
Protos 3400

Informações de segurança
e descrição sucinta POR



Os manuais de operação e os modelos de parametrização podem ser descarre-
gados gratuitamente da Internet através do endereço:

www.knick.de

Garantia
As anomalias verificadas no prazo de três anos a contar da data de fornecimen-
to, serão  reparadas gratuitamente após envio do aparelho, isento de custos, à 
fábrica.
Sensores, instrumentos e acessórios: 1 ano.

©2014 Reservado o direito a alterações 
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Informações de segurança
Indicações de instalação

É imprescindível ler e respeitar estas indicações!
O aparelho foi construído de acordo com o estado da arte e as normas de segurança atu-
almente em vigor. Porém, no decorrer do uso, podem eventualmente surgir perigos para 
o usuário ou para o funcionamento do aparelho.

Atenção!
Antes de colocar o aparelho em funcionamento, assegure-se da possibilidade de inter-
ligação com outros equipamentos. A colocação em funcionamento tem de ser efetuada 
por pessoal especializado! 
O aparelho não pode ser ligado ou deve ser desligado e protegido contra ligação invo-
luntária se a sua operação não for segura.  
Os principais motivos são:
• danos visíveis no aparelho
• falhas elétricas
• armazenamento prolongado a temperaturas superiores a 70 °C
• esforços pesados decorrentes do transporte
Antes de voltar a colocar o aparelho em funcionamento, execute um teste de rotina de 
acordo com a DIN EN 61010, Parte 1. Este teste deverá ser executado nas  
instalações do fabricante.

Durante os trabalhos com o aparelho desmontado preste atenção ao seguinte:
• A substituição da porta dianteira (Módulo FRONT) só pode ser efetuada com a  
 alimentação elétrica desligada.  
• Desligue a alimentação auxiliar antes da inserção ou troca de módulos.
• Proteja as entradas de sinal dos módulos e dos cartões SmartMedia contra  
 cargas electrostáticas.
• Os sinais de entrada e de saida só podem ser operados dentro   
 dos valores de carga pré estabelecidos. Providencie circuitos de protecção para 
 as saídas de comutação. 

Aviso! 
Não tocar no compartimento dos bornes, pois pode estar sob tensão perigosa!
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Atenção!
Em circunstância alguma, o visor pode ser exposto à radiação solar forte e dire-
ta. O funcionamento do visor só é permitido dentro da faixa de temperaturas 
entre os 0 °C e os 50 °C.

Aviso importante para a utilização do cartão SmartMedia
A inserção e a troca de um cartão SmartMedia pode ocorrer mesmo com a ali-
mentação elétrica ligada. 
Aviso! 
Não tocar nos bornes, pois podem estar sob tensão perigosa!

Utilização regulamentar
O Protos é um analisador de processo modular concebido para a medição 
contínua de líquidos. A sua concepção modular permite adaptá-lo facilmente 
às diversas tarefas de medição. A aplicação flexível de módulos de encaixe pos-
sibilita a medição combinada, expansões ou modificações futuras. 

As variáveis medidas dependem dos módulos de entrada.
Estão disponíveis módulos de comunicação para o processamento avançado 
dos sinais de saída.

O invólucro robusto (IP 65) permite a montagem ou painel, parede em tubo  
2 pol.

A versão em aço inoxidável polido e higiénico permite a utilização na indústria 
biotécnica, farmacêutica e alimentícia.

A versão com invólucro de aço revestido, de elevada resistência à corrosão, foi 
desenvolvida para ser aplicada na indústria química, papel e celulose, trata-
mento de água e esgotos e em centrais energéticas.

Informações de segurança
Visor. Utilização do cartão SmartMedia. Utilização regulamentar.
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Módulo FRONT, Módulo BASE 3400-029
Resumo dos dados técnicos gerais

––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visor* Display gráfico LC, retroiluminado branco 
Resolução 240 x 160 Pixéis
Idioma Alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, 
 português
l–––––––––––––––––––––– l––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Teclado Teclado NAMUR, teclas individuais, sem funções duplas 
 [meas] [menu] [] [] [] [] [enter] [Softkey 1] 
 [Softkey 2], LED-NAMUR vermelho e verde.
l–––––––––––––––––––––– l––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Alimentação elétrica 24 (–15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC <18 VA  / <10 W
Categoria de sobretensão II
Classe de protecção  I
Grau de poluição 2 (EN 61010-1)
Secção do cabo 2,5 mm2

l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Protecção  contra  choques  Isolamento seguro de todos os circuitos de baixa tensão 
 em conformidade com a norma EN 61010-1
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EMC NAMUR NE 21 e
 DIN EN 61326-1
 DIN EN 613261-2-3
Emissão de interferências 
eletromagnéticas Classe B
Imunidade eletromagnética Área industrial
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Protecção pára-raios segundo EN 61000-4-5, Categoria de instalação 2
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Condições de operação Temperatura ambiente –20 ... +55 °C
nominais Humidade relativa 10 ... 95 % sem condensação
 Aliment.  24 (–15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC
 Frequência AC 48 ... 62 Hz
l–––––––––––––––––––––– l–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Temperatura de transporte/ –20 ... +70 °C
armazenamento
l–––––––––––––––––––––– l––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Grau de protecção IP 65 / NEMA 4 X 
bornes Cabos unifilares e cordões até 2,5 mm2

* Atenção! Em circunstância alguma, o visor pode ser exposto à radiação solar forte e direta.   
 O funcionamento do visor só é permitido dentro da faixa de temperaturas entre os 0 °C e os 50 °C.
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Interligação da alimentação elétrica
Contatos no módulo BASE

Informações de instalação

Atenção!
• A instalação do Protos só pode ser efetuada por pessoal especializado 
 de acordo com as normas aplicáveis e com o manual de operação.
• As especificações técnicas e os valores de entrada devem de ser respeitados 
 durante a instalação.
• Os fios condutores não podem ser cortados ao remover o isolamento 
• Todos os parametros devem ser configurados por um especialista antes do 
 commissionamento do sistema.
 Os bornes foram preparados para fios unifilares e cabos 
 até 2,5 mm2.
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Interligação da alimentação elétrica
Aviso!  
Atenção com tensões que possam provocar choque eléctrico!

Módulo BASE 3400-029,    régua de bornes. 
Interligação da alimentação elétrica
A fonte de alimentação universal VariPower permite operar o aparelho com 
uma alimentação na faixa dos 24 (-15 %) ... 230 (+15 %) V AC/DC podendo, por 
isso, ser usada em todas as redes elétricas do mundo.

Módulo BASE 3400X-025/VPW
100 (-15 %) ... 230 (+10 %) V AC (EEx em IIC)

Módulo BASE 3400X-026/24V
24 V AC (-15 %, + 10 %)
24 V DC (-15 %, +20 %)
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Descrição sucinta: Módulo FRONT
Protos 3400
Conceito modular do hardware e software para análise de líquidos. 

Visor gráfico  
LC transflectivo
(240 x 160 pixéis) retroiluminado  
branco,  
de alta resolução e alto contraste.

LED vermelho
informa uma falha (ligado) ou 
a necessidade de efetuar manu-
tenção/verificação de funcionamento 
(piscando).

4 parafusos prisioneiros
para a abertura do aparelho (Atenção! Ao fechar o apa-
relho, verifique se a vedação entre os módulos FRONT e 
BASE está alinhada e limpa!)

LED verde
Alimentação elétrica em ordem

5 prensa-cabos autovedantes
M20 x 1.5
para alimentação elétrica e condutores de sinal

2 teclas programáveis
funcionalidade em função do  
contexto.

Interface do usuárío
menus com texto simples. 
Os textos dos menus podem ser 
alterados para os seguintes idiomas: 
alemão, inglês, francês, italiano,  
português e espanhol.
A lógica de funcionamento dos 
menus é intuitiva segundo  
o modelo Windows.

Painel de controle
3 teclas de função
(menu, meas, enter)
bem como 4 teclas de direção para 
a escolha dos menus e a entrada de 
dados

Indicador dos valores 
medidos

Indicador auxiliar
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Medição

Descrição sucinta: Estrutura dos menus
Funções básicas: Calibração, manutenção, parametrização, diagnóstico

Calibragem Manutenção Parametrização Diagnóstico

Estrutura dos menus

1

2

3

1147 2958 1246
Nível de operação

1989
Nível de especialista

Senha:

Selecção 
de outras 
opções de 
menu:

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3

BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3

SISTEMA
 FRONT
 BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3

4

5 6

Legenda:
(1) Pressione a tecla menu para abrir a seleção de menus
(2) Pressione a tecla meas para voltar a medição
(3) Selecione o grupo de menu com as teclas de seta
(4) Pressione enter para confirmar e informe a senha
(5) São apresentadas outras opções de menu
(6) As funções selecionadas do menu diagnóstico também podem ser   
 consultadas no menu de medição através da tecla programável

lista de mensagens  
atuais
  
Ocorrências
Descrição do  
aparelho 

 FRONT
 BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3
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Descrição sucinta: Módulo FRONT
Protos 3400
Vista do aparelho aberto (Módulo FRONT) 

Réguas de bornes 
dos módulos “ocultos” 
Incluído no fornecimento de cada módulo 
está uma etiqueta com a conexão dos 
contatos. A etiqueta deve ser colada na 
parte inferior do módulo Front (conforme 
a ilustração).
Dessa forma, a conexão dos bornes dos 
módulos encaixados mais abaixo fica visí-
vel.

Slot para o cartão SmartMedia
• Registo de dados
 O cartão SmartMedia expande a 
 capacidade do registrador de valores
 medidos para > 50000.

• Troca de parâmetros
 Podem ser gravados 5 conjuntos de
 parâmetros no cartão SmartMedia,
 2 dos quais podem ser carregados
 em simultâneo no aparelho e  
 alterados por sinal remoto.
 As configurações podem ser trans-  
 feridas de um aparelho para outro
 
• A expansão das funções do aparelho  
 pode ser feita através de módulos de  
 software adicionais, que são ativados  
 através de códigos de ativação (TAN)

• Atualizações de software

A vedação integral
garante um grau de proteção IP 65 e permite
uma limpeza por pulverização / desinfecção.
Atenção! Mantenha limpo!

Substituir o módulo Front 
Remova o cabo de alimentação de  
corrente e o fio terra.  
O módulo FRONT pode ser separado do
módulo BASE rodando 90° os parafusos
de retenção da dobradiça basculante. 
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Descrição sucinta: Módulo BASE
Protos 3400
Vista do aparelho aberto  
(módulo BASE, com 3 módulos funcionais encaixados) 

Módulo BASE
2 saídas de corrente (atribuição livre das
variáveis de medição) e 4 saídas relé,  
2 entradas digitais.
Fonte de alimentação universal VariPower,
20 ... 265 V CA/CC, que pode ser usada em 
todas as redes elétricas do mundo.

Aviso importante para a utilização do cartão SmartMedia
A inserção e a troca do cartão SmartMedia pode ocorrer mesmo com a ali-
mentação elétrica ligada. Antes de retirar um cartão de memória, este deve ser 
encerrado no menu Manutenção. Ao fechar o aparelho assegure-se de que a 
vedação esteja alinhada e limpa.
Aviso! 
Não tocar nos bornes, pois podem estar sob tensão perigosa!

Equipamento dos módulos 
Identificação dos módulos: Plug & Play.
Podem ser combinados até 3 módulos
quaisquer. Estão disponíveis módulos de
entrada e módulos de comunicação.
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Utilizar o cartão SmartMedia

Abrindo o Protos 
• Solte os 4 parafusos da parte da frente
• Abra o módulo FRONT girando-o para a 
 esquerda
 (dobradiça giratória interior)
• O Slot para a inserção do cartão  
 SmartMedia encontra-se no lado de 
 dentro do módulo FRONT

Inserir o cartão SmartMedia
• Tire o cartão SmartMedia da embalagem, 
 sem tocar nos contatos
• Introduza o cartão no slot situado no 
 interior do módulo FRONT

Utilizar o cartão SMARTMEDIA
Ativar as funções adicionais com o código TAN: Parametrização /
Nível administrador / Controle do sistema / Ativação de opções

Aviso para a inserção do cartão SmartMedia
A inserção e a troca de um cartão SmartMedia pode ocorrer mesmo com a ali-
mentação ligada. Evite cargas eletrostáticas! 
Ao fechar o aparelho assegure-se de que a vedação esteja alinhada e limpa.
Aviso!  Não tocar nos bornes, pois podem estar sob tensão perigosa!

Introduzir o cartão 
SmartMedia:
O rótulo fica virado 
para frente

Remover o cartão SmartMedia
• “Close memory card” (Menu Maint)
 Para evitar perda de dados, use
 o menu Manutenção.
 “Close memory card” encerra o acesso do
 software ao cartão SmartMedia.
 Em seguida, o cartão já pode ser removido.
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Cartão SMARTMEDIA: Utilização
Uso cartão de memória em combinção com funções adicionais.
As funções adicionais têm de ser adquiridas em separado  
(podendo ser ativadas através códigos dos TAN ).

Cartão SmartMedia fornecido pelo fabricante
O fabricante fornece o cartão SmartMedia para efeitos de 
• atualização do software (SW 3400-106)

Menu Tela Formatando o cartão SmartMedia

Formatando
• Insira o cartão SmartMedia
• Abra a seleção de menu
• Parametrização, Nível administrador
• Introduza a senha
• Controle do sistema: A função cartão   
 de memória só está disponível
 com o cartão SmartMedia inserido 
 no slot!
• Formatar cartão

• cartão de memória (funções adicionais SW 3400-101 ... 1xx)

Utilizar cartões SmartMedia de uso comercial
Os cartões SmartMedia de uso comercial podem ser utilizados como cartões de 
memória (os cartões com atualizações de software são fornecidas pelo fabri-
cante e são específicos dos aparelhos). São suportados os seguintes modelos 
de cartão de memória: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB e 128 MB. Outros arquivos, 
p.ex. de câmaras digitais, são tolerados. Os nomes de arquivos longos são 
reconhecidos. O PROTOS  gera nomes de arquivos no formato 8.3 (8 caracteres 
para o nome do arquivo, 3 caracteres para a extensão do programa).

Formatar um cartão SmartMedia de uso comercial
Alguns aparelhos (p.ex. câmaras digitais, leitores) obrigam a formatar os cartões 
SmartMedia que não correspondem às especificações SSFDC ou à SmartMedia 
Interface Library (SMIL). Devido a isso, o fabricante recomenda que os cartões 
SmartMedia de uso comercial sejam formatados antes de serem usados como 
cartões de memória do Protos.

Memory card (Administrator)

Return

 20.4 °C

Record recorder

0.003 mS/cm

Record logbook

Format Card

Card full
Data saving

Decimal separator
On
On

Point
Record stop

Off
Comma

Off
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Inserir um módulo
Nota: Certifique-se que a blindagem está ligada corretamente.

Inserir um módulo

Desligue a alimentação elétrica
Abra o aparelho (soltando os 4 parafusos na parte da frente)
Encaixe o módulo no slot (conector D-SUB)
Aperte os parafusos de fixação do módulo
Remova a proteção de blindagem (caso exista)
Conecte os cabos dos sensores. 
A blindagem tem de estar totalmente por baixo da proteção para 
evitar interferências.
Insira a proteção de blindagem (caso exista)
Feche o aparelho, apertando os parafusos na parte da frente
Ligue a alimentação elétrica
Configure os parâmetros (ver descrição do módulo)

O prensa-cabos tem de estar 
bem apertado (protecção con-
tra umidade). 

Alguns módulos possuem uma proteção de 
blindagem por cima dos bornes de ligação. 
Para fazer a ligação dos cabos dos sensores 
basta remover essa proteção.

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

7.
8.
9.

10.
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