
podem ser criptografados.

Conformidade com FDA 21 CFR Part 11

O módulo é usado para medição simultânea de pH, ORP e temperatura com ele-
trodos de vidro. Ele pode ser conectado ao controlador de sonda Unical 9000(X) 
para plena automatização da medição de pH, limpeza e calibração ou então ao 
controlador Uniclean 900(X) para plena automatização da medição de pH.
O módulo 3400X-110 é para uso em locais potencialmente explosivos que exi-
jam equipamentos do Grupo II, categoria 2(1), gás/poeira.
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Informações sobre Segurança
Aplicação em áreas classificadas

Atenção!
Nunca tente abrir o módulo! Se ele precisar de reparo, entre em contato com o 
fornecedor e envie-o para o endereço que lhe for informado.

Se as especificações no manual de instruções não forem suficientes para avaliar 
a segurança de operação, entre em contato com o fornecedor para obter as 
informações necessárias.

Aplicação em áreas classificadas: Módulo PHU 3400X-110
O módulo é aprovado para operação em áreas classificadas.
Observe todas as leis e normas aplicáveis a instalações de equipamentos elétri-
cos em áreas classificadas. 
A título de orientação, consulte: IEC 6007914, diretivas 2014/34/EU e 1999/92/EC 
(ATEX), NFPA 70 (NEC), ANSI/ISA-RP12.06.01.
• Ao instalar o instrumento em área classificada, observe as especificações no 

Certificado de Exame de Tipo e, se aplicável, o Desenho de Controle (down-
load: www.knick.de).

• Antes do comissionamento é preciso certificar-se de que o instrumento possa 
ser conectado a outros equipamentos como fonte de alimentação com cabos 
e fios.

• Em áreas classificadas o instrumento só deverá ser limpo com um pano úmido 
para evitar descargas de eletricidade eletrostática.

• Instrumentos e módulos que já tiverem sido usados deverão ser submetidos 
a uma série de testes profissionais antes de serem usados em outra zona ou 
outro tipo de proteção.

Durante a instalação, não deixe de observar o seguinte:
• Desligue o instrumento antes de trocar ou inserir um módulo.
• Proteja as entradas de sinais dos módulos contra descargas de eletricidade 

estática.
• Antes das operações de teste é preciso provar que o instrumento possa ser 

conectado a outros equipamentos.
• Veja se a blindagem está correta: Para evitar interferências, a blindagem do 

cabo precisa ser coberta totalmente pela tampa de blindagem contra descar-
ga de eletricidade estática.
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Versões de hardware e software  
do instrumento
Mostram as informações sobre todos 
os módulos instalados: Tipo e função 
do módulo, número de série, versão 
de hardware e software e opções do 
instrumento. 
Selecione os diferentes módulos 
(FRONT, BASE, slots 1-3) com as teclas 
de seta.

Menu

Device description

Return

22.7 °C
7.00 pH

Operating panel Protos
Module FRONT 3400-011

Hardware: 1.1,  Software: A.2
Serial number: 08150815

BASEModule FRONT

Options

Device description

Return

22.7 °C
7.00 pH

Input for pH, ORP and °C
Module PHU 3400-110

Hardware: 1,  Software: 3.0
Serial number: 471101147

BASEModule FRONT

Options

Versão do Software
Módulo PH 3400(X)-110

Software do Protos 3400(X)
O módulo PHU 3400-110 funciona com o software versão 5,0 ou superior.

Software do módulo PHU 3400(X)-110
Software versão 3.x

Display Descrição do instrumento

Verificação do software do instrumento/módulo
Com o analisador no modo medição:
Pressionar a tecla menu e abrir o menu “Diagnostics / Device description"

Verificação do software do módulo
Módulo PHU 3400-110,
versão de hardware e software,
número de série –
aqui instalados no slot 3.



12



13

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 de alimentação de tensão e linhas de 
sinal

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 

%Ar

°C
24.0°C 25.8°C
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Medir

Breve Descrição: Estrutura do Menu
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 FRONTAL
Visualização dentro do dispositivo aberto (módulo FRONTAL) 

Placas do terminal 
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.

Entrada 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

A vedação circunferencial
garante proteção IP 65 e permite uma limpeza por 
pulverização / desinfecção. 
Aviso! Manter 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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Breve Descrição dos Componentes do Sistema
Sistema Totalmente Automático de Análise de Processo

O sistema totalmente automático de análise de processo consiste nos seguintes 
componentes:
• Protos 3400(X) (sistema modular de análise de processo) 
• Unical 9000(X) / Uniclean 900(X)  (controles automáticos de sondas retráteis) 
• Ceramat WA 150(X)  (sonda retrátil com vedação de cerâmica do processo)  

O sistema é operado através do Protos 3400(X). Há 4 modos de operação: 
calibração, configuração, manutenção e diagnósticos.

O módulo PHU 3400(X)-110 consiste em 2 grupos funcionais:
• PHU 3400(X)-110 (circuito de medição)
• Unical 9000(X) / Uniclean 900(X) (controle de sonda) 

pH
25.6 °C09.03.07

Protos 3400(X) e.g. Unical 9000(X)

Chave de 
serviço

Máx. 10 m

Máx. 10 m

Para a sonda (pH/temp) máx. 20 m

A
lim

en
ta

çã
o 

el
ét

ric
a

A
r c

om
pr

im
id

o

Ág
ua

 d
e 

lim
pe

za

Ceramat WA 150(X)
com sensor de pH

Adaptador de fluido
com bombas de medição
(tampões para calibração, 
agente de limpeza

Conexão de fluido
Máx. 10 m 
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Breve Descrição dos Componentes do Sistema
Unidade Básica Protos 3400(X), Módulo de Controle de Sondas Retráteis PHU 
3400(X)-110 e Controle de Sonda Unical 9000(X) / Uniclean 900(X) 

Slot p/ 
módulo SMARTMEDIA

Protos 3400(X)

OK 1 OK 2

Contatos
K1, K2, K3

Alarme
K4

I 2

mA

I 1VariPower

0(4) ... 20 mA

pH

Temp.
Slot p/ 

módulo

Slot p/ 
módulo

mA

0(4) ... 20 mA

Unical 9000 (X)
ou

Uniclean 900(X)

Sonda

RTD

Unical

pH, ORP
MΩ, kΩ

Interface

Módulo  
PHU 3400(X)-110 

Temp.

Unidade básica Protos 3400(X).
O módulo PHU 3400-110 é instalado num dos 3 slots disponíveis.

Módulo de controle PHU 3400(X)-110 para sondas retráteis 
e controlador de sonda Unical 9000(X) / Uniclean 900(X)
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Módulo PHU 3400(X)-110
Circuito de Medição e Blocos Funcionais para Controle de Sondas

O módulo Protos 3400(X) é um sistema modular expansível de análise de pro-
cesso. Veja as últimas informações sobre o produto em:

www.knick.de

Para ter acesso direto às descrições das funções dos controladores de sonda 
Unical 9000(X) e Uniclean 900(X), veja a breve descrição na página anterior 
deste manual.

As configurações do Unical 9000(X) / Uniclean 900(X) podem ser documenta-
das em planilha Excel (no CD-ROM fornecido com o Protos 3400(X) ou baixada 
do site www.knick.de).

Circuito de Medição e Blocos Funcionais para Controle de Sondas

Controlador de Sonda
O módulo PHU 3400(X)-110 pode ser conectado ao controlador de sonda 
Unical 9000(X) para plena automatização da medição de pH, limpeza e calib-
ração ou então ao controlador Uniclean 900(X) para plena automatização da 
medição de pH.

Circuito de Medição
Mesmo sem o Unical 9000(X) / Uniclean 900(X), o módulo PHU 3400(X)-110 
é um instrumento de medição de pH plenamente funcional para medição 
simultânea de pH, ORP e temperatura com eletrodos de vidro.
Neste manual há uma descrição de toda a funcionalidade do
módulo pHU 3400(X)-110 correspondente aos seguintes grupos de menus:
• Calibração 
• Manutenção 
• Configuração 
• Diagnósticos 
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Etiqueta do Módulo PHU 3400(X)-110

Afixação da etiqueta
A etiqueta de identificação de terminais pode 
ser afixada no lado interno da porta para facili-
tar os trabalhos de manutenção e reparos.

Etiqueta de identificação de terminais do módulo PHU 3400-110
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Instalação do Módulo
Nota: Ver se a blindagem está ligada corretamente.

Desligue a chave do instrumento.
Abra o instrumento (solte os 4 parafusos do frontal).
Encaixe o módulo no slot (conector D-SUB)
Aperte os parafusos de fixação do módulo.
Abra a tampa de blindagem (sobre os terminais 2 e 8).
Ligue o cabo do sensor.  
(Para evitar interferências, a blindagem do cabo deve ser coberta  
totalmente pela tampa de blindagem.)
Feche a tampa de blindagem (sobre os terminais 2 e 8).
Conecte a interface RS 485 ao controladorde sonda (term. 16  a 19)
Feche o instrumento, aperte os parafusos do frontal.
Ligue a chave do instrumento.
Configure os parâmetros.

Veja se os prensa-cabos estão 
posicionados corretamente para 
evitar infiltração de umidade.

Os terminais 2 e 8 são protegidos 
por uma tampa de blindagem 
contra eletricidade estática. Para 
ligar o cabo do sensor, basta abrir 
esta tampa.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11.
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Exemplo de Fiação 1
Exemplo de fiação VP e SixPlug
Eletrodo Multisense (pH/ORP/temp) com aterramento de solução (SG)
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Jumper

PHU 3400-110

UNICAL 9000(X)

Exemplo de Fiação 2
Exemplo de fiação VP e SixPlug
Eletrodo Multisense (pH/ORP/temp) sem aterramento de solução (SG)
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Unical 9000X
Uniclean 900(X)

Módulo Protos
PHU 3400X-110

17

18

19

20

RS 485 A

RS 485 B

Terra (GND)

6,8 V (alim.)

RS 485 A

RS 485 B

Terra (GND)

Alimentação

Verde

Amarelo

Marrom

Branco

Conexão do Controlador de Sonda
Controlador de Sonda para Medição Totalmente Automática, Limpeza e Calibração

Controlador Unical 9000(X) / Uniclean 900(X)
Os controladores UNICAL 9000(X) / Uniclean 900(X) vêm com manuais de 
instalação (podem ser baixados do site www.knick.de).

16

17

18

19



26

Menu selection

Return to meas

Select: [enter]

Lingua

1

2

3

1147 2958

8.06 pH
25.1 °C

12

1

2

3

4

pH

24.0°C 25.8°C

°C

Seleção de Menus
Após ser ligado, o analisador executa uma rotina de testes internos e detecta 
automaticamente o número e o tipo dos módulos instalados.
Em seguida o analisador entra no modo medição.

Medição

Estrutura de Menus

Calibração Manutenção Configuração Diagnósticos

Grupos de menus (Selecione c/ teclas de seta)

1246
Nível Operador

1989
Nível Administrador

Senhas
(fornecidas)

Seleção de subme-
nus/itens de menu:

1 Pressione menu p/ acessar Seleção de menus.
2 Pressione meas p/ voltar p/ medição.
3 Use as setas para selecionar um menu.
4 Pressione enter p/ confirmar uma seleção.
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Menu

Passcode entry (Administrator)

OK

25.6 °C
7.00 pH

Passcode entry (Administrator)
25.6 °C
7.00 pH

cal Calibration On Off

maint Maintenance On Off
Change passcode

opl Operator level

1147

On Off

 Close

cal Calibration On

maint

opl

Off
If you lose the
adm passcode, system
access will be locked!

Return Info

Mudando uma senha
(Menu “Passcode entry”)
Com este menu aberto, o analisador 
mostra uma mens. de Alerta (Fig.)
Senhas (gravadas na fábrica): 
Calibração    1147
Manutenção   2958
Nível Operador   1246
Nível Administrador 1989

Se perder/esquecer a senha
para o nível Administrador, o acesso 
ao sistema será bloqueado! Neste 
caso consulte a Assistência Técnica!

Para introduzir uma senha
Selecione a posição com as teclas de seta esquerda/direita, então edite o 
número com as teclas de seta para cima/baixo. 
Quando todos os números tiverem sido introduzidos, confirme com enter. 

Para mudar uma senha
• Abra a Seleção de menus (menu)
• Selecione “Parameter setting”.
• Selecione "Administrator level" e introduza a senha.
• Selecione "System control: Passcode entry".

Introdução de Senha

Display Controle do sistema: 
Introdução de senha

Para mudar uma senha
Selecione “On” com as teclas de seta e 
confirme com enter.
Selecione a posição com as teclas de 
seta esquerda/direita e então edite 
o número com as teclas de seta para 
cima/baixo. 
Quando todos os números tiverem sido 
mudados, confirme com enter.
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1

pH

24.0°C 25.8°C

°C

Configuração do Display de Medição
Selecione o menu: "Parameter setting / Module FRONT / Measurement display"

Ao pressionar meas (1), o analisador sai de qualquer função e entra no modo 
medição. 
Todas as variáveis de processo provenientes dos módulos podem ser exibidas. 
A tabela na página seguinte mostra como configurar o display de medição.

Displays secundários
Valores adicionais, e também a 
hora e a data, podem ser exibidos 
de acordo com os módulos 
instalados.

Display de medição
Display típico de medição

Teclas programáveis
No modo medição, as teclas 
programáveis permitem 
selecionar valores para os displays 
secundá rios ou controlar funções 
(configuradas pelo usuário).
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Configurar o display de medição
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecione "Parameter setting" 
com as teclas de seta e confirme com 
enter. Selecione: “Administrator level”. 
(Senha fornecida 1989)

Menu

Menu selection

Return to meas

7.00 pH
25.6 °C

Select: [enter]

Lingua

Parameter setting (Administrator)
System control

Return

25.6 °C

Module BASE 3400-021 

7.00 pH

Module PH 3400-035

Module  FRONT 3400-011 (Administrator)
Languages

Return

25.6 °C

Measurement recorder

7.00 pH

English
Measurement display

Module FRONT 3400-011 

+65° C
7.00 pH

1 primary value
1st primary value

Viewing angle

2 primary values

Abort OK

Measurement display (Administrator)

25.6 °C
7.00 pH

1st primary value

Viewing angle

Main display

Abort  K

Main display

mg/l

%Air
%O2

mg/l
ppm
mbar
pH

values

2nd primary value °C

Measurement display (Administrator)

2nd primary value

Module PHU 3400-110
Probe control

Display Configuração do display de medição

Parameter setting (Configuração):
Selecione “Module FRONT”.

Módulo FRONT:
Selecione “Measurement display” 
(Display de medição).

Measurement display:
Defina quantos valores serão exibidos 
no display principal (1 ou 2).

Selecione a(s) variável(eis) de proces-
so a serem exibidas e confirme com 
enter.

Para voltar para medição:  
pressione meas.
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Primeiros Procedimentos

Pré-requisito
As instalações mecânica e elétrica dos componentes foram feitas de acordo 
com as instruções de instalação separadas, que podem ser baixadas do site 
www.knick.de:
• Protos 3400(X)
• Unical 9000(X) ou Uniclean 900(X)
• Ceramat WA 150(X) (ou outras sondas retráteis)

Cuidado!
Antes de começar a trabalhar na sonda retrátil, ela precisa ser colo-
cada na posição SERVICE. Não deixe de ler e observar as instruções 
do manual de instruções da sonda!

Atenção! 
Siga as etapas seguintes na ordem correta!

1) Insira o módulo pHU 3400(X)-110 (veja a pág. 22)
2) Conecte o cabo do sensor e o controlador de sonda  

(veja as págs. 23 a 25).
3) Configure o módulo PHU 3400(X)-110 (pág. 34).
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Menu

Menu selection

Return to meas

25.6 °C
11.03 pH

Select: [enter]

Lingua

Parameter setting

Return

25.6 °C
11.03 pH

Viewing level

Administrator level (All Data) adm
(Operation Data) opl
(All Data) view

Operator level

Module FRONT (Administrator)

Return

25.6 °C
11.03 pH

Languages
Measurement display

KI recorder

English

Measurement recorder

Release

Module FRONT

Return

25.6 °C
11.03 pH

Measurement display

KI recorder

English

Measurement recorder

Languages

Parametrização

Display Nível Visualização, Nível Operador, 
Nível Administrador

Abrir "Parameter setting".
No modo medição:
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu. Selecione “Parameter set-
ting” com as teclas de seta e confirme 
com enter.

Nível Administrador
Acesso a todas as funções, também à 
gravação de senhas.
Desbloqueio ou bloqueio de uma 
função para acesso no nível Operador.

Configuração: Níveis de Operação
Nível Visualização, Nível Operador, Nível Administrador
Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

As funções que podem ser bloquea-
das para o nível Operador são marca-
das com o símbolo de  
“bloqueio”. As funções são desblo-
queadas ou bloqueadas com a tecla 
programável.

Nível Operador
Acesso a todas as funções que 
foram desbloqueadas no nível 
Administrador. As funções bloqueadas 
são exibidas em cinza e não podem 
ser editadas (Fig.).

Nível Visualização
Exibição de toda a configuração.
Não é possível editar!
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Agora a linha “Cal preset values” está 
marcada com o ícone de bloqueio.  
Esta função não pode mais ser aces-
sada no nível Operador. A função da 
tecla programável muda para “Release”.

Abra “Parameter setting”.
Selecione "Operator level".
(senha 1246).
Selecione “Module PHU”. Agora a fun-
ção bloqueada é exibida em cinza e  
marcada com o ícone de bloqueio.

Menu

Module PHU 3400-110 (Administrator)
25.0°C

Return

Sensor data
Cal preset values

11.03 pH

ORP/rH value
Delta function 

TC process medium

Input filter

Block

Parameter setting (Administrator)
25.0°C

Return

Module FRONT 3400-011
Module BASE 3400-021

11.03 pH

System control

Module PH 3400-035

Module PHU 3400-110

Module PHU 3400-110 (Administrator)
25.0°C

Return

Sensor data
Cal preset values

11.03 pH

ORP/rH value
Delta function 

TC process medium

Input filter

Release

Module PHU 3400-110 (Administrator)
25.0°C

Return

Sensor data
Cal preset values

11.03 pH

ORP/rH value
Delta function 

TC process medium

Input filter

Probe control

Display Nível Administrador:
Habilitação/bloqueio de funções 

Exemplo: Bloqueio de acesso 
aos ajustes de calibração no nível 
Operador 

Abra “Parameter setting”
Selecione “Administrator level”. 
Entre com a senha (1989).
Selecione, por exemplo, "Module 
PHU" com as teclas de seta,
Pressione enter para confirmar.

Configuração: Bloqueio de Função
Nível Administrador: Habilitação/Bloqueio de funções para o nível Operador
Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Selecione “Cal preset values” (Valores 
predefinidos de calibração) com as 
teclas de seta. 
Bloqueie com a tecla programável 
(Block).
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Ativar a Configuração
No modo medição:
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu. Selecione “Parameter set-
ting” com as teclas de seta e confirme 
com enter. (Senha fornecida: 1989)

Menu

Menu selection

Return to meas

25.0°C

Select: [enter]

Lingua

11.03 pH

Parameter setting (Administrator)
25.0°C

Return

Module PHU 3400-110

Module FRONT 3400-011
Module BASE 3400-021

11.03 pH

System control

Module PH 3400-035

Module PHU 3400-110 (Administrator)
25.0°C

Return

TC process medium

Sensor data
Cal preset values

11.03 pH

ORP/rH value
Delta function

Input filter

Block

Probe control

Display Configuração

Selecione "Module PHU 3400-110" e 
pressione enter para confirmar.

Selecione o parâmetro com as teclas 
de seta e confirme com enter.

Durante a configuração o instrumento permanece no modo HOLD:
As saídas de corrente e os relês comportam-se como configurados 
(Módulo BASE).

Configuração PHU 3400(X)-110
Ativação da Configuração
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Standard, ISFET (ISFET: Inserir módulo PH 3400-032)

Pt100, Pt1000, NTC 8.55 kΩ, NTC30kΩ (sensor)
Auto, manual: Default +25.0 °C (introdução)
Auto, manual: Default +25.0 °C (introdução)
Default, Individual

Auto, Individual
Só pode ser configurado com "Individual"

Off, failure, maintenance request
Auto, Individual
Só pode ser configurado com "Individual"

Off, failure, maintenance request
Auto, Individual
Só pode ser configurado com "Individual"

Off, failure, maintenance request
Auto, Individual (não para sensor tipo ISFET)
Só pode ser configurado com "Individual"

Off, failure, maintenance request
Auto, Individual

Off, failure, maintenance request
Calcheck: checa a diferença entre tampões de calibra-
ção e valores medidos
Auto, Individual

Off, failure, maintenance request

Parâmetro Default Seleção / Faixa / Notas

Off, On (supressão de transientes rápidos na entrada)
Input filter
• Pulse suppression Off

Sensor data
• Sensor type
• Temperature detection
- Temperature probe
- Measuring temp
- Cal temp 
• Sensoface
• Sensor monitoring details
- Slope
  Nominal  
  Min 
  Max
  Message
- Zero point
  Nominal  
  Min 
  Max
  Message
- Sensocheck Ref el
  Nominal  
  Min 
  Max 
  Message
- Sensocheck Glass el
  Nominal  
  Min 
  Max 
  Message
- Response time
  Response time Max
  Message
- Calcheck 

 
  Meas distance Max
  Message

Standard

Pt 1000
Manual
Manual
Default

Auto
59.2 mV/pH
53.3 mV/pH
61.0 mV/pH
Maint. request
Auto
07.00 pH
06.00 pH
08.00 pH
Maint. request
Auto
5.0 kΩ
3.1 kΩ
100.0 kΩ
Off
Auto
120.0 MΩ
28.6 MΩ
350.0 MΩ
Off
Auto
0000 sec
Off

Auto
3.20 pH
Off

Configuração do Sensor
Em “Auto”, os limites de tolerância para os critérios de monitoração são determi-
nados pelo analisador (mostrados em cinza). Esses valores não podem ser editados.
Em “Individual”, as tolerâncias podem ser ajustadas. 
Nota: Modo HOLD ativo. 



35

Calcheck (Administrator)
20.1 °C

Abort

7.00 pH

Meas distance max  +02.00 pH

OK

Off
Failure
Maint. request

Message

Configuração do PHU 3400(X)-110
Nota: Modo HOLD ativo

Menu

Module PHU 3400-110 (Administrator)
20.1 °C

Return

TC process medium

Sensor data
Cal preset values

7.00 pH

ORP/rH value
Delta function

Input filter

Sensor data (Administrator)
20.1 °C

Abort

Sensoface

7.00 pH

Temperature detection 

Display Display Seleção de parâmetros

Sensor type

Slope
Zero

BlockBlock

OK

StandardStandard
(Pt100)

OffOn

Sensocheck Ref el

Sensor data (Dados do sensor)
Conforme o tipo de sensor, seus dados 
são predefinidos.
As linhas em cinza não podem ser edi-
tadas.
O Sensoface fornece informações 
sobre as condições do sensor (avalia-
ção de dados do sensor). 
Grandes desvios são sinalizados.  
O Sensocheck pode ser desligado. 
Os seguintes parâmetros são moni-
torados: Rampa, zero, impedância de 
referência (para sensores ISFET), impe-
dância de vidro (eletrodos de pH), 
tempo de resposta, CalCheck. 
Os limites de tolerância são exibidos 
em cinza. 
As violações de limites podem ser 
sinalizadas por um mensagem (“falha” 
ou “aviso para manutenção”).

Sensor monitoring details
20.1 °C

Abort

Sensocheck Glass el

7.00 pH

Zero
Sensocheck Ref el (Auto)

Slope

Response time
Calcheck

OK

(Auto)

Sensor monitoring details  
(Detalhes de monitoração do sensor)
Com “Auto” selecionado, os limites 
calculados pelo analisador são usados 
(mostrados em cinza). 
Com “Sensor monitoring individual”, os 
limites de tolerância para os parâme-
tros são mostrados em preto e podem 
ser mudados..

(Auto)
(Auto)

(Auto)

(Auto)
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Selecione “Sensor data”.
Confirme com enter.  
Selecione “Sensocheck Ref el”. (Fig.)
Atribua a função e confirme com 
enter.

Abra "Menu selection"
Selecione "Parameter setting".
Introduza a senha (Administrador).

Selecione o módulo (“PHU”).
Confirme com enter.

Menu

Menu selection

Return to meas

Select: [enter]

Lingua

7.00 pH
25.6°C

25.6°C

Return

7.00 pH

Parameter setting (Administrator)

System control
Module FRONT 3400-011
Module BASE 3400-021
     Module PHU 3400-110

25.6°C

Abort

7.00 pH

Sensocheck Ref el (Administrator)
Nominal
Min
Max
Message

005.0 kOhm
003.1 kOhm
100.0 kOhm

Maint. request

Off
Failure

pH

pH
24.3°C

OK

Probe control

Sensoface
O Sensoface é uma indicação gráfica (“carinha”) da condição do sensor.
O Sensocheck precisa ser ativado durante a configuração.

Display Ativação do Sensocheck

Sensocheck
Monitoração automática dos eletrodos de vidro e 
referência.

As “carinhas” dão informações sobre desgaste e manutenção do sensor 
(alegre – normal – triste).
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Sensor network diagram

Return

24.1°C
7.00 pH

2 - Zero point
1 - Slope

4 - Glass impedance
3 - Ref impedance

5 - Response time

7 - Calcheck
6 - Cal timer

Info

Diagrama do sensor
“Diagnostics / Module PH / Sensor network 
diagram”. 
As violações dos limites de tolerância podem 
ser visto num relance. Os parâmetros críticos 
(círculo interno) piscam. Os parâmetros exi-
bidos em cinza foram desabilitados durante 
a configuração ou não se aplicam ao sensor 
usado no momento.

Sensoface  “triste” ...
 O menu “Diagnostics / Module PH / Sensor network diagram” mostra todos os 
parâmetros atuais do sensor num gráfico em formato de “teia de aranha”.

Parâmetro

Rampa (Slope)

Zero

Impedância de referência

Impedância do vidro

Tempo de resposta
 Precisa
 Média
 Aproximada

Timer de calibração

Calcheck

Critérios do Sensoface

Padrão*

59.2

7.00

Rcal **

Rcal **

Faixa crítica

< 53,3 ou > 61

< 6,00 ou > 8,00

< 0,6 Rcal ou > 100 kΩ+ 0,5 Rcal

< 0,3 Rcal ou > 3,5 Rcal 

120 s
80 s
60 s

após 80 %

Desvio do valor de medição do tampão > 3,2 pH

*  Aplicável aos eletrodos padrão com pH = 7,00.
**  O valor Rcal é determinado durante a calibração
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Configuração do PHU 3400(X)-110
Valores predefinidos de calibração
Nota: Modo HOLD ativo

Ajuste de Tolerância
(Função adicional SW 3400-005)
Durante a calibração esta função checa os valores de zero e rampa e faz auto-
maticamente um ajuste quando o valor sai da banda de tolerância.  
Os parâmetros são armazenados no registrador de banda de tolerância (menu 
de diagnósticos).

Controle através do Controlador de Sonda
(Parameter setting / Probe control / Cal preset values / Cal mode / Adjustment)

Com “Cal tolerance band check” habilitado, os dados só são aplicados quando 
excederem os limites definidos na banda de tolerância.

Valores Predefinidos de Calibração

Parâmetro Opções (valores de fábrica em negrito)

• Calimatic buffer Knick: 2.00 4.01 7.00 9.21
Merck/Riedel: 2.00 4.00 7.00 9.00 12.00
DIN 19267: 1.09 4.65 6.79 9.23 12.75
NIST standard: 4.006 6.865 9.180
NIST technical: 1.68 4.00 7.00 10.01 12.46
Hamilton: 2.00 4.01 7.00 10.01 12.00
Kraft: 2.00 4.00 7.00 9.00 11.00
Hamilton A: 2.00 4.01 7.00 9.00 11.00
Hamilton B: 2.00 4.01 6.00 9.00 11.00
Hach: 4.01 7.00 10.00
Ciba: 2.06 4.00 7.00 10.00
Reagecon: 2.00 4.00 7.00 9.00 12.00

• Drift check Fine: 1.2 mV/min (Aborta após 180 s)
Standard: 2.4 mV/min (Aborta após 120 s)
Coarse: 3.75 mV/min (Aborta após 90 s)

• Calibration timer
Monitoring Auto, Off, Individual
Calibration timer 0168h Introdução com “Individual”; Off = 0000
Adaptive cal timer Off, On

• Cal tolerance band Tolerance band check: Off, On
Tolerance  Zero +00.20 pH (introdução)
Tolerance  Slope +002.0 mV/pH (introdução)

• ORP check Test period: 010 s (introdução)
Test difference: 0010 mV (introdução)
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SW 3400-005: Ajuste de Tolerância
Execução do programa

Calibração / Ajuste ? SimNão

Primeira calibração? Sim

Apagar banda  
de tolerância

Novo valor
Zero + Rampa

Checar banda T? NãoSim

Zero > Tolerância ? Sim

Rampa > Tolerância ? Sim

Calibração 
Banda de tolerância velha

Ajuste 
Banda de tolerância nova Checagem manual

Não

Não

Não

Fim da banda 
de tolerância

Iniciar banda  
de tolerância
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Release of options  
(Liberação de opções)
Selecione a função adicional a ser  
liberada (“Cal tolerance band”). 
Ative a opção. Entre com o TAN quan-
do solicitado. (Nota: O TAN só é válido 
para o instrumento com o respectivo 
número de série, veja a pág. anterior.) 

Seleção de menus
Abrir o menu de configuração.
No modo medição: Pressione a tecla 
menu para selecionar o menu.
Selecione “Parameter setting” com as 
teclas de seta e confirme com enter.

Parameter setting (Configuração)
Selecione “Administrator level” (Nível 
administrador) com as teclas de seta e 
confirme com enter.
Entre com a senha e confirme
(Senha fornecida: 1989).

Selecione “System control” (Controle 
do sistema) com as teclas de seta e 
confirme com enter. 
Então selecione “Release of options”  
(Liberação de opções) com as teclas 
de seta e confirme com enter.

Menu

Release of options (Administrator)

Return

25.6 °C
7.00 pH

002 Buffer sets
001 KI recorder

003 Adaptive timer

006 Current characteristic
005 Cal tolerance band

Inactive
Inactive
Inactive
Active
Inactive

Menu selection

Return to meas

7.00 pH
25.6 °C

Select: [enter]

Lingua

Parameter setting (Administrator)
System control

Return

25.6 °C

Module BASE 3400-021
Module PHU 3400-110

7.00 pH

Probe control

Module FRONT 3400-011

Parameter setting

Return

25.6 °C
7.00 pH

Viewing level

Administrator level (All Data) adm
(Operation Data) opl
(All Data) view

Operating levels

Display Ativação de uma função adicional

Ativação da Banda de Tolerância de Calibração
Selecionar menu: "Parameter setting/System control/Release of options"
Nota:  O TAN para liberar uma função adicional só é válido para o instrumento 
com o respectivo número de série!
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Calimatic buffer (Tampão Calimatic)
Para calibração automática é preciso 
escolher o grupo de tampões deseja-
do. Para calibração, deve-se usar então 
as soluções tampão desse grupo em 
qualquer ordem. 
O grupo de tampões selecionado com 
os valores nominais de cada solução é 
exibido em cinza.
O menu “Calimatic buffer” mostra 
todos os grupos de tampões disponí-
veis. Selecione o grupo de tampões 
com enter.

Calibration timer  
(Timer de calibração) 
Introdução de um período de tempo 
até a próxima calibração. 
Adaptive cal timer  
(Timer de calibração adaptativo)
Reduz automaticamente o tempo 
entre esta e a próxima calibração 
quando o eletrodo ficar exposto a 
grande carga (temperatura, valores 
extremos de pH).

Menu

Module PHU 3400-110 (Administrator)
20.1 °C

Return

TC process medium

Sensor data
Cal preset values

7.00 pH

ORP/rH value
Delta function

Input filter

Block

Cal preset values (Administrator)
20.1 °C

Abort

Calibration timer

Knick   2.00 4.01
Calimatic buffer

7.00 pH

Cal tolerance band

Drift check

 Knick

 DIN 19267
 NIST standard
 NIST technical

 Merck/Riedel
 Mettler-Toledo

 Hamilton

Cal timer (Administrator)
20.1 °C

Adaptive cal timer

7.00 pH

Calibration timer

Return

 168 h
OffOn

Cal tolerance band (Administrator)
20.1 °C

Tolerance band check

7.00 pH

Return

Calibration data taken over when

OffOn

tolerance band exceeded

Tolerance  Zero
Tolerance  Slope

+00.20 pH
002.0 mV/pH

Configuração do PHU 3400(X)-110
Val. de calibração predefinidos: "Calimatic buffer, Cal timer, Cal tolerance band"
Nota: Modo HOLD ativo

Display Valores de calibração predefinidos

Ajuste de tolerância
Se o valor medido sair das bandas de 
tolerância de zero e rampa aqui espe-
cificadas, será feito um ajuste auto-
mático durante a calibração.
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Parâmetro Opções (valores de fábrica em negrito)

• TC process medium Off, linear, ultrapure water, table
Linear: introduzir fator de temperatura +XX.XX %/K

• ORP/rH value
Reference electrode Ag/AgCl, KCl 1 mol/l

Ag/AgCl,KCI 3mol/l
Hg, Tl/TlCl, KCl 3.3 mol/l
Hg/Hg2SO4, K2SO4 sat

ORP conversion to SHE No, Yes
Calculate rH with factor No, introduzir fator

• Delta function Off, pH, mV+ORP or rH: introdução do valor delta

Configuração do PHU 3400(X)-110
Comp. de temperatura do fluido de processo, valor de ORP/rH, função delta:  
Valores de fábrica e faixa de seleção

Compensação de temperatura do fluido de processo

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

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

pH(25 °C)  = Valor de pH compensado para 25 °C
pHM     = Valor de pH medido (temperatura corrigida)
TC     = Fator de temperatura [%/K]
TM     = Temperatura medida [° C]
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Configuração do PHU 3400(X)-110
Compensação de temperatura do fluido de processo
Note: Modo HOLD ativo

Menu Display Comp. temp. do fluido de processo

TC process medium  
(Comp. temp. do fluido de processo)
Pode-se optar por:
• Linear (introd. do coef. de temp.)
• Água ultrapura
• Tabela
Ao medir um fluido com comporta-
mento conhecido em relação à tem-
peratura, o valor de pH na saída pode 
ser corrigido usando uma tabela. A 
compensação de temperatura pode 
ser introduzida em passos de 5 °C 
entre 0 e 95 °C. Então o valor de pH 
na saída é corrigido conforme a tem-
peratura medida. Os valores interme-
diários são interpolados linearmente. 
No caso de temperaturas mais baixas 
ou mais altas (< 0 °C ou  > +95 °C), 
o último valor da tabela é usado no 
cálculo. 
Se a função delta tiver sido ativada 
(veja a pág. 42) simultaneamente 
com a compensação de temperatura, 
primeiro a temperatura será com-
pensada e então o valor delta será 
subtraído.

Quando a compensação de tempera-
tura do fluido de processo está habi-
litada, o display mostra “TC” no modo 
medição.

Module PHU 3400-110 (Administrator)
24.0 °C

Return

TC process medium

Sensor data
Cal preset values

7.00 pH

ORP/rH value
Delta function

Input filter

Block

TC process medium (Administrator)
24.0 °C

Return

TC Off
linear

7.00 pH

Table
Ultrapure water

OK

TC process medium (Administrator)
24.0 °C

Abort

TC

7.00 pH

Table

Info

TC at 00°C:
TC at 05°C:
TC at 10°C:
TC at 15°C:
TC at 20°C:

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

pH

°C
Outp I1 5.70 mA Favorites menu

TC
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Valor de ORP/rH
• Escolha o tipo de eletr. de referência:
Ag/AgCl, KCl 1 mol/l  (prata/cloreto de prata)
Ag/AgCl, KCl 3 mol/l  (prata/cloreto de prata)
Hg, Tl/TlCl, KCl 3.3 mol/l     (Talamida)
Hg/Hg2SO4, K2SO4 saturado    (sulfato de mercúrio)

• Conversão de ORP em SHE
• Cálculo de rH com fator

Função delta
Quando um valor delta é introduzido, 
o sistema calcula a diferença

Valor de saída = valor medido – valor delta

O valor de saída controla todas as 
saídas e é mostrado no display. Se a 
função delta tiver sido ativada simul-
taneamente com a compensação de 
temperatura, primeiro é feita a com-
pensação de temperatura e então o 
valor delta é subtraído.

Quando a função delta é ativada, o 
display mostra “∆” no modo medição.

Configuração do PHU 3400(X)-110
Valor de ORP/rH, função delta
Note: Modo HOLD ativo

Menu

ORP/rH value (Administrator)
20.1 °C

Abort

Ref el

7.00 pH

Ag/AgCl, KCl 1m

OK

ORP conversion
rH with factor 

Ag/AgCl, KCl 3m
Hg,Ti/TiCl,KCl 3.5m
Hg/Hg2SO4,K2SO4 sat

Delta function (Administrator)
20.1 °C

Return

Delta function

7.00 pH

pH

OK

Delta value
mV
ORP
rH

Off

pH

°C
Outp I1 5.70 mA Favorites menu

∆

Display Valor de ORP/rH, função delta 
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Configuração do PHU 3400(X)-110
Mensagens: Configuração de fábrica e faixa de seleção

Parâmetro Opções (valores de fábrica em negrito)

• pH value Off, device limits max., Variable limits:
- Failure Limit LO
- Warning Limit LO
- Warning Limit HI
- Failure Limit HI

• ORP value Off, device limits max., Variable limits:
- Failure Limit LO
- Warning Limit LO
- Warning Limit HI
- Failure Limit HI

• rH value Off, device limits max., Variable limits:
- Failure Limit LO
- Warning Limit LO
- Warning Limit HI
- Failure Limit HI

• Temperature Off, device limits max., Variable limits:
- Failure Limit LO
- Warning Limit LO
- Warning Limit HI
- Failure Limit HI

• mV value Off, device limits max., Variable limits:
- Failure Limit LO
- Warning Limit LO
- Warning Limit HI
- Failure Limit HI

Limites da variável
(limites de faixa especificados)

Limites do instrumento 
(Device limits max.)
(valores mínimo e máximo 
do módulo de medição)

- 02,00 pH

+ 16,00 pH
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Mensagens

Configuração do PHU 3400(X)-110
Mensagens
Note: Modo HOLD ativo

Menu Display 

Messages (Administrator)
25.6°C

Return

7.00 pH

Messages pH value (Administrator)
25.6°C

Abort

Monitoring

7.00 pH

Variable limits

OK

Device limits max.
Off

Messages Temperature

Messages ORP value
Messages pH value

Messages mV value

Messages rH value

Messages (Administrator)
25.6°C
7.00 pH

Warning Limit Hi

Monitoring
Failure Limit Lo

Failure Limit Hi

Warning Limit Lo
+16.00 pH

Variable limits

+16.00 pH

–02.00 pH
–02.00 pH

Return OK

Message list

Return

25.6°C
7.00 pH

Warn

8 messg.

Warn Temp alarm HI

Saturation %Air Alarm HI
Fail Wrong ISM sensor
Warn Tolerance band

Warn Zero range

D062
P018

D013
P210

P030

Sensocheck

P092

Indicação de limite (este: valor mínimo)

Mensagens
Todos os parâmetros do módulo de 
medição podem gerar mensagens.

• Device limits max  
  (Limites do instrumento): 
As mensagens são geradas quando a 
variável de processo (ex.: pH) sai da 
faixa de medição. 
O ícone de “Falha” é exibido, o conta-
to de falha NAMUR é ativado (módulo 
BASE, conf. de fábrica: contact K4, 
N/C contact).  As saídas de corrente 
podem gerar uma mensagem de  
22 mA (configurada pelo usuário).

• Variable limits  (Lim. de variáveis):
Pode-se definir os limites de alta e 
baixa para geração de mensagens de 
“falha” e “alerta”.

• Ícones de mensagens:

Menu de diagnósticos
Quando os ícones de “Manutenção” 
ou “Falha” começarem a piscar, deve-
-se abrir o menu de diagnósticos.  
As mensagens são mostradas na Lista 
de mensagens (Message list).

  Falha (Failure limit HiHi/LoLo)
  Manutenção (Warning limit Hi/Lo)
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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 parâme-
tros.

O arquivo Excel tem uma planilha para cada módulo com colunas para os seguin-
tes parâmetros: 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 modi-
ficados 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 configu-
ração armazenados no cartão.
Agora todos os parâmetros poderão ser editados no 
computador. 
Salve no cartão SmartMedia o arquivo de configura-
ção editado. Em seguida insira o cartão SmartMedia 
no analisador 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 instalados 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 
configuração 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 análi-
se 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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Logbook (Histórico)
Selecione as mensagens a serem 
registradas no histórico. 
Os últimos 50 eventos são registrados 
com data e hora. 
Isto permite gerar uma documentação 
de gerenciamento de qualidade 
conforme a norma ISO 9000 etc. 

Os dados de calibração podem ser 
vistos no menu Diagnósticos (Fig.).
Ao pressionar a tecla programável 
direita, o display mostra o 
identificador da mensagem.

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

Factory setting  
(Configuração de fábrica)
Permite recuperar os parâmetros de 
fábrica. Ao abrir este menu, o analisa-
dor mostra uma mensagem de Alerta 
(Figura).

Menu

Logbook (Administrator)

Return

Erase logbook

NoLog failure

Log warning

Yes

NoYes

Logbook

Return

04/13/10 09:50 Measurement active

04/12/10 17:52 Measurement active
04/12/10 17:44 Parameter setting active

04/13/10 09:36 Parameter setting active

04/12/10 17:04 Measurement active
04/12/10 17:40 Wrong passcode 

04/12/10 16:53 Diagnostics active

Factory setting (Administrator)

Return

The factory setting erases
all your set parameters! 

NoYes

25.6 °C
7.00 pH

25.6 °C
7.00 pH

25.6 °C
7.00 pH

Logbook

Return

F223 04/13/10 09:50 Diagnostics active

F224 04/12/10 17:52 Measurement active
F222 04/13/10 09:36 Parameter setting active

25.6 °C
7.00 pH

Measuring system

Display Logbook, Ajuste de fábrica

Histórico, Configuração de Fábrica
Configuração (Parameter setting) / Controle do sistema (System control) /  
Histórico (Logbook)
Nota: Modo HOLD ativo 

Histórico

Ajuste da fábrica
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To configure current output
• Call up parameter setting
• Enter passcode
• Select “Module BASE”
• Select “Output current I1”

Para configurar uma saída de 
corrente
• Abra "Parameter setting"
• Entre com a senha
• Selecione “Module BASE”
• Selecione “Output current ...”

• Selecione a variável de processo 
(variável medida)

• Selecione "Curve", 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 
“Start” (Início) e “End” (Fim).

Menu

[pH]

20

  4
140 [pH]

20

  4
75

[mA]
[mA]

Module BASE (Administrator)
19.2°C

Return

Contact K2 (NAMUR HOLD)

Contact K4 (NAMUR Failure)
Contact K3 (NAMUR maintenance)

7.00 pH

Output current I2

Contact K1 (Limit)
Inputs OK1, OK2

Block

Output current I1 (Administrator)

OK

19.0 °C
7.00 pH

Variable

Output

Abort

Curve  Linear
°C

Trilinear
Function
Table

Output current I1 (Administrator)

OK

19.0 °C
7.00 pH

Curve
Output

Behavior during messages

Start

Abort

Variable

°C
rH
S/cm
°C
g/kg

Off
pH

End
Start

End

Output filter

5 7

Saídas de Corrente, Contatos, Entradas OK
Selecione o menu: Parameter setting / Module BASE 
Nota: Modo HOLD ativo

Display Configuração  
Módulo BASE

Saída de corrente

Configuração da faixa de medição: Start (4 mA) e End (20 mA)

Exemplo 1: Faixa pH 0 - 14 Exemplo 2:  Faixa pH 5 - 7 
   Vantagem: Maior resolução na faixa de interesse

Saídas de corrente

Módulo BASE
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[%]

100

Início Fim

0

Saída de corrente
Y

X
Variável de processo

[%]

100

Início Fim

0

Saída de corrente
Y

X
Variável de processo

2° vértice Y

1° vértice Y

2° vértice X

1° vértice X

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

• Nota: Característica bilinear
  Para uma característica bilinear, são introduzidos parâmetros idênticos para 

os dois vértices (1° e 2° vértices). 

• Característica trilinear
 Dois vértices precisam ser adicionados:

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

[%]

Introdução do "ponto 50 %":
ex.: 10 % do valor medido

Fim

0

Saída de corrente
Y

X
Variável de processo

• Característica da função
Característica da saída de corrente não-linear: permite medições em várias 
décadas como, por exemplo, medição de valores muito baixos com uma alta 
resolução e valores muito altos 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%: Valor de 50% em 12 mA (faixa da saída de corrente: 4 a 20 mA)
E: Valor final em 20 mA
M:  Valor medido

Curva logarítmica da saída em uma década: 
S: 10 % do valor máximo 
X50%: 31,6 % do valor máximo
E: Valor máximo

Curva logarítmica da saída em 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 de média
Para atenuar a saída de corrente, pode-se ativar um filtro passa-baixas com 
intervalo de tempo ajustável. Ao ocorrer um salto na entrada (100 %), o nível da 
saída ficará em 63% após expirar o intervalo de tempo. A faixa de ajuste é de 0 
a 120 segundos. Se o intervalo for ajustado em 0 segundo, a saída de corrente 
seguirá a entrada diretamente. 

Nota:
O filtro só age na saída de corrente e no valor de corrente mostrado no display 
secundário; não age no display de medição, nos valores limites nem no contro-
lador!

Intervalo de tempo  0 ... 120 s

Variável de  
processo 0 (4) - 20 mA
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HOLD

22

4

HOLD HOLD

Behavior during messages

OK

19.0°C
83.1 % Air

22mA message

Abort

HOLD

Fixed  22 mA

Current meas.
Last usable value

Sinais NAMUR: Saídas de Corrente
Comportamento durante mensagens: HOLD, sinal 22mA

Comportamento durante mensagens

Saída de  
corrente [mA] “Fixo (22 mA)”

Conforme a configuração (“Mensagens”) 
as saídas assumem um dos seguintes estados:
• Valor medido no momento
• 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 sele-
cionada (1° valor da medição principal).

Mensagem gerada quando a faixa de corrente é ultrapassada
Na fábrica, o instrumento é configurado para que seja gerada uma mensagem 
de alerta “Maintenance request” (Manutenção necessária) quando a faixa de cor-
rente for ultrapassada (< 3,8 mA ou > 20,5 mA).
Esta configuração pode ser mudada no menu “Parameter setting / Messages” do 
respectivo módulo.  

Para gerar uma mensagem de falha, a monitoração do valor-limite precisa ser 
configurada com “Limites variáveis”:
Parameter setting - <módulo de medição> - Messages - Variable limits - Failure 
limit ... 

Introduza valores-limite de falha iguais aos da saída de corrente:
Parameter setting - Module BASE - Output current - Variable Start / End.

Saídas de Corrente: Comportamento durante mensagens

"Último valor med.""Valor atual"
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Module BASE (Administrator)
Output current I1

Return Block

7.00 pH

Contact K4
Output current I2

Contact K3

19.0°C

(NAMUR failure)

Contact K2
Contact K1

(NAMUR maintenance)
(NAMUR HOLD)
(Limit)

Sinais NAMUR: Relês
Falha (Failure), Aviso para manutenção (Maintenance request),  
HOLD (checagem de função)

Falha (Failure) ativa
Quando um valor sobe além do “Limite superior de Falha” (“Failure Limit Hi”) ou 
desce abaixo de um “Limite inferior de Falha” (“Failure Limit Lo”), quando o valor 
medido fica fora de faixa, ou caso outras mensagens de falha sejam geradas, sig-
nifica que o instrumento não funciona mais corretamente ou que os parâmetros 
de processo atingiram valores críticos.  A Falha é desabilitada no modo HOLD.

Aviso para manutenção (Maintenance request) ativo
Quando um valor sobe além de um “Limite superior de Alerta” (“Warning Limit 
Hi”) ou desce abaixo de um “Limite inferior de Alerta” (“Warning Limit Lo”), ou 
quando outras mensagens de falha são geradas, significa que o equipamento 
ainda funciona corretamente, mas deve passar por uma manutenção, ou que os 
parâmetros de processo atingiram valores que exigem uma intervenção.
As mensagens de Alerta (Warning) são desabilitadas durante o modo HOLD.

HOLD ativo
• durante a calibração
• durante a manutenção (manut. do ponto de medição, sinal de corrente)
• durante a configuração, no nível Operador e no nível Administrador
• durante um ciclo de lavagem automática

Na fábrica, os relês de saída sem potencial (contatos secos) do módulo são con-
figurados para sinais NAMUR: :
Failure Contato K4, normalmente fechado  

(sinalização de falha de corrente)
Maintenance request Contato K3, normalmente aberto
HOLD Contato K2, normalmente aberto

Sinais NAMUR: Configuração de fábrica dos relês
• Abra “Parameter setting”.
• "Administrator level"
• Selecione “Module BASE” (Fig.)

Pode-se configurar um atraso para “Maintenance 
request” e “Failure”, respectivamente. 
Se uma mensagem de alarme for gerada, o relê só será 
ativado após o fim desse atraso.
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1

23

1 2

3

Circuitos de Proteção dos Relês

Aplicações CA típicas com carga indutiva
1 Carga
2 Circuito RC, por exemplo:  RIFA PMR 209
  Circuito RC típico 

por exemplo: 
capacitor de 0,1 µF 
resistor de 100 ohms / 1 W

3 Contato

Atenção!
Tome cuidado para que os valores máximos dos relês não sejam excedidos no 
chaveamento!

Fiação de proteção dos contatos dos relês
Os contados dos relês estão sujeitos a erosão elétrica. Especialmente com  
cargas indutivas e capacitivas, a vida útil dos contatos é reduzida. Para supressão 
de faíscas e arcos, deve-se usar circuitos RC, resistores não-lineares, diodos e 
resistores em série.

Informações sobre os contatos
Os relês fornecidos pela fábrica são para sinais de baixo nível (até o mínimo de  
1 mA). Se o relê chavear com correntes acima de aprox. 100 mA, o banho de ouro 
dos contatos será destruído durante o chaveamento.  Depois disso os contatos 
não irão funcionar bem com correntes de baixo nível.
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Menu

Module BASE

Alarme (K4)

K1

K2

K3

Contact K1 (Administrator)
19.2°C

Return

Hysteresis

Variable
Limit value

7.00pH

Usage

Effective direction
Contact type

Limit value

NAMUR maintenance
NAMUR HOLD

Rinse contact
Parameter set B active
USP output

Relês
Configuração (Parameter setting) / Módulo BASE / Relês (Relay contacts)

O módulo BASE possui 4 relês  
(valores nominais: 30 Vca/cc, 3 A máx. cada).
O relê K4 (Contato K4) é para mensagens de 
falha. Seu comportamento (normalmente aberto 
ou normalmente fechado) bem como o atraso de 
fechamento/abertura podem ser configurados.

Configuração de fábrica dos relês do módulo 
BASE, modificável pelo usuário:
K3:  Aviso para manutenção NAMUR
K2:  NAMUR HOLD (checagem de função)
K1:  Valor-limite

K1-K3 são configuráveis (“Usage”):
• Manutenção NAMUR
• NAMUR HOLD
• Valor-limite
• Relê de lavagem
• Conjunto de parâmetros B ativo
• Saída USP (só módulo COND)
• Registrador KI ativo
• Sensoface
• Controle de alarme

Display Configuração dos relês

Uso de Relês
• Abra "Parameter setting"
• Introduza a senha
• Selecione “Module BASE”
• Selecione “Contact ...”
• “Usage” (Fig.)

Função dos contatos:  
Veja a etiqueta do  
módulo BASE

Contatos de relé
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Module BASE (Administrator)
Output current I1

Return Block

7.00 pH

Contact K4
Output current I2

Contact K3

19.0°C

(NAMUR Failure)

Contact K2
Contact K1

(NAMUR maintenance)
(     Sensoface)
(     Sensoface)

Menu

Contact K1 (Administrator)
19.2°C

Return

Hysteresis

Variable
Limit value

7.00 pH

Usage

Effective direction
Contact type

Limit value

NAMUR maintenance
NAMUR HOLD

       Sensoface
Parameter set B active
USP output

Contact K1 (Administrator)
19.2°C

Return

OFF delay
ON delay

7.00pH

Usage
Contact type

0010 s

Sensoface
N/O

0010 s

Relês: Mensagens Sensoface
Configuração (Parameter setting) / Módulo BASE / Relês (Relay contacts) /  
Uso (Usage) / Sensoface

Configurar parâmetros dos relês
• Exemplo: "N/O" (norm. aberto)
• Configurar atraso para ligar e des-

ligar

Display Configuração (Sensoface)

Relay contacts, usage (Uso de relês)
• Abra “Parameter setting"
• Introduza a senha
• Selecione “Module BASE”
• Selecione o relê (ex.: K1)
• Atribua para um relê uma men-

sagem Sensoface do módulo de 
medição desejado.

Atribuir mensagens Sensoface  
aos relês
Quando mais de um módulo de 
medição são usados, as mensagens 
Sensoface dos módulos podem ser 
designadas para diferentes contatos.
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Configurar contato de lavagem
• Configure o intervalo de lavagem
• Configure a duração da lavagem
• Durante a "espera" (lead time)  

definida, o modo HOLD fica ativo.
• Selecione o tipo de relê 

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

Contato para lavagem, Uso
• Abra "Parameter setting"
• Introduza a senha
• Selecione “Module BASE”
• Selecione o relê (ex.: K1)
• “Rinse contact” (Fig.)

Menu

Contact K1 (Administrator)
19.2°C

Return

Hysteresis

Variable
Limit value

7.00 pH

Usage

Effective direction
Contact type

Limit value

NAMUR maintenance
NAMUR HOLD

Rinse contact
Parameter set B active
USP output

Contact K1 (Administrator)
19.2°C

Return

Rinse duration

Rinse interval
Rinsing lead time

7.00pH

Usage

Measurement lead time
Contact type

0010 s

Rinse contact
000.0 h

0010 s
N/O

0016 s

Relê de Lavagem
Configuração (Parameter setting) / Módulo BASE / Relês (Relay contacts) /  
Uso (Usage) / Relê para lavagem (Rinse contact)

Display Configuração do relê de lavagem

Observação ao configurar a função Relê de lavagem (“Rinse contact”)
• O modo HOLD (durante a configuração dos parâmetros) atrasa a execução 

da função "Relê de lavagem".
• Até 3 funções de lavagem (relês K1 a K3 podem ser configurados indepen-

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

HOLD

Relê Kx

Espera

Lavagem

Atraso para desligar

Tempos de resposta

Contato de lavagem
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Menu

0

1

0

1

Contact K1 (Administrator)
19.2°C

Return

Hysteresis

Variable
Limit value

7.00 pH

Usage

Effective direction
Contact type

Limit value

NAMUR maintenance
NAMUR HOLD

Rinse contact
Parameter set B active
USP output

Valor-limite

Valor-limite, Histerese, Tipo de Relê
Configuração (Parameter setting) / Módulo BASE / Relês (Relay contacts) /  
Uso (Usage)

Uso de valor-limite

Relê de saída: Valor-limite
• Abra "Parameter setting"
• Introduza a senha
• Selecione“Module BASE”
• Selecione “Contact ...”
• Selecione “Usage: Limit value” (Fig.)

Valor-limite
Nível mínimo

Histerese +

Valor-limite

Relê

Sinal

Valor-limite
Nível máximo

Histerese -

Sinal

Valor-limite

Relê

Tipo de relê (Contact type)
Especifica: relê normalmente aberto (N/O) ou relê normalmente fechado (N/C)

Histerese (Hysteresis)
Banda de tolerância próxima ao valor-limite dentro da qual o relê não é atuado. 
Com a banda de histerese configurada, o instrumento ignora pequenas flutua-
ções da variável medida para melhorar o comportamento da saída (Fig.)

Ícones do display de medição
O valor cai abaixo do limite:O valor sobe acima do limite:

Display 
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Menu

OK1

OK2

OK1

OK2

OK

Inputs OK1, OK2 (Administrator)
19.2°C

Return

OK2 usage

7.00 pH

OK1 usage Off
HOLD

For OK2 usage see
“Function control matrix”

Inputs OK1, OK2 (Administrator)
19.2°C

Return

OK1 usage

7.00 pH

Input OK1 active 10 ... 30 V
active < 2 V

For OK2 usage see
“Function control matrix”

HOLD

Input OK2

OK

Entradas OK1 e OK2: Configuração de Nível
Configuração (Parameter setting) / Módulo BASE / Entradas OK1, OK2
Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Display Configuração de entradas OK

OK1 usage (Uso de OK1)
• Abra "Parameter setting"
• Introduza a senha
• Selecione “Module BASE”
• Selecione “Inputs OK1/OK2”
• Selecione “OK1 usage”

Nível de chaveamento de OK1/OK2
• Abra "Parameter setting"
• Introduza a senha
• Selecione “Module BASE”
• Selecione “Inputs OK1/OK2”
• Selecione o nível de ativação

O módulo BASE possui 2 entradas digitais (OK1 e 
OK2). As funções seguintes (conforme configura-
ção) podem ser ativadas através de um sinal de 
controle:

• OK1: “Off” ou “HOLD”
• OK2: Selecionar: System control / Function 

control matrix. (“Off”, “Conjunto de parâme-
tros A/B”, “Iniciar registrador KI”)

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

Módulo BASE
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Menu

Contact K3 (Administrator)

Abort

24.8°C

Contact type

OK

NAMUR maintenance!Usage

ON delay
NAMUR HOLD
Limit value
Rinse contact
Parameter set B active
USP output

83.1 % Air

OFF delay

24.8°C

Left softkey

83.1 % Air

Return Connect

Function control matrix (Administrator)

Input OK2

Right softkey
Profibus DO 2

ParSet KI rec.      Fav Unical
– –

–
–
––

Comutação de Conj. de Parâmetros via OK2
Configuração (Parameter setting) / Sistema de controle (System control) /  
Matriz de controle de funções (Function control matrix).  
Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Conjuntos de parâmetros
Dois conjuntos de parâmetros (A e B) podem ser armazenados no analisador. 
Pode-se alternar entre um conjunto e outro usando a entrada OK2. 
O conjunto ativo no momento pode ser sinalizado por um relê. 
Um ícone no display de medição mostra qual conjunto está ativo:         ou

Display Conjuntos de parâmetros

Sinalização de conjunto de 
 parâmetros ativo via relê
• Abra "Parameter setting"
• "BASE module"
• Selecione o relê (Contact...)
• "Usage" / “Parameter set ...”.

Selecionar conj. de parâmetros 
(A, B) via entrada OK2
• Abra "Parameter setting"
• "System control"
• "Function control matrix"
• Selecione “OK2”
• Conecte “Parameter set A/B”

Nota
A seleção não tem efeito ao trabalhar no cartão SmartMedia com SW 3400-102.



67

Pg 68

Configuração do UNICAL 9000(X)
Capacidade Funcional

Configuração Parâmetros ajustáveis Pág.
• Control Off, Unical 9000, Uniclean 900

• Cal preset values Grupo de tampões como configurado no PHU 3400-110
Cal Buffer 1 Calimatic (automático) ou seleção de um tampão
Cal Buffer 2 Calimatic (automático) ou seleção de um tampão
Cal mode Ajuste, Calibração
Cal timer program Off, Cleaning, Cal 2pt, Cal 1pt, Parking, User1, User2

• Time control Intervalo fixo, Programa semanal:
Intervalo fixo:  Selecionar programa, intervalo
Programa semanal: Configuração de fluxo do programa

• Program flow Adaptação individual de passos do programa para: 
Cleaning, Cal 2point, Cal 1point, Service, Parking, User 2, User 1

• Installation
External control (DCS) Off, On

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

• Sensor detection On, Off 

• Immersion lock Off, Sensocheck Glass el 

• Access manual control Exige senha. Todas as válvulas podem ser atuadas separadamente.

• Probe Tipo de sonda (Ceramat, SensoGate, InTrac, Outras) 
Move time max. Ajustável; valor de fábrica 0015 s
Sealing water On, Off
Cavity rinsing Off, Intervalo, Contínua
Check interval On, Off (On: Introdução: Checar após x cursos)
Maintenance interval On, Off (On: Introdução: Manutenção após x cursos)

• Rinse water Monitoração: Off, Valor de processo, Temperatura

• Media adapter (I ... III)
(até 3 bombas de 
medição)

Cada: 
Fluido, Volume deslocado, Volume residual,  
Monitoração de fluido (Off / Valor de processo / Temperatura)

• Additional media (1...2) Monitoração de fluido (Off / Valor de processo / Temperatura)

• Start-up Yes, No

• System forecast On, Off

Pg 69

Pg 70

Pg 81

Pg 82

Pg 87

Pg 88

Configuração Unical 9000
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Abrir "par"
No modo medição:
Pressione a tecla menu.
Selecione "Parameter setting" com as 
teclas de seta e pressione enter.

Menu Display Configuração do UNICAL 9000

Controle de tempo
• Intervalo fixo (3): Especifica horas 

(000.0 h ... xxx.x h) 
(Nota: 000.1 h = 6 min)

• Programa semanal:  
Especifica o dia da semana

Menu selection

Return to meas

7.05 pH
25.6 °C

Select: [enter]

Lingua

Parameter setting (Administrator)
System control

Return

25.6 °C

Module BASE 3400-021
Module PHU 3400-110

7.05 pH

         Probe control

Module FRONT 3400-011

OK

Return

25.6 °C
7.05 pH

Fixed intervalTime control
 Week program

Measuring Module
Cal mode

Selecione “Probe control / Unical 
9000”. Ícones a serem atribuídos aos 
valores medidos mostrados:

Valores predefinidos de 
 calibração do Unical 9000
Selecione o módulo de pH: (apenas se 
houver mais de um módulo de pH).

Selecione o modo de calibração
• Ajuste: Os valores determinados 

pela calibração são aplicados
• Calibração: Os valores determinados 

pela calibração são gravados mas 
não são aplicados.

Programa do timer de calibração
Inicia o programa selecionado após o 
tempo do timer expirar.

Return

25.6 °C

Cal Buffer 2

7.05 pH

     Module PHU 3400-110
Knick   2.00 4.01
Cal Buffer 1

Module PH 3400-032
Measuring module

Control

Return

25.6 °C

Week program

7.05 pH

Adjustment

Program flow

Time control

Calibration

Cal preset values
Unical 9000

Cal preset values (Administrator)

Week program

Cal mode

Installation

indica slote de módulo II
indica slot de módulo I

Block

Probe control (Administrator)

Control

Program flow

Unical 9000

Installation

Block

Probe control (Administrator)

Controle de tempo (intervalo 
fixo / programa semanal)
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Controle de tempo: Intervalo fixo
O menu "Fixed interval" permite sele-
cionar até três programas. Um deter-
minado intervalo de tempo pode ser 
atribuído a cada programa.

Menu Display Configuração do tempo de execução

Controle de tempo:  
Programa semanal
Neste menu pode-se:
Ver, Editar e Copiar.

Fixed interval (Administrator)

Interval

OK

25.6 °C

Program

7.05 pH

Interval

Program
Interval

Program
Clean
Cal 2point
Cal 1point
User 1
User 2

Week program (Administrator)

Thursday

Return

25.6 °C

Friday

7.05 pH

Saturday

Monday
Tuesday
Wednesday (Today)

 Off

User 3

Monday (Administrator)

Cal 1point

Return

25.6 °C

Cal 2point

7.05 pH

Clean

User 2
Parking

Monday (Administrator)

Time of start 08:00

Return

25.6 °C

03: Program

7.05 pH

01: Program
Start 06:00   End 18:00  Int. 002.0 h
02: Program

Copy day (Administrator)

Return

25.6 °C
7.05 pH

Weekday

Copy Monday to “Weekday” 
Old day is overwritten!

Clean

Cal 1point

--- End ---

User 3

0:00 6:00 12:00 18:00 24:00

Weekday

Ver (View)
Mostra as sequências configuradas 
para o programa ao longo do dia.

Editar (Edit)
Permite selecionar até 10 programas 
por dia e configurar o início, o fim e os 
intervalos de tempo do programa. 

Copiar (Copy)
Permite usar um programa configu-
rado em outro dia da semana.
(pode-se editar outros dados).

Abort

Programa semanal
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Configuração: Fluxos dos Programas
Limpeza (Contínua), Monitoração de Fluido Desligada

Texto no display Duração [s]

01: Sonda no modo SERVIÇO                                 
02: Agente de limpeza 0020 s                   
03: Água de lavagem aberta 0060 s                     
04: Água de lavagem fechada 0002 s                     
05: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s                     
06: Fim do programa

Etapas do programa

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

Água de lavagem

Agente de limpeza 
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Programa  
em execução)

01 02 03 04 05 06

Injeção 1 Injeção 2

Tempo de atuação

[t]
s

A limpeza (contínua) pode também ser iniciada através de um sinal enviado por DCS à entrada 

BIN1 do controlador de sonda Unical 9000.

Mensagem (display)

Configuração: Fluxos dos programas

Programa limpeza
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Texto no display Duração [s]

01: Sonda em SERVIÇO
02: Agente de limpeza 0020 s
03: Água de lavagem aberta 0060 s
04: Água de lavagem fechada 0002 s
05: Tampão I 0000 s
06: Tampão de calibração 1
07: Água de lavagem aberta 0010 s
08: Água de lavagem fechada 0002 s
09: Tampão II 0000 s
10: Tampão de calibração 2
11: Água de lavagem aberta 0010 s
12: Água de lavagem fechada 0002 s
13: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s
14: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Calibração de 2 Pontos (Contínua), Monitoração de Fluido Desligada

Etapas do programa

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

Água de lavagem

Tampão 4.01
(Bomba I)

Tampão 7.00
(Bomba II)

Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Programa 
em execução)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Injeção 1 Injeção 2

Calibração com 
1° tampão

Calibração com 
2° tampão

[t]
s

A calibração de 2 pontos (contínua) pode também ser iniciada através de um sinal enviado por 

DCS à entrada BIN2 do controlador de sonda Unical 9000.

Mensagem (display)

Tempo de atuação

Programa calibração
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Texto no display Duração [s]

01: Sonda em SERVIÇO
02: Agente de limpeza 0003 s
03: Água de lavagem 0010 s
04: Água de lavagem 0002 s
05: Tampão I 0000 s
06: Tampão de calibração 1 (pH 4.01)
07: Água de lavagem 0010 s
08: Água de lavagem 0002 s
09: Sonda em MEDIÇÃO
10: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Calibração de 1 Ponto (Contínua), Monitoração de Fluido Desligada

Etapas do programa

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

Água de lavagem

Tampão 4.01
(Bomba I)

Água de lavagem
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Programa 
em execução)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Stroke 1 Stroke 2

Calibração com 
1° tampão

[t]
s

Mensagem (display)

Tempo de atuação
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Prog. em execução Prog. na posição 
de espera

Program is executed completely.  
Wait position is skipped.

Programa Estacionar: Posição de Espera

O programa inclui uma etapa chamada “posição de espera”. Quando o programa 
é iniciado pelo DCS através das entradas BIN1a BIN 3 do Unical 9000, o pro-
grama é executado até a “posição de espera” ser atingida.  O programa, então, é 
pausado e só será reiniciado quando o estado do sinal enviado pelo DCS mudar.  

• O programa é iniciado pelo sinal do DCS e prossegue até que o DCS mude 
para a “posição de espera” :

Entradas BIN 1 a BIN 3 do 
Unical 9000 para sinal do DCS

• O programa é iniciado por um sinal curto nas entradas DCS.  
A posição de espera é ignorada. 

Entradas BIN 1 a BIN 3 do 
Unical 9000 para sinal do DCS

Aviso:
Se o programa for iniciado pelo Protos 3400(X) através do menu de Calibração 
ou Manutenção, a posição de espera será ignorada.

Programa estacionar
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Texto no display Duração [s]

01: Sonda em SERVIÇO
02: Agente de limpeza 0020 s
03: Água de lavagem aberta 0060 s
04: Água de lavagem fechada 0002 s
05: Ar de purga aberto 0010 s
06: Ar de purga fechado 0002 s
07: Tampão de calibr. 1 (pH 4.01)
08: Posição de espera > A posição é mantida até o próximo comando (ex.: DCS)
09: Água de lavagem aberta 0010 s
10: Água de lavagem fechada 0002 s
11: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s
12: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Estacionar (Parking)

Etapas do programa

Sonda: Medição
Sonda: Serviço
Água de lavagem

Tampão 4.01
(Bomba I)

Ar de purga
(Válvula AUX1)
Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Injeção 1 Injeção 2

Tempo de atuação

Espera [t]
s

Mensagem (display)

Po
si

çã
o 

de
 e

sp
er

a

A pausa é iniciada pelo sinal de um DCS enviado à entrada BIN3 do Controlador Unical 9000.

DCS ML3
(Programa 
em execução)



75

Texto no display Duração [s]

01: Água de lavagem aberta 0010 s
02: Água de lavagem fechada 0002 s
03: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s
04: Duração da medição 0030 s
05: Sonda em SERVIÇO
06: Agente de limpeza 0020 s
07: Água de lavagem aberta 0060 s
08: Água de lavagem fechada 0002 s
09: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Medição (Curto Tempo), Monitoração de Fluido Desligada

Etapas do programa

Água de lavagem

Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

01 02 03 04 05 06 07 08

Injeção 1 Injeção 2

Tempo de atuação

Sonda em MEDIÇÃO 
(curto tempo)

[t]
s

Mensagem (display)

A medição (curto tempo) pode também ser ativada por sinal do DCS enviado à entrada BIN1 

do controlador de sonda Unical 9000

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

DCS ML3
(Programa 
em execução)
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Texto no display Duração [s]

01: Água de lavagem aberta 0010 s
02: Água de lavagem fechada 0002 s
03: Tampão I 0000 s
04: Tampão de calibração 1
05: Água de lavagem aberta 0010 s
06: Água de lavagem fechada 0002 s
07: Tampão II 0000 s
08: Tampão de calibração 2
09: Água de lavagem aberta 0010 s
10: Água de lavagem fechada 0002 s
11: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Calibração de 2 Pontos (Curto Tempo), Monitoração de Fluido Desligada

Etapas do programa

Água de lavagem

HOLD

01 02 03 04 05 06 07 08 09

[t]
s

Mensagem (display)

10

Tampão 4.01
(Bomba I)

Tampão 7.00
(Bomba II)

Calibração com  
o 1° tampão

Calibração com  
o 2° tampão

A calibração de 2 pontos (curto tempo) pode também ser ativada por sinal do DCS enviado à 

entrada BIN2 do controlador de sonda Unical 9000.

Sonda: Medição
Sonda: Serviço
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Texto no display Duração [s]

01: Água de lavagem aberta 0010 s

02: Água de lavagem fechada 0002 s

03: Tampão I 0000 s

04: Tampão de calibração 1 (pH 4.01)

05: Água de lavagem aberta 0010 s

06: Água de lavagem fechada 0002 s

07: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Calibração de 1 Ponto (Curto Tempo), Monitoração de Fluido Desligada

HOLD

01 02 03 04 05 06

[t]
s

Calibração com  
o 1° tampão

Calibração de 1 ponto (curto tempo)

Etapas do programa

Água de lavagem

Mensagem (display)

Tampão 4.01
(Bomba I)

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

DCS ML3
(Programa 
em execução)
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Texto no display Duração [s]

01: Sonda em SERVIÇO
02: Agente de limpeza 0020 s |  Medição -> Serviço
03: Água de lavagem aberta 0060 s |
04: Água de lavagem fechada 0002 s |
05: Ar de purga aberto 0005 s |
06: Ar de purga fechado 0002 s |
07: Posição de espera |  Posição de serviço
08: Água de lavagem aberta 0010 s |
09: Água de lavagem fechada 0002 s |
10: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s |  Serviço -> Medição
11: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Serviço

Etapas do programa

HOLD

01 02 03 04 05 06

Mensagem (display)

Ar de purga
(Válvula AUX1)

Parte 1: Medição —> SERVIÇO

Agente de limpeza
(Bomba III) Injeção 1 Injeção 2

Tempo de atuação

07 08 09 10 11

Parte 2: SERVIÇO —> Medição

Po
si

çã
o 

de
 e

sp
er

a

O serviço pode também ser ativado por sinal do DCS enviado à entrada M/S do controlador de 

sonda Unical 9000.

Água de lavagem

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

DCS ML3
(Programa 
em execução)

Programa Serviço
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Configurar o Programa
Selecione: "Parameter setting / Probe 
control / Program flow / User 2".
Selecione “Edit” com as teclas de seta e 
confirme com enter.

Menu Display Configuração da  
Fluxos do programa

Dar Nome ao Programa
Use as teclas de seta para dar um 
nome ao programa e confirme com 
enter.

Editar Etapas do Programa
Selecione  com as setas a etapa do 
programa que deseja editar.  
Pressione enter:  
Agora escolha Edit, Insert ou Delete.

• Edit:  
Permite selecionar uma função.

• Insert:  
Insere uma etapa vazia acima da 
etapa selecionada e então permite 
selecionar uma função "editando" a 
etapa vazia. 
Permite selecionar uma função.

• Delete:  
A etapa do programa é deletada.

Program flow (Administrator)
Clean

Abort

25.6 °C

Parking

7.05 pH

Edit:

Service

User 2
Copy

Cal 2point
approx. 2:02 min

Cal 1point
approx. 2:50 min
approx. 2:26 min

User 2 (Administrator)

03: Rinse water ON

25.6 °C

04: Rinse water OFF

7.05 pH

05: Buffer I

Program name
01: Probe in SERVICE

ser-2-----------

0000 s

U

02: Cleaning agent

Example (Administrator)

03: Rinse water ON

Abort

25.6 °C

04: Rinse water OFF

7.05 pH

05: Cleaning agent

01: Probe in SERVICE
Example

0020 s

Edit:02:
Insert
Delete

0020 s
0060 s
0002 s

Program name

Abort OK

OK

approx. 2:40 min
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Configurar Função
Selecione uma função com as teclas de 
seta e confirme com enter.
 Program end   (Fim do programa)
 Probe in SERVICE  (Sonda em SERVIÇO)
 Probe in MEASURE (Sonda em MEDIÇÃO)
 Rinse water On (Abertura de água de lavagem)
 Rinse water Off (Fechamento de água de lavagem)
 Wait time (Tempo de espera)
 Buffer I - - - O texto pode ser editado na instalação
 Buffer II - -  O texto pode ser editado na instalação
 Cleaning agent - O texto pode ser editado
 Cal Buffer 1 (Tampão de calibração 1)
 Cal Buffer 2 (Tampção de calibração 2)
 Purge air On - O texto pode ser editado
 Purge air Off - O texto pode ser editado
 Aux medium On - O texto pode ser editado
 Aux medium Off - O texto pode ser editado

Ativar a Monitoração
(veja “Monitoração de fluido”)

Com várias funções pode-se moni-
torar o fluido usado na câmara de 
calibração (“Monitoring: On”) (p. ex.: 
agente de limpeza, tampões, água de 
lavagem, ...)

A respectiva etapa do programa é 
então marcada com “Chk”.
Em qualquer caso é necessário sele-
cionar a função de monitoração 
para o respectivo fluido no menu de 
instalação e especificar os limites de 
tolerância válidos para temperatura 
ou valor de processo, senão a respec-
tiva linha não será exibida.

Menu Display  • Configuração de função
 • Ativação da monitoração

Program flow (Administrator)
25.6 °C
7.05 pH

Blank step

Function
Cal Buffer 2
Cal Buffer 1

Purge air On
Purge air Off
Aux medium On
Aux medium Off

Example (Administrator)

Monitoring

Return

25.6 °C
7.05 pH

Run-time
Cleaner On
0020 s
On Off

Function

Example (Administrator)

03: Rinse water ON

Return

25.6 °C

04: Rinse water OFF

7.05 pH

05: Pump

Program name
01: Probe in SERVICE

Example 1

0000 s

02: Cleaning agent 0020 s  Chk
0060 s
0002 s

Media adapter (Administrator)

Setpoint

Return

25.6 °C
7.05 pH

Port III

 Adm. deviation

Medium
Cleaning valve

Monitoring
Mr Proper
Process value
09.20 pH
01.00 pH

Abort OK

É preciso especificar o tempo 
de execução para válvulas e o 
tempo de atuação para bombas.
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Configuração: Instalação
Configuração das funções do UNICAL 9000

Instalação Config. de fábrica Parâmetros ajustáveis
• Prodecim. de medição Contínuo (Curto tempo)
• Controle externo (DCS)  (Polaridade / Dados da saída)

- Nível sinal de entradas  
  DCS (36 ... 39) 
  M/S (42, 43) 
  A/M (40, 41)

Ativo: 10 ... 30 V (ativo: 10 ... 30 V / ativo < 2V)

- Saída DCS (34) Medição Alarme

- Nível sinal de saídas 
  DCS (31 ... 34) 

N/O (N/O / N/C)

• Detecção de sensor Off On
• Travamento imersão Off Sensocheck do eletrodo de vidro
• Acessar controle manual Código de acesso para 

controle manual (Menu de 
manutenção) Default: 2598

• Sonda
- Tipo de sonda Ceramat (SensoGate, InTrac, Outro)
- Tempo máx. de mov. 0015 s
- Válvula de segurança No (Yes)
- Selagem de água Off (On)
- Lavagem de cavidades Off (Off, Intervalo, Contínuo:  

Default para intervalo: 0001.0 h,  
Duação da lavagem: 05 s)

- Intervalo de checagem Off On (Checagem após x núm. de cursos)
- Intervalo manutenção Off On (Manut. após x número de cursos)

• Água de lavagem
- Monitoração Off (Valor de processo/Temperatura)
- Setpoint +07.00 pH
- Desvio admissível 01.00 pH

• Adaptador de fluido
- Port I ... III Off* Bomba ligada ou desligada
- Fluido: --- (p. ex.: “Tampão I”)
- Volume deslocado 25 ml (50 / 75 / 100 ml)
- Volume residual 250 ml  (0 / 250 / 500 ml)
- Monitoração Off (Valor de processo/Temperatura)
- Setpoint 07.00 pH (Fluido de processo ou temperatura)
- Desvio admissível 0.50 pH

• Fluido adicional
- Fluido adicional 1 Off (On - com monitoração)
- Fluido adicional 2 Off (On - sem monitoração)

• Partida No Yes/No
• Prognóstico do sistema Off Off / On: Monitora o número de cursos 

da sonda para manutenção preditiva de 
Ceramat e SensoGate 

*Ajuste automático por  “Plug & Play” em: System control / Factory setting Probe control

Configuração: Instalação
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Ext. Control (DCS) (Administrator)

A/M input (40/41)

Return

25.6 °C

DCS output (34)

7.05 pH

 DCS inputs (36...39)
Control Off

M/S input (42/43)

On

active < 2 V
active 10...30 V

AlarmMeasure
DCS outputs (31…34) N/O

 active 10...30V

Selecionar Processo de Medição
• Medição contínua: 

Com medição contínua o eletrodo 
de pH fica no fluido de processo e é 
retraído para calibração ou limpeza.

• Medição de curto tempo: 
(medição de intervalo, amostragem, 
modo de amostragem...) 
O eletrodo de pH é posto no fluido 
de processo só momentaneamente. 
Este método é usado para medir 
fluidos de processo agressivos ou 
sujeitos a altas temperaturas, que 
exijam curtos tempos de medição 
com longos períodos de repouso.

Menu Display • Procedimento de medição
• Controle externo via DCS

Installation (Administrator)

Access manual control

Return

25.6 °C

Probe

7.05 pH

Rinse water

Meas. procedure
Ext. control (DCS) Short-time
Sensor detection

Continuous

Controle Externo via DCS
• Entradas DCS: Entradas para 

seleção de programas de controle: 
Especifica o nível de sinal ativo.  
(< 2 V ou 10 a 30 V).

• Entrada M/S:  
Controle deovimentos da sonda

• Entrada A/M:  
Intervalos automático/bloqueado 

• Saída DCS (34): Especifica o sinal de 
saída para o terminal 34:  
- Medição ou Alarme

• Saídas DCS (31 a 34):  
Especifica o tipo de contato  
(N/O, N/C)
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Controle através do Sistema de Controle de 
Processo (DCS)

Usada para E / S FunçãoN.°

Medição/Serviço E
A sonda é posta na posição de medição *42

A sonda é posta na posição de serviço43

Auto / Manual E
Controle autom. de intervalos pelo Unical *40

Intervalos automáticos bloqueados41
Bin 3 E Seleção e partida de prog., manual / DCS *  **

Medição***
(definido pelo 
usuário: “Alarme”)

S34

Sonda na posição de MEDIÇÃO
Serviço S33

Sonda na posição de SERVIÇO
Execução  
do programa

S32

Execução do programa *

Nível 

0

1 

0

1 

0 

1

0 

1 

0

1 

Entradas/Saídas do Unical 9000(X)

*  Contatos passivos,
  A tensão de 24V precisa ser aplicada externamente ou via DCS

**  Duração do sinal pelo menos 2 s (contatos de passagem)

***   A configuração de fábrica para o sinal de saída DCS 34 é “indicação de 
posição da sonda” – como mostrado. Todavia pode-se também configurar 
esta saída como “Alarme”. Neste caso ela envia um sinal ao DCS se houver 
erros de calibração ou falha no movimento da sonda. 

37

38

39

Bin 2

Bin 1
(Programa 1 ... 6 - ver próxima página)

Controle através do sistema 
de controle de processo
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Programas de Controle e Processos de Medição
Configuração de Fábrica (Default)

Programas de controle do Unical 9000(X)
Seis programas e um programa de serviço podem ser ativados. Cinco progra-
mas são pré-configurados. Dois outros programas podem ser introduzidos pelo 
usuário (User 1, User 2). 
Os programas são iniciados...
• para operação manual via Protos 3400(X) 
• para operação remota via DCS ou chave com entradas passivas Bin 1 a Bin3 

(A tensão de 24 V precisa ser fornecida externamente, veja Especificações.)

Programa Descrição Bin 3 Bin 2 Bin 1

1 Limpeza 0 0 1
2 Calibração de 2 pontos (Cal 2point) 0 1 0
3 Calibração de 1 ponto (Cal 1point) 0 1 1
4 Posição de repouso 1 0 0
5 Programável pelo usuário (User 1) 1 0 1
6 Programável pelo usuário (User 2) 1 1 0
7 Programa de serviço Comando via M/S

O programa de serviço (7) pára todos os outros programas em andamento  
(1 a 6) imediatamente e apaga os comandos de ativação dados. Para os pro-
gramas 1 a 6, observe o seguinte: Ao ser ativado um novo programa, primeiro as 
etapas restantes do programa em andamento são concluídas. Outros comandos 
de ativação são armazenados e executados sequencialmente. Quando o Unical 
9000(X) é controlado via Protos 3400(X), pode-se bloquear as linhas de sinais 
Bin 1 a Bin 3, M/S e A/M para evitar conflitos (Parameter setting / Probe control / 
Installation / Ext. control (DCS): Off )

Processos de Medição
• Medição contínua: Após a limpeza ou calibração a sonda é colocada no pro-

cesso para medição 
• Medição de curto tempo (interval measurement, sampling, sample mode 

...): Após a limpeza ou calibração a sonda permanece na câmara de calibração 
e só é colocada no processo para medição após um comando. 
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Sonda
Seleção da válvula retrátil. 
Aqui, o tempo máximo de movimento 
é ajustado automaticamente (depen-
dendo do modelo).

Água de selagem
A água de selagem é ativada pouco 
antes do movimento da sonda ser 
iniciado a fim de manter a câmara de 
lavagem livre de fluido. Isto é impor-
tante para fluidos de processo fibrosos 
ou aderentes. 
A pressão da água de selagem precisa 
ser maior que a pressão do fluido.
A penetração de fluido é impedida 
pela contrapressão na câmara de lava-
gem exercida pela água de lavagem.
Intervalos de verificação,  
Intervalos de manutenção
Permite especificar o número máximo 
admissível de ciclos de movimento, 
após o que uma mensagem é gerada. 
Configuração de fábrica:
   Checagem após cursos: 20000
   Manutenção após cursos: 100000

Installation (Administrator)

Return

25.6 °C
7.05 pH

Ext. control (DCS)
ContinuousMeas. procedure

Probe (Administrator)

Sealing water

Return

25.6 °C

Cavity rinsing

7.05 pH

Move time max.
Ceramat Probe type

OffOn
Off

006 s

Menu Display                   • Detecção do sensor
                  • Sonda

Detecção do Sensor
A detecção do sensor ativada (On) 
evita movimentos acidentais da sonda 
quando o eletrodo está ausente.
Para isso o instrumento checa se o 
detector de temperatura integrado ao 
sensor está conectado. 

Check interval
20000

OffOn
Check after travels

Immersion lock
Access manual control
Probe

 Sensor detection OffOn
Off
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Os dados da monitoração de fluido 
podem ser configurados no menu 
“Parameter setting / Probe  control / 
Installation”:
• Água de lavagem
• Fluido no adaptador de fluido 

(... no menu “Media adapter”)
• Fluido adicional 

O valor de processo ou temperatura 
do fluido pode ser monitorado. 
Note que o valor especificado em 
“adm. deviation” não pode estar 
baixo demais! O tempo mínimo de 
resposta é considerado automati-
camente quando os programas do 
usuário são configurados.

Menu Display  Configuração da  
monitoração de fluido

Configuração da Monitoração de Fluido
Configuração / Unical 9000 / Instalação

Monitoração de Fluido
Para um controle perfeito do sistema, o valor de pH (ou temperatura) do fluido 
usado (solução tampão, solução de limpeza, água de lavagem...) pode ser com-
parado com um determinado valor na câmara de calibração. Com isto, somente 
os fluidos corretos serão usados na câmara de calibração da sonda. Fluidos troca-
dos ou contaminados ou com temperatura errada são reconhecidos. 
Neste caso uma mensagem é gerada. Se um fluido incorreto for reconhecido 
antes de uma etapa de calibração, ela não será realizada.

Aviso!
Ao monitorar o valor de pH de um fluido, os desvios de zero e rampa do eletrodo 
precisam ser levados em consideração. Portanto o valor especificado em “adm. 
deviation” não pode estar baixo demais!

Rinse water (Administrator)

Adm. deviation

Return

25.6 °C
7.05 pH

Setpoint
Off Monitoring

 Process value
0006 s

Configurar monitoramento 
de fluidos
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Adaptador de Fluidos
• Especificar o equipamento 

(Metering pump, Off, ou Cleaner)
• Designar fluido
• Especificar volume deslocado 

conforme modelo, por exemplo: 
Ceramat      25 ml 
InTrac 77Xe   50 ml 
InTrac 797e   75 ml 
InTrac 798e 100 ml)

• Volume residual
• Monit. (Valor de processo/Temp.)
• Setpoint

Menu Display • Adapt. de fluidos, Fluido adicional 
• Colocação em funcionamento

Media adapter (Administrator)

Residual volume

Return

25.6 °C

Monitoring

7.05 pH

 Port I
Medium

Metering pump

Displacement volume 25 ml
250 ml
Process value

Setpoint +07.00 pH

Additional media (Administrator)

Setpoint

Return

25.6 °C

Adm. deviation

7.05 pH

Additional medium 2

Medium
 Additional medium 1 OffOn

Monitoring

Buffer - I -------

+07.00 pH
  00.20 pH

Purge air-----
Process value

OffOn

Installation (Administrator)

Media adapter

Return

25.6 °C

Additional media

7.05 pH

Access manual control

 Start-up

Probe

Yes

Rinse water

No

Fluidos Adicionais (2)
• Especificar equipamento 

(On, Off )
• Designar fluido,
• Monit. (Valor de processo/Temp.)
• Setpoint

Colocação em Funcionamento
No final do procedimento de con-
figuração dos parâmetros, aparece a 
linha “Start-up” no menu de instalação. 
Quando tiver certeza de que todos os 
parâmetros estão configurados cor-
retamente, selecione “Yes” para con-
firmar. Então as bombas entram em 
operação e enchem completamente 
os tubos de fluido. 
Os ciclos de lavagem necessários são 
iniciados automaticamente.
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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 comporta-
mento do deslocamento de sondas 
retráteis Ceramat ou SensoGate em 
seu curso.
Possíveis sinais de desgaste são detec-
tados 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 exemplo, se fluidos agressivos ou 
processos críticos deixarem a sonda 
grudenta ou causarem dilatação dos 
selos. 

Prognóstico do sistema

... e na  
posição Process

SensoGate na 
posição Service...

O comportamento de comutação dos elementos de controle como piezovál-
vulas também muda com o passar do tempo, especialmente quando a sonda 
permanece por muito tempo numa determinada posição.
Os tempos de abertura e fechamento bem como a capacidade de passagem 
dessas válvulas podem mudar significativamente. Com o tempo, válvulas con-
troladas pneumaticamente ficam também sujeitas a alterações nos tempos de 
comutação como resultado do aumento de fricção, depósitos gordurosos ou 
outras influências. O "Prognóstico do sistema" determina se o deslocamento da 
sonda está normal ou irregular, o que, por exemplo, pode indicar a presença de 

deslocamento da 
sonda monitorado

Lista de mensagens
U172

Voltar

UNICAL  
ativo

gordura resinificada. As alterações podem ser 
registradas no perfil de deslocamento da sonda.  
Comparando com os tempos de referência, um 
perito pode analisar a situação dos componen-
tes, e o próprio sistema pode, por exemplo, 
gerar mensagens (menu "Diagnóstico / Lista de 
mensagens").

1 mens.
Aviso SP Sonda com mobil. difícil
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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 referência" 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

Configuração dos parâmetros 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 configurados 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 condi-
ções 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 con-
dições do processo, deve-se criar um 
perfil de referência específico (do usu-
ário).
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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 registra-
do em segundo plano durante os 
primeiros deslocamentos da sonda 
(pelo menos 20 deslocamentos).

Auto - Novo registro
O perfil de referência anterior é 
deletado 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 valo-
res de referência são criados. Cada per-
fil de referência é identificado por CM 
(Ceramat), SG (SensoGate) e "Auto".

Enquanto os dados estão sendo regis-
trados, 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 referên-
cia", pode-se criar um perfil de refe-
rência 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 tole-
râncias
Para monitoramento durante a ope-
ração, pode-se definir desvios permi-
tidos 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 modifica-
do pelo usuário. O novo perfil é iden-
tificável 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



93

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 ope-
ração, pode-se definir desvios permi-
tidos nos tempos de deslocamento 
separados, no menu  "Tolerâncias". As 
tolerâncias "a ... e" são desvios permiti-
dos no perfil de referência ativo. 

Se o monitoramento estiver ativo 
("Lig"), o ícone  será mostrado no 
modo medição 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 prognósti-
co ou enviá-las como mensagem de 
manutenção (Manutenção) ou como 
mensagem de falha (Failure).
O texto da mensagem corresponden-
te 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 desloca-
mento são salvos a cada ciclo (máx. 
200) e são comparados com o perfil de 
referência ativo
Se o "Prognóstico do sistema" estiver 
selecionado no menu diagnósticos, o 
perfil de referência ativo e os perfis 
da sonda já registrados são mostrados 
(pode demorar um pouco). Se os limi-
tes de tolerância forem ultrapassados 
no perfil de deslocamento da sonda, o 
número do erro será mostrado após o 
perfil da sonda.

AVISO
No sistema Protos/Unical, os 200 últi-
mos ciclos de deslocamento são regis-
trados em memória volátil, isto é, os 
dados são perdidos quando a tensão 
de alimentação 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 
instalado, os tempos de movimen-
to da sonda poderão ser salvos 
nele (ASCII). A quantidade de gra-
vações 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 corre-
tos da sonda.

Prognóstico do Sistema: Mensagens

Prognóstico do sistema: Mensagens
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Pg 98

Configuração do UNICLEAN 900(X)
Capacidade funcional

Parâmetros Dados configuráveis Pág.

• Controle Off, Unical 9000, Uniclean 900

• Controle de tempo Intervalo fixo, Programa semanal:
Intervalo fixo:  Seleção de programa, intervalo
Programa semanal: Configuração de fluxos do programa

• Fluxo do programa Adaptação de etapas do programa para: 
Lavagem, Limpeza, Pausa, Serviço

• Instalação
Procedim. de medição Contínua / Curto tempo
Controle externo (DCS) Off, On

Entradas DCS (36...39) ativas 10...30 V ou ativa < 2 V
Entrada M/S (42/43) ativa 10...30 V ou ativa < 2 V
Entrada A/M (40/41) ativa 10...30 V ou ativa < 2 V
Saída DCS 34 Medição, Alarme
Saídas DCS (31…34) N/O, N/C

• Detecção do sensor On, Off 

• Travam. em imersão Off, Sensocheck do eletrodo de vidro 

• Acesso ao contr. manual Exige cód. de acesso. Válvulas podem ser atuadas separadamente

• Sonda Tipo de sonda (SensoGate, Ceramat, outras) 
Temp de mov. máx. Ajustável; default: 0015 s
Água de selagem On, Off
Lavagem de cavidades Off, Intervalo, Contínua
Intervalo p/ checagem On, Off (On: Introdução: Checar após x cursos)
Intervalo p/ manutenção On, Off (On: Introdução: Manutenção após x cursos)

• Adaptador fluido (I ... III)
(até 3 bombas de  
dosagem)

Cada: 
Bomba (On, Off ), Fluido, Volume deslocado, Volume residual

• Fluido adicional (1 ... 2) Monitoração de fluido (On, Off, Fluido)

• Partida Yes, No

• Prognóstico do sistema On, Off

Pg 98

Pg 98

Pg 98

Pg 88

Configuração Uniclean 900



99

Abrir "par".
No modo medição:
Pressione a tecla menu.
Selecione "parameter setting" com as 
teclas de seta e confirme com enter.

Menu Display Configuração do  
UNICLEAN 900 

Controle de Tempo
• Intervalo fixo: Especifique horas   

(000.0 h ... xxx.x h) 
(Nota: 000.1 h = 6 minutos)

• Programa semanal:  
Especifique o dia da semana

Menu selection

Return to meas

7.05 pH
25.6 °C

Select: [enter]

Lingua

Parameter setting (Administrator)
System control

Return

25.6 °C

Module BASE 3400-021
Module PHU 3400-110

7.05 pH

         Probe control

Module FRONT 3400-011

OK

Return

25.6 °C
7.05 pH

Fixed intervalTime control
 Week program

Measuring module
Cal mode

Selecione “Probe control / Uniclean 
900”. Ícones a serem atribuídos aos 
valores medidos:

Módulo de Medição 
Selecione "Meas. module":  
Selecione o módulo de pH para ava-
liação com o controlador Uniclean 
900 (somente se houver mais de um 
módulo de pH).

Control

Return

25.6 °C

Week program

7.05 pH

Program flow

Time control
Meas. module

Uniclean 900

Week program

Installation

especifica slot II
especifica slot I

Block

Probe control (Administrator)

Control

Program flow

Uniclean 900

Installation

Block

Probe control (Administrator)

     Module PHU 3400-110

Controle de tempo (intervalo 
fixo / programa semanal)
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Controle de tempo: Intervalo fixo
No menu "Fixed interval" pode-se sele-
cionar até três programas e configurar 
um tempo específico para cada um 
deles.

Menu Display  Configuração do controle de tempo

Controle de tempo:  
Programa semanal
Neste menu pode-se Ver, Editar e 
Copiar.

Fixed interval (Administrator)

OK

25.6 °C
7.05 pH

Program
Interval Rinse

Clean
Parking

Week program (Administrator)

Thursday

Return

25.6 °C

Friday

7.05 pH

Saturday

Monday
Tuesday
Wednesday (Today)

 Off

Monday (Administrator)

Parking

Return

25.6 °C

Clean

7.05 pH

Rinse

User 1
Parking

Monday (Administrator)

Time of start 08:00

Return

25.6 °C

03: Program

7.05 pH

01: Program
Start 06:00   End 18:00  Int. 002.0 h
02: Program

Copy day (Administrator)

Return

25.6 °C
7.05 pH

Weekday

Copy Monday to “Weekday” 
Old day is overwritten!

Clean

Cal 1point

--- End ---

User 2

0:00 6:00 12:00 18:00 24:00

Weekday

Ver 
Mostra as sequências configuradas do 
programa ao longo do dia.

Editar 
Mostra uma seleção de até 10 pro-
gramas por dia e pode-se esco lher o 
"período" (start, end) e o"Intervalo" 
(Int.) de execução.  
O programa é executado entre a hora 
de início e a hora de fim com intervalo 
de tempo especificado.

Copiar
Permite copiar um programa con-
figurado para usar em outro dia da 
semana (e modificá-lo).

Abort

Programa semanal
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Configuração: Fluxos dos Programas
Lavagem (Contínua)

Texto no display Duração [s]

01: Probe in SERVICE         / Sonda em SERVIÇO
02: Rinse water ON            / Abertua da água de lavagem 0060 s
03: Rinse water OFF          / Fechamento da água de lavagem 0002 s
04: Probe in MEASURE     / Sonda no modo MEDIÇÃO 0005 s
05: Program end               / Fim do programa

Etapas do programa

Probe: Measure
Probe: Service

Rinse water

HOLD

DCS ML3
(Program running)

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 (display)

Configuração: Fluxos dos 
programas
Programa lavagem
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01 02 03 04 05 06

t
[s]

Configuração: Fluxos dos Programas
Limpeza (Contínua)

Texto no display Duração [s]

01: Sonda no modo SERVIÇO                                 
02: Agente de limpeza 0020 s                   
03: Água de lavagem aberta 0060 s                     
04: Água de lavagem fechada 0002 s                     
05: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s                     
06: Fim do programa

Etapas do programa

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

Água de lavagem

Agente de limpeza 
(Bomba III)

HOLD

DCS ML3
(Programa  
em execução)

Injeção 1 Injeção 2

Tempo de atuação

A limpeza (contínua) pode também ser iniciada através de um sinal enviado por DCS à entrada 

BIN1 do controlador de sonda Uniclean 900.

Mensagem (display)

Programa limpeza
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Prog. em execução Prog. na posição 
de espera

Program is executed completely.  
Wait position is skipped.

Pausa de Programas

O programa inclui uma etapa chamada “posição de espera”. Quando o programa 
é iniciado pelo DCS através das entradas BIN1a BIN 3 do Uniclean 900, o pro-
grama é executado até a “posição de espera” ser atingida.  O programa, então, é 
pausado e só será reiniciado quando o estado do sinal enviado pelo DCS mudar.  

• O programa é iniciado pelo sinal do DCS e prossegue até que o DCS mude 
para a “posição de espera” :

Entradas BIN 1 a BIN 3 do 
Uniclean 900 para sinal do DCS

• O programa é iniciado por um sinal curto nas entradas DCS.  
A posição de espera é ignorada. 

Entradas BIN 1 a BIN 3 do 
Uniclean 900 para sinal do DCS

Aviso:
Se o programa for iniciado pelo Protos 3400(X) através do menu de Calibração 
ou Manutenção, a posição de espera será ignorada.

Programa estacionar
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Espera t
[s]

Texto no display Duração [s]

01: Sonda em SERVIÇO
02: Agente de limpeza 0020 s
03: Água de lavagem aberta 0060 s
04: Água de lavagem fechada 0002 s
05: Ar de purga aberto 0010 s
06: Ar de purga fechado 0002 s
07: Posição de espera > A posição é mantida até o próximo comando (ex.: DCS)
08: Água de lavagem aberta 0010 s
09: Água de lavagem fechada 0002 s
10: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s
11: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Pausa (Parking)

Etapas do programa

Sonda: Medição
Sonda: Serviço
Água de lavagem

Ar de purga
(Válvula AUX1)
Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

Injeção 1 Injeção 2

Tempo de atuação

Mensagem (display)

A pausa é iniciada pelo sinal de um DCS enviado à entrada BIN3 do Controlador Uniclean 900.

DCS ML3
(Programa 
em execução)

Po
si

çã
o 

de
 e

sp
er

a
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01 02 03 04 05 06 07 08

t
[s]

Texto no display Duração [s]

01: Água de lavagem aberta 0010 s
02: Água de lavagem fechada 0002 s
03: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s
04: Duração da medição 0030 s
05: Sonda em SERVIÇO
06: Agente de limpeza 0020 s
07: Água de lavagem aberta 0060 s
08: Água de lavagem fechada 0002 s
09: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Medição (Curto Tempo)

Etapas do programa

Água de lavagem

Agente de limpeza
(Bomba III)

HOLD

Injeção 1 Injeção 2

Tempo de atuação

Sonda em MEDIÇÃO 
(curto tempo)

Mensagem (display)

A medição (curto tempo) pode também ser ativada por sinal do DCS enviado à entrada BIN1 

do controlador de sonda Uniclean 900.

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

DCS ML3
(Programa 
em execução)

Programa medição (breve)
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Texto no display Duração [s]

01: Sonda em SERVIÇO
02: Agente de limpeza 0020 s |  Medição -> Serviço
03: Água de lavagem aberta 0060 s |
04: Água de lavagem fechada 0002 s |
05: Ar de purga aberto 0005 s |
06: Ar de purga fechado 0002 s |
07: Posição de espera |  Posição de serviço
08: Água de lavagem aberta 0010 s |
09: Água de lavagem fechada 0002 s |
10: Sonda em MEDIÇÃO 0005 s |  Serviço -> Medição
11: Fim do programa

Configuração: Fluxos dos Programas
Serviço

Etapas do programa

HOLD

Mensagem (display)

Ar de purga
(Válvula AUX1)

Parte 1: Medição —> SERVIÇO

Agente de limpeza
(Bomba III) Injeção 1 Injeção 2

Tempo de atuação

Parte 2: SERVIÇO —> Medição

Po
si

çã
o 

de
 e

sp
er

a

O serviço pode também ser ativado por sinal do DCS enviado à entrada M/S do controlador de 

sonda Uniclean 900.

Água de lavagem

Sonda: Medição
Sonda: Serviço

DCS ML3
(Programa 
em execução)

Programa Serviço
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Configurar Função
Selecione uma função com as teclas de 
seta e confirme com enter.
 Program end   (Fim do programa)
 Probe in SERVICE  (Sonda em SERVIÇO)
 Probe in MEASURE (Sonda em MEDIÇÃO)
 Rinse water On (Abertura de água de lavagem)
 Rinse water Off (Fechamento de água de lavagem)
 Wait time (Tempo de espera)
 Buffer I - - - O texto pode ser editado na instalação
 Buffer II - -  O texto pode ser editado na instalação
 Cleaning agent - O texto pode ser editado
 Cal Buffer 1 (Tampão de calibração 1)
 Cal Buffer 2 (Tampção de calibração 2)
 Purge air On - O texto pode ser editado
 Purge air Off - O texto pode ser editado
 Aux medium On - O texto pode ser editado
 Aux medium Off - O texto pode ser editado
 ORP check (Checagem de ORP)
 Blank step (Etapa em branco)

Editar Etapas do Programa
Selecione  com as setas a etapa do 
programa que deseja editar.  
Pressione enter:  
Agora escolha Edit, Insert ou Delete.

• Edit:  
Permite selecionar uma função.

• Insert:  
Insere uma etapa vazia acima da etapa 
selecionada e então permite selecionar 
uma função "editando" a etapa vazia. 
Permite selecionar uma função.

• Delete:  
A etapa do programa é deletada.

Menu Display Fluxo do programa
Função

Example (Administrator)

03: Rinse water ON

Abort

25.6 °C

04: Rinse water OFF

7.05 pH

05: Cleaning agent

01: Probe in SERVICE
Example

0020 sec

Edit:02:
Insert
Delete

Program name

OK

Program flow (Administrator)
25.6 °C
7.05 pH

Blank step

Function
Purge air On
Cleaning agent

Purge air Off
Aux medium On
Aux medium Off
ORP check

Abort OK
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Configuração: Instalação
Configuração das funções do UNICLEAN 900

Instalação Config. de fábrica Parâmetros ajustáveis
• Procedim. de medição Contínua (Contínua / Curto tempo)
• Controle externo (DCS)  (Polaridade / Dados da saída)

- Nível de sinal entradas  
  DCS (36 ... 39) 
  M/S (42, 43) 
  A/M (40, 41)

Ativo: 10 ... 30 V (Ativo: 10 ... 30 V / ativo < 2V)

- Nível sinal das saídas 
  DCS (31 ... 34) 

N/O  (N/O / N/C)

• Detecção do sensor Off On
• Travamento imersão Off Sensocheck do eletrodo de vidro
• Acesso ao contr. manual Código de acesso para 

controle manual (Menu de 
manutenção) Default: 2958

• Sonda
- Tipo de sonda Ceramat (SensoGate, Outro)
- Tempo movimento máx. 0015 s
- Água de selagem Off (On)
- Lavagem de cavidades Off (Off, Intervalo, Contínua)
- Intervalo para checagem Off On (Checagem após x  cursos)
- Intervalo p/ manutenção Off On (Manutenção após x cursos)

• Adaptador de fluido
- Bomba de dosagem Off* “On” ou “Off”
- Fluido: --- (ex.: Agente de limpeza A”)
- Volume deslocado 50 ml (25 / 50 / 75 / 100 ml)
- Volume residual 250 ml  (0 / 250 / 500 ml)

• Fluido adicional
- Fluido adicional 1 Off (On - e então defina a designação)
- Fluido adicional 2 Off (On - e então defina a designação)

• Partida No Yes/No
• Prognóstico do sistema Off Off / On: Monitora os cursos da sonda 

para manutenção preditiva de Ceramat 
e SensoGate 
Veja descrição em "Prognóstico do 
Sistema (Ceramat, SensoGate)" pág. 
88.

*Ajuste automático pelo “Plug & Play” em: System control / Factory setting Uniclean

Configuração: Instalação
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Selecionar Processo de Medição
• Medição contínua: 

Com medição contínua o eletrodo 
de pH fica no fluido de processo e é 
retraído para calibração ou limpeza.

• Medição de curto tempo: 
(medição de intervalo, amostragem, 
modo de amostragem...) 
O eletrodo de pH é posto no fluido 
de processo só momentaneamente. 
Este método é usado para medir 
fluidos de processo agressivos ou 
sujeitos a altas temperaturas, que 
exijam curtos tempos de medição 
com longos períodos de repouso.

Ext. control (DCS) (Administrator)

A/M input (40/41)

Return

25.6 °C
7.05 pH

 DCS inputs (36...39)
Control Off

M/S input (42/43)

On

active < 2 V
active 10...30 V

DCS outputs (31…34) N/O

 active 10...30V

Menu

Installation (Administrator)

Access manual control

Return

25.6 °C

Probe

7.05 pH

Media adapter

Meas. procedures
Ext. control (DCS) Short-time
Sensor detection

Continuous

Display • Processo de medição
• Controle externo via DCS

Controle Externo via DCS
• Entradas DCS: Entradas para 

seleção de programas de controle: 
Especifica o nível de sinal ativo.  
(< 2 V ou 10 a 30 V).

• Entrada M/S:  
Controle de movimentos da sonda

• Entrada A/M:  
Intervalos automático/bloqueado 

• Saídas DCS (31 a 34):  
Especifica o tipo de contato  
(N/O, N/C)
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Controle através do Sistema de Controle de 
Processo (DCS)

Usada para E / S FunçãoN.°

Medição/Serviço E
A sonda é posta na posição de medição *42

A sonda é posta na posição de serviço43

Auto / Manual E
Controle autom. de intervalos pelo Unical *40

Intervalos automáticos bloqueados41
Bin 3 E Seleção e partida de prog., manual / DCS *  **

Medição***
(definido pelo 
usuário: “Alarme”)

S34

Sonda na posição de MEDIÇÃO
Serviço S33

Sonda na posição de SERVIÇO
Execução  
do programa

S32

Execução do programa *

Nível 

0

1 

0

1 

0 

1

0 

1 

0

1 

Entradas/Saídas do Uniclean 900(X)

*  Contatos passivos,
  A tensão de 24V precisa ser aplicada externamente ou via DCS

**  Duração do sinal pelo menos 2 s (contatos de passagem)

***  A configuração de fábrica para o sinal de saída DCS 34 é “indicação de 
posição da sonda” – como mostrado. Todavia pode-se também configurar esta 
saída como “Alarme”. Neste caso ela envia um sinal ao DCS se houver erros de 
calibração ou falha no movimento da sonda. 
  

37

38

39

Bin 2

Bin 1
(Programa 1 ... 3 - ver próxima página)

Controle através do sistema 
de controle de processo
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Programa Descrição Bin 3 Bin 2 Bin 1

1 Lavagem 0 0 1
2 Limpeza 0 1 0
3 Pausa 1 0 0
4 Programa de serviço Comando via M/S

Programas de Controle e Processos de Medição
Configuração de Fábrica (Default)

Programas de controle do Uniclean 900(X)
Três programas e um programa de serviço podem ser ativados. 
Três fluxos de programa são pré-configurados. 
 
Os programas são iniciados...
• para operação manual via Protos 3400(X) 
• para operação remota via DCS ou chave com entradas passivas Bin 1 a Bin3 

(A tensão de 24 V precisa ser fornecida externamente, veja Especificações.)

O programa de serviço (4) pára todos os outros programas em andamento  
(1 a 3) imediatamente e apaga os comandos de ativação dados. Para os pro-
gramas 1 a 3, observe o seguinte: Ao ser ativado um novo programa, primeiro 
as etapas restantes do programa em andamento são concluídas. Outros coman-
dos de ativação são armazenados e executados sequencialmente. Quando o 
Uniclean 900(X) é controlado via Protos 3400(X), pode-se bloquear as linhas de 
sinais Bin 1 a Bin 3, M/S e A/M para evitar conflitos (Parameter setting / Uniclean 
900 / Installation / Ext. control (DCS): Off )

Processos de Medição
• Medição contínua: Após a limpeza ou calibração a sonda é colocada no pro-

cesso para medição 
• Medição de curto tempo (interval measurement, sampling, sample mode 

...): Após a limpeza ou calibração a sonda permanece na câmara de calibração 
e só é colocada no processo para medição após um comando. 
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Sonda
Seleção da válvula retrátil. 
Aqui, o tempo máximo de movimento 
é ajustado automaticamente (depen-
dendo do modelo).

Água de selagem
A água de selagem é ativada pouco 
antes do movimento da sonda ser 
iniciado a fim de manter a câmara de 
lavagem livre de fluido. Isto é impor-
tante para fluidos de processo fibrosos 
ou aderentes. 
A pressão da água de selagem precisa 
ser maior que a pressão do fluido.
A penetração de fluido é impedida 
pela contrapressão na câmara de lava-
gem exercida pela água de lavagem.
Intervalos de verificação,  
Intervalos de manutenção
Permite especificar o número máximo 
admissível de ciclos de movimento, 
após o que uma mensagem é gerada 
Configuração de fábrica:
   Checagem após cursos: 20000
   Manutenção após cursos: 100000

Installation (Administrator)

Immersion lock

Return

25.6 °C

Access manual control

7.05 pH

Probe

Ext. control (DCS)
Continuous

 Sensor detection OffOn

Meas. procedures

Probe (Administrator)

Sealing water

Return

25.6 °C

Cavity rinsing

7.05 pH

Move time max.
Ceramat Probe type

OffOn
Off

0015 sec

Menu

Check interval
20000

OffOn
Check after travels

Off

Display                   • Detecção do sensor
                  • Sonda

Detecção do Sensor
A detecção do sensor ativada (On) 
evita movimentos acidentais da sonda 
quando o eletrodo está ausente.
Para isso o instrumento checa se o 
detector de temperatura integrado ao 
sensor está conectado. 
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Adaptador de fluidos
• Bomba de dosagem (On, Off )
• Designar fluido
• Especificar volume deslocado 

conforme modelo, por exemplo: 
Ceramat      25 ml 
Volume residual

Fluidos Adicionais (2)
• Especificar equipamento 

(On, Off )
• Designar fluido,
• Monit. (Valor de processo/Temp.)
• Setpoint

Colocação em Funcionamento
No final do procedimento de con-
figuração dos parâmetros, aparece a 
linha “Start-up” no menu de instalação. 
Quando tiver certeza de que todos os 
parâmetros estão configurados cor-
retamente, selecione “Yes” para con-
firmar. Então as bombas entram em 
operação e enchem completamente 
os tubos de fluido. 
Os ciclos de lavagem necessários são 
iniciados automaticamente.

Menu

Media adapter (Administrator)

Residual volume

Return

25.6 °C
7.05 pH

 Metering pump
Medium
Displacement volume 50 ml

250 ml

Additional media (Administrator)

Setpoint

Return

25.6 °C

Adm. deviation

7.05 pH

Additional medium 2

Medium
 Additional medium 1 OffOn

Monitoring

Cleaning agent

+07.00 pH
  00.20 pH

Purge air-----
Process value

OffOn

Installation (Administrator)

Media adapter

Return

25.6 °C

Additional media

7.05 pH

Access manual control

 Start-up

Probe

Yes

Rinse water

No

OffOn

Display • Adapt. de fluidos, Fluido adicional 
• Colocação em funcionamento

Colocação em funcionamento
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Calibração e ajuste

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

Calibração / Ajuste
Nota: Modo HOLD ativo
As saídas de corrente e os relês comportam-se como configurados.

Atenção:
Sem ajuste, todo peagômetro fornece um valor impreciso ou errado de saída! 
Cada eletrodo de pH tem seu respectivo ponto zero e sua respectiva rampa de 
medição. Ambos os valores alteram-se com o envelhecimento e o desgaste do 
eletrodo. Para correta determinação do valor de pH, o peagômetro precisa ser 
ajustado para o respectivo eletrodo. O analisador corrige a tensão fornecida pelo 
eletrodo em relação a zero e à rampa e exibe-a como valor de pH.
Não deixe de fazer o devido ajuste após a troca de um eletrodo!

Procedimento
Primeiramente faça a calibração para detectar os desvios do eletrodo (zero e 
rampa). Para isto o eletrodo deve ser mergulhado em soluções tampão com 
valores de pH conhecidos. O módulo de medição mede as tensões do eletrodo 
e a temperatura da solução tampão e calcula automaticamente o zero e a rampa 
do eletrodo. Os dados são armazenados num registro de calibração. Mediante o 
“Ajuste” os dados de calibração determinados podem ser usados para correção 
(veja a página seguinte).

Parâmetros determinados pela calibração

de um eletrodo é a mudança de tensão por unidade de pH. 
Para um eletrodo de pH ideal, essa mudança é de -59,2 mV/pH.

Rampa 
(Ganho)

da solução de processo. Precisa ser detectada pois a medição 
de pH depende da temperatura. Muitos eletrodos têm um sen-
sor de temperatura integrado.

Temperatura

É o valor de pH no qual o eletrodo fornece uma tensão de  
0 mV. É diferente para cada eletrodo e muda com sua idade e 
seus desgaste.

Zero
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Calibration data record

Cal mode

25.6°C
8.30 pH

Slope

Product calibration

058.0 mV/pH

End Adjust

Calibration

Zero

28.03.10  12:34

+07.00 pH

Menu

Module PHU 3400-110

Return

25.6°C

View/adjust calibration data record

8.30 pH

Start new calibration

Stored calibration data record 
Calibration  28.03.10  12:44

“Ajustar” significa “usar os valores determinados por uma calibração”.  Os valores 
determinados para zero e rampa são gravados no registro de calibração (Cal 
record). (“Cal record” pode ser aberto no menu Diagnostics do módulo PHU 
3400(X)-110). Esses valores só são usados para cálculo das variáveis medidas 
quando a calibração tiver sido determinada com um ajuste. É preciso usar uma 
senha para que somente uma pessoa autorizada (Administrador) possa fazer 
o ajuste. O Operador pode checar os dados do sensor determinados por uma 
calibração e informar ao Administrador sobre possíveis desvios. Pode-se usar a 
função adicional SW 3400-107 para conceder direitos de acesso (senhas) e para 
fazer uma Trilha de Auditoria (gravação contínua de dados e backup conforme 
a norma FDA 21 CFR Part 11).

Ajuste

Operador  
(sem direitos de Administrador)
Após a calibração, mude para o modo 
medição. Informe ao Administrador. 
Ao abrir o menu (Calibração, respecti-
vo módulo), o Administrador vê todos 
os dados da última calibração e pode 
usar os valores ou fazer uma nova cali-
bração.

Display Ajuste após a calibração

Administrador
Com os respectivos direitos de acesso, 
o instrumento pode ser ajustado ime-
diatamente após a calibração. 
Os valores de calibração são usados 
nos cálculos das variáveis medidas.
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Calibração / Ajuste
Métodos de Calibração

Calibração de um ponto
O eletrodo é calibrado com apenas uma solução tampão.
Aqui, somente o ponto zero do eletrodo é detectado e usado pelo Protos. 
A calibração de um ponto é apropriada e admissível sempre que os valores medi-
dos permanecem perto do ponto zero do eletrodo de modo que as mudanças de 
rampa não influem muito na medição.

Calibração de dois pontos
O eletrodo é calibrado com duas soluções tampão.
Neste caso o ponto zero e a rampa do eletrodo podem ser detectados e usados 
pelo Protos. A calibração de dois pontos é necessária se
• o eletrodo tiver sido trocado
• os valores medidos de pH atingirem uma faixa extensa
• houver uma grande diferença entre o valor medido de pH e o zero do 

eletrodo
• a medição de pH tiver que ser muito precisa
• o eletrodo ficar sujeito a desgaste extremo.

Calibração de três pontos
O eletrodo é calibrado com três soluções tampão.
O zero e a rampa são calculados usando uma linha de melhor adaptação  
conforme a norma DIN 19268. 

Troca do sensor (Primeira Calibração)
Toda vez que o eletrodo for trocado é preciso fazer uma “Primeira Calibração”. 
Na Primeira Calibração, os dados do eletrodo juntamente com seu tipo e núme-
ro de série são armazenados como valores de referência para estatística do  
eletrodo.  O menu “Statistics” (Estatística) de “Diagnostics” (Diagnósticos) mostra 
os desvios de zero, rampa e impedância dos eletrodos de vidro e referência e o 
tempo de resposta das últimas três calibrações em relação aos valores de refe-
rência da Primeira Calibração.  Isto permite avaliar o comportamento de desvio 
e envelhecimento do eletrodo.
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Para detecção automática de temperatura, o Protos mede a tempera tura da 
solução tampão com um sensor de temperatura (Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 kΩ / 

NTC 8,55 kΩ). Se trabalhar com compensação 
automática de temperatura durante a calibração, 
o sensor de temperatura conectado à entrada de 
temperatura do Protos precisa estar na solução 
tampão. Caso contrário será necessário selecio-
nar a introdução manual de temperatura de 
calibração. 

Calimatic

Return

Cal medium: Buffer solution
Knick 2.00 4.01 7.00 9.21
When changing sensors perform
First cal for statistics!

Measured cal temp

25.6 °C
7.00 pH

+025.6 °C

Proceed
Sensor replacement

Temp detection (Administrator)

Return

Temperature probe
Measuring temp
Cal temp

25.6 °C
7.00 pH

+025.6 °C

Proceed

Manual

Manual
Auto

Pt 1000

Manual
Auto

Compensação de temperatura durante a calibração

Calibração / Ajuste
Compensação de Temperatura

Compensação automática de temperatura

Há duas razões importantes para determinar a temperatura da solução tampão.
A rampa do eletrodo de pH depende da temperatura. Portanto a tensão medida 
precisa ser corrigida conforme a influência da temperatura. 
O valor de pH da solução tampão depende da temperatura. Para calibração, a 
temperatura da solução tampão precisa, portanto, ser conhecida para que se 
possa escolher o valor de pH real na tabela de soluções tampão.
Deve-se definir durante a configuração se a temperatura de calibração  
(cal temperature) é medida automaticamente ou se precisa ser introduzida  
manualmente.

Compensação manual de temperatura

A temperatura da solução tampão preci-
sa ser introduzida manualmente no menu de 
Configuração (Parameter setting / <módulo 
pH>  / Sensor data / Temp detection / Cal temp 
--> manual). 
A temperatura é medida por um termômetro de 
vidro, por exemplo.
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Calibração Automática
Controle da Sonda

Procedimentos de calibração
Um controlador de sonda como o Unical 9000, por exemplo, permite a execução 
automática de calibrações em intervalos de tempo fixos ou não de acordo com 
um programa semanal. O programa semanal é definido no menu “Parameter  
setting”. Até 10 programas por semana podem ser executados automaticamente.

Execução de programas de calibração de um e dois pontos
Estes programas são predefinidos, mas podem ser modificados no menu 
“Parameter setting”.

Controlador da sonda: Ativação de programas
Os programas podem ser ativados diretamente no menu “Calibration”.
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Menu Display Ativação de programas

Abrir Calibração
Pressione a tecla menu.  Selecione 
“Calibration” com as teclas de seta 
e confirme com enter (senha 1147). 
(Para mudar a senha, selecione: 
Parameter setting/System control/
Passcode entry).

“Start program” abre um menu retrátil 
com diferentes programas que foram 
definidos no menu “Parameter setting”.

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

Menu selection

Return to meas

7.00 pH
25.6 °C

Select: [enter]

Lingua

Calibration
25.6 °C

Return Info

7.00 pH

Probe control

Probe control
25.6 °C

Return

Start manual cal proc

Sensor replacement

7.00 pH

Start program
-Please select-
Clean

Cal 1point
Parking
User 2

Cal 2point

Module PHU 3400-110
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Calibração Manual do Eletrodo
Controle da Sonda

Para realizar a calibração manual do eletrodo (zero, rampa) é preciso removê-lo. 
Para isso a sonda retrátil move-se automaticamente para a posição de SERVICE 
quando o menu de calibração é aberto.
Eletrodo localizado no fluido de processo.

Aviso!
Antes de começar a trabalhar na sonda retrátil, ela precisa ser coloca-
da na posição SERVICE. Não deixe de ler e observar as instruções do 
manual de instruções da sonda retrátil!

Menu Display Start manual Cal proc

Abrir Calibração
Pressione a tecla menu. 
Selecione Calibração com as teclas  
de seta e confirme com enter   
(senha 1147). (Para mudar a senha, 
selecione: “Parameter setting / System 
control / Passcode entry”). 
Após a introdução da senha, o sistema 
entra no modo HOLD: As saídas de 
corrente e os relês do módulo em cali-
bração comportam-se como configu-
rados (Módulo BASE) até você sair do 
menu “Calibration”.

Pressione enter em “Start manual Cal 
process” e selecione um método de 
calibração.
Durante a calibração o módulo fica 
no modo HOLD. As saídas de corrente 
e os relês do módulo comportam-se 
como configurados (Módulo BASE).

Menu selection

Return to meas

7.00 pH
25.6 °C

Select: [enter]

Lingua

UNICAL 9000
25.6 °C

Return

Start program
Sensor replacement

7.00 pH

Start manual Cal process
Please select

Calibration
25.6 °C

Return Info

7.00 pH

Probe control
Module PHU 3400-110
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Menu Display Sonda na posição SERVICE

Selecionar o método de calibração
(veja descrição na página 126 e seguintes.)  
Ao abrir o menu de calibração, o Protos 
propõe automaticamente o uso do méto-
do de calibração anterior. 
(Se não quiser calibrar, pressione a tecla 
programável “Return” ou a tecla meas.)

Module PHU 3400-110
25.6 °C

Return

Data entry: premeasured electrodes

Manual: entry of buffer values
Product calibration

7.00 pH

Calimatic: automatic calibration

ORP calibration

Remover o eletrodo
Veja se a sonda está realmente na 
posição SERVICE. Então prossiga como 
descrito no manual de instruções da 
sonda retrátil.

Iniciar a calibração
Siga as instruções mostrados no  
display. Após terminar a calibração, 
reinstale o eletrodo. 

UNICAL

7.00 pH
25.6 °C Sonda na posição SERVICE

Com o programa “SERVICE”, a sonda é 
colocada na posição SERVICE. 
As etapas do programa são mostradas 
no display.

Program: Service
Water pressure OK
3: Rinse water ON

UNICAL

End Service

7.00 pH
25.6 °C

Service position
by means of
Probe maintenance

Terminar a calibração
Abra o menu de manutenção  
(Probe control / Probe maintenance).
Após terminar o trabalho, pressione 
a tecla programável “End Service” 
para recolocar a sonda na posição 
“MEASURE” (PROCESS).

Calimatic

0001s

Drift check with 1st buffer running
Zero correction

Electrode potential -0000 mV
Calibration temp +25.5°C

25.6 °C
7.00 pH

Nominal buffer value
Response time

End

7.00 pH
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Modo HOLD ao Calibrar
Comportamento das saídas de sinal e comutação ao calibrar

Medição

Calibração

Módulo A
Módulo B

Seleção  
Módulo de medição

Contato K2 
"HOLD" está 

ativo

Módulo A 
Calibração

Módulo B 
Calibração

Final da 
 calibração

(ou cancelamento)

Medição

A saída de 
 corrente 

do módulo 
 selecionado se 

encontra no 
estado "HOLD", 

indicação no 
visor:
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Menu

Menu selection

Return to meas

7.00 pH
25.6 °C

Select: [enter]

Lingua

Calibration
25.6 °C

Return Info

7.00 pH

Module PHU 3400-110

Module PHU 3400-110
25.6 °C

Return

Data entry: premeasured electrodes

Manual: entry of buffer values
Product calibration

7.00 pH

Calimatic: automatic calibration

ORP calibration

Display Selecionar método de calibração (pH)

Abra calibração
Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu.  Selecione Calibração com as 
teclas de seta e confirme com enter 
(senha 1147) (Para mudar a senha, 
selecione: “Parameter setting / System 
control / Passcode entry)”.

Calibração:
Selecione o Módulo PHU.

Selecionar Método de Calibração
•  Reconhecimento automático de  
    tampão
•  Introdução manual de valores de  
    tampão
•  Calibração do produto
 (calibração com amostras)
•  Introdução de dados de calibração  
 previamente medidos
•  Calibração/ajuste de ORP
•  Ajuste de zero de ISFET

Ao abrir o menu Calibração, o ana-
lisador propõe automaticamente o 
método de calibração anterior.  
Se não quiser calibrar, pressione a 
tecla programável  “Return” ou a tecla 
de função meas.

Durante a calibração o módulo fica 
no modo HOLD.
As saídas de corrente e os relês do 
módulo comportam-se como confi-
gurados (Módulo BASE).
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Selecionar Calimatic
• Grupo de tampões selecionados
• Temp. de calibração medida
• Selecione "Sensor replacement".
Pressione "Proceed" ou enter.

Menu

Calimatic

Return

Cal medium: Buffer solution
Knick 2.00 4.01 7.00 9.21
When changing sensors perform
First cal for statistics!

Sensor replacement

25.6 °C
7.00 pH

+025.6 °C

Proceed

Calimatic

Return

Dip sensor in 1st buffer!
then ‘Start’ calibration.

25.6 °C
7.00 pH

Start

Measured cal temp

Reconhecimento automático de tampão (Calimatic)
A calibração automática com Knick Calimatic é feita com uma, duas ou três 
soluções tampão. O Protos detecta automaticamente o valor nominal do tam-
pão com base no potencial do eletrodo e na temperatura medida. Qualquer  
sequê ncia de soluções tampão é possível, mas elas precisam pertencer ao grupo 
de tampões definido durante a configuração. 
O Calimatic leva em consideração a influência de temperatura na solução  
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 relês do módulo comportam-se como configurados 
(Módulo BASE).

Atenção!
Use somente soluções tampão novas não diluídas que pertençam ao grupo 
selecionado!

Display Reconhecimento automático  
de tampão

Remova e lave o eletrodo 
(Atenção: Não o esfregue!  
Cuidado com eletricidade estática!),
em seguida mergulhe-o na primeira 
solução tampão. 
Inicie com "Start" ou enter.

Calibração / Ajuste
Reconhecimento Automático de Tampão (Calimatic)

Calimatic - calibração 
automática
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Ajuste
Pressione “Adjust” para usar no cálculo 
das variáveis medidas os valores deter-
minados durante a calibração.

A calibração é feita com a segunda 
solução tampão.

A calibração de três pontos é feita res-
pectivamente com a terceira solução 
tampão.

Para calibração de um ponto, 
pressione “End”.
Para calibração de dois pontos:
Lave bem o eletrodo e mergulhe-o na 
segunda solução tampão. 
Comece pressionando “Start” ou enter.

Exibição do valor nominal do tampão.
Pode-se pressionar “End” para reduzir 
o tempo de espera para estabilização 
da tensão de medição do eletrodo 
(valores de calibração com menos  
precisão).
Pelo tempo de resposta (response 
time), pode-se ver quanto tempo o 
eletrodo precisa para estabilizar a ten-
são de medição. Se a tensão do eletro-
do ou a temperatura medida flutuar 
muito, o procedimento de calibração 
será abortado após 2 minutos.

Menu

Calimatic

0001s

Drift check with 1st buffer running
Zero correction

Electrode potential -0000 mV
Calibration temp +25.5°C

25.6 °C
7.00 pH

Nominal buffer value
Response time

Calimatic
Dip sensor in 1st buffer!
then ‘Start’ calibration.
For one-point calibration
'End' procedure

25.6 °C
7.00 pH

End Start

Calimatic
Drift check with 2nd buffer running
Zero and slope correction

Electrode potential -0000 mV
Calibration temp +25.5°C

25.6 °C
4.00 pH

0000s
Nominal buffer value
Response time

25.6 °C
7.00 pH

End

7.00 pH

4.00 pH

Calibration data record

Cal mode

Response time
Slope

Calimatic

058.0 mV/pH

End Adjust

0070 sec

Calibration

Zero

21.05.10 09:20

+07.00 pH

Display Reconhecimento automático  
de tampão
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Menu

Manual entry

Return

Cal medium: Buffer solution
When changing sensors perform
First cal for statistics!

Cal temp

25.6 °C
7.00 pH

+025.6 °C

Proceed

First buffer solution +04.00 pH

Manual entry

Return

Dip sensor in 1st buffer!
then ‘Start’ calibration.

25.6 °C
7.00 pH

Start

Sensor replacement

Calibração com introdução 
manual de valores de 
tampão

Calibração com introdução manual de valores de tampão 
Esta calibração é feita com uma, duas ou três soluções tampão. 
O Protos exibe a temperatura medida.
Introduza, então, os valores de tampão com temperatura corrigida.  Para isto, 
veja a tabela do tampão (p. ex., no frasco) e introduza o valor correspondente à 
temperatura exibida.  Valores intermediários precisam ser interpolados.
Todos os dados de calibração são convertidos usando a temperatura de refe-
rência de 25 °C.

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

Atenção!
Use somente soluções tampão novas e não diluídas!

Display Introdução manual

Remova e lave o eletrodo.
(Atenção: Não esfregue o eletrodo! 
Cuidado com eletricidade estática!)
Mergulhe, então, o sensor na primeira 
solução tampão. 
Comece pressionando “Start” ou enter.

Selecione "Manual entry".

Selecione: "Sensor replacement"  
                   (troca do sensor)
Exibição da temp. de calibração 
Introduza o primeiro valor do tampão
Continue com “Proceed” ou enter.

Calibração / Ajuste
Calibração com Introdução Manual de Valores de Tampão
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Calibração com o primeiro tampão.
Pode-se pressionar “End” para reduzir 
o tempo de espera para estabilização 
da tensão de medição do eletrodo 
(calibração com menos precisão).
Pelo tempo de resposta (response 
time), pode-se ver quanto tempo o 
eletrodo precisa para estabilizar a  
tensão. Se o potencial do eletrodo ou 
a temperatura medida flutuar muito, o 
procedimento de calibração  
será abortado após 2 minutos.

Calibração de um ponto: “End”. 
Calibração de dois pontos:
Lave bem o eletrodo!  Introduza o 
segundo valor de solução tampão para 
a respectiva temperatura. Mergulhe o 
eletrodo na segunda solução tampão.
Comece pressionando “Start” ou enter.

A calibração é feita com a segunda 
solução tampão.

A calibração de três pontos é feita  
respectivamente com a terceira solu-
ção tampão.

Ajuste
Pressione “Adjust” para usar no cál-
culo das variáveis medidas os valores 
determinados durante a calibração.

Menu

Manual entry
Drift check with 1st buffer running.
Zero correction

Electrode potential -0224 mV
Calibration temp +25.6°C

25.6 °C
4.00 pH

0018s
Nominal buffer value
Response time

+04.00 pH

End

Manual entry
Dip sensor in 1st buffer!
then ‘Start’ calibration.
For one-point calibration
'End' procedure

25.6 °C
7.00 pH

End Start
Second buffer solution +07.00 pH

Manual entry
Drift check with 2nd buffer running
Zero and slope correction

Electrode potential -0000 mV
Calibration temp +25.6°C

25.6 °C
7.00 pH

0007s
Nominal buffer value   
Response time

+07.00 pH

End

25.6 °C
7.00 pH

Calibration data record

Cal mode

Response time
Slope

Manual input

058.0 mV/pH

End Adjust

0070 sec

Calibration

Zero

21.05.10 09:20

+07.00 pH

Display Introdução manual
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Menu

Calibration
25.6 °C

Return Info

7.00 pH

Module PHU 3400-110

Module PHU 3400-110
25.6 °C

Return

Manual: entry of buffer values

7.00 pH

Calimatic: automatic calibration

Product calibration

ORP calibration
Data entry: premeasured electrodes

Calibração do produto

Calibração do produto (calibração com amostragem) 
Quando o eletrodo não puder ser retirado (p. ex., para não afetar a esterilização), 
seu ponto zero pode ser determinado com ”amostragem”. Para isto, o valor de 
processo medido no momento é armazenado pelo Protos. Logo em seguida, 
obtém-se uma amostra do processo. O valor de pH da amostra é medido em 
laboratório ou diretamente no local usando um peagômetro portátil. O valor de 
referência é introduzido no sistema de medição. Com base na diferença entre o 
valor medido e o valor de referência, o Protos calcula o ponto zero do eletrodo 
(este método permite apenas a calibração de um ponto).

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

Aviso! 
O valor de pH da amostra depende da temperatura. Portanto a medição de 
referência deve ser feita sob a temperatura da amostra mostrada no display. 
Transporte a amostra num recipiente isolado. O valor de pH pode também ser 
alterado devido ao escape de substâncias voláteis.

Display Calibração do produto

Selecione "Module PHU 3400-110".
O módulo fica no modo HOLD. 
As saídas de corrente e os relês 
do módulo comportam-se como 
configurados (BASE). 
Pressione enter para confirmar.

Selecione o modo de calibração
“Product calibration”

Pressione enter para confirmar.

Calibração / Ajuste
Calibração do Produto 
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Calibração do produto 
O produto é calibrado em 2 etapas.
Prepare a amostragem, comece 
pressionando “Start” ou enter.

Etapa 1
Obtenha a amostra.
Salve a temperatura e o valor medidos 
no momento da amostragem (tecla 
“Save” ou enter).  Pressione meas para 
voltar para medição.

Exceção:
O valor da amostra pode ser medido 
no local e ser introduzido imediata-
mente. Para isto pressione “Input”.

Etapa 2
Valor já medido em laboratório.
Ao abrir o menu “Product calibration” 
novamente, o display mostra as infor-
mações à esquerda:
Introduza o valor de referência (“Lab 
value”). Confirme com OK ou repita a 
calibração.

Ajuste
Pressione “Adjust” para usar no cál-
culo das variáveis medidas os valores 
determinados durante a calibração.

Menu

Product calibration

Return

Cal medium: Product
Cal by taking sample
and input of pH value

25.6 °C
7.00 pH

Product calibration
Step 1: Sampling
“Save” the sample value
“Input” lab value
Measured value 

25.0°C
7.00 pH

+25.0°CTemperature   
7.00 pH

Input Save

Product calibration

Abort

Step 2: Lab value
Input sample lab value

25.6 °C
7.00 pH

OK
+7.15 pHLab value

Start

25.6 °C
7.00 pH

Calibration data record

Cal mode

Response time
Slope

Product calibration

058.0 mV/pH

End Adjust

0000 sec

Calibration

Zero

21.05.10 09:20

+07.00 pH

Display Calibração do produto
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Menu

Data entry

Return

When changing sensors perform
First cal for statistics!

25.6°C
7.00 pH

+07.00pHZero
Slope
Isothermal potential +0000 mV

058.0 mV/pH

Sensor replacement

Introdução de dados de 
eletrodos pré-medidos

Introdução de dados de eletrodos pré-medidos
Introdução de dados de ponto zero, rampa e potencial isotérmico de um eletro-
do de pH. Estes valores precisam ser conhecidos, ou seja, determinados anteci-
padamente em laboratório.

Atenção! A introdução de um potencial isotérmico Viso aplica-se também aos 
métodos de calibração:
• Calimatic
• Introdução manual 
• Calibração do produto

Veja explicação sobre potencial isotérmico na pág. 131.

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

Display Introdução de dados

Selecione: Introdução de dados de 
eletrodos pré-medidos
Remova o eletrodo e conecte o 
eletrodo pré-medido.
Abra “Sensor replacement” (Troca do 
sensor).
Introduza os valores de
• Zero
• Rampa (Ganho)
• Potencial isotérmico

Pressione “Return” para voltar,
ou meas para voltar para medição.

Calibração / Ajuste
Calibração com Introdução de Dados de Eletrodos Pré-medidos
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mV

25°C

80 °C

pH

Viso

Potencial isotérmico 
O ponto de interseção isotérmico é o ponto de interseção entre duas linhas de 
calibração com duas temperaturas diferentes. A diferença de potencial entre o 
ponto zero do eletrodo e este ponto de interseção é o potencial isotérmico “Viso”. 
Ele pode causar erros de medição dependendo da temperatura. 
Esses erros podem ser compensados com o valor “Viso”. 

• Evitam-se erros de medição fazendo a calibração na temperatura de medição 
ou numa temperatura controlada e estável. 

Funções de monitoração para calibração
O Protos possui várias funções para monitorar a performance de calibração e a 
condição do eletrodo. Isto permite gerar a documentação para gerenciamento 
de qualidade conforme as normas ISO 9000 e GLP/GMP.
• O Sensocheck monitora a condição do eletrodo medindo as impedâncias dos 

eletrodos de vidro e de referência. 
• A calibração regular pode ser monitorada pelo timer de calibração.
• Timer de calibração adaptativo – reduz automaticamente o intervalo de  

cali bração quando o eletrodo é submetido a altas cargas.
• O registro de calibração (GLP/GMP) fornece todos os dados relevantes da  

última calibração e ajuste.
• A estatística mostra o comportamento dos parâmetros do eletrodo durante as 

últimas três calibrações comparado com a Primeira Calibração.
• O histórico (logbook) mostra a hora e a data de uma calibração realizada.

Zero
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Calibração de ORP

Calibração/Ajuste de ORP
A tensão de um eletrodo ORP é calibrado com uma solução tampão para oxirre-
dução. Durante a calibração, determina-se a diferença entre a tensão medida e 
a tensão da solução de calibração. A diferença de potencial é impressa no frasco 
da solução de calibração e é definida como a tensão entre o eletrodo de oxirre-
dução e a tensão do eletrodo de referência. 

Exemplos: 220 mV Pt em relação a Ag/AgCl, KCl 3mol/l
427 mV Pt em relação a SHE

Durante a medição essa diferença é adicionada ao potencial medido.

mVORP = mVmeas + ∆mV

mVORP = potencial de oxirredução mostrado (ORP medido)
mVmeas = potencial direto do eletrodo (entrada de ORP, veja Monitor de sensor)
∆mV  = valor delta, determinado durante a calibração

ORP em relação ao eletrodo de hidrogênio padrão (SHE)
O potencial de oxirredução pode também ser calibrado automaticamente em 
relação ao eletrodo de hidrogênio padrão. Para isto, primeiro é preciso selecionar 
o eletrodo de referência usado (veja Configuração).
O comportamento do eletrodo de referência em relação à temperatura é consi-
derado automaticamente.

Pode-se escolher um dos seguintes tipos de eletrodo de referência:

Ag/AgCl, KCl 1 mol/l (prata/cloreto de prata)
Ag/AgCl, KCl 3 mol/l (prata/cloreto de prata)
Hg, Tl/TlCl, KCl 3.3 mol/l (Talamida)
Hg/Hg2SO4, K2SO4 saturado (sulfato de mercúrio)

Calibração / Ajuste
Calibração/ajuste de ORP
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Menu

ORP adjustment

Return

Reference electrode

25.6 °C
200 mV

Ag/AgCl,KCl 1m
+25.5°CTemperature

ORP input

+200 mV

+200 mV

ORP setpoint

ORP adjustment

Abort

Reference electrode

25.6 °C
200 mV

Ag/AgCl,KCl 1m
+25.5°CTemperature

ORP input +200 mV

ORP setpoint +0220 mV

OK

ORP adjustment
Reference electrode

25.6 °C
220 mV

Ag/AgCl,KCl 1m
+25.5°CTemperature

ORP input

+220 mV

+200 mV

ORP setpoint
Return End

Display Ajuste de ORP

O tipo de eletrodo de referência é 
selecionado durante a configuração.
Mergulhe o eletrodo no fluido de cali-
bração e espere o valor ORP se estabi-
lizar. 
Introduza o valor nominal de ORP (no 
frasco).

Não deixe de observar a referência 
correta!  
(como configurado) 
Pressione OK para confirmar.

Termine o ajuste pressionando a tecla 
programável ou enter.

Temperatura
[°C]

Ag/AgCl/KCl
1 mol/l
[∆mV]

Ag/AgCl/KCl
3 mol/l
[∆mV]

Talamida
[∆mV]

Sulfato  
de mercúrio
[∆mV]

Dependência de temperatura de sistemas de referência normalmente  
usados em relação ao eletrodo de hidrogênio padrão (SHE). 
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Calibração / Ajuste
Ajuste de Zero de ISFET

Ajuste de zero de ISFET

Aviso:
O módulo PHU 3400(X)-110 não tem alimentação para operar o adaptador 
ISFET.

Para usar um sensor ISFET (Durafet, InPro 3300) , o ponto zero nominal precisa 
ser ajustado toda vez que um sensor novo for conectado (para ajustar o ponto de 
operação). O valor ajustado para o sensor permanece armazenado no analisador.
Em seguida pode-se realizar uma calibração de dois pontos usando um dos 
seguintes métodos:
• Calimatic: calibração automática
• Manual: Introdução de valores do tampão
• Introdução de dados: eletrodos pré-medidos

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

Ajuste de zero de ISFET
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Menu

Return

Dip sensor in buffer solution!
Enter temperature-corrected pH in the 
range pH 6.5...7.5
then ‘’Start’’ calibration.

25.6°C
7.00 pH

Enter cal temp

Buffer

+025.6°C

+07.00 pH

ISFET zero adjustment

Start

End

Drift check running!
Zero correction

25.6°C
7.00 pH

Nominal buffer value
Response time

Electrode voltage
Calibration temperature

s

mV
°C
pH

10

122

7.00
25.6

ISFET zero adjustment

25.6 °C
7.00 pH

Calibration data record

Cal mode

Response time

ISFET zero

End

0070 sec

Active adjustment

ISFET zero

24.03.07 09:20

+0122 mV

Display Ajuste de zero de ISFET

Mergulhe o sensor numa solução tam-
pão com pH 6,5 a 7,5.
Introduza o valor de pH com correção 
de temperatura (veja a tabela de solu-
ções). 
Inicie o ajuste de zero.

No fim do ajuste, o zero do ISFET 
(baseado em 25 °C) é exibido. 
Este não é o valor real do sensor!
Os valores reais precisam ser deter-
minados em seguida mediante uma 
calibração completa de dois pontos.

Para abortar, pressione a tecla “End”. 
Todavia isto reduz a precisão da 
calibração.
(O zero do sensor pode apresentar 
um erro de até ±200 mV.)
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Abrir "Maintenance” (Manutenção).
No modo medição:
Pressione a tecla menu.  
Selecione “maint” com as teclas de 
seta, confirme com enter.
(Senha fornecida: 2958)
Em seguida selecione “Module PHU”.

Monitor de Sensor
Selecione "Sensor monitor" para vali-
dação do sensor e termine o proces-
samento do valor medido.

Menu

Menu selection

Return to meas

22.3 °C

Select: [enter]

Lingua

7.00 pH

Sensor monitor

Return

pH input

22.3 °C

ORP input

Adjust temp probe

Return

Probe tolerance and lead adjustment

22.3 °C

Enter measured process temp

22.3 °C

Installation adjustment

7.00 pH

7.00 pH

RTD
Temperature
Impedance ref (25°C)

-56 mV
200 mV
1100 Ω
25 °C
086.5 kΩ

Process temp:
On Off

Manutenção do PHU 3400(X)-110
Monitor de Sensor, Ajuste do Sensor de Temperatura
Nota: Modo HOLD ativo

Display Manutenção

Ajuste do Sensor de Temperatura
Esta função permite fazer uma 
compensação de temperatura 
para o sensor usado, conforme sua 
tolerância específica, e compensar 
também a resistência de seu fio para 
aumentar a precisão da medição 
de temperatura. O ajuste só pode 
ser feito quando a temperatura 
do processo tiver sido medida 
corretamente com 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 
pode causar desvios consideráveis no 
valor de medição exibido!

Manutenção

Monitor de sensor
Sensor de temperatura
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Manutenção da Sonda via Protos 3400(X)
Menu “Maintenance / Probe control”

Maintenance

Return

25.6 °C

Module BASE 3400-021
Module PHU 3400-110

7.00 pH

         Probe control

OK

Return

25.6 °C

Start probe maintenance

Single step control UNICAL

7.00 pH

OK

Unical 9000

Start program -Please select-

Menu Display  Manutenção

Probe wear

Selecione “Probe control”.
 O menu de manutenção mostra o 
controlador de sonda como compo-
nente do módulo PHU 3400(X)-110.  
Selecione com as teclas de seta e  
confirme com enter

End Service

7.00 pH
25.6 °C

Probe maintenance 
Com o programa “SERVICE”, a sonda é 
colocada na posição de serviço. Cada 
etapa do programa é exibida no dis-
play:

01: Probe in SERVICE
02: Cleaning agent 0020 sec
03: Rinse water ON 0060 sec
04: Rinse water OFF 0002 sec
05: Purge air ON 0005 sec
06: Purge air OFF 0002 sec
07: Wait position
08: Rinse water ON 0010 sec
09: Rinse water OFF 0002 sec
10: Probe in MEASURE 0005 sec
11: Program end

Ao terminar a configuração, a sonda 
é colocada na posição de medição 
(PROCESS).

Program: Service
Water pressure OK
3: Rinse water ON

Manual control

UNICAL

End Service

7.00 pH
25.6 °C

Program: Service

10: Probe in MEASURE

UNICAL

Manutenção Unical 9000(X), 
Uniclean 900(X)
Manutenção da sonda
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Controle manual
(exige código de acesso*)
Selecione a função com as teclas de 
seta (o símbolo pisca). 
Ative com enter – 
Aparece “On” embaixo do ícone. 
Termine com enter.
(“ON” desaparece.)
* O código de acesso é gravado no 
 menu “Parameter setting /  
      Installation” . Default: 2958. 

Unical manual control

End Service

7.00 pH
25.6 °C

Controle Manual via Protos 3400(X)
Menu “Maintenance / Probe control” 

Menu Display  Manutenção

ON

Aviso sobre o uso do controle manual!

Veja se a sonda está realmente separada do processo!
O controle manual via Protos 3400(X) permite atuar o controlador 
de sonda para manutenção.
A água de lavagem, o suprimento de fluido e as funções da válvula 
podem ser testados individualmente.

Message list

Controle manual
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Comando passo a passo
Menu “Maintenance / Probe control”

Return

25.6 °C

Start probe maintenance

Single step control UNICAL

7.00 pH

OK

Unical 9000

Start program -Please select-

Menu Display  Manutenção

Probe wear

Single step control UNICAL 
(Comando passo a passo)
Cada programa pode ser executado 
no modo single-step (passo a passo).  
Um aviso é exibido antes do programa 
iniciar.
Cada etapa do programa é exibida 
no display. Um programa de limpeza 
(Cleaning) é exibido como segue:

01: Probe in SERVICE
02: Cleaner 0020 sec
03: Rinse water ON 0060 sec
04: Rinse water OFF 0002 sec
05: Probe in MEASURE 0005 sec
06: Program end

Manual control

Yes

25.6 °C

Start program

7.00 pH

No

Single step control UNICAL

Safety prompt:
Execute function?

-Please select-

End

01: Probe in SERVICE
02: Cleaner  0020 s
03: Rinse water ON 0060 s

25.6 °C
7.00 pH

Clean (Single step)

04: Rinse water OFF 0004 s

Program status: OK
Single step

Return

25.6 °C

Start probe maintenance

Single step control UNICAL

7.00 pH

OK

Unical 9000

Start program -Please select-
Probe wear

Start program (Iniciar programa)
Aqui pode-se escolher um programa 
para teste:
Clean (Limpeza)
Cal 2point (Calibr. de 2 pontos)
Cal 1point (Calibr. de 1 ponto)
Parking (Espera)
User 2 (Usuário 2)
User 3 (Usuário 1)

Manual control

Comando passo a passo
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Probe wear (Desgaste da sonda)
Há 2 contadores:
• Check counter  
  (contador de verificação)
• Maintenance counter  
  (contador de manutenção)
No menu
• Parameter setting (Configuração)
• Probe control  (Controle da sonda)
• Installation (Instalação)
• Probe (Sonda)

pode-se ligar ou desligar cada con-
tador e configurar um determinado 
intervalo para cada um deles.  Após 
expirar o intervalo, uma mensagem é 
gerada. Os contadores podem ser rei-
nicializados no menu Manutenção.

Desgaste da Sonda
Menu “Maintenance / Probe control”

Menu Display  Manutenção

Probe wear

7.00 pH
25.6 °C

Reset check counter

750 of 100000

Probe travel total

Reset maintenance counter Yes

2101

No

Maintenance counter
Check counter 750 of 20000

Yes No

Desgaste da sonda
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Abrir o menu de Diagnósticos (diag)
No modo medição:
Pressione a tecla menu.  
Selecione Diagnósticos (diag) com as 
teclas de seta e confirme com enter.

O menu de diagnósticos mostra todas 
as funções de diagnósticos disponí-
veis. As funções configuradas como 
Favoritas podem ser acessadas direta-
mente no modo medição.

Histórico
Mostra os últimos 50 eventos com 
identificador de mensagem, data, 
hora e módulo afetado. Isto permite 
gerar uma documentação para geren-
ciamento de qualidade conforme a 
norma ISO 9000 etc.  Logbook estendi-
do: Cartão SmartMedia (SW 3400-104)

Descrição do Ponto de Medição
Permite introduzir um tag e uma nota. 
Selecione a posição: seta esquerda/
direita, selecione o caracter: tecla de 
seta para cima/baixo. 
Confirme com enter.

Menu

Menu selection

Return to meas

7.00 pH
25.6°C

Select: [enter]

Lingua

Diagnostics

Return

25.6°C

Set favorite

7.00 pH

Logbook
Message list

Device description
Module FRONT 
Module BASE

Point of meas description

Return

25.6°C
7.00 pH

Note:
Tank_2Measurement point:
04/03/2007 smith

Point of meas description 

Logbook

Return

U229 04/13/07 09:50 •     Warn Sensor dismo

F224 04/12/07 17:52 Measurement active
F222 12.04.07 17:44 Parameter setting active

F222 04/13/07 09:36 Parameter setting activ

25.6 °C
7.00 pH

U229 11.04.07 06:51      Warn Sensor dismou
U229 11.04.07 06:50 •     Warn Sensor dismou

Display Funções de diagnóstico

Funções de Diagnóstico
Informações Gerais de Status do Sistema de Medição 
Selecionar o menu "Diagnostics" – Logbook

Diagnóstico

Módulo afetado:
• Mensagem ativa

Mensagem desativada
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Descrição do Dispositivo 
Selecione o módulo com as teclas 
de seta: Mostra as informações sobre 
todos os módulos instalados: Função, 
número de série, versão de hardware/ 
software e opções do instrumento. 

Módulo FRONT
Este módulo contém o controle do 
display e do teclado. 
Possibilidades de teste:
• Diagnósticos do módulo
• Teste do display
• Teste do teclado

Módulo BASE
Este módulo gera os sinais de saída 
normais.
Possibilidades de teste:
• Diagnósticos do módulo
• Status de entradas e saídas

Exemplo:
Módulo BASE, status de entradas e 
saídas.

Menu

Device description

Return

22.7 °C
7.00 pH

pH, °C, and probe control
Module PHU 3400-110

Serial number 0000313

BASEModule FRONT

Module FRONT

Return

22.7 °C
7.00 pH

Display test
Keypad test

Module diagnostics

Module BASE

Return

22.7 °C
7.00 pH

Input/output status

Set favorite

Module diagnostics

Input/output status

Return

22.7 °C
7.00 pH

Current load I1

K1
Current load I2 ok
Contact

Input OK1

ok

Input OK2

K3
Inactive
Inactive

K2
K4

Control

Hardware: 1. Software: 2.0

Display Funções de diagnóstico
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Abrir o menu de diagnósticos (diag)
No modo medição:  
Pressione a tecla menu.  
Selecione Diagnósticos (diag) com as 
teclas de seta e confirme com enter.
Em seguida selecione “Module PHU”.

O menu de diagnósticos mostra todas 
as funções de diagnóstico disponíveis.  
As mensagens podem ser configuradas 
como Favoritas diretamente no modo 
medição com a tecla "Set favorite".  Para 
configurar:  Parameter setting / System 
control / Function control matrix.

Diagnósticos do Módulo
Teste de funções internas (sem Fig.).
Monitor de Sensor
Mostra os valores instantâneos medi-
dos pelo sensor. Função importante 
de diagnósticos e validação!  

Menu

Menu selection

Return to meas

22.3 °C

Select: [enter]

Lingua

Module PHU 3400-110 
22.3 °C

Return

Cal record
Sensor monitor

7.00 pH

7.00 pH

Sensor network diagram
Statistics

Set favorite

Module diagnostics

Sensor monitor

Return

pH input

22.3 °C

ORP input

7.00 pH

Temperature
Impedance glass (25°C)
Impedance ref (25°C)

-56 mV
200 mV

25.6 °C
100 MΩ
2.5 kΩ

RTD 109.6 Ω

Display Diagnósticos do módulo /  
Monitor de sensor

Diagnósticos do PHU 3400(X)-110
Diagnósticos do Módulo, Monitor de Sensor
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Timer de Calibração 
Após expirar o intervalo pré-configu-
rável (Parameter setting, Module PHU, 
Cal preset values), o timer de calibra-
ção gera uma mensagem de alerta 
para fazer a calibração. O tempo res-
tante pode ser visto no modo medição 
pressionando uma tecla programável 
(display secundário: “CTime”).

Menu

Adaptive cal timer
22.3 °C
7.00 pH

T-band recorder

Return

Zero

22.3 °C
7.00 pH

Slope

Return

Next calibration in approx. 102 h
(02.04.10  14:08)

Default
Adaptive
Current
El stress

168 h
160 h
 58 h

5 %

61.750.78.006.00

pH

°C
CTime 160h Favorites menu

Diagnósticos do PHU 3400(X)-110
Timer de Calibração, Registrador da Banda de Tolerância, Registro de 
Calibração, Diagrama de Rede do Sensor, Estatística

Display Timer de calibração, Registrador  
da banda de tolerância

Ajuste de Tolerância
Registra as faixas de tolerância de zero 
e rampa. Se os valores determinados 
por uma calibração excederem os 
limites de tolerância, um ajuste pode-
rá ser feito automaticamente. 
O display pode exibir um gráfico ou 
uma lista.  A banda de tolerância de 
zero e rampa é definida durante a 
configuração (Módulo PHU 3400-110,  
valores predefinidos de calibração).

Timer de Calibração Adaptativo
O tempo entre esta e a próxima cali-
bração é reduzido automaticamente 
conforme o desgaste do eletrodo 
(temperatura, pH),
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Registro de Calibração
Dados do último ajuste/calibração, 
adequados para documentação ISO 
9000 e GLP/GMP.
(Data, hora, método de calibração, zero e rampa, 
potencial isotérmico, informações sobre tampões de 
calibração e tempos de resposta)

Diagrama de Rede do Sensor
Representação gráfica dos 
parâmetros do sensor. 
As violações dos limites de 
tolerância podem ser visto num 
relance. 
Os parâmetros críticos piscam.
Os parâmetros exibidos em cinza 
foram desabilitados durante a 
configuração ou não se aplicam ao 
sensor usado.
Os limites de tolerância (raio 
do “circulo interno") podem ser 
modificados como desejado. 
Pressione a tecla programável "Info" 
para informações mais detalhadas.

Estatística
Indicação de dados da Primeira 
Calibração (ajuste) do sensor e das 
últimas três calibrações comparadas 
com a Primeira.
(Data e hora da Primeira Calibração, zero e rampa, 
impedância dos eletrodos de vidro e referência, tempo 
de resposta)

Menu

Cal record

Return

Active adjustment

24.2°C
7.00 pH

05.04.10  09:34

08151234Serial number
Sensor type

Data entryCal mode 

057.7 mV/pH
+07.00 pHZero 

Slope

Sensor network diagram

Return

24.1°C
7.00 pH

2 - Zero point
1 - Slope

4 - Glass impedance
3 - Ref impedance

5 - Response time

7 - Calcheck
6 - Cal timer

Statistics

Return

Zero

0.2°C
7.00 pH

Diff +07.03 pH 04/01/10 17:24
1st Cal +07.00 pH 04/01/10 10:03

Diff +07.02 pH 04/12/10 09:18
Diff +07.03 pH 04/28/10 10:47

Slope

“Outer circle”
Value within tolerance

Info

InPro3200SG

Calibration data

Display Registro de calibração, diagrama de 
rede do sensor, estatística

Faixa crítica – “círculo interno”
Valor fora da tolerância
A tolerância pode ser modifica-
da uma função adicional.



146

Diagnósticos do Unical 9000(X)
Status do Unical, Diagrama de Rede do Unical

Menu Display Status do Unical 
Diagrama de rede do Unical

Abrir Diagnósticos
No modo Medição:
Pressione a tecla menu.
Selecione Diagnósticos com as teclas 
de sta e confirme com enter.  
Selecione então "Probe control".

O menu de diagnósticos mostra todas 
as funções de diagnóstico disponíveis.  
As mensagens configuradas como 
Favoritas podem ser vistas diretamen-
te no modo medição usando uma 
tecla programável.  Para configurar:  
Parameter setting / System control / 
Function control matrix.

Menu selection

Return to meas

22.3 °C

Select: [enter]

Lingua

Probe control
22.3 °C

Return

Unical network diagram

7.00 pH

7.00 pH

Set favorite

Unical status

Unical status

Return

Communication

24.2°C
7.00 pH

√  ok

√  okWater pressure
Compressed air

√  okBuffer 7.00
√  okBuffer 4.01

√  ok

Status do Unical
O fluido e as portas no adaptador de 
fluido são checados. Durante a instala-
ção, pode-se introduzir textos especi-
ficando o fluido (aqui, por exemplo, é 
“Buffer 7.00”)

Unical network diagram

Return

24.1°C
7.00 pH

2 - Water pressure
1 - Compressed air

4 - Buffer 4.01
3 - Buffer 7.00

5 - Cleaning agent

7 - Wear counter
6 - Probe move time

Info

Diagrama de Rede Unical
Gráfico dos parâmetros. As violações 
de limite podem ser vistas num relan-
ce. Veja o princípio de funcionamento 
em "Diagrama teia de aranha do sen-
sor".

Flash check sum √  ok

Diagnósticos Unical 9000(X)
Status do Unical

Diagrama de rede
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Diagnósticos do Uniclean 900(X)
Status do Uniclean

Menu Display Status do Uniclean

Abrir Diagnósticos
No modo Medição:
Pressione a tecla menu.
Selecione Diagnósticos com as teclas 
de sta e confirme com enter.  
Selecione então "Probe control".

O menu de diagnósticos mostra todas 
as funções de diagnóstico disponíveis.  
As mensagens configuradas como 
Favoritas podem ser vistas diretamen-
te no modo medição usando uma 
tecla programável.  Para configurar:  
Parameter setting / System control / 
Function control matrix.

Menu selection

Return to meas

22.3 °C

Select: [enter]

Lingua

Probe control
22.3 °C

Return

7.00 pH

7.00 pH

Set favorite

Uniclean status

Uniclean status

Return

Communication

24.2°C
7.00 pH

√  ok

√  okCompressed air
Flash check sum

√  okWater pressure

569 of 9999
√  okCleaning agent

Wear counter

√  ok

Status do Uniclean
O fluido e as portas no adaptador de 
fluido são checados. Durante a instala-
ção, pode-se introduzir textos especi-
ficando o fluido (aqui, por exemplo, é 
“Cleaning agent”)

Diagnóstico do Uniclean 900(X)
Status do Uniclean
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Mensagens de Diagnóstico p/ Prognóstico do 
Sistema
Menu "Diagnostics / System forecast"

Menu  Display Prognóstico do sistema:  
Diagnósticos

Lista de mensagens
Quando a monitoração tiver sido 
habilitada (“Monitoring ON”) no menu 
de prognóstico (“Forecast), uma viola-
ção da tolerância predefinida irá gerar 
uma mensagem (mostrada na lista de 
mensagens).
Prognóstico do sistema
Em operação, cada ciclo de curso da 
válvula são salvos (máx. 200) e é feita 
uma comparação com o perfil de refe-
rência ativo.
Se “System forecast” for selecionado 
no menu de diagnósticos, o perfil de 
referência ativo e os perfis da sonda 
já registrados são exibidos (isso pode 
levar algum tempo). Se os limites de 
tolerância forem excedidos no per-
fil de cursos da sonda, o respectivo 
número de erro será exibido após o 
perfil da sonda.
Atenção
No sistema Protos/Unical, os últi-
mos 200 ciclos são registrados em 
memória não-volátil, isto é, os dados 
são perdidos quando o instrumento 
é desligado. Recomenda-se, por-
tanto, gravar os dados em cartão 
SmartMedia – veja a página seguinte.

Return

25.6 °C
7.00 pH

07/21/10 12:37  S  a06 b17 c25 d33 e02 CM

Load probe movement profile

07/21/10 12:37  P  a09 b16 c26 d34 e02 CM User 1

System forecast

Para melhor comparação, os ciclos de 
curso da válvula podem ser exibidos 
com a tecla programável direita:
Posições: “S” (Serviço) e “P” (Processo)
- somente na direção “S”
- somente na direção “P”

S >>>

Return

25.6 °C
7.00 pH

System forecast

S >>>

Message list
U168

Return

UNICAL  
active

1 messg.
SP SERVICE position not functioning

Prognóstico do sistema
Prognóstico do sistema
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1

2

25.6 °C

Input OK2

7.00 pH

Return Connect

Function control matrix (Administrator)

Left softkey
Right softkey
Profibus DO 2

ParSet KI rec.      Fav Unical
– –

–
–
––

Definir Funções de Diagnóstico como Favorito
Selecionar "Parameter setting / System control / Function control matrix"

Exemplo:
“Favoritos”  a serem selecionados 
com a “tecla programável direita”

Para selecionar uma função para a 
tecla programável:
Selecione a função desejada com as 
teclas de seta,
pressione a tecla “Connect” e 
confirme com enter. 

Para desselecionar uma função:
Pressione a tecla “Disconnect”  e 
confirme com enter.

Favoritos
As funções de Diagnóstico selecionadas 
podem ser acessadas diretamente no modo 
medição usando uma tecla programável. 
A tabela na página seguinte mostra como 
selecionar favoritos.

Displays secundários (1)
Aqui, valores adicionais são exibidos no modo 
medição de acordo com a configuração de 
fábrica. Ao pressionar a respectiva tecla 
programável (2), as variáveis de processo 
medidas pelos módulos, com data e hora,  
são exibidas.
Além disso pode-se usar as teclas programá-
veis (2) para controlar as funções.  
Para atribuir uma função a uma tecla progra-
mável, selecione:

Parameter setting/System control/ 
Function control matrix
Funções que podem ser controladas pelas 
teclas programáveis:
• Seleção de conjunto de parâmetros
• Iniciar/parar registrador KI
• Favoritos
• Unical (controle totalmente automático do 

sensor)

Definir funções de diag-
nóstico como favorito
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Definir/deletar favoritos:
“Set favorite”  permite a ativação da 
função de diagnóstico selecionada 
diretamente no modo medição atra-
vés de uma tecla programável.
A linha do menu é marcada com um 
ícone de coração.

Pressionando a tecla meas, o instru-
mento volta para medição. Quando a 
tecla programável tiver sido atribuída 
para “Favoritos”, o display secundário 
mostrará “Favorites menu”.  
(veja “Function control matrix”).

Menu Favoritos
As funções de Diagnósticos podem ser 
acessadas diretamente do modo de 
medição usando uma tecla de função. 
Os "Favoritos" são selecionados no 
menu Diagnóstico.

Selecionar favoritos
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu. Selecione Diagnósticos 
(diag) com as teclas de seta e confir-
me com enter. Selecione o módulo e 
confirme com enter.

Menu

09.03.10 Favorites menu

°C
09.03.10 Favorites menu

Menu selection

Return to meas

7.00 pH
25.6 °C

Select: [enter]

Lingua

Return

25.6 °C

Set favorite

7.00 pH

Sensor monitor
Cal record
Sensor network diagram pH
Statistics

Module diagnostics
Module PHU 3400-110

pH

°C

pH

Aviso:
Quando a função “Favorites menu” tiver sido atribuída a uma das teclas progra-
máveis, a função de diagnóstico configurada como “Favorito” poderá ser aces-
sada diretamente no modo medição.

Display Seleção de funções favoritas
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Lista de mensagens

Menu

Menu selection

Return to meas

7.00 pH
25.6°C

Select: [enter]

Lingua

Diagnostics

Return

23.7 °C

Set favorite

7.00 pH

Logbook
Message list

Device description
Module FRONT 

Message list

Return

25.6°C
7.00 pH

Warn

Module BASE

8 messg.

Point of meas description

Warn Temp alarm HI

Saturation %Air Alarm HI
Fail Wrong ISM sensor
Warn Tolerance band

Warn Zero range

D062
P018

D013
P210

P030

Sensocheck

P092

                   Display Funções de diagnóstico

Abrir o menu de diagnósticos
No modo medição:
Pressione a tecla menu.
Selecione "Diagnostics" com as teclas 
de seta e confirme com enter.

O menu "Diagnostics" mostra todas as 
funções de diagnóstico disponíveis.
As funções configuradas como 
Favoritas podem ser acessadas direta-
mente no modo medição.  

Funções de Diagnóstico
Informações gerais de status do sistema de medição
Selecionar “Diagnostics / Message list”

Lista de mensagens
Mostra as mensagens de Alerta (Warn) 
ou Falha (Fail), em texto normal, ativas 
no momento.

Número de mensagens
Quando há mais de 7 mensagens aparece uma 
barra de rolagem vertical. Role com as teclas de 
seta para cima e para baixo.

Identificador de mensagem
Veja descrição na lista de mensagens.

Identificador de módulo
Indica o módulo que gerou a mensagem.
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Mensagens

Módulo FRONT 3400-011
Módulo FRONT 3400(X)-015

N.° Mensagens FRONT Tipo Mens.

F008 Meas. processing (factory settings) / Processamento medição (config. de fábrica) FALHA

F009 Module failure (Firmware Flash check sum) / Falha do módulo (soma de prova) FALHA

F060 KI process window exceeded (acknowledgeable message) /  Janela excedida Def. p/ Usuário

F061 KI recorder parameter / Parâmetro do registrador KI AVISO

F080 ComFu®-E Channel 1 – [1] No sensor /  Canal 1, Sem sensor

F081 ComFu®-E Channel 1 – [2] No sensor / Canal 1, Sem sensor

F082 ComFu®-E Channel 1 – [1] Communication interrupted / Comun. interrompida

F083 ComFu®-E Channel 1 – [2] Communication interrupted / Comunic. interrompida

F084 ComFu®-E Channel 1 – [1] Sensor connection / Conexão do sensor

F085 ComFu®-E Channel 1 – [2] Sensor connection / Conexão do sensor

F086 ComFu®-E Channel 1 – [1] Battery empty / Bateria descarregada

F087 ComFu®-E Channel 1 – [2] Battery empty / Bateria descarregada

F090 ComFu®-E Channel 2 – [2] No sensor / Sem sensor

F091 ComFu®-E Channel 2 – [3] No sensor / Sem sensor

F092 ComFu®-E Channel 2 – [2] Communication interrupted / Comun. interrompida

F093 ComFu®-E Channel 2 – [3] Communication interrupted  / Comun. interrompida

F094 ComFu®-E Channel 2 – [2] Sensor connection  / Conexão do sensor

F095 ComFu®-E Channel 2 – [3] Sensor connection / Conexão do sensor

F096 ComFu®-E Channel 2 – [2] Battery empty / Bateria descarregada

F097 ComFu®-E Channel 2 – [3] Battery empty / Bateria descarregada

F200 CRC error PAR FALHA

F201 Communications error (system bus) / Erro de comunicação do sistema FALHA

F202 System failure / Falha do sistema FALHA

F210 Device diagnostics (Self test signals error) / Diag. do instr. (erro sinal autoteste) AVISO

F211 Card error (SmartMedia) / Erro no cartão SmartMedia AVISO

F212 Time/date / Hora e data AVISO

F213 Module temperature (range exceeded) / Temperatura do módulo fora de faixa AVISO

F215 Memory card full / Cartão de memória cheio AVISO

Mensagens de erro
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N.° Mensagens FRONT Tipo Mens.

F216 AuditTrail card / Cartão de Trilha de Auditoria FALHA

F220 Calibration active / Calibração ativa Texto

F221 Maintenance active / Manutenção ativa Texto

F222 Parameter setting active / Configuração ativa Texto

F223 Diagnostics active / Diagnósticos ativo Texto

F225 Measurement active / Medição ativa Texto

F226 Power supply OFF / Instrumento desligado Texto

F227 Power supply ON / Instrumento ligado Texto

F228 Software update / Atualização do software Texto

F229 Wrong passcode / Código de acesso errado Texto

F230 Factory setting / Configuraçãod e fábrica (default) Texto

F231 Configuration changed / Configuração mudada Texto

F232 Module equipment Ex/non-Ex / Módulo p/ área potenc. explos. e não-explosiva FALHA

F233 Module equipment Ex / Módulo para área potencialmente explosiva FALHA

Mensagens
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Módulo BASE 3400-021
Módulo BASE 3400(X)-025/VPW
Módulo BASE 3400(X)-026/24V

N.° Mensagens BASE Tipo de Mens.

B008 Meas. processing (factory settings) / Processamento medição (conf. de fábrica) FALHA

B009 Module failure (Firmware Flash check sum) / Soma de prova da memória flash FALHA

B070 Current I1 Span / Span da entrada de corrente 1 AVISO

B071 Current I1 <0/4 mA / Entrada de corrente 1 <0/4 mA AVISO

B072 Current I1 > 20 mA  / Entrada de corrente 1 > 20 mA AVISO

B073 Current I1 Load error / Erro de carga da entrada de corrente 1 FALHA

B074 Current I1 Parameter / Parâmetro da entrada de corrente 1 AVISO

B075 Current I2 Span / Span da entrada de corrente 2 AVISO

B076 Current I2 <0/4 mA / Entrada de corrente 2 < 0/4 mA AVISO

B077 Current I2 > 20 mA / Entrada de corrente 2 > 20 mA AVISO

B078 Current I2 Load error / Erro de carga da entrada de corrente 2 FALHA

B079 Current I2 Parameter / Parâmetro da entrada de corrente 2 AVISO

B200 Rinsing program active / Programa de lavagem ativo Texto

B254 Module reset / Reinicialização do módulo Texto

Mensagens
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Módulo PHU 3400(X)-110

N.° Mensagens pH Tipo Mens.

P008 Meas. processing (factory settings) / Processamento medição (conf. de fábrica) FALHA

P009 Module failure (Firmware Flash check sum) / Soma de prova da memória flash FALHA

P010 pH range / Faixa de pH FALHA

P011 pH Alarm LO_LO / Alarme de baixa-baixa de pH FALHA

P012 pH Alarm LO / Alarme de baixa de pH AVISO

P013 pH Alarm HI / Alarme de alta de pH AVISO

P014 pH Alarm HI_HI / Alarme de alta-alta de pH FALHA

P015 Temperature range / Faixa de temperatura FALHA

P016 Temperature Alarm LO_LO / Alarme de baixa-baixa de temperatura FALHA

P017 Temperature Alarm LO / Alarme de baixa de temperatura AVISO

P018 Temperature Alarm HI / Alarme de alta de temperatura AVISO

P019 Temperature Alarm HI_HI / Alarme de alta-alta de temperatura FALHA

P020 ORP range / Faixa de potencial de oxirredução FALHA

P021 ORP Alarm LO_LO / Alarme de baixa-baisa de potencial de oxirredução FALHA

P022 ORP Alarm LO / Alarme de baixa de potencial de oxirredução AVISO

P023 ORP Alarm HI / Alarme de alta de potencial de oxirredução AVISO

P024 ORP Alarm HI_HI / Alarme de alta-alta de potencial de oxirredução FALHA

P025 rH range / Faixa de rH AVISO

P026 rH Alarm LO_LO / Alarme de baixa-baixa de rH FALHA

P027 rH Alarm LO / Alarme de baixa de rH AVISO

P028 rH Alarm HI / Alarme de alta de rH AVISO

P029 rH Alarm HI_HI / Alarme de alta-alta de rH FALHA

P030 Zero range / Faixa de zero AVISO

P035 Slope range / Faixa de rampa AVISO

P040 Isotherm potential Uis range / Faixa Uis do potencial isotérmico AVISO

P045 mV range / Faixa de milivolts AVISO

P046 mV Alarm LO_LO / Alarme de baixa-baixa de milivolts FALHA

Mensagens
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N.° Mensagens pH Tipo Mens.

P047 mV Alarm LO / Alarme de baixa de milivolts AVISO

P048 mV Alarm HI / Alarme de alta de milivolts AVISO

P049 mV Alarm HI_HI / Alarme de alta-alta de milivolts FALHA

P050 man. Temperature range / Faixa de temperatura man. FALHA

P060 SENSOFACE SAD: Slope / Carinha triste: Rampa Def. p/ Usuário

P061 SENSOFACE SAD: Zero / Carinha triste: Zero Def. p/ Usuário

P062 SENSOFACE SAD: Ref impedance (Sensocheck) / Carinha triste: imped. referência Def. p/ Usuário

P063 SENSOFACE SAD: Glass impedance (Sensocheck) / Carinha triste: imped. vidro Def. p/ Usuário

P064 SENSOFACE SAD: Response time / Carinha triste: Tempo de resposta Def. p/ Usuário

P065 SENSOFACE SAD: Calibration timer / Carinha triste: timer de calibração AVISO 

P066 SENSOFACE SAD: Calcheck / Carinha triste: Checagem de calibração Def. p/ Usuário

P069 SENSOFACE SAD: Calimatic (Zero/slope) / Carinha triste: Calimatic (Zero/rampa) AVISO

P070 SENSOFACE SAD: Sensor wear / Carinha triste: Desgaste do sensor Def. p/ Usuário

P071 SENSOFACE SAD: ISFET leakage current / Carinha triste: Corrente fuga do ISFET Def. p/ Usuário

P090 Buffer offset (specifiable buffer table) / Desvio tampão (tabela tampão especif.) AVISO

P091 Zero offset ORP / Desvio de zero de potencial de oxirredução AVISO

P092 Tolerance band / Banda de tolerância AVISO

P110 CIP counter / Contador CIP Def. p/ Usuário

P111 SIP counter / Contador SIP Def. p/ Usuário

P112 Autoclaving counter / Contador de autoclavagem Def. p/ Usuário

P113 Sensor operating time (duration of use) / Tempo operação do sensor (duração) Def. p/ Usuário

P114 ISFET characteristic / Característica do ISFET Def. p/ Usuário

P115 Membrane body changes / Mudanças no corpo da membrana Def. p/ Usuário

P120 Wrong ISM sensor / Sensor ISM errado FALHA

P121 ISM sensor (error in factory settings/characteristics) / Erro confg./caract. fábrica FALHA

P122 ISM sensor memory (error in cal data records) / Erro registros dados de calibr. AVISO

P123 New sensor, adjustment required / Sensor novo, ajuste necessário AVISO

P130 SIP cycle counted / Ciclo SIP contado Texto

P131 CIP cycle counted / Ciclo CIP contado Texto

P200 Noise level at pH input / Nível de ruídos na entrada de pH FALHA

P201 Cal temp / Temperatura de calibração AVISO

Mensagens
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N.° Mensagens pH Tipo Mens.

P202 Cal: Buffer unknown / Calibração: Tampão desconhecido Texto

P203 Cal: Identical buffers / Calibração: Tampões idênticos Texto

P204 Cal: Buf interchanged / Calibração: Tampão trocado Texto

P205 Cal: Sensor unstable / Calibração: Sensor instâvel Texto

P206 Cal: Slope / Calibração: Rampa AVISO

P207 Cal: Zero / Calibração: Zero AVISO

P208 Cal: Sensor failure (ORP check) / Calibração: Falha do sensor (checagem ORP) FALHA

P254 Module reset / Reinicialização do módulo Texto

N.° Mensagens de Bloco de Cálculo PH / PH Tipo Mens.

A010 pH-Diff Range / Faixa diferença de pH FALHA

A011 pH-Diff Alarm LO_LO / Alarme de baixa-baixa, diferença de pH FALHA

A012 pH-Diff Alarm LO / Alarme de baixa, diferença de pH AVISO

A013 pH-Diff Alarm HI / Alarme de alta, diferença de ph AVISO

A014 pH-Diff Alarm HI_HI / Alarme de alta-alta, diferença de pH FALHA

A015 Temperature-Diff Range / Faixa, diferença de temperatura FALHA

A016 Temperature-Diff Alarm LO_LO / Alarme de baixa-baixa diferença temperatura FALHA

A017 Temperature-Diff Alarm LO / Alarme de baixa, diferença de temperatura AVISO

A018 Temperature-Diff Alarm HI / Alarme de alta, diferença de temperatura AVISO

A019 Temperature-Diff Alarm HI_HI / Alarme de alta-alta, diferença de temperatura FALHA

A020 ORP-Diff Range / Faixa, diferença de potencial de oxirredução FALHA

A021 ORP-Diff Alarm LO_LO / Alarme de baixa-baixa, dif. de potencial de oxirredução FALHA

A022 ORP-Diff Alarm LO / Alarme de baixa, diferença de potencial de oxirredução AVISO

A023 ORP-Diff Alarm HI / Alarme de alta, diferença de potencial de oxirredução AVISO

A024 ORP-Diff Alarm HI_HI / Alarme de alta-alta, diferença de potencial de oxirredução FALHA

Mensagens
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Módulo Unical 9000 com PHU 3400(X)-110

No. Mensagem do controlador de sonda Tipo de Mens.

U190 Probe control Buffer I almost empty / Tampão I do contr. sonda quase vazio AVISO

U191 Probe control Buffer II almost empty / Tampão II do contr. sonda quase vazio AVISO

U192 Probe control Cleaner almost empty / Sol. limpeza do contr. sonda quase vazio AVISO

U194 Probe control Buffer I empty /  Tampão I do controlador de sonda vazio FALHA

U195 Probe control Buffer II empty / Tampão II do controlador de sonda Ivazio FALHA

U196 Probe control Cleaner empty / Solução limpeza do contr. de sonda vazio FALHA

U219 Firmware Probe control / Firmaware do controlador de sonda AVISO

U220 Probe control Switch compressed air / Chave de ar comprimido do contr. sonda FALHA

U221 Sensor dismounted / Sensor removido FALHA

U222 Undefined security status / Status de segurança indefinido FALHA

U224 Probe control flooded / Controlador de sonda inundado FALHA

U225 Probe control Probe valve defective / Defeito na válvula do contr. de sonda FALHA

U226 Probe Limit position switch / Posição da chave fim-de-curso da sonda FALHA

U227 Probe Limit position SERVICE / Posição final SERVIÇO da sonda FALHA

U228 Probe cylinder untight / Cilindro da sonda sem vedação AVISO

U229 Sensor dismount guard defective / Proteção desmontagem sensor com defeito AVISO

U230 Probe Limit position MEASURE / Posição final MEDIÇÃO da sonda FALHA

U231 Probe Move time MEASURE / Tempo de movimento MEDIÇÃO da sonda AVISO

U233 Probe control Switch water pressure / Chave pressão da água do contr. sonda AVISO

U234 Probe move time SERVICE / Tempo de movimento SERVIÇO da sonda AVISO

U235 Probe control Safety valve defective / Defeito válvula segurança contr. da sonda AVISO

U236 Probe control No pump I / Controlador de sonda sem bomba I AVISO

U237 Probe control No pump II / Controlador de sonda sem bomba II AVISO

U238 Probe control No pump III / Controlador de sonda sem bomba III AVISO

U239 Probe control No aux. valve 1 / Controlador de sonda sem válvula auxiliar 1 AVISO

U240 Probe control No aux. valve 2 / Controlador de sonda sem válvula auxiliar 2 AVISO

U241 Check rinse water / Checar água de lavagem AVISO

U242 Check buffer I / Checar tampão I AVISO

Mensagens
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No. Mensagem do controlador de sonda Tipo de Mens.

U243 Check buffer II / Checar tampão II AVISO

U244 Check cleaner / Checar solução de limpeza AVISO

U245 Check Add. medium 1 / Checar fluido adicional 1 AVISO

U246 Check Add. medium 2 / Checar fluido adicional 2 AVISO

U248 Probe control Water valve / Válvula de água do controlador de sonda AVISO

U249 Proble check counter / Checar contador da sonda AVISO

U250 Proble maintenance counter / Contador de manutenção da sonda AVISO

U251 Probe control Calibration error / Erro de calibração do controlador de sonda AVISO

U252 Probe control Communication error / Erro de comunicação do contr. de sonda AVISO

U253 Probe control / Controlador de 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 corre-
tos da sonda.

Mensagens de Prognóstico do Sistema

Mensagens de prognóstico do sistema
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X)
Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.) 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe move time SERVICE
(U234)
(Tempo p/ sonda entrar em 
SERVIÇO)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
– Movimento longo demais

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final não alca
nçada na primeira ten
tativa.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe Move time MEASURE
(U231)
(Tempo p/ sonda entrar em 
MEDIÇÃO)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
– Tempo de movimento  
   longo demais

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final não alcan
çada na primeira ten
tativa.

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe limit position SERVICE
(U227)
(Posição final da sonda em 
SERVIÇO)

– Sonda defeituosa
– Sonda emperrada
– Defeito na chave fimde 
   curso de SERVIÇO
– Defeito na válvula da sonda
– Defeito na válvula piloto

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final SERVIÇO 
não alcançada mesmo 
após várias tentativas.

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe Limit position MEASURE
(U230)
(Posição final da sonda em 
MEDIÇÃO)

– Sonda defeituosa
– Sonda emperrada
– Defeito na chave fimde 
   curso de MEDIÇÃO
– Defeito na válv. da sonda *
– Defeito na válvula piloto *

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final MEDIÇÃO 
não alcançada mesmo 
após várias tentativas.

FAIL (FALHA) ativo ativo Compressed air switch (U220)
(Chave de ar comprimido)

– Problema de vedação no  
   adaptador de fluido
– Falha no suprimento de ar  
   comprimido
– Pressão baixa demais
– Defeito no conversor P/E
– Válvula de segurança com  
   defeito (fechada)

Nenhuma,
só mensagem

Automática assim que a 
pressão for aplicada

FAIL (FALHA) ativo ativo UNICAL Probe valve defective
(U225)
(Defeito na válvula da sonda 
UNICAL)

– Defeito na válvula piloto  
   ou válvula da sonda *   

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Não é possível distinguir 
entre válvula piloto 
e válvula da sonda * 
Redundância de vál
vulas piloto não mais 
disponível. Só pode 
ser notado com função 
“chave de SERVIÇO”.

FAIL (FALHA) ativo ativo UNICAL flooded (U224)
(UNICAL inundada)

– Tubos não vedados
– Mangueira/tubo furado
– Vazamento na válv. de água
– Defeito fechamento água

Nenhuma, 
só mensagem

 Aviso para reparo Sem alimentação de 
água

Mensagens de erro do Unical 9000(X)
Mensagens de erro do Unical 9000(X)
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Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.) 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe move time SERVICE
(U234)
(Tempo p/ sonda entrar em 
SERVIÇO)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
– Movimento longo demais

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final não alca
nçada na primeira ten
tativa.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe Move time MEASURE
(U231)
(Tempo p/ sonda entrar em 
MEDIÇÃO)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
– Tempo de movimento  
   longo demais

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final não alcan
çada na primeira ten
tativa.

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe limit position SERVICE
(U227)
(Posição final da sonda em 
SERVIÇO)

– Sonda defeituosa
– Sonda emperrada
– Defeito na chave fimde 
   curso de SERVIÇO
– Defeito na válvula da sonda
– Defeito na válvula piloto

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final SERVIÇO 
não alcançada mesmo 
após várias tentativas.

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe Limit position MEASURE
(U230)
(Posição final da sonda em 
MEDIÇÃO)

– Sonda defeituosa
– Sonda emperrada
– Defeito na chave fimde 
   curso de MEDIÇÃO
– Defeito na válv. da sonda *
– Defeito na válvula piloto *

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final MEDIÇÃO 
não alcançada mesmo 
após várias tentativas.

FAIL (FALHA) ativo ativo Compressed air switch (U220)
(Chave de ar comprimido)

– Problema de vedação no  
   adaptador de fluido
– Falha no suprimento de ar  
   comprimido
– Pressão baixa demais
– Defeito no conversor P/E
– Válvula de segurança com  
   defeito (fechada)

Nenhuma,
só mensagem

Automática assim que a 
pressão for aplicada

FAIL (FALHA) ativo ativo UNICAL Probe valve defective
(U225)
(Defeito na válvula da sonda 
UNICAL)

– Defeito na válvula piloto  
   ou válvula da sonda *   

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Não é possível distinguir 
entre válvula piloto 
e válvula da sonda * 
Redundância de vál
vulas piloto não mais 
disponível. Só pode 
ser notado com função 
“chave de SERVIÇO”.

FAIL (FALHA) ativo ativo UNICAL flooded (U224)
(UNICAL inundada)

– Tubos não vedados
– Mangueira/tubo furado
– Vazamento na válv. de água
– Defeito fechamento água

Nenhuma, 
só mensagem

 Aviso para reparo Sem alimentação de 
água
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X) 
Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

FAIL (FALHA) ativo Sensor dismounted (U221)
(Sensor removido)

– Sensor removido
– Cilindro sonda não vedado
– Linhas sonda não vedadas
– Proteção de desmontagem  
   com defeito

Sonda não 
move p/ posição 
SERVIÇO

 Quando o sensor for  
   recolocado

A mensagem só pode 
aparecer na posição 
SERVIÇO. O sensor só 
pode ser removido na 
posição SERVIÇO.

FAIL (FALHA) ativo ativo Undefined security status
(U222) (Status de segurança 
indefinido)

– Interrupção de tensão com a  
   chave de SERVIÇO ativada

LED vermelho da 
chave de serviço 
acesa

 Desligar e ligar chave de  
   SERVIÇO
Atenção! A sonda entra 
no fluido de processo

O sistema não pôde 
determinar com certeza 
se um status seguro foi 
atingido.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Safety valve defective (U235)
(Defeito na válvula de segu
rança)

– Válvula de segurança não  
   fecha *

Nenhuma, 
só mensagem

Redundância de vál
vulas piloto não mais 
disponível. Só pode ser 
notado com a função 
"chave de SERVIÇO".

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Sensor dismount guard 
 defective (U229) (Defeito na 
proteção de desmontagem)

– Sensor de vazão c/ defeito
– Vazamento ar cilindro  
   sonda
– Linhas da sonda não  
   vedadas

Nenhuma, 
só mensagem

 Troque o sensor de  
  vazão ou elimine outra  
  causa de defeito

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Buffer almost empty 
Err text from medium 
 description (U190/U191) 
(Tampão quase vazio, texto de 
erro da descrição de fluido)

– Tampão abaixo do nível  
   mínimo
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta 
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)
– Frasco não vedado

Nenhuma, 
só mensagem

Automática após comple
tar solução tampão.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

FAIL (FALHA) ativo ativo Buffer empty, Err text from 
medium  description
(U194/U195) (Tampão vazio, 
Texto de erro da descrição de 
fluido)

– Tampão acabou
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta  
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)

Todos os pro
gramas que pre
cisam de solução 
tampão são blo
queados

Automática após abas
tecimento de solução 
tampão.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Cleaner almost empty 
Err text from medium 
 description (U192) (Solução de 
limpeza quase vazia, Texto de 
erro da descrição de fluido)

– Solução de limpeza abaixo  
   do nível mímimo 
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta  
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)
– Frasco não vedado

Nenhuma, 
só mensagem

Automática após comple
tar solução de limpeza.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

FAIL (FALHA) ativo ativo Cleaner empty
Err text from medium 
 description (U196) (Solução de 
limpeza vazia, texto de erro da 
descrição de fluido)

– Solução de limpeza acabou
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta  
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)

Todos os pro
gramas que pre
cisam de solução 
de limpeza são 
bloqueados

Automática após abas
tecimento de solução de 
limpeza

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.
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Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

FAIL (FALHA) ativo Sensor dismounted (U221)
(Sensor removido)

– Sensor removido
– Cilindro sonda não vedado
– Linhas sonda não vedadas
– Proteção de desmontagem  
   com defeito

Sonda não 
move p/ posição 
SERVIÇO

 Quando o sensor for  
   recolocado

A mensagem só pode 
aparecer na posição 
SERVIÇO. O sensor só 
pode ser removido na 
posição SERVIÇO.

FAIL (FALHA) ativo ativo Undefined security status
(U222) (Status de segurança 
indefinido)

– Interrupção de tensão com a  
   chave de SERVIÇO ativada

LED vermelho da 
chave de serviço 
acesa

 Desligar e ligar chave de  
   SERVIÇO
Atenção! A sonda entra 
no fluido de processo

O sistema não pôde 
determinar com certeza 
se um status seguro foi 
atingido.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Safety valve defective (U235)
(Defeito na válvula de segu
rança)

– Válvula de segurança não  
   fecha *

Nenhuma, 
só mensagem

Redundância de vál
vulas piloto não mais 
disponível. Só pode ser 
notado com a função 
"chave de SERVIÇO".

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Sensor dismount guard 
 defective (U229) (Defeito na 
proteção de desmontagem)

– Sensor de vazão c/ defeito
– Vazamento ar cilindro  
   sonda
– Linhas da sonda não  
   vedadas

Nenhuma, 
só mensagem

 Troque o sensor de  
  vazão ou elimine outra  
  causa de defeito

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Buffer almost empty 
Err text from medium 
 description (U190/U191) 
(Tampão quase vazio, texto de 
erro da descrição de fluido)

– Tampão abaixo do nível  
   mínimo
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta 
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)
– Frasco não vedado

Nenhuma, 
só mensagem

Automática após comple
tar solução tampão.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

FAIL (FALHA) ativo ativo Buffer empty, Err text from 
medium  description
(U194/U195) (Tampão vazio, 
Texto de erro da descrição de 
fluido)

– Tampão acabou
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta  
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)

Todos os pro
gramas que pre
cisam de solução 
tampão são blo
queados

Automática após abas
tecimento de solução 
tampão.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Cleaner almost empty 
Err text from medium 
 description (U192) (Solução de 
limpeza quase vazia, Texto de 
erro da descrição de fluido)

– Solução de limpeza abaixo  
   do nível mímimo 
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta  
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)
– Frasco não vedado

Nenhuma, 
só mensagem

Automática após comple
tar solução de limpeza.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

FAIL (FALHA) ativo ativo Cleaner empty
Err text from medium 
 description (U196) (Solução de 
limpeza vazia, texto de erro da 
descrição de fluido)

– Solução de limpeza acabou
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta  
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)

Todos os pro
gramas que pre
cisam de solução 
de limpeza são 
bloqueados

Automática após abas
tecimento de solução de 
limpeza

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.
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Mensagens de Erro do Unical 9000(X)
Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo UNICAL Switch Water pressure
(U220) (Chave de pressão de 
água do UNICAL)

– Sem água
– Pressão da água baixa  
   demais

Todos os pro
gramas que pre
cisam de água são 
bloqueados

Automática assim que a 
pressão da água for nor
malizada

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe cylinder untight (U228) 
(Vedação do cilindro da sonda)

– Cilindro da sonda não  
   vedado
– Linhas da sonda não  
   vedadas

Nenhuma, 
só mensagem

Automática assim que a 
causa do problema for 
eliminada

Cilindro ou linhas da 
sonda sem vedação.
Manutenção necessária. 

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Proble check counter / 
Proble maintenance counter
(U249 / U250)  (Contador 
checagem / Cont. manutenção)

– Contador expirou Nenhuma, 
só mensagem

Reinicialização manual no 
menu de manutenção

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Media monitoring, Err texts 
from medium  description 
(U241 ... U246) (Monitoração 
de fluido, Textos de erro da 
descrição de fluido)

– Fluido errado 
– Temp. do fluido errada
– Fluidos misturados
– Sistema não vedado
– Sonda não vedada

Nenhuma, 
só mensagem

Automática assim que o 
fluido estiver OK

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo ativo UNICAL Calibration error
(U251)
(Erro de calibração do UNICAL)

– Tampões trocados
– Tampões idênticos
– Tampão desconhecido
– Temperatura de calibração
– Sensor instável
– Zero baixo/alto demais
– Rampa baixa/alta demais

Calibração 
abortada

Automática após a próxi
ma calibração sem falhas

* Só pode ser detectado com a função "chave de SERVIÇO".



167

Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo UNICAL Switch Water pressure
(U220) (Chave de pressão de 
água do UNICAL)

– Sem água
– Pressão da água baixa  
   demais

Todos os pro
gramas que pre
cisam de água são 
bloqueados

Automática assim que a 
pressão da água for nor
malizada

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe cylinder untight (U228) 
(Vedação do cilindro da sonda)

– Cilindro da sonda não  
   vedado
– Linhas da sonda não  
   vedadas

Nenhuma, 
só mensagem

Automática assim que a 
causa do problema for 
eliminada

Cilindro ou linhas da 
sonda sem vedação.
Manutenção necessária. 

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Proble check counter / 
Proble maintenance counter
(U249 / U250)  (Contador 
checagem / Cont. manutenção)

– Contador expirou Nenhuma, 
só mensagem

Reinicialização manual no 
menu de manutenção

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Media monitoring, Err texts 
from medium  description 
(U241 ... U246) (Monitoração 
de fluido, Textos de erro da 
descrição de fluido)

– Fluido errado 
– Temp. do fluido errada
– Fluidos misturados
– Sistema não vedado
– Sonda não vedada

Nenhuma, 
só mensagem

Automática assim que o 
fluido estiver OK

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo ativo UNICAL Calibration error
(U251)
(Erro de calibração do UNICAL)

– Tampões trocados
– Tampões idênticos
– Tampão desconhecido
– Temperatura de calibração
– Sensor instável
– Zero baixo/alto demais
– Rampa baixa/alta demais

Calibração 
abortada

Automática após a próxi
ma calibração sem falhas
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Mensagens de Erro do Uniclean 900(X) 
Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.) 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe move time SERVICE
(U234)
(Tempo p/ sonda entrar em 
SERVIÇO)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
– Movimento longo demais

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final não alca
nçada na primeira ten
tativa.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe Move time MEASURE
(U231)
(Tempo p/ sonda entrar em 
MEDIÇÃO)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
– Tempo de movimento  
   longo demais

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final não alcan
çada na primeira ten
tativa.

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe limit position SERVICE
(U227)
(Posição final da sonda em 
SERVIÇO)

– Sonda defeituosa
– Sonda emperrada
– Defeito na chave fimde 
   curso de SERVIÇO
– Defeito na válvula da sonda
– Defeito na válvula piloto

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final SERVIÇO 
não alcançada mesmo 
após várias tentativas.

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe Limit position MEASURE
(U230)
(Posição final da sonda em 
MEDIÇÃO)

– Sonda defeituosa
– Sonda emperrada
– Defeito na chave fimde 
   curso de MEDIÇÃO
– Defeito na válv. da sonda *
– Defeito na válvula piloto *

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final MEDIÇÃO 
não alcançada mesmo 
após várias tentativas.

FAIL (FALHA) ativo ativo Compressed air switch (U220)
(Chave de ar comprimido)

– Problema de vedação no  
   adaptador de fluido
– Falha no suprimento de ar  
   comprimido
– Pressão baixa demais
– Defeito no conversor P/E
– Válvula de segurança com  
   defeito (fechada)

Nenhuma,
só mensagem

Automática assim que a 
pressão for aplicada

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe valve defective
(U225)
(Defeito na válvula da sonda)

– Defeito na válvula piloto  
   ou válvula da sonda *   

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Não é possível distinguir 
entre válvula piloto 
e válvula da sonda * 
Redundância de vál
vulas piloto não mais 
disponível. Só pode 
ser notado com função 
“chave de SERVIÇO”.

FAIL (FALHA) ativo ativo UNICLEAN flooded (U224)
(UNICLEAN inundada)

– Tubos não vedados
– Mangueira/tubo furado
– Vazamento na válv. de água
– Defeito fechamento água

Nenhuma, 
só mensagem

 Aviso para reparo Sem alimentação de 
água

Mensagens de erro do Uniclean 900(X)
Mensagens de erro do Uniclean 900(X)
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Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.) 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe move time SERVICE
(U234)
(Tempo p/ sonda entrar em 
SERVIÇO)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
– Movimento longo demais

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final não alca
nçada na primeira ten
tativa.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe Move time MEASURE
(U231)
(Tempo p/ sonda entrar em 
MEDIÇÃO)

– Pressão do ar baixa
– Sonda lenta
– Filtro entupido
– Tempo de movimento  
   longo demais

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final não alcan
çada na primeira ten
tativa.

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe limit position SERVICE
(U227)
(Posição final da sonda em 
SERVIÇO)

– Sonda defeituosa
– Sonda emperrada
– Defeito na chave fimde 
   curso de SERVIÇO
– Defeito na válvula da sonda
– Defeito na válvula piloto

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final SERVIÇO 
não alcançada mesmo 
após várias tentativas.

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe Limit position MEASURE
(U230)
(Posição final da sonda em 
MEDIÇÃO)

– Sonda defeituosa
– Sonda emperrada
– Defeito na chave fimde 
   curso de MEDIÇÃO
– Defeito na válv. da sonda *
– Defeito na válvula piloto *

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Posição final MEDIÇÃO 
não alcançada mesmo 
após várias tentativas.

FAIL (FALHA) ativo ativo Compressed air switch (U220)
(Chave de ar comprimido)

– Problema de vedação no  
   adaptador de fluido
– Falha no suprimento de ar  
   comprimido
– Pressão baixa demais
– Defeito no conversor P/E
– Válvula de segurança com  
   defeito (fechada)

Nenhuma,
só mensagem

Automática assim que a 
pressão for aplicada

FAIL (FALHA) ativo ativo Probe valve defective
(U225)
(Defeito na válvula da sonda)

– Defeito na válvula piloto  
   ou válvula da sonda *   

Nenhuma, 
só mensagem

Pelo próximo movimento 
normal da sonda

Não é possível distinguir 
entre válvula piloto 
e válvula da sonda * 
Redundância de vál
vulas piloto não mais 
disponível. Só pode 
ser notado com função 
“chave de SERVIÇO”.

FAIL (FALHA) ativo ativo UNICLEAN flooded (U224)
(UNICLEAN inundada)

– Tubos não vedados
– Mangueira/tubo furado
– Vazamento na válv. de água
– Defeito fechamento água

Nenhuma, 
só mensagem

 Aviso para reparo Sem alimentação de 
água
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Mensagens de Erro do Uniclean 900(X)
Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

FAIL (FALHA) ativo Sensor dismounted
(U221) (Message with Ceramat 
only!)  (Sensor removido  
Mensagem só com Ceramat)

– Sensor removido
– Cilindro sonda não vedado
– Linhas sonda não vedadas
– Proteção de desmontagem  
   com defeito

Sonda não 
move p/ posição 
SERVIÇO

 Quando o sensor for  
   recolocado

A mensagem só pode 
aparecer na posição 
SERVIÇO. O sensor só 
pode ser removido na 
posição SERVIÇO.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Sensor dismount guard  
defective (U229) (Message with 
Ceramat only!)  (Proteção de 
desmontagem defeituoso  
Mens. só c/ Ceramat)

– Sensor de vazão c/ defeito
– Vazamento ar cilindro  
   sonda
– Linhas da sonda não  
   vedadas

Nenhuma, 
só mensagem

 Troque o sensor de  
  vazão ou elimine outra  
  causa de defeito

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Cleaner almost empty (U192)
(Frasco de agente de limpeza 
quase vazio)

– Tampão abaixo do nível  
   mínimo
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta 
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)
– Frasco não vedado

Nenhuma, 
só mensagem

Automática após comple
tar solução tampão.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

FAIL (FALHA) ativo ativo Cleaner empty (U196)
(Frasco de agente de limpeza 
vazio)

– Tampão acabou
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta  
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)

Todos os pro
gramas que pre
cisam de solução 
tampão são blo
queados

Automática após abas
tecimento de solução 
tampão.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo UNICLEAN switch, Water pres
sure (U220) (Chave de pressão 
de água)

– Sem água
– Pressão da água baixa  
   demais

Todos os pro
gramas que pre
cisam de água são 
bloqueados

Automática assim que a 
pressão da água for nor
malizada

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe cylinder untight (U228)
(Cilindro da sonda não vedado)

– Cilindro da sonda não  
   vedado
– Linhas da sonda não  
   vedadas

Nenhuma, 
só mensagem

Automática assim que a 
causa do problema for 
eliminada

Cilindro ou linhas da 
sonda sem vedação.
Manutenção necessária. 

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe check counter / 
Probe maintenance counter 
(U249 / U250) 
(Contador p/ checagem da 
sonda / Cont. p/ manutenção)

– Contador expirou Nenhuma, 
só mensagem

Reinicialização manual no 
menu de manutenção
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Classe 
NAMUR

Contatos do Protos DCS34 Mensagem (PROTOS) Causa Reação do sistema Reinicialização / 
Providência

Observação

Chec func. Falha Aviso Man. Alarme

FAIL (FALHA) ativo Sensor dismounted
(U221) (Message with Ceramat 
only!)  (Sensor removido  
Mensagem só com Ceramat)

– Sensor removido
– Cilindro sonda não vedado
– Linhas sonda não vedadas
– Proteção de desmontagem  
   com defeito

Sonda não 
move p/ posição 
SERVIÇO

 Quando o sensor for  
   recolocado

A mensagem só pode 
aparecer na posição 
SERVIÇO. O sensor só 
pode ser removido na 
posição SERVIÇO.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Sensor dismount guard  
defective (U229) (Message with 
Ceramat only!)  (Proteção de 
desmontagem defeituoso  
Mens. só c/ Ceramat)

– Sensor de vazão c/ defeito
– Vazamento ar cilindro  
   sonda
– Linhas da sonda não  
   vedadas

Nenhuma, 
só mensagem

 Troque o sensor de  
  vazão ou elimine outra  
  causa de defeito

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Cleaner almost empty (U192)
(Frasco de agente de limpeza 
quase vazio)

– Tampão abaixo do nível  
   mínimo
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta 
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)
– Frasco não vedado

Nenhuma, 
só mensagem

Automática após comple
tar solução tampão.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

FAIL (FALHA) ativo ativo Cleaner empty (U196)
(Frasco de agente de limpeza 
vazio)

– Tampão acabou
– Chave da bóia emperrada
– Erro de resposta  
   (linha interrompida ou em  
   curtocircuito)

Todos os pro
gramas que pre
cisam de solução 
tampão são blo
queados

Automática após abas
tecimento de solução 
tampão.

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo UNICLEAN switch, Water pres
sure (U220) (Chave de pressão 
de água)

– Sem água
– Pressão da água baixa  
   demais

Todos os pro
gramas que pre
cisam de água são 
bloqueados

Automática assim que a 
pressão da água for nor
malizada

Começa imediatamente 
após expirar intervalos.

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe cylinder untight (U228)
(Cilindro da sonda não vedado)

– Cilindro da sonda não  
   vedado
– Linhas da sonda não  
   vedadas

Nenhuma, 
só mensagem

Automática assim que a 
causa do problema for 
eliminada

Cilindro ou linhas da 
sonda sem vedação.
Manutenção necessária. 

MAINT REQ. 
(Aviso p/ 
Manuten.)

ativo Probe check counter / 
Probe maintenance counter 
(U249 / U250) 
(Contador p/ checagem da 
sonda / Cont. p/ manutenção)

– Contador expirou Nenhuma, 
só mensagem

Reinicialização manual no 
menu de manutenção
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Especificações

Especificações do módulo PHU 3400(X) 110

l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Entrada de pH/ORP Medição simultânea de pH e ORP 
(EEx ia IIC) com eletrodo de vidro ou ISFET
 Entrada para eletrodo de vidro ou ISFET
 Entrada para eletrodo de referência
 Entrada para eletrodo de ORP ou eletrodo auxiliar
Faixa de medição Valor de pH  -2,00 ... +16,00
 Valor de ORP  -2000 ... +2000 mV
 Valor de rH  0,0 ... 42,5
Tensão adim. ORP + pH [mV] 2000 mV
Capacitância adim. do cabo < 2 nF
Entrada do eletrodo de vidro ** Resistência de entrada > 1 x 1012 Ω
 Corrente de entrada < 1 x 10-12 A ****

 Faixa de impedância 0,5 ... 1000 MΩ
Entrada eletrodo de referência ** Resistência de entrada > 1 x 1010 Ω
 Corrente de entrada < 1 x 10-10 A ****

 Faixa de impedância 0,5 ... 200 kΩ
Erro de medição *** Valor de pH  < 0.02 CT < 0,001 pH/K
(display) Valor de ORP  < 1 mV CT < 0,05 mV/K
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Entrada de temperatura Pt 100/Pt 1000/NTC 30 kΩ/NTC 8,55 kΩ 
(EEx ia IIC) Conexão a 2 fios, ajustável
Faixa de medição -20 ... +150 °C (Pt 100 / Pt 1000 / NTC 30 kΩ)
 -10 ... +130 °C (NTC 8,55 kΩ, Mitsubishi)
Resolução 0,1 °C
Erro de medição *** 0,2 % val. med. + 0,5 K (< 1 K com NTC > 100 °C)
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Compensação de temperatura  Temperatura de referência 25 °C
depende do fluido – Coeficiente de temperatura linear,  
  definido pelo usuário de -19,99 a 19,99 % / K
 – Água ultrapura 0 ... 150 °C
 – Tabela 0 ... 95 °C, definida pelo usuário em passos de 5 K
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Saída de alimentação para operação do UNICAL 9000
(EEx ia IIC) Vo = +7,2 V  Io = 200 mA Ri = 20 Ω
 Dados de operação: 6,8 V (±10%) / 15 mA
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ORP *)  Conversão automática em eletrodo de hidrogênio padrão (SHE)  
quando é introduzido o tipo de eletrodo de referência

Padronização do sensor de ORP *) Zero ajustável de -200 a +200 mV
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l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Padronização do sensor de pH * Calibração de 1, 2 ou 3 pontos (linha de melhor adaptação)
 Modos de operação:
 – Reconhecimento automático de tampão (Calimatic)
 – Introdução do valor de cada tampão
 – Calibração do produto
 – Introdução de dados de eletrodos previamente medidos
Checagem de desvio*:  Preciso / Normal / Aproximado
Grupos de tampões Calimatic: * – Grupos de tampões fixos:
  Knick/Mettler-Toledo  2.00 / 4.01 / 7.00 / 9.21
  Merck/Riedel  2.00 / 4.00 / 7.00 / 9.00 / 12.00
  DIN 19267  1.09 / 4.65 / 6.79 / 9.23 / 12.75
  NIST Standard  4.006 / 6.865 / 9.180 
  Technical buffers to NIST 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.46
  Hamilton 2.00 / 4.01 / 7.00 / 10.01 / 12.00
  Kraft 2.00 / 4.00 / 7.00 / 9.00 / 11.00
  Hamilton buffers A 2.00 / 4.01 / 7.00 / 9.00 / 11.00
  Hamilton buffers B 2.00 / 4.01 / 6.00 / 9.00 / 11.00
  HACH 4.01 / 7.00 / 10.00
  Ciba   2.06 / 4.00 / 7.00 / 10.00
  Reagecon  2.00 / 4.00 / 7.00 / 9.00 / 12.00
 –   Grupo de tampões configurados manualmente com  

no máximo três tabelas de tampões
  (Função adicional SW3400-002)
Zero nominal * pH 0 ... 14; faixa de calibração ∆pH = ± 1
Rampa nominal (25 °C) * 25 ... 61 mV/pH; faixa de calibração 80 ... 103 %
Viso * -1000 ... +1000 mV
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Registro de calibração Registro de:  zero, rampa, Viso, tempo de resposta, 
 método de calibração com data e hora
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Estatística  Registro de: zero, rampa, tempo de resposta Viso ,  
imped. de vidro e referência com data e hora  
das últimas três calibrações e Primeira Calibração 

l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sensocheck     Monitoração automática de eletrodo de vidro e referência,  
mensagens podem ser desabilitadas

l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sensoface  Fornece informações sobre o estado do sensor:
  zero/rampa, tempo de resposta, intervalo de calibração,  

Sensocheck, CalCheck, podem ser desativados
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CalCheck (DE 195 36 315 C2)  Monitoração da faixa de calibração do eletrodo durante  
a medição

 

Especificações
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Especificações
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Diagrama de rede   Gráfico dos parâmetros atuais do sensor exibido: rampa, zero, 
impedância de ref., impedância de vidro, tempo de resposta,  
timer de calibração, desvio da faixa de calibração (CalCheck)

l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Monitor de sensor  Exibição direta de valores medidos do sensor para validação, 
entrada de pH, entrada de ORP, impedância do eletrodo de vidro, 
impedância do eletrodo de referência, RTD, temperatura

l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Registrador KI Representação adaptativa do fluxo de fluido de processo com  
(Função adicional SW3400-001) monitoração e sinalização de parâmetros críticos
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Timer de calibr. adaptativo *  Ajuste automático do intervalo de calibração (sinal Sensoface),  
dependendo dos valores medidos

l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Registr. banda de tolerância Calibração/ajuste de tolerância, limites de tolerância ajustáveis,  
(Função adicional SW3400-005)  registro gráfico de ponto zero e rampa das últimas 40 calibrações/ 
 ajustes
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Monitoração do sensor Critérios do diagrama de rede do sensor, Sensoface
ajustável e mensagens NAMUR modificáveis individualmente
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RS 485  Vo/Vi = 5 V Io/Ii = 250 mA Ri = 20 Ω
(EEx ia IIC) 
Taxa de trasnferência 1200 Bd para UNICAL
 8 bits de dados / 1 bit de parada / paridade ímpar
Registro HART Rev. 5
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Controlador Unical  Ativação de calibração e programas de limpeza  
(manual, com intervalos e tempos)

Programas 7 programas podem ser executados
 • 3 programas com sequências predefinidas, modificáveis
 • 3 programas livremente configuráveis, 1 programa de serviço
Diagnósticos Diagrama de rede UNICAL, representação gráfica de status  
 do UNICAL
Manutenção Controle de cada válvula e bomba com indicadores de status

*        Definido pelo usuário
**      Conforme IEC 746 Part 1, sob condições nominais de operação
***    ± 1 contagem, mais erro do sensor
****  A 20 °C, dobra a cada 10 K
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Especificações

Dados gerais

Proteção contra explosão
(somente módulos versão Ex)

ver www.knick.de

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

Proteção contra raios EN 61000-4-5, Classe de instalação 2

Condições nominais  
de operação

Temperatura ambiente:
–20 ... +55 °C (Ex: máx. +50 °C)
Umidade relativa: 10 ... 95 % sem condensação

Temperatura de  
transporte/armazenamento

–20 ... +70 °C 

Conector tipo parafuso Fios sólidos ou múltiplos de até 2,5 mm2
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Apêndice
Spans míninos das saídas de corrente

O módulo PHU 3400(X)-110 é um módulo de medição. 
Ele não possui saídas de corrente. 
As saídas de corrente encontram-se no módulo BASE (instrumento básico) ou 
nos módulos de comunicação (p. ex.,  OUT, PID).
Os respectivos parâmetros precisam ser configurados nesses módulos.

Devido ao limite de resolução da tecnologia de medição usada (± 1 contagem), 
não é possível visualizar diferenças de valores abaixo das seguintes amplitudes 
(spans) mínimas de corrente.

Módulo PHU 3400(X)-110
pH     1.00
ORP    100.0
°C     10.0
mV    100.0
rH     1.00
°F     10.0

Bloco de Cálculo PH/PH
Dif. pH   1.00
Dif. ORP   100.0
Dif. °C    10.0
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Apêndice
Tabela de tampões "Mettler-Toledo"

�
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Apêndice
Tabela de tampões "Knick CaliMat"

°C pH
Order No. 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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Apêndice
Tabela de tampões "DIN 19267"

�
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Apêndice
Tabela de tampões "NIST standard" (DIN 19266: 2000-01)

Aviso:
Os valores de pH(S) das várias cargas dos tampões de referência secundários são 
documentados em certificado de um laboratório credenciado, que é fornecido 
com os respectivos tampões. Somente tais valores de pH(S) podem ser utilizados 
como valores padrão dos tampões de referência secundários. Essa norma não 
contém nenhuma tabela com valores de pH padrão que possam ser utilizados 
na prática. Os exemplos de valores de pH(PS) mencionados nas tabelas acima 
servem simplesmente de orientação.
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Apêndice
Tabela de tampões "Techn. buffers to NIST"

* Valores complementados
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Apêndice
Tabela de tampões "Hamilton"
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Apêndice
Tabela de tampões "Kraft"

* Valores complementados
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Apêndice
Tabela de tampões "Hamilton A"
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Apêndice
Tabela de tampões "Hamilton B"
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Apêndice
Tabela de tampões "HACH"
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Apêndice
Tabela de tampões "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

* Extrapolados
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Apêndice
Tabela de tampões "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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• Introduza o valor nominal do tam
pão e todos os outros valores para as 
respectivas tamperaturas (teclas de 
seta esquerda/direita para selecionar 
posição, teclas para cima/baixo para 
editar número. Confirme com enter.

SW 3400-002: Grupos de Tampões Especificáveis
Selecione o menu: “Parameter setting/System control/Passcode entry”.
Grupo específico de tampões (com 3 soluções tampão) para medição de pH

Tabela de tampões 
Podese introduzir um grupo específico de tampões (com 3 soluções tampão). 
Para isso introduza os valores nominais dos tampões conforme a respectiva tem
peratura (faixa 0 ... 95 °C, passos de 5°C. Distância mínima entre tampões em toda 
a faixa de temperatura: 1 °C). Então esse grupo de tampões fica disponível, além 
das soluções tampão padrão definidas permanentemente no menu “Calimatic 
buffer”. (selecionar “Table”).

Menu Display Tabela de tampões: 
Introdução de valores

Introduzir grupo de tampões
• Abra "Parameter setting".
• Controle do sistema
• Selecione “Buffer table”

• Selecione o tampão a ser introdu
zido.

Return

25.6 °C
7.20 pH

Point of measurement

Logbook

Concentration table

Release of options

Calculation Blocks

Buffer table

System control (Administrator)

Return

25.6 °C
7.10 pH

Buffer 2
Buffer 3

Buffer 1

Buffer table (Administrator)

Return

25.6 °C
7.10 pH

Nominal buffer value

pH value at 10 °C
pH value at 15 °C

pH value at 05 °C

pH value at 20 °C

pH value at 00 °C

Buffer 1 (Administrator)

+04.00 pH
+04.00 pH

+04.00 pH

+04.00 pH
+04.00 pH

O grupo de tampões especial é selecionado como segue:
Parameter setting/Module pH/Cal preset values/Calimatic buffer/Table.

+04.00 pH
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Menu selection

Return to meas

Select: [enter]

Lingua

Parameter setting

Return

Viewing level

Administrator level (All Data) adm
(Operation Data) opl
(All Data) view

Operator level

25.6 °C
7.00 pH

25.6 °C
7.00 pH

Configuração (Parameter setting)
Ativar no modo medição: Pressione a tecla menu para selecionar 
o menu. Selecione “Parameter setting” com as teclas de seta e 
confirme com enter.
Nível Administrador
Acesso a todas as funções, inclusive gravação de senhas. 
Desbloqueio ou bloqueio de funções para o nível Operador.
Nível Operador 
Acesso a todas as funções que foram liberadas no nível 
Administrador. As funções bloqueadas são exibidas em cinza e 
não podem ser editadas (Fig.).
Nível Visualização
Somente exibição. Não é possível editar!

Controle do sistema (System control)

Conjuntos de parâmetros
• Carregar (abrir)
• Salvar

Resumo de Configuração

Dois conjuntos de parâmetros (A e B) podem ser usados no ana-
lisador.  O conjunto de parâmetros ativo no momento é exibido 
no display. Os conjuntos de parâmetros contêm todos os dados 
configurados, exceto:  Tipo de sensor, Opções, Parâmetros de 
controle do sistema. Até 5 conjuntos de parâmetros (1, 2, 3, 4, 5) 
são disponíveis quando um cartão SmartMedia (Opção) é usado.

Cartão de memória (Opção)
• Registro no histórico
• Registro no registrador
• Separador decimal
• Cartão cheio
• Formatar

O menu só aparece com o cartão SmartMedia inserido. 
Certifique-se de que seja um cartão de memória.
não um cartão de atualização.
Os cartões SmartMedia vendidos no comércio precisam ser for-
matados no analisador para que possam ser usados como cartão 
de memória.

Transferir configuração A configuração completa de um analisador pode ser gravada no 
cartão SmartMedia. Isto permite transferir todos os parâmetros 
do instrumento para outros instrumentos com equipamentos 
idênticos (exceção: opções e senhas).

Matriz de controle 
de funções
• Entrada OK2
• Tecla prog. esquerda
• Tecla prog. direita

Selecionar o elemento de controle para as seguintes funções:
- Seleção de conjunto de parâmetros
- Registrador KI (iniciar/parar)
- Menu Favoritos (funções de diagnóstico selecionadas)
- Unical (controlador de sensor totalmente automático)

Hora/data
Descr. do ponto de medição
Ativação de opções
Atualização do software
Logbook (Histórico)
Tabela de tampões
Configuração de fábrica
Introdução do código

Seleção de formato do display, introdução
Pode ser vista a partir do menu de diagnósticos.
È preciso introduzir um número (TAN) para liberar uma opção.
Atualização do software via SmartMedia (cartão de atualização)
Seleção de eventos a serem registrados
Introdução dos tampões adequados para calibração automática
Recuperação dos parâmetros configurados na fábrica
Edição dos códigos de acesso



191

Configuração do display: Módulo FRONT

Registrador de medição
• Base de tempo
• Função zoom
• Indicação máx./mín.

Menu de Configuração

Opção: 2 canais, seleção de variável de processo, início e fim

Idiomas
Display de medição
• Display principal
• Formato do display
• Ângulo de visão

Exibição de valores de medição
-  Seleção de um ou dois valores de medição principais
- Casas decimais

Saída de corrente I1, I2
• Variável
• Curva
• Saída (0/4 - 20 mA)
• Filtro da saída
• Comp. durante mensagens
 - HOLD
  --- Medição atual
  --- Último valor medido
 --- 22 mA fixo
 --- Mensagem 22 mA

2 saídas de corrente, ajustáveis individualmente

Registrador KI Opção: Veja manual detalhado de opções

Saídas e entradas de sinais, contatos: Módulo BASE

Contato K4
• Tipo de contato
• Atraso para ligar
• Atraso para desligar

Falha NAMUR

Contatos K3, K2, K1
• Unidade de medição
- Aviso para manutenção
- HOLD (checagem de função)  
- Valor-limite (ajustável)  
- Contato de lavagem (ajustável)
- Conj. de parâmetros B ativo
- Saída USP
- Registrador KI ativo
- Sensoface
• Controle de alarme (saída de alarme Unical/Uniclean)
• Tipo de contato / Atraso para ligar/desligar

Configuração de fábrica:
K3: Aviso para manutenção, K2: HOLD, K1: Limite

 - Variável, valor-limite, histerese, direção eficaz, ...
 - Interv. de lavagem, preparo, lavagem, entrada no logbook, ...

Entradas OK1, OK2
• Uso de OK1
 - Nível do sinal

Optoacoplador - entradas de sinais
Desl., HOLD (checagem de funções) 
Nível ativo comutável de 10 a 30 V ou < 2 V, resp. Para OK2, veja 
Controle do sistema/Matriz das funções de contr.

Saída de corrente [mA]

“Valor fixo
(22 mA)”

HOLD

22

4

“Último valor 
medido”

HOLD HOLD

“Medição 
 atual”

Comportamento durante exibição de mensagens
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Módulo PHU 3400(X)-110 

Menu de Configuração

Input filter
Sensor data
• Sensor type
• Temperature detection
• Sensoface
• Sensor monitoring
  Details
- Slope
- Zero point
- Sensocheck ref. el.
- Sensocheck glass el.
- Response time
- Calcheck

Exibição de valores medidos:
- Selecionar
- Seleção de Medição / Calibração

Cal preset values
• Calimatic buffer
- Knick CaliMat
- Mettler Toledo
- DIN 19267
- NIST standard / technical
- Hamilton
- Kraft
- Hamilton A / B
- HACH
- Ciba
- Reagecon
- Table
• Drift check
• Cal timer
• Cal tolerance band
• ORP check

TC process medium Selecionar: Off, linear, água ultrapura, tabela

ORP/rH value
• Reference electrode
• ORP conversion to SHE
• Calculate rH with factor

Delta function

Messages
• pH value
• ORP value
• rH value
• Temperature
• mV value
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Unical 9000

Menu de Configuração

Control
Cal preset values
• Measuring module
• Cal buffer 1
• Cal buffer 2
• Cal mode
• Cal timer program

Selecionar método de calibração para controle automático
- Selecionar módulo de medição
- Introd. no menu dependendo do tipo de sensor selecionado

Checagem / Ajuste
Início automático do programa após expirar tempo

On / Off (calibração automática)

Time control
• Fixed interval
• Week program

Selecionar programa (Limpeza, Cal. 2 pontos, ..., Off ) e intervalo
Seleção de até 10 programas por dia da semana
A configuração para cada programa é:
modo (partida individual / intervalo), horas de início e fim.
Os dias da semana configurados podem ser copiados.

Program flow Configuração de sequências detalhadas do programa
(Limpeza, Calibr. 1 ponto, Calibr. 2 pontos, Pausa, Usuários 1 e 2 - 
para configuração personalizada)

Installation
• Meas. procedure
• External control (DCS)

- DCS inputs (36/39)
- M/S input (42/43)
- A/M input (40/41)
- DCS output 34
- DCS outputs (31...34)
• Sensor detection
• Immersion lock
• Access manual control
• Probe
- Probe type
- Max. move time
- Sealing water
- Cavity rinsing
- Check interval
- Maintenance interval
• Rinse water
- Monitoring

Para primeira partida ou mudança de configuração
Contínua (sonda sempre no processo) / Curto tempo
Quando controladores externos como SiMatic® são usados
Configurar nível ativo do sinal (10 ... 30 V ou < 2 V)
Entradas de controle
Entrada de controle Medição/Serviço

Medição / Alarme
Seleção de tipo de comutação (Norm. Aberto, Norm. Fechado)
Monitoração como proteção de desmontagem

Código de acesso de 4 dígitos; acesso pelo menu de manutenção

Off / Valor de processo / Temperatura

• Media adapter
- Port I
- Medium
- Displaced volume
- Residual volume
- Monitoring
- Setpoint
- Adm. deviation

Uso: Bomba de dosagem / Off
Tampão 7,00
25 / 50 / 75 / 100 ml
0 / 250 / 500 ml
Valor de processo / Temperatura / Off
7,00 pH (default)
00,50 pH (default)
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Módulo PHU 3400(X)-110

Menu de Calibração (Manual)

Calimatic
Entry of buffer values
Product calibration
Data entry
ORP calibration

Unical 9000

Menu de Configuração

• Additional media
- Additional medium 1
- Medium
- Monitoring
- Setpoint
- Adm. deviation

- Additional medium 2
- Medium
- Monitoring
- Setpoint
- Adm. deviation

On/Off
Ar de purga _ _ _ _ _
Valor de processo / Temperatura / Off
7,00 pH (default)
00,50 pH (default)

On/Off
Fluido auxiliar _ _ _ _ _
Valor de processo / Temperatura / Off
7,00 pH (default)
00,50 pH (default)

• Start-up Yes/No
Veja se os tubos entre o adaptador de fluido e a sonda estão 
cheios de fluido de calibração

• Media adapter
- Port II
- Medium
- Displaced volume
- Residual volume
- Monitoring
- Setpoint
- Adm. deviation

Uso / Bomba de dosagem / Off
Tmpão 4,01
25 / 50 / 75 / 100 ml
0 / 250 / 500 ml
Valor de processo / Temperatura / Off
7,00 pH (default)
00,50 pH (default)

- Port III
- Medium
- Displaced volume
- Residual volume
- Monitoring
- Setpoint
- Adm. deviation

Uso: Válvula de limpeza / Bomba de dosagem / Off
Solução de limpeza
25 / 50 / 75 / 100 ml
0 / 250 / 500 ml
Valor de processo / Temperatura / Off
9,21 pH (default)
00,50 pH (default)

• System forecast Off/On:  
Monitoração de cursos da sonda para manutenção preditiva de 
Ceramat e SensoGate
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Unical 9000
Unical status
Unical network diagram
System forecast

Current source Saída de corrente configurável 0 ... 22 mA

Menu de manutenção

Módulo BASE

Módulo PHU 3400(X)-110

Sensor monitor 
Temp probe adjustment

Entrada de pH / ORP, RTD, Temp, Impedância de eletr. vidro + ref..
Compensação do comprimento do fio

Message list 
Point of meas description 
Logbook 
Device description

Lista de todas as mensagens de alerta e falha 

Versão do hardware, n.° de série, (Módulo) Firmware, Opções

Menu de Diagnósticos

Módulo FRONT

Module diagnostics
Display test
Keypad test

Módulo BASE

Module diagnostics
Input/output status

Módulo PHU 3400(X)-110
Module diagnostics
Sensor monitor
Cal record
Cal record ORP
Sensor network diagram PH
Statistics

Testes de funções internas
Mostra valores medidos no momento pelo sensor
Dados do último ajuste / da última calibração
Dados do último ajuste / da última calibração de ORP
Gráfico de parâmetros do sensor
Mostra a primeira calibração e desvios das últimas 3 calibrações

Controle da Sonda

Start probe maintenance
Manual control

Single step control 
Probe wear

Execução do programa de serviço, é possível calibrar
Acesso a todos elementos de controle, exige código de acesso 
(Nível Admin.  / Configuração / Unical 9000 / Instalação)
Possibilidade de testar os fluxos dos programas
Reinicialização dos contadores de checagem / manutenção
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A 
Adaptador de fluidos (Unical 9000) ...................................................................................87
Adaptador de fluidos (Uniclean 900) .............................................................................. 113
Água de lavagem ......................................................................................................................86
Água de selagem (configuração Unical) ...........................................................................85
Água de selagem (configuração Uniclean)................................................................... 112
Ajuste de tolerância (menu) ...........................................................................................38, 41
Ajuste de tolerância .............................................................................................................. 144
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Ícone

TC

∆

man

Explicação importante sobre ícones 
 para o módulo PHU 3400(X)-110 

O analisador está no modo medição.

O analisador está no modo calibração.  
Modo HOLD ativo para o módulo que está sendo calibrado.

O analisador está no modo manutenção. Modo HOLD ativo.

O analisador está no modo configuração. Modo HOLD ativo.

O analisador está no modo diagnóstico.

HOLD. O contato NAMUR “HOLD” está ativo (ajuste de fábrica: Módulo BASE, Contato K2,  
contato Normalmente Aberto). Saídas de corrente como configuradas: 
• Medição de corrente: O valor medido da corrente aparece na saída de corrente
• Último valor usado: O valor medido da corrente é mantido na saída de corrente
• Fixada em 22 mA: A saída de corrente fica em 22 mA

Calibração – A etapa 1 de calibração do produto foi executada. 
O analisador está esperando os valores de amostra.

Calibração em andamento

No display de texto normal na frente da linha de menu:
Acesso ao próximo nível de menu com enter

No display de texto normal na frente da linha de menu quando o acesso via nível Operador 
está bloqueado pelo Administrador. 

Indica o slot do módulo (1, 2 ou 3), permitindo uma clara atribuição de valor medido/exibi-
ção de parâmetro em caso de tipos idênticos de módulos.

Indica o conjunto de parâmetros ativo. (O analisador permite configurar dois conjuntos de 
parâme tros A e B. Até 5 conjuntos podem ser acrescentados usando as funções adicionais e 
o cartão SmartMedia.)

Falha. O contato NAMUR “falha” está ativo (ajuste de fábrica: Módulo BASE, Contato K4, con-
tato Norm. Fechado). Para ver mensagem de erro, abra o menu “Diagnostics / Message list”.
Manutenção. O contato NAMUR "aviso para manutenção” está ativo (ajuste de fábrica: 
Módulo BASE, Contato K2, contato Normalmente Aberto).  
Para ver a mensagem de erro, abra o menu “Diagnostics / Message list”.   

  S
in

ai
s 

N
A

M
U

R

A compensação de temperatura do fluido de processo está ativa (Linear/Água ultrapura/
Tabela)

A função delta está ativa (Valor da saída = valor medido – valor delta)

Introdução manual de temperatura

Explicação dos ícones
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Ícone Explicação importante sobre ícones  
para o controlador de sonda

A sonda está na posição de MEDIÇÃO (PROCESS).

A sonda está na posição de manutenção (SERVICE).

Água de lavagem ativa.

Bomba de dosagem na porta I do adaptador de fluido ativa.

Bomba de dosagem na porta II do adaptador de fluido ativa.

Fluido adicional 1 ativado.

Fluido adicional 2 ativado.

Bomba de dosagem na porta III do adaptador de fluido ativa.

Válvula na porta III ativa.

Sonda na posição de manutenção (SERVICE).

Sonda mudando de posição.

A sonda está na posição de MEDIÇÃO (PROCESS).

Explicação dos ícones
Explicação dos ícones
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