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Sobre este Manual

1.1 Símbolos

Referências  
cruzadas

Ajuda com referência cruzada para mais 
informações.

As instruções de segurança precisam 
ser respeitadas para sua própria segu-
rança. A desobediência a estas instru-
ções poderá causar acidentes.

Notas que dão informações importantes 
que devem ser rigorosamente obedecidas 
ao usar o instrumento.

Quando um tecla é mostrada, sua função 
é explicada.

Os dados mostrados são acompanhados 
de informações ou instruções de opera-
ção; A cor cinza indica texto piscando no 
display.



E-6

Nomes dos 
instrumentos

Por praticidade, os Indicadores de Pro-
cesso Modelos 830 (X) R, 830 (X) S1 e 830 
(X) S2 são chamados simplesmente de 
Indicadores de Processo, indicador ou ins-
trumento, neste manual.

Marcas  
registradas 

Os nomes seguintes são marcas registra-
das. Por praticidade esses nomes são mos-
trados sem o símbolo de marca registrada 
neste manual.
• HART®
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2 Segurança

2.1.  Não Deixe de Ler e Observar as Instruções Seguintes!

O instrumento foi desenvolvido, fabricado e testado 
de acordo com as normas constantes na Declaração 
de Conformidade da União Europeia. 
O instrumento saiu da fábrica em condições técnicas 
totalmente seguras. 
Todavia, ao operar o instrumento, certas condições 
podem ser perigosas para o operador ou podem 
danificar o instrumento.

Poderá haver algum problema na proteção do ins-
trumento quando, por exemplo:
• o instrumento apresentar algum sinal visível de 

dano 
• o instrumento não conseguir executar a função 

desejada. 
• após armazenamento prolongado sob temperatu-

ras acima de 70 °C e/ou muita umidade.
• após severos estresses durante o transporte  

Antes de recolocar o instrumento em operação, é 
preciso executar uma série de testes profissionais.
Esses testes precisam ser realizados pelo represen-
tante Knick.

CUIDADO!
Sempre que for notada alguma evidência de altera-
ção na proteção do instrumento, ele deverá ser desa-
tivado e protegido contra operação não intencional.
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AVISO!
Os Indicadores de Processo Modelos 830  
X R, 830 X S1 e 830 X S2 são aprovados 
para áreas classificadas. 
Antes do comissionamento, é preciso cer-
tificar-se de que as conexões com outros 
equipamentos, incluindo cabos e fios, 
sejam admissíveis.
As condições em 60079-14 precisam ser 
observadas.
As especificações dadas no Certificado de 
Exame de Tipo UE precisam ser observa-
das.

AVISO!
Observe os valores limites admissíveis (ver 
"Condições de Uso" e "Dados Elétricos / 
Uso em Áreas Classificadas".)
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3 Descrição

3.1 Aplicação

Os instrumentos são para medição e indi-
cação de malhas de corrente de 0 (4) ... 
20 mA. A energia auxiliar é tomada da 
malha de corrente. Os relés de saída, que 
funcionam como chaves de limite mínimo 
e limite máximo, são disponíveis como 
opcionais (tipos S1 e S2). 

Os instrumentos são aprovados para ope-
ração em áreas classificadas. Os instru-
mentos são instalados em Zona 1 ou 2, a 
malha de medição pode ser conectada 
em Zona 0.

Tipo S1/S2 O indicador deve ser instalado em painel 
de controle ou num outro instrumento. 
Tem proteção IP 65 (no frontal e entre 
frontal e painel de controle) e IP 20 (lado 
posterior). 

Tipo R O instrumento é protegido por um aloja-
mento robusto para montagem em super-
fície, com proteção IP 65. Pode ser usado 
em área externa.
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3.3 Descrição de Opcionais

Opcional Descrição Tipo Observação

119 Prensa-cabo extra para 
derivação

R

290 2 saídas mín./máx. só para 
modelos 830 (sem proteção 
contra explosão)

S1/S2 60 Vcc, 350 mA

291 2 saídas mín./máx. só para 
modelos 830 X (com prote-
ção contra explosão)

S1/S2 60 Vcc, 150 mA, 
0,7 W / 0,35 W

3.2 Características Técnicas

• 3 tipos de alojamento.
• Disponíveis com saídas mín./máx.
• Display configurável livremente.  

O parâmetro indicado é proporcional à 
corrente.

• Display digital.
• Bargraph adicional para visualização 

imediata da faixa.
• Span de até 10 000 contagens.



E-11

Po
rt

ug
uê

s

4 Montagem e Desmontagem

4.1 Conteúdo do Pacote / Desembalagem do Instrumento

Desembale o instrumento com cuidado. 
Veja se está completo e não danificado.
O volume deve conter: 
• Indicador de processo
• Jogo de símbolos convencionais 
• 20 símbolos de unidade
• 5 etiquetas em branco 
• manual do usuário 
• certificado de testes

Tipo S1 • Complementando: 2 suportes deslizan-
tes para fixação do painel 

4.2 Instalação dos Tipos S1/S2

Afixação da Etiqueta de Símbolo.

• Destaque a etiqueta selecionada.
• Cole-a no quadrado abaixo do display.

Antes de instalar o indicador, deve-se 
afixar a etiqueta de símbolo selecionada 
(ver "Acessórios", page E-50).
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Instalação do Indicador
Para instalar o indicador é necessário o 
seguinte: 
• 1 chave de fenda de 3,5 mm 

Proceda como segue:

Tipo S1 • Retire os dois retentores deslizantes do 
canal. (Para isso, force a aba protuberan-
te para fora.)

• Empurre o indicador pelo frontal para 
dentro do recorte no painel.

• A gaxeta deverá ficar bem firme no lugar.
• Encaixe os dois retentores deslizantes no 

canal até o fim.
• Fixe o indicador usando as duas barras 

roscadas.

Tipo S2 • Empurre o indicador pelo frontal para 
dentro do recorte no painel.

• A gaxeta deverá ficar bem firme no lugar.
• Retire os dois suportes de fixação. Solte 

o parafuso recartilhado se necessário.
• Fixe o indicador usando os parafusos 

recartilhados.
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4.3 Instalação do Tipo R

Afixação da Etiqueta de Símbolo.

• Destaque a etiqueta selecionada.
• Cole a etiqueta no quadrado da plaqueta 

de especificação (ver Fig. 5.6).

Fixação do Indicador

Para montar o indicador é necessário o 
seguinte:
• 1 chave de fenda
• 2 parafusos (p. ex., M4 EN ISO 1207, não 

inclusos)
Proceda como segue:
• Solte os 4 parafusos da tampa e retire 

a tampa.
• Insira um parafuso (p. ex., M4 EN ISO 

1207) em cada um dos 2 furos de 
montagem e aperte-os para fixar o 
instrumento.

• Coloque e parafuse a tampa no aloja-
mento.

Antes de instalar o indicador, deve-se 
afixar a etiqueta de símbolo selecionada.  
(Ver “Accessories” on page E-50.)

ATENÇÃO!
Proteja contra eletricidade estática quando 
a tampa for/estiver aberta!



E-14

5 Instalação

5.1 Informações sobre a Instalação

Tipo S1/S2

AVISO!
A instalação/desinstalação do instrumento 
deverá ser feita por técnicos qualificados e 
treinados de acordo com este manual e as 
respectivas leis vigentes.
Não deixe de observar as especificações 
técnicas e os valores de entrada durante a 
instalação!

O indicador possui opcionalmente relés de 
saída para limite mínimo e máximo.
Valores nominais: 
• Opcional 290: máx. 60 Vcc, 350 mA 
• Opcional 291: máx. 60 Vcc, 150 mA  

0,7 W / 0,35 W

Para conectar o indicador, é preciso 
remover a tampa.

Tipo R

ATENÇÃO!
Proteja contra eletricidade estática quando 
a tampa for/estiver aberta!
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5.2 Conexões 

Entradas de medição, saídas mín./máx., 
equalização de potencial: 
fio sólido ou flexível, 
0,2 mm² – 2,5 mm²
flexível, com terminal ilhó,  
com ou sem luva plástica:  
0,25 mm² – 2,5 mm²
Torque: 0,5 Nm – 0,6 Nm

1  entrada –  
(0 ... 20 mA,  
4 ... 20 mA) 

2  entrada + 
(4 ... 20 mA) 

3  entrada + 
(0 ... 20 mA) 

5  saída mín. –  
6  saída mín. +
n.c.  não conectado 
7  saída máx. –
8  saída máx. +  

Fig. 5.1 Arranjo de terminais com plaqueta de especificação  
                   (exemplo)

Os terminais 5, 6, 7, 8 são conectados 
apenas para o Opcional 290 ou 291.

Tipo S1  Bitolas Máximas dos Condutores

Tipo S1  Arranjo de Terminais

 

En
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5.2 Connection

 

S1/S2 version Maximum cable diameters

 

- Measuring inputs, min/max outputs, 
EP:
- up to 1.5 mm

 

2

 

 finely stranded
- up to 2.5 mm

 

2 single wire

Terminal assignments S1 version

Fig. 5.1 Terminal assignments with rating plate (example)

1 - input 
(0 - 20 mA, 
4 - 20 mA)

2 + input 
(4 - 20 mA)

3 + input 
(0 - 20 mA)

5 - min output
6 + min output
n.c. not connec-

ted
7 - max output
8 + max output

Terminals 5, 6, 7, 8 are only connected 
for Option 290 or 291.
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Tipo S2  Arranjo de Terminais

Fig. 5.2 Arranjo de terminais com plaqueta de especificação  
  (exemplo)

1  entrada – 
(0 ... 20 mA,  
4 ... 20 mA)  

2  entrada +  
(4 ... 20 mA) 

3  entrada + 
(0 ... 20 mA) 

5  saída mín. –
6  saída mín. +
7  saída máx. –
8  saída máx. +

Os terminais 5, 6, 7 e 8 são conectados 
apenas para o Opcional 290 ou 291.

Entradas de medição, saídas mín./máx., 
equalização de potencial:
Fio sólido:
2 x 0,5 mm² – 2,5 mm²
Fio flexível, com terminal ilhó não isolado:  
2 x 0,5 mm² – 1,5 mm²
Flexível, com terminal ilhó isolado:  
2 x 0,5 mm² – 0,75 mm²
Torque: 0,4 Nm máx.

Tipo S2  Bitolas Máximas dos Condutores
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Tipo R  Bitolas Máximas dos Condutores

Fig. 5.3 Arranjo de terminais

1 entrada –  
0 ... 20 mA,  
4 ... 20 mA)

2 entrada +  
4 ... 20 mA) 

3 entrada +  
0 ... 20 mA) 

4 Não conectado

1

2

3

4

Com Opcional 119, o terminal 4 pode ser 
usado para conectar a segunda linha de 
corrente, ver Fig. 5.5.

Entrada de medição, equalização de 
potencial
Fio sólido: 
2 x 0,5 mm² – 2,5 mm²
Fio flexível com terminal ilhó não isolado:  
2 x 0,5 mm² – 1,5 mm²
Fio flexível com terminal ilhó isolado:  
2 x 0,5 mm² – 0,75 mm²
Torque: 0,4 Nm máx.

Tipo R  Arranjo de Terminais
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Fig. 5.4 Conexão com um cabo (4 ... 20 mA)

Fig. 5.5  Conexão com derivação, 2 cabos (4 ... 20 mA)  
para o Opcional 119

D-18      Installation

Abb. 5.4 Anschluß mit einem Kabel (4 ... 20 mA)

Abb. 5.5 Anschluß als Abzweigdose mit zwei Kabeln 
(4 ... 20 mA) für Option 119

D-18      Installation

Abb. 5.4 Anschluß mit einem Kabel (4 ... 20 mA)

Abb. 5.5 Anschluß als Abzweigdose mit zwei Kabeln 
(4 ... 20 mA) für Option 119
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Plaqueta de Especificação

Fig. 5.6 Plaqueta de especificação (exemplo)

1 Plaqueta de 
especifica-
ção externa

2 Plaqueta de 
especifica-
ção interna

3 Símbolo de 
unidade 

1

2

3
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6 Comissionamento
6.1 Checklist (Lista de Controle)

ATENÇÃO!
Antes de comissionar o instrumento, são 
necessários os seguintes requisitos:
• O instrumento não pode apresentar 

nenhum dano.
• Ao recomissionar o instrumento após 

um reparo, é precisar executar uma série 
de testes profissionais de acordo com a 
norma EN 61010-1.

• Certifique-se de que o instrumento esteja 
configurado de acordo com os periféricos 
conectados.

• Todas as fontes de tensão e corrente 
conectadas precisam corresponder aos 
dados técnicos do instrumento.

• Antes do comissionamento, é preciso cer-
tificar-se de que as conexões com outros 
equipamentos, incluindo cabos e fios, 
sejam admissíveis. 

• As condições em 60079-14 precisam ser 
observadas. 

• As especificações dadas no Certificado 
de Exame de Tipo UE precisam ser obser-
vadas.

O instrumento deverá ser comissionado por técnicos treinados de 
acordo com este manual e as respectivas leis vigentes.
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6.2 Configuração Básica de Parâmetros

Os seguintes parâmetros são configurados na fábrica:

Após ser conectado à malha de corrente,  
o indicador estará pronto para operação.

2 segundos após a aplicação da corren-
te, é feito um teste de segmentos por  
3 segundos.

Parâmetro Valor Observação

Span 0 – 100,0 4 – 20 mA

Bargraph 4 – 20 4 – 20 mA, bargraph paralelo 
ao display

Relé de saída mín. 20,0
máx. 80,0

Somente para Opcionais 
290/291

Contato normalmente 
fechado

n/c

Histerese 0

Atraso de ativação 2 s

Piscação do display Y FL
(piscação ativa)

Senha (passcode) 0000 Não exige senha
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7 Operação

7.1 Operação Usando o Teclado do Instrumento

Tipo S1/S2

Fig. 7.1 Vista frontal 

Tipo R

Fig. 7.2 Vista frontal sem a tampa

1 Teclado
2 Símbolos  
    de unidade
3 Display

1

par

span

mA

1 Teclado
2 Display
3 Plaqueta de  
    especificação

1

3 2

enter

3 2



E-23

Po
rt

ug
uê

s

7.2 Display

Fig. 7.3 Display

1 Número de  
7 segmentos

2 Ponto decimal
3 Atraso de ativação  

em segundos
4 Contato de limite 

n/c, n/o
5 Ajustando
6 Início da escala 4 mA
7 Início da escala 0 mA 

fim da escala 20 mA
8 Acima da faixa do 

bargraph
9 Bargraph
10 Abaixo da faixa do 

bargraph
11 Modo parâmetros 

ativo
12 Histerese
13 Sinal
14 Limite inferior
15 Limite superior

1 2

8910

11
12
13
14
15

7
6
5
4
3
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7.3 Funções do Teclado

Menu de Parâmetros

Submenu

• Iniciar/terminar o modo parâmetro.

• Selecionar o submenu.
• Contar o dígito selecionado em ordem 

progressiva.

• Selecionar o dígito.

• Confirmar o submenu selecionado ou 
• Confirmar o valor introduzido

• Desfazer a última introdução e voltar 
para o parâmetro anterior.

• Selecionar o parâmetro.
• Para introdução numérica: contagem 

progressiva. Para o primeiro dígito:  
configurar o sinal negativo.

• Selecionar o dígito.

• Confirmar a introdução – o parâmetro 
seguinte é indicado.
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Modo Medição

• Alternar o display entre início 
e fim da escala

• Mostrar a corrente da malha
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7.4 Estrutura de Menus

Pressionar  
por 2 s

Modo 
medi-
ção

Menu "min S.CON" 
Configurar o contato de 
limite mínimo (opcional).

Menu SPAN 
Configurar o span para 
o display digital e o 
bargraph.

Menu "max S.CON" 
Configurar o contato de 
limite máximo (opcional)

END
Sair do modo parâme-
tros, voltar para o modo 
medição.

CODE
Configurar senha.

INIT
Recuperar todos os 
parâmetros de fábrica 
(default)

Fig. 7.4 Estrutura de menus

Modo Parâmetro

 Menu parâmetros Submenus

Menu ADJ 
Ajustar os pontos de  
referência internos  
de 4 e 20 mA.
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7.5 Saídas Mín./Máx.

O estado atual da saída é mostrado.

Os Indicadores de Processo S1/S2 possuem 
opcionalmente 2 relés de saída, um con-
tato para limite mínimo e outro para limi-
te máximo (ver “Overview of Options” on 
page E-10).

O valor limite, a histerese, o atraso de ati-
vação, os contatos mín./máx. e a piscação 
do display são configuráveis pelo usuário 
(ver “S.CON Menu” on page E-36).
• Valor limite como desejado
• Histerese 0 – 9999 contagens
• Atraso de ativação 0 – 9999 s 
• Normalmente fechado (n/c)  

ou normalmente aberto (n/o)
• Piscação do display (Y/no)

Quando a corrente atinge o limite mín. ou 
máx. , "min" ou "max", respectivamente, 
pisca no display.

Após expirar o atraso de ativação, "min" 
ou "max" é exibido permanentemente, os 
números no display digital ficam piscando 
e a saída correspondente é ativada. 

O display só pisca se configurado como  
"Y FL" (ver  page E-38).
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Essas saídas são relés a semicondutor pola-
rizadas flutuantes.

Quando o valor medido cai abaixo do ou 
ultrapassa o setpoint, mas ainda se encon-
tra na faixa de histerese, o display mostra 
"hyst".

Quando o valor medido cai abaixo do ou 
ultrapassa o setpoint mais a histerese, a 
piscação para e a saída mín./máx. chaveia 
de volta.

• Os relés bloqueiam-se com correntes  
< 0,3 mA ou < 3,8 mA, resp., ou > aprox. 
24 mA.

• Queda de tensão quando chaveado:  
aprox. 0,5 V

• Durante a configuração de parâmetros 
os estados das saídas mín./máx. ficam 
congelados.
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• Ativar o modo parâmetros.
• Pressionar e segurar a tecla por 2 s.

Após 2 segundos, o indicador muda para 
o modo parâmetros e o primeiro item do 
menu de parâmetros é mostrado.

Se tiver configurado uma senha, este dis-
play aparece por 2 segundos (ver “CODE 
Menu” on page E-43). 

• Entrar com a senha e confirmar.

O indicador está no modo parâmetros.

Se nenhuma tecla for pressionada por 10 
minutos, o indicador voltará automatica-
mente para o modo medição.

7.6 Configuração de Parâmetros
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Menu de Parâmetros

No menu de parâmetros há 7 submenus.

• Selecione o submenu.

Menu SPAN
Configure o span para o display digital e 
o bargraph. 

Menu "min S.CON"
Configure o limite mínimo, a histerese, o 
atraso de ativação, os contatos (opcional) 
e a piscação do display. 

Menu "max S.CON"
Configure o limite máximo, a histerese, o 
atraso de ativação, os contatos (opcional) 
e a piscação do display. 

Menu ADJ 
Ajuste os pontos de referência internos de 
4 e 20 mA. 

INIT
O indicador recupera automaticamente 
os valores de fábrica. Todos os parâme-
tros configurados são perdidos (exceto a 
senha)!
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CODE 
Introduza a senha.
A senha protege contra intervenções não 
autorizadas. 

END 
Volte para o modo medição.

Os menus são mostrados ciclicamente.

• Ative o menu selecionado.

• Saia do menu de parâmetros ou
• Cancele a introdução.
O valor editado não será armazenado.  
O dados anteriores do menu reaparecem.
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Menu SPAN

Configuração Span do Display Digital

• Ative o modo parâmetros.
• Pressione e segure a tecla por 2 s.

• Selecione o menu SPAN e confirme.

O início e o fim da escala são definidos 
pelo usuário para qualquer valor na faixa 
de 0 000 a ± 9 999 contagens.
O span pode ser de até 10 000 contagens.

• Introduza o início da escala em 4 mA  
(0 mA) para o display digital.

O ponto decimal será configurado 
posteriormente. 

• Selecione e edite os dígitos.

Para um valor negativo, mover para os 
dígitos mais significativos até que apareça 
o sinal negativo.

• Confirme com enter.
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• Introduza o fim da escala em 20 mA  
para o display digital.

• Selecione e edite os dígitos. 

O valor numérico e o sinal são 
configuráveis.

• Confirme com enter.

O ponto decimal pode ser para 0 a 3 casas 
(dP-0 a dP-3). O número representa a posi-
ção do ponto decimal.

• Configure o ponto decimal. 

• Confirme com enter.
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Configuração do Span do Bargraph

Span do bargraph: 
4 – 20 / 0 – 20 ou FrEE

O span do bargraph é configurado para 
4–20 mA ou 0–20 mA, respectivamente.

• Mude para configuração livre (FREE).

O início e o fim do bargraph podem ser 
configurados como desejado.

• Confirme com enter.

• Configure o valor inicial do span do 
bargraph.

• Selecione e edite os dígitos. 

• Cheque a configuração.

• Confirme com enter.
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• Configure o valor final para o span do 
bargraph.

• Selecione e edite os dígitos. 

• Cheque a configuração.

• Confirme com enter.

• Fim do menu SPAN

• Saia do menu de parâmetros ou 

• Avance até o fim (END) e confirme a 
saída do menu de parâmetros.
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Menu S.CON
mín. / máx.

Configuração do Valor Limite (Setpoint)

O menu S.CON só é mostrado quando o 
indicador possui o Opcional 290 ou 291.

• Ative o modo parâmetros.
• Pressione e segure a tecla por  

2 segundos.

• Selecione o menu S.CON e confirme.

O menu S.CON fica disponível para o 
contato mín. e o contato máx.
A sequência de configuração é igual em 
ambos os menus. Aqui, mostramos apenas 
a configuração do contato mín.

• Ajuste o limite mínimo e confirme.

Configuração da Histerese

• Configure uma histerese de 0 a 9 999 
contagens e confirme.
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Fig. 7.5 Histerese

    Configuração de Atraso de Ativação

On

Off

Histerese

Setpoint máx. Valor medido

Valor medidoSetpoint mín.

On

Off

• Configure um atraso de ativação entre  
0 e 9 999 segundos e confirme.

Fig. 7.6 Atraso de ativação

Histerese

TempoSetpoint

Atraso

Setpoint

On

Off
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Configuração dos  Contatos Mín./Máx.

Configuração da Piscação do Display

• Contato normalmente fechado (n/c).
A linha inferior piscando mostra o valor 
atualmente ativo.

• Contato normalmente aberto (n/o).

• Mude a configuração na linha principal 
(superior).

• Confirme a mudança.
Na próxima vez que o menu for aberto, 
a modificação aparecerá na linha inferior 
do display.

• Ative (Y FL) ou desative (no FL) a pisca-
ção do display. Com "Y FL", o valor medi-
do pisca quando o valor limite ajustado 
(setpoint) é ultrapassado.

Com "no FL", o valor não pisca quando o 
limite é ultrapassado.

• Edite a piscação do display.

• Confirme a mudança.
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• Fim do menu S.CON para o contato de 
limite mínimo. 

• Saia do menu de parâmetros.
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• Ative o modo parâmetros.
• Pressione e segure a tecla por 2 s.

• Selecione o menu ADJ e confirme. 
• Ajuste os pontos de referência internos 

de 4 e 20 mA em relação aos valores 
correspondentes do transmissor.

O indicador possui referências internas 
de 4 mA e 20 mA altamente precisas com 
as quais os valores de início e fim do span 
possam ser relacionados.

Se o transmissor fornecer valores de 
corrente levemente diferentes para o início 
e fim da escala (por exemplo, erro de offset 
do transmissor), isso poderá causar desvio 
no valor desejado no display.
O menu ADJ permite ajustar referências 
internas para as correntes realmente 
fornecidas pelo transmissor. Isso evita, por 
exemplo, que erros de offset influam no 
valor mostrado.

Menu ADJ

• Configure o transmissor para 4 mA  
(início da escala)
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• Confirme com enter.
Após aprox. 15 segundos o valor real da 
corrente medida pelo indicador é exibida.

A linha inferior pisca até que o indicador 
seja ajustado para o valor especificado. 

• Repita este procedimento com a 
corrente de 20 mA (fim da escala).

• Fim do menu ADJ 

• Saia do menu de parâmetros.
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• Ative o modo parâmetros.
• Pressione e segure a tecla por 2 s.

• Selecione o menu INIT e confirme. 
Os parâmetros do indicador recuperam os 
valores de fábrica.

Todos os parâmetros configurados são 
perdidos (exceto a senha)!

• Para executar INIT, pressione e segure 
sua tecla por 5 segundos.

O bargraph move-se durante o 
procedimento.

• Após aprox. 20 s, o display pisca.
O parâmetros recuperaram os valores de 
fábrica.

• Saia do menu de parâmetros.

Menu INIT
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• Ative o modo parâmetros.
• Pressione e segure a tecla por 2 s.

• Selecione o menu CODE e confirme.
Pode-se criar uma senha (passcode) para 
bloquear a configuração de parâmetros 
e proteger o indicador contra operações 
indevidas.

• Introduza a senha desejada.

• Selecione e edite os dígitos.

• Para confirmar o valor, pressione e 
segure esta tecla por 5 segundos (até 
CODE começar a piscar).

Com a senha 0000, a proteção por senha 
é desabilitada.

• Fim da criação de senha. 

• Saia do menu de parâmetros.

Se perder/esquecer a senha, o instrumento 
terá que ser enviado para o fornecedor.

Menu CODE
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• Selecione END e confirme —  
volta para o modo medição.

END
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A mensagem de erro é mostrada alterna-
damente com o valor medido.
Se o valor medido não puder ser determi-
nado, o display mostrará apenas traços.
Se ocorrer mais de um erro, a mensagem 
de maior prioridade será mostrada primei-
ro (mais alta prioridade = 1).

Mensagem 
de erro

Prio-
ridade

Erro Solução

Er.01 3 Corrente da malha  
< 3,8 mA 
ou  
Corrente da malha  
< 0,3 mA

Cheque a corrente da 
malha e corrija o erro.

Er.02 3 Corrente da malha  
> 22 mA

Cheque a corrente da 
malha e corrija o erro.

Er.03 2 Conversor AD superexci-
tado, corrente da malha  
> aprox. 24 mA

Cheque a corrente da 
malha e corrija o erro.

Er.04 6 Span > 10 050 contagens Ajuste os valores.

Er.05 5 Faixas do display  
ultrapassadas

Ajuste os valores.

8 Problemas e Soluções
8.1 Mensagem de Erro

Modo Medição
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Menu ADJ

Introdução de Senha

Mensagem 
de erro

Prio- 
ridade

Erro Solução

Er.06 1 Erro na EEPROM Envie o instrumento 
para reparo.

Er.10 4 A conexão da entrada não 
corresponde à configura-
ção de parâmetros.
Exemplo: Entrada entre os 
terminais 1 e 2 (4 - 20 mA) 
e parâmetros configurados 
para 0 - 20 mA

Refaça as conexões 
de entrada ou 
reconfigure os 
parâmetros.

Mensagem 
de erro

Prio- 
ridade

Erro Solução

Er.07 3 Ajuste de corrente instável,  
desvio ≥ ± 2 µA/s

Cheque a corrente 
da malha e mante-
nha-a constante até 
terminar o ajuste.

Er.08 3 Ajuste de corrente inváli-
do, desvio a 4 mA > ± 0,2 
mA ou a 20 mA > ± 0,4 mA

Cheque a corrente 
da malha e corrija 
o erro.

Mensagem 
de erro

Prio- 
ridade

Erro Solução

Er.09 3 Senha inválida Reintroduza a senha.
Se perder a senha, 
envie o instrumento 
ao fornecedor.
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Com as mensagens de erro Er.01 e Er.03,  
o menu de parâmetros é bloqueado.

Com as mensagens de erro Er.01, Er.03, 
Er.06 e Er.10, as saídas mín./máx. são 
bloqueadas.
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Para remover poeira, sujeira e manchas, as 
superfícies externas do instrumento podem 
ser limpas com um pano úmido e sem fiapos.
Use um produto de limpeza doméstico não 
agressivo, se necessário.

9 Manutenção e Limpeza

9.1 Manutenção

9.2 Limpeza

Os Indicadores de Processo não precisam de 
manutenção.

Tipo R:
ATENÇÃO!
Proteja contra descarga de eletricidade está-
tica quando a tampa for/estiver aberta!
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Descrição de modelos N.º de 
Referência

Indicador de Processo Modelo 830 S1 em alojamento para 
montagem em painel, com jogo de símbolos convencionais

830 S1

Indicador de Processo Modelo 830 X S1, intrinsecamente 
seguro, em alojamento para montagem em painel, com jogo 
de símbolos convencionais

830 X S1

Indicador de Processo Modelo 830 S2 em alojamento para 
montagem em painel, com jogo de símbolos convencionais

830 S2

Indicador de Processo Modelo 830 X S2, intrinsecamente 
seguro, em alojamento para montagem em painel, com jogo 
de símbolos convencionais

830 X S2

Indicador de Processo Modelo 830 R em alojamento p/ mon-
tagem em superfície, com jogo de símbolos convencionais 

830 R

Indicador de Processo Modelo 830 X R, intrinsecamente 
seguro, em alojamento para montagem em superfície, com 
jogo de símbolos convencionais

830 X R

Descrição Tipo N.º de 
Referência

Prensa-cabo extra para derivação R 119

2 saídas mín./máx. (60 Vcc, 350 mA), só para 
modelos 830 (sem proteção contra explosão)

S1/S2 290

2 saídas mín./máx. (60 Vcc, 150 mA, 0,7 W / 0,35 
W), só p/ modelos 830 X (intrinsecamente seguro)

S1/S2 291

10 Apêndice

10.1 Linha de Produtos

Instrumentos

Opcionais
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Acessórios

Fig. 10.1 Jogo de símbolos de unidades convencionais

Descrição Tipo N.º de 
Referência

Símbolos de unidades de medida S1/S2/R ZU 0129

Kit para montagem em tubo R ZU 0154

Configuração de parâmetros 
conforme requisitos do cliente

S1/S2/R ZU 0365
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10.2 Especificações

Generalidades

Fabricante Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Nome e Modelo Indicador de Processo 830 (X)

Visualização e monitoração de sinais de malhas de 0-20 mA ou 4-20 mA

Tipo S1 Tipo S2 Tipo R

Montagem Painel de controle Painel de controle Superfície

Material Frontal: PA + GF
Corpo: Al 
Traseira: ABS

Frontal: PA + GF 
Traseira: PA + GF

Alojamento: AlSi

Cor Frontal: RAL 7011 Frontal: RAL 7011 Tampa: RAL 7011
Base:  RAL 7001

Dimensões Largura = 96 mm 
Altura = 48 mm 
Profundidade = 
118 mm 

Largura = 144 mm 
Altura = 72 mm 
Profundidade = 
57 mm

Largura = 200 mm 
Altura = 80 mm 
Profundidade = 
57 mm

Peso Aprox. 300 g Aprox. 300 g Aprox. 750 g

Design

Aplicação
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Condições de Uso e Marcações

Tipo S1 Tipo S2 Tipo R

Temperatura:  Operação -10 ... +55 ˚C -25 ... +65 ˚C

Temperatura: Operação 
em áreas classificadas

-10 ... +40 ˚C (T6)
-10 ... +55 ˚C (T5)
-10 ... +55 ˚C (T4)

-25 ... +40 ˚C (T6)
-25 ... +55 ˚C (T5)
-25 ... +65 ˚C (T4)

Temperatura:  
Armazenagem

-20 ... +70 ˚C -30 ... +70 ˚C

Compatibilidade eletro-
magnética (EMC)

Norma da família de produtos: EN 61326-1 
Durante interferência: 
erro de medição < 1 % no fim de escala

Proteção contra explosão 

(830 X S1,

830 X S2, 

830 X R)

II 2(1) G  Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb 
IECEx DEK 15.0015
II 2(1) G  Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb 
IECEx DEK 15.0015
II 2(1) G  Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb 
IECEx DEK 15.0015

Nível de proteção IP65: frontal, entre frontal e 
painel de controle
IP20: traseira

IP65

Retenção de dados Parâmetros e dados de calibração > 10 anos 
(EEPROM) 

Protocolo HART Os instrumentos podem transmitir com 
protocolo HART.

Marcação Ex 
-  RL 94/9/EC ou  

2014/34/EU, resp. 
- IEC 60079-0

DEKRA 15 ATEX 0020 
II 2(1) G  Ex ia [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb
IECEx DEK 15.0015

Marcação CE,  
número de ident. do 
órgão notificado
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Características

Tipo S1 Tipo S2 Tipo R

Erro de medição < 0,1 % do valor medido ± 2 contagens

Taxa de medição 1/s

Coeficiente de 
temperatura

< 0,01 % no fim de escala/K ± 0,1 contagem/K 
(média na faixa de temperatura ambiente admissível)

Capacidade de 
sobrecarga

±150 mA

Tipo S1 Tipo S2 Tipo R

Exibição do  
valor medido

Display LCD, 4 dígitos, sinal, 3 pontos decimais

Altura dos  
caracteres

16 mm 23 mm 23 mm

Indicadores  
de função

par, 0 mA, 4 mA, 20 mA, min, max, hyst, s, n/c, n/o, adj

Altura do  
bargraph

2 ... 3 mm 3 ... 4 mm 3 ... 4 mm

Bargraph Resolução 2%

Faixa do display -9999 .... +9999

Opções de  
configuração

Span até 10 000 contagens 
Offset até  ± 9 999 contagens 
Bargraph definido pelo usuário, característica subida/
descida

Teclas par, span, mA, ent

Display e Interface do Usuário
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Tipo S1 Tipo S2 Tipo R

Botões para 
checar no modo 
medição

span: mostra o início e o fim da escala 
mA: mostra a corrente da malha

Operação Painel frontal Frontal atrás  
da tampa

Tipo S1 Tipo S2 Tipo R

Faixa 1 4 ... 20 mA, queda de tensão de aprox. 0,5 V

Faixa 2 0.3 ... 20 mA, queda de tensão de aprox. 3,2 V

Tipo S1 Tipo S2

Não intrinseca-
mente seguro 
(Opcional 290)

60 Vcc, 350 mA

Intrinsecamente 
seguro (Opcional 
291)

60 Vcc, 150 mA, 0,7 W / 0,35 W

Valores limites Como desejado

Histerese 0 ... 9 999 contagens, definido pelo usuário

Atraso de 
ativação

0 ... 9 999 s, definido pelo usuário

Tipo de contato Normalmente fechado (n/c) ou normalmente aberto 
(n/o), definido pelo usuário

Queda de tensão Aprox. 0,5 V (quando chaveada)

Entrada

Saídas Mín./Máx. (Opcional 290/291)
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Tipo S1 Tipo S2

Função 
travamento

Para correntes de entrada < 0,3 mA ou < 3,8 mA, respec-
tivamente,  ou > aprox. 24 mA

Display A exibição do setpoint e do estado de chaveamento 
podem ser desativados.
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10.5 Declaração de Conformidade UE para 830 X S1, S2, R
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10.6 Declaração de Conformidade UE para 830 S1, S2, R
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10.7 Desenhos Dimensionais 

Tipo S1

Fig. 10.2 Vista frontal

1 Gaxeta 
2 Painel de con-

trole (recorte 
92+0.8 x 45+0.6  
(IEC 61554)

3 Suporte de 
fixação

4 Barra roscada

Fig. 10.3 Vista lateral – montagem em painel

D-70      Anhang

10.7 Maßzeichnung

Bauform S1

Abb. 10.2  Frontansicht

Abb. 10.3 Seitenansicht - Einbau in Schalttafel

1 Dichtung
2 Schalttafel 

(Ausschnitt 
92+0,8 x 45+0,6 
nach 
DIN 43 700)

3 Klammer
4 Spindel

10 107.5

1 ... 25

1

2

34

D-70      Anhang

10.7 Maßzeichnung

Bauform S1

Abb. 10.2  Frontansicht

Abb. 10.3 Seitenansicht - Einbau in Schalttafel

1 Dichtung
2 Schalttafel 

(Ausschnitt 
92+0,8 x 45+0,6 
nach 
DIN 43 700)

3 Klammer
4 Spindel

10 107.5

1 ... 25

1

2

34

Todas as dimensões em milímetros
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Fig. 10.4 Vista superior

Fig. 10.5 Vista posterior com barra roscada e suporte de fixação

1 Plaqueta de 
especificação 

2 Terminal para 
equalização de 
potencial ("PA") 

3 Suporte de 
fixação e barra 
roscada 

4 Saídas mín/
máx. (Opcional 
290/291)

D
eu

ts
ch

Anhang      D-71

Abb. 10.4 Draufsicht

Abb. 10.5 Rückansicht mit eingesetzten Spindeln und Klam-
mern

10
7.

5

1 Typschild
2 PA-Klemme
3 Klammer und 

Spindel
4 Schaltaus-

gänge (Option 
290/291)

4

1

3
91.8

44
.8

2

D
eu

ts
ch

Anhang      D-71

Abb. 10.4 Draufsicht

Abb. 10.5 Rückansicht mit eingesetzten Spindeln und Klam-
mern

10
7.

5

1 Typschild
2 PA-Klemme
3 Klammer und 

Spindel
4 Schaltaus-

gänge (Option 
290/291)

4

1

3
91.8

44
.8

2

Todas as dimensões em milímetros
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Tipo S2

Fig. 10.6 Vistas frontal e lateral

Fig. 10.7 Vista superior – Montagem em painel

1 Barra de fixação 
2 Painel de con-

trole (recorte 
138+1 x 68+0.7 
IEC 61554)

3 Gaxeta

1 Plaqueta de 
especificação

2 Terminal para 
equalização de 
potencial ("PA")

3 Barra de fixação

Fig. 10.8 Vista posterior

D-72      Anhang

Bauform S2

Abb. 10.6 Front-/Seitenansicht

Abb. 10.7 Draufsicht - Einbau in Schalttafel

Abb. 10.8 Rückansicht

144

72

1 Riegel
2 Schalttafel 

(Ausschnitt 
138+1 x 68+0,7 
nach 
DIN 43 700)

3 Dichtung

m
ax

.1
6

56
.51

1

3 2

1 Typschild
2 PA-Klemme
3 Riegel

3 3

21

D-72      Anhang

Bauform S2

Abb. 10.6 Front-/Seitenansicht

Abb. 10.7 Draufsicht - Einbau in Schalttafel

Abb. 10.8 Rückansicht

144

72

1 Riegel
2 Schalttafel 

(Ausschnitt 
138+1 x 68+0,7 
nach 
DIN 43 700)

3 Dichtung

m
ax

.1
6

56
.51

1

3 2

1 Typschild
2 PA-Klemme
3 Riegel

3 3

21

33

2 1

Todas as dimensões em milímetros
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Tipo R

Fig. 10.9 Vista com a tampa (base/frente)

Fig. 10.10  Vista frontal sem tampa

1 Terminal para 
equalização 
de potencial 
("PA")

2 Parafusos  
da tampa

3 Plaqueta de 
especificação

4 Símbolo de 
unidade

1 M 16 x 1.5 
2 M 16 x 1.5 

(Opcion. 119) 
3 Numeração 

de terminais
4 Plaqueta de 

especificação
5 Furo para 

montagem 
diâm. 4,4 mm 
(2 furos na 
base do aloja-
mento)

D
eu

ts
ch

Anhang      D-73

Bauform R

Abb. 10.9 Ansicht mit Gehäusedeckel (Ansicht von unten/
Frontansicht)

Abb. 10.10 Frontansicht ohne Gehäusedeckel

1 PA-Klemme
2 Deckel-

schrauben
3 Typschild
4 Meßwertzei-

chen
175 25

57
29

80
50

21

4 3 2

1

1 M 16 x 1,5
2 M 16 x 1,5 

(Option 119)
3 Klemmenbe-

schriftung
4 Typschild
5 Befesti-

gungsboh-
rung ø 4,4 
(2 Stück im 
Gehäuseun-
terteil)

163

ø 
52

5 4 3 2

1

5163

52

2345

1

5

Todas as dimensões em milímetros
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Fig. 10.11      Kit para montagem em tubo

1 Chapa para 
montagem 
em tubo

2 Para tubos/
colunas verti-
cais ou hori-
zontais

3 Abraçadeira 
rosca sem fim 
(DIN 3017)

Todas as dimensões estão sujeitas  
a modificações sem aviso prévio!

D-74      Anhang

Abb. 10.11  Mastmontage-Set

1 Masthalte-
platte

2 wahlweise 
für senk-
rechte oder 
waage-
rechte 
Mastanord-
nung

3 Schlauch-
schelle mit 
Schnecken-
trieb nach 
DIN 3017171

76

21

3

ø 40...ø 60

2

Bei allen Maßzeichnungen sind Ände-
rungen vorbehalten!

Todas as dimensões em milímetros
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11 Parâmetros Ajustados

Parâmetro Valor

Modelo

Número

Local

Entrada

Senha (passcode)

Span

Bargraph

Contatos de saída

Valor do limite

mín. máx.

Histerese

Atraso de ativação

Contato  
normalmente fechado

Piscação do display
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Parâmetros Ajustados

Parâmetro Valor

Modelo

Número

Local

Entrada

Senha (passcode)

Span

Bargraph

Contatos de saída

Valor do limite

mín. máx.

Histerese

Atraso de ativação

Contato  
normalmente fechado

Piscação do display
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12 Dados Elétricos / Uso em Áreas Classificadas 

Malha da corrente  
de entrada
(terminais 1-, 2+, 3+)

Para conexão a um circuito intrin-
secamente seguro com caracte-
rística linear e os seguintes valo-
res máximos:

Ui  =  60 V 
Ii = 150 mA
Pi = 700 mW 

ou para conexão a um circuito 
intrinsecamente seguro com 
característica linear e os seguintes 
valores máximos: 

Ui = 60 V
Ii = 111,1 mA
Pi = 700 mW 

A capacitância interna e a 
indutância interna efetivas são 
desprezivelmente pequenas.
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Circuitos dos  
relés de saída
(terminais 5-, 6+ e 7-, 8+)

Modelos 830 X S2 e 830 X S1 
para conexão a circuito intrinse-
camente seguro, cada qual com 
característica linear e os seguintes 
valores máximos: 

Ui  =  60 V
Ii = 150 mA 
Pi  =  350 mW,  
classes de temperatura T6 e T5 
Pi  =  700 mW,  
classe de temperatura T4 
capacitância interna efetiva  
Ci ≤ 12 nF

A indutância interna efetiva é 
desprezivelmente pequena.

Equalização de  
potencial (PA)

para conexão ao sistema de equa-
lização de potencial 

Os circuitos dos relés de saída são isolados galvanicamente um 
do outro e em relação à malha da corrente de entrada até o 
valor de crista da tensão nominal (60 V). 

ATENÇÃO!
A soma das tensões dos circuitos intrinsecamen-
te seguros conectados não pode passar de 60 V. 
A tensão pode ser ignorada se for menos de 20% 
da outra tensão.
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