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Protos II 4400(X) 
Sistema de Análise  
de Processos

®

Manual do usuário Unidade básica: módulos FRONT e BASE 
Sistema de medição modular para análise de líquidos  
e equipamentos com até 3 módulos

pH 7,00 °C25,3

°C25,3mS
cm0,154

Hora 10:26 Menu de favoritos

Leia antes da instalação. 
Guarde para uso futuro.



Devoluções
Limpe e embale com segurança o produto antes de devolvê-lo à Knick Elektronische Messgeräte 
GmbH & Co. KG, se necessário.
Se o produto tiver entrado em contato com substâncias perigosas, deverá ser descontaminado ou 
desinfetado, antes de ser enviado. A remessa deve ser sempre acompanhada pelo respectivo formulário 
de devolução, para que os funcionários da manutenção não sejam expostos a possíveis riscos.
Mais informações podem ser encontradas em www.knick.de. 

Descarte
Os códigos e os regulamentos local devem ser observados ao fazer o descarte do produto.
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Conteúdo da embalagem

• Dispositivo básico Protos II 4400(X) (módulos FRONT e BASE)
• Kit para montagem na parede (2x suporte para montagem na parede, 

4x parafuso sextavado M6x10)
• Saco com pequenas peças acessórias (2x inserto de vedação e redução,  

2x plugue de obturação, 1x inserto de vedação múltiplo)
• Relatório do teste conforme EN 10204
• Guia de instalação
• Guia de segurança

Para Protos II 4400X versão Ex:
• Anexo para certificados (KEMA 03ATEX2530, IECEx DEK 11.0054)
• Declaração de Conformidade UE

Nota:
Verifique se os componentes estão danificados após a recepção.  
Não utilize peças danificadas.

Os módulos de medição e comunicação não estão incluídos no conteúdo da 
embalagem do dispositivo básico.
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Segurança

As instruções de segurança a seguir contêm as informações necessárias para a 
utilização segura do produto. Para qualquer dúvida sobre segurança, entre em 
contato com a Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG utilizando os 
detalhes de contato fornecidos.

Uso previsto
O Protos II 4400(X) é um sistema de análise de processo que registra e processa 
as quantidades eletroquímicas presentes em líquidos e gases.
O Protos II 4400(X) possui um design modular, sendo composto pelos seguintes 
itens:
• Módulo BASE
• Módulo FRONT
• Módulos de medição e comunicação

As condições operacionais nominais definidas devem ser sempre observadas 
durante o uso deste produto. Essas condições são descritas na íntegra no 
capítulo Especificações deste manual do usuário, bem como em algumas partes 
do guia de instalação do Protos II 4400(X).

Não é permitido usar o produto indevidamente ou para qualquer outro fim que 
não seja sua função original. O uso indevido pode causar lesões às pessoas ou 
danificar objetos ou o meio ambiente.

Aplicações
O Protos II 4400(X) foi desenvolvido para uso em aplicações industriais.  
O Protos II 4400(X) encontra-se disponível em um alojamento em aço inoxidável 
polido ou revestido, para uma vasta gama de aplicações.
É possível instalar até três módulos de medição e comunicação nos encaixes 
fornecidos.  
As variáveis de processo são determinadas pelos módulos de medição utiliza-
dos.
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Segurança

Símbolos e marcações
Condições especiais e pontos de perigo! Observe as instruções de 
segurança e as informações sobre o uso seguro do produto, descritos 
na respectiva documentação.
Consulte a documentação do produto.

 

Marcação ATEX da União Europeia para operação em atmosferas 
explosivas (aplica-se apenas ao Protos II 4400X).

Marcação Internacional IECEx para operação em atmosferas explosivas 
(aplica-se apenas ao Protos II 4400X).
Marcação CE com número de identificação do organismo notificado 
envolvido no controle de produção. Declaração do fabricante de que 
o produto está em conformidade com os requisitos correspondentes 
estabelecidos na legislação de harmonização da União Europeia que 
prevê sua aposição.
Código de proteção IP65: o produto é à prova de poeira e oferece 
proteção total contra o contato, bem como contra água projetada 
(por um bocal) de qualquer direção.

Requisitos de pessoal
A instalação, o comissionamento, a operação, a manutenção e o desligamento 
do produto só devem ser realizados pelo pessoal autorizado pelo operador e 
especialmente treinado no manuseio e na operação do produto.
O operador deve se certificar de que a equipe seja suficientemente qualificada 
para a área onde o produto está sendo usado, de acordo com os regulamentos 
nacionais aplicáveis.
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Segurança

Riscos residuais
O Protos II 4400(X) foi desenvolvido e fabricado de acordo com as regras e 
regulamentos de segurança aceitos de forma geral. Contudo, não é possível 
descartar todos os riscos.

Fatores ambientais
Os efeitos da umidade, da temperatura ambiente, de produtos químicos e da 
corrosão podem afetar negativamente a operação segura do produto.
Uma temperatura ambiente abaixo de 0 °C ou a luz solar forte incidindo 
diretamente no produto podem limitar a legibilidade do LCD. Isto não afeta as 
funções de medição do Protos II 4400 (X).
A Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG recomenda que o Protos II 
4400(X) seja instalado em uma área protegida contra as condições climáticas, ou 
que se utilize uma cobertura para proteção climática.

Treinamento em segurança
A Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG fornece treinamento sobre 
segurança e sobre o produto, durante seu comissionamento inicial. Mais infor-
mações encontram-se disponíveis junto aos respectivos representantes da 
Knick.

Operação em atmosferas explosivas
O Protos II 4400X é certificado para operação em atmosferas explosivas.
• Certificado de Exame UE de Tipo KEMA 03ATEX2530
• Certificado de Conformidade IECEx DEK 11.0054

Ao instalar o produto em um local perigoso, observe as informações contidas 
no anexo dos certificados.
Observe todos os códigos e normas locais e nacionais aplicáveis a instalações 
de equipamentos elétricos em atmosferas explosivas. Para mais orientação, 
consulte o seguinte:
• IEC 60079-14
• Diretivas UE 2014/34/UE e 1999/92/CE (ATEX)



10

Segurança

O dispositivo pode ser operado em diversos tipos de proteção. A empresa que 
o usará deve definir e documentar o tipo de proteção a ser aplicada durante a 
instalação. Para esse fim, podem-se utilizar as caixas de verificação da placa de 
identificação.

Os módulos que já tiverem sido usados devem ser submetidos a um teste 
profissional de rotina antes de serem usados em outro tipo de proteção.

Antes do comissionamento, a empresa usuária deve verificar a segurança intrín-
seca de acordo com as regras de instalação da IEC 60079-14 para a interconexão 
completa de todo o equipamento envolvido, incluindo os cabos de conexão. 

Não é permitida a interconexão de módulos Ex e não Ex (montagem mista).

Os módulos FRONT do Protos II 4400X podem ser abertos brevemente durante 
a operação, para troca dos cartões de memória. 

A cobertura do terminal elétrico só pode ser removida quando o Protos II 4400X 
não estiver conectado à fonte de alimentação. Para obter mais informações, ver 
“Instalação elétrica”, página 24.

Marcações do Protos II 4400X
As informações sobre as marcações do Protos II 4400X podem ser encontradas 
no anexo referente aos certificados.

Descarga eletrostática
Alguns materiais usados no produto são isolantes eletrostáticos e podem estar 
carregados com energia eletrostática. Para evitar descargas eletrostáticas, 
observe as instruções a seguir:
• Limpe os componentes não metálicos usando apenas um pano úmido e 

aguarde até que eles sequem.
• Conecte a braçadeira de equalização de potencial do módulo BASE à 

conexão de equalização de potencial do sistema. Mais informações podem 
ser encontradas no guia de instalação do produto.

Certificados
As versões atuais dos certificados aplicáveis encontram-se disponíveis em  
www.knick.de.
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Segurança

Instalação e comissionamento
A instalação elétrica deve ser feita de acordo com todos os códigos e normas 
locais aplicáveis dos Estados Unidos, por exemplo, o National Electrical Code 
(NEC) ANSI/NFPA-70.
As informações sobre instalação são fornecidas no guia de instalação do 
Protos II 4400(X). As seguintes instruções gerais de segurança devem ser 
observadas durante a instalação do produto.

Fontes de alimentação elétricas
Um dispositivo de desconexão devidamente preparado e facilmente acessível 
para o produto deve estar presente durante a instalação do sistema. O dispo-
sitivo de desconexão deve desconectar todos os fios condutores de corrente 
que não estiverem aterrados. O dispositivo de desconexão deve ser rotulado de 
forma a permitir a identificação do produto associado.

Parametrização, calibração e ajuste
Uma parametrização, calibração ou ajuste incorreto pode causar erro nas 
medições registradas. Por isso, o Protos II 4400(X) deve ser comissionado por um 
especialista em sistemas, todos os seus parâmetros devem ser configurados, e o 
produto deve ser totalmente ajustado.

Medição
As operações de medição não devem ser realizadas quando o Protos II 4400(X) 
estiver no modo de verificação de função (HOLD), para não colocar o usuário 
em risco pelo comportamento inesperado do sistema.
A verificação de função (HOLD) fica ativa:
• durante a calibração (apenas no canal selecionado)
• durante a manutenção (sinal de corrente, manutenção do ponto de medição)
• durante a parametrização no Nível do Operador ou no Nível do 

Administrador
• durante um ciclo de enxágue automático, em conjunto com um controlador 

Unical 9000 (X) ou Uniclean 900(X).

Manutenção
Os módulos Protos II 4400(X) não podem ser reparados pelo usuário.  
Para questões relativas ao reparo, entre em contato com a Knick Elektronische 
Messgeräte GmbH & Co. KG, em www.knick.de.
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Kabelverschraubungen M20x1,5
cable glands M20x1,5
 
1): Innengewinde
1): Internal thread

M6  1)

Gerät:
Lieferumfang (Montage siehe rechts unten): 
-Gerät (Gehäuse: Edelstahl A2, Gehäusedichtung EPDM)
-2xWandbefestigungsbügel (Edelstahl A4) 

Montagem
Desenhos dimensionais
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1): Innengewinde
1): Internal thread

Gerät:
Lieferumfang (Montage siehe rechts unten): 
-Gerät (Gehäuse: Edelstahl A2, Gehäusedichtung EPDM)
-2xWandbefestigungsbügel (Edelstahl A4) 
-4x 6-kt-Schraube M6x10 (SW10 - Edelstahl A4)
-2xReduzierdichteinsatz (EPDM), 1xBlindstopfen (PA), 1x Mehrfachdichteinsatz (TPE)
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1) Rosca fêmea

Equalização de potencial

Prensa-cabos M20x1.5 (A/F 24 mm)

Todas as dimensões em milímetros [polegadas]
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Montagem
Montagem na parede

65 7 8

A

B

C

D

E

Protos II 4400 kpl Bearb.
Gepr. (KON)

Datum Name

Halbzeug

Benennung

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Verteiler:
FUL (2x)

 
 

1:3.5

 

20.11.2018 bos

 

10 [0.39]

72
 [
2.
83

]

150 [5.91]

6,4 [0.25]

65 7 8

Protos II 4400 kpl Bearb.
Gepr. (KON)

Datum Name

Halbzeug

Benennung

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Verteiler:
FUL (2x)

 
 

1:3.5

 

20.11.2018 bos

 

10 [0.39]
72

 [
2.
83

]
150 [5.91]

6,4 [0.25]

65 7 8

A

B

C

D

E

Protos II 4400 kpl Bearb.
Gepr. (KON)
Freigabe

Datum Name

Halbzeug

Benennung

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Verteiler:
FUL (2x)

 
 

1:3.5

 

20.11.2018 bos

 

10 [0.39]

72
 [
2.
83

]

150 [5.91]

6,4 [0.25]

2x suporte para montagem na parede  
(aço inoxidável A4)
4x parafuso sextavado M6x10 
(A/F 10 mm, aço inoxidável A4)

(incluídos na embalagem)

65 7 8

Protos II 4400 kpl Bearb.
Gepr. (KON)
Freigabe

Datum Name

Halbzeug

Benennung

Maßstab

incl Zubehör

Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Verteiler:
FUL (2x)

 
 

1:3.5

 

20.11.2018 bos

 

10 [0.39]
72

 [
2.
83

]
150 [5.91]

6,4 [0.25]

Todas as dimensões em milímetros [polegadas]
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Montagem
Montagem em tubo

Kit de montagem em tubo ZU0544:
2x braçadeira de tubo (aço inoxidável A4)
4x parafuso rosqueado M6 (aço inoxidável A4)
4x arruela, porca, tampa de porca (aço inoxidável A4)

1 432

30 [1.18] ... 65 [2.56]

Mastmontagesatz ZU0544 
Lieferumfang (Montage):
-2x Mastschelle (Edelstahl A4)
-4x Gewindebolzen M6 (Edelstahl A4)
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30 [1.18] ... 65 [2.56]

Mastmontagesatz ZU0544 
Lieferumfang (Montage):
-2x Mastschelle (Edelstahl A4)
-4x Gewindebolzen M6 (Edelstahl A4)

Todas as dimensões em milímetros [polegadas]
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Montagem
Tampa de proteção ZU0548

Nota
A tampa de proteção só pode ser usada na montagem em tubo. A embalagem 
deve conter 4 porcas M6 para fixar a tampa de proteção no parafuso rosqueado 
do kit de montagem em tubo.

C
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A
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72
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]

Schutzdach ZU0548
Lieferumfang (Montage): 
-1x Dach (Edelstahl A2)
-4x Mutter M6 (Edelstahl A4)
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Schutzdach ZU0548
Lieferumfang (Montage): 
-1x Dach (Edelstahl A2)
-4x Mutter M6 (Edelstahl A4)

rechts: Schalttafelmontagesatz ZU0545

Todas as dimensões em milímetros [polegadas]

1x tampa de proteção (aço inoxidável A2)
4x porca M6 (aço inoxidável A4)
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Montagem
Kit de montagem em painel ZU0545

6 7 8

A

B

C

D

E

Protos II 4400 kpl Datum Name

Halbzeug

Benennung

MaßstabZul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

 
 

M1:3,5

 

 

1 [0.04] ... 12 [0.47]

Schalttafelmontage
Control-panel mounting

144 [5.67]

19
4 

[7
.6
4]

R15
 [R

0.5
9]

Schalttafelausschnitt
Control-panel cutout

Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

65 7 8

Protos II 4400 kpl Datum Name

Halbzeug

Benennung

MaßstabZul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Verteiler:
FUL (2x)

 
 

M1:3,5

 

 

1 [0.04] ... 12 [0.47]

Schalttafelmontage
Control-panel mounting

144 [5.67]

19
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[7
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4]

R15
 [R

0.5
9]

Schalttafelausschnitt
Control-panel cutout

Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

6 7 8

A

B

C

D

E

Protos II 4400 kpl Datum Name

Halbzeug

Benennung

MaßstabZul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

 
 

M1:3,5

 

 

1 [0.04] ... 12 [0.47]

Schalttafelmontage
Control-panel mounting

144 [5.67]

19
4 

[7
.6
4]

R15
 [R

0.5
9]

Schalttafelausschnitt
Control-panel cutout

Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

65 7 8

Protos II 4400 kpl Datum Name

Halbzeug

Benennung

MaßstabZul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
 

Verteiler:
FUL (2x)

 
 

M1:3,5

 

 

1 [0.04] ... 12 [0.47]

Schalttafelmontage
Control-panel mounting

144 [5.67]

19
4 

[7
.6
4]

R15
 [R

0.5
9]

Schalttafelausschnitt
Control-panel cutout

Schalttafeldichtung
Control-panel gasket

148 [5.83]

Montagem em painel

Recorte do painel de controle

Vedação do painel

Todas as dimensões em milímetros [polegadas]
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Montagem
Plugues de obturação, insertos de vedação e redução, insertos de vedação 
múltiplos

Conforme entregue, cada prensa-cabo inclui um inserto de vedação padrão. 
Os insertos de vedação múltiplos e de redução estão disponíveis para inserção 
estanque de um ou dois cabos mais finos. O acoplamento pode ser vedado de 
forma estanque usando um plugue de obturação. O manuseio é feito da forma 
apresentada abaixo.

Os plugues de obturação e insertos de 
vedação e redução são inseridos no pren-
sa-cabo com o inserto de vedação padrão.

Para usar o inserto de vedação 
múltiplo, remova o inserto de 
vedação padrão.

Plugue de 
obturação

Inserto de vedação 
e redução

Inserto de vedação múltiplo  
(orientação conforme apresentado)

Prensa-cabo com  
inserto de vedação padrão

Prensa-cabo sem  
inserto de vedação padrão

O inserto de vedação múltiplo é 
inserido no prensa-cabo sem o 
inserto de vedação padrão.

Insira o cabo no prensa-cabo e aperte a porca de acoplamento.

A/F 24 A/F 24
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 CUIDADO! Risco de perder o nível de proteção especificado.
Prenda corretamente os prensa-cabos e parafuso juntos no invólucro.  
Observe os diâmetros dos cabos e torques de aperto admissíveis.  
Use somente acessórios e peças de reposição originais.

Prensa cabos em áreas classificadas
Em um local perigoso, somente podem ser usados prensa-cabos com as 
aprovações adequadas. As instruções de instalação do fabricante devem ser 
observadas. Os prensa-cabos são indicados somente para “instalação fixa” 
(ver o capítulo Especificações).

Montagem
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Instalação elétrica

  ATENÇÃO! Risco de choques elétricos. 
Um dispositivo de desconexão devidamente preparado e facilmente acessível 
para o produto deve estar presente durante a instalação do sistema. O dispo-
sitivo de desconexão deve desconectar todos os fios condutores de corrente 
que não estiverem aterrados. O dispositivo de desconexão deve ser rotulado de 
forma a permitir a identificação do produto associado.

A instalação do dispositivo só deve ser realizada por pessoal qualificado e 
autorizado pela empresa operadora e especialmente treinado no manuseio e na 
operação do produto de acordo com este manual do usuário e os respectivos 
códigos locais e nacionais.

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todas as linhas a serem 
conectadas estão desenergizadas.

AVISO! Remova a isolação dos fios utilizando uma ferramenta adequada para 
prevenir danos.

1) Conecte as saídas de corrente 
(ou desative mais tarde durante a parametrização).

2) Conecte os contatos de relé e entradas conforme necessário.
3) Para versão Ex: remova a cobertura do terminal elétrico.
4) Conecte a conexão da terra de proteção  do módulo BASE à equalização 

de potencial do sistema.
5) Para versão Ex: conecte a braçadeira de equalização de potencial no 

módulo BASE (na parte de baixo do alojamento) à conexão de equalização 
de potencial do sistema.

6) Para versão Ex: substitua a cobertura do terminal elétrico.
7) Insira o módulo (ver guia de instalação do módulo).
8) Conecte o sensor (ver guia de instalação do módulo).
9) Verifique se todas as conexões estão corretamente cabeadas.
10) Feche o dispositivo e aperte os parafusos na parte frontal.
11)  Antes de ligar a fonte de alimentação, certifique-se de que a respectiva 

tensão está dentro da faixa especificada.
12) Ligue a fonte de alimentação.
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Conexão da fonte de alimentação (exemplo: módulo BASE 4400-029)

O Protos II 4400(X) é oferecido em três versões diferentes.  
O cabeamento e as placas dos terminais são apresentados nas páginas a seguir.

1. Módulo BASE 4400-029 (Versão padrão)
  Fonte de alimentação de faixa ampla VariPower,  

24 (- 15 %) ... 230 (+ 10 %) V AC/DC

2. Módulo BASE 4400X-025/VPW (Versão Ex)
  Fonte de alimentação de faixa ampla VariPower,  

100 ... 230 V AC (- 15 %, + 10 %)

3. Módulo BASE 4400X-026/24V (Versão Ex)
  Fonte de alimentação 24 V AC (- 15 %, + 10 %) ou  

24 V DC (- 15 %, + 20 %)

Instalação elétrica
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Instalação elétrica
Módulo BASE 4400-029
Versão padrão. Não indicado para aplicações em áreas classificadas!

Módulo BASE 4400-029 - Placa de terminais/Cabeamento
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Fonte de alimentação 
Com a fonte de alimentação de faixa ampla VariPower, o dispositivo pode ser 
operado com uma fonte de alimentação de 24 (- 15 %) a 230 (+ 10 %) V AC/DC, 
o que o torna indicado para todas as redes elétricas públicas do mundo.
Os terminais são indicados para fios sólidos e cabos flexíveis de até 2,5 mm2 
(AWG 14).

Contatos de relé, 
livremente atribuíveis

Contato de relé

Saída de corrente 1 
0(4) ... 20 mA
Saída de corrente 2 
0(4) ... 20 mA

Entrada para optoacoplador

Terra

Terra de proteção
Alimentação de tensão 
24 ... 230 V AC/DC

Fusível 500 mAT

*) O terminal 17 deve estar conectado.
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Instalação elétrica
Módulo BASE 4400X-025/VPW
Versão Ex com fonte de alimentação VariPower

  ATENÇÃO!
Leia as instruções de instalação de dispositivos Ex, ver p. 9.
Fonte de alimentação 
Com a fonte de alimentação de faixa ampla VariPower, o dispositivo pode ser 
operado com uma fonte de alimentação de 100 a 230 V AC (- 15 %, + 10 %).
Os terminais são indicados para fios sólidos e cabos flexíveis de até 2,5 mm2 
(AWG 14).
Módulo BASE 4400X-025/VPW - Placa de terminais/Cabeamento
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Entrada para optoacoplador

Saída de corrente 1 
0(4) ... 20 mA
Saída de corrente 2 
0(4) ... 20 mA

Contatos de relé, 
livremente atribuíveis

Contato de relé

Terra (equalização de potencial)
Alimentação de tensão
100 ... 230 V AC

Terra de proteção

Alimentação de tensão
100 ... 230 V AC

*) O terminal PE deve estar conectado.
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Instalação elétrica
Módulo BASE 4400X-026/24V
Versão Ex com unidade de alimentação de 24 V

Módulo BASE 4400X-026/24V - Placa de terminais/Cabeamento
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Fonte de alimentação 
Com a unidade de alimentação, o dispositivo pode ser operado com uma fonte 
de alimentação de 24 V AC (- 15 %, + 10 %) ou 24 V DC (- 15 %, + 20 %).
Os terminais são indicados para fios sólidos e cabos flexíveis de até 2,5 mm2 
(AWG 14).

Entrada para optoacoplador

Saída de corrente 1 
0(4) ... 20 mA
Saída de corrente 2 
0(4) ... 20 mA

Contatos de relé, 
livremente atribuíveis

Contato de relé

Terra (equalização de potencial)
Alimentação de tensão
24 V AC/DC

Terra de proteção

Alimentação de tensão
24 V AC/DC

*) O terminal PE deve estar conectado.

  ATENÇÃO!
Leia as instruções de instalação de dispositivos Ex, ver p. 9.
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Instalação elétrica
Cabeamento do Protos II 4400X

Designação Tipo Fabricante
1 Módulo de controle de válvulas KFD2-SL2-Ex1.B Pepperl + Fuchs
2 Amplificador com interruptores KF**-SR2-Ex1.W.** Pepperl + Fuchs
3 Isolador de alimentação passiva IsoTrans® 36A7 Knick

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
17

16
18

19
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

17
16

18
19

Zone 0Non-Ex Non-Ex oder Zone 1/2

Com cobertura do terminal elétrico (conteúdo da embalagem)

Não Ex Não Ex ou Zona 1/2 Zona 0

Não Ex
PLC

Não Ex
Alimentação 
de tensão

B
Terminais elétricos
Maior segurança Ex eb
Um = 253 V

A
Terminais do 
módulo
Intrinsecamente 
seguros  
Ex ib[ia] ou Ex ib*)

A

B

A cobertura do terminal elétrico incluída no conteúdo da embalagem cobre 
apenas os terminais elétricos B  . Todas as outras conexões devem ser feitas 
de uma forma intrinsecamente segura (ver tabela: Acessórios eletrônicos para 
conexões intrinsecamente seguras). 

Acessórios eletrônicos para conexões intrinsecamente seguras

1

2

3

2

}

}

}

}

C
Terminais para sinais 
Segurança intrínseca Ex ib
Um = 60 V*)

C

*) Ver anexo referente a certificados ou desenhos dos controles quanto a parâmetros elétricos
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Instalação elétrica
Cabeamento do Protos II 4400X

1
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1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

17
16

18
19

Não Ex
PLC
Saídas 
SELV/PELV

Não Ex
Alimentação 
de tensão

Com cobertura de terminais ZU1042 (Opcional)

Não Ex Não Ex ou Zona 2 Zona 0/1

A

C

B

A cobertura de terminais opcionalmente disponível ZU1042 abrange os termi-
nais de sinais C , além dos terminais elétricos B . Isto indica a necessidade de 
que os acessórios eletrônicos fiquem na parte anterior às entradas e saídas do 
módulo BASE.  

B
Terminais elétricos
Maior segurança Ex eb
Um = 253 V

C
Terminais para sinais 
Maior segurança Ex ec
Um = 60 V  

A
Terminais do  
módulo
Intrinsecamente 
seguros  
Ex ib[ia] ou Ex ib*)

*) Ver anexo referente a certificados ou desenhos dos controles quanto a parâmetros elétricos
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Temp Interface
RTD

Módulo 
PH 3400(X)-033  
PH 3400(X)-035

2 EL / 4 EL

RTD

Módulo COND 
3400(X)-041

Temp Interface

Módulo 
CONDI 
3400(X)-051

Sensor indutivo

µS, mS/cm
wt%

Temp Interface

O2, %
µg/l, ppb
mg/l, ppm

Módulo OXY 
3400(X)-067

Temp Interface

Módulo COMFF 
3400(X)-085

Interface

Módulo COMPA 
3400(X)-081

pH, ORP
MΩ, kΩ

µS, mS/cm
wt%

Sensor O2

Fi
el

db
us

Interface

Visão geral do sistema 
Sistema Modular de Análise de Processos Protos II 4400(X)

Módulo PN 
4400- 095

Interface

PR
O

FI
N

ET

PN
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Visão geral do sistema 
Sistema Modular de Análise de Processos Protos II 4400(X)

Encaixe do 
módulo

Contatos
K1, K2, K3

Alarme
K4

Temp
Encaixe do 
módulo

Encaixe do 
módulo

pHCartão de 
memória

Protos II 4400(X)

Entrada I
mA

Interface

Módulo  
MS 3400(X)-160 
MS 4400(X)-160Memosens

Entrada I
mA

Interface

Módulo  
LDO 3400-170 
LDO 4400-170LDO

Sensor 
Memosens

Sensor LDO

Módulo PID 
3400(X)-121

Interface

Contatos ele-
trônicos

Módulo OUT 
3400(X)-071

Interface

Contatos ele-
trônicos
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Breve descrição
Conceito modular
Unidade básica, módulo de medição, funções complementares

Documentação
As informações mais recentes do produto e os manuais do usuário de versões 
de firmware mais antigas estão disponíveis em www.knick.de.

O Protos II 4400(X) é um sistema modular de análise de processos.
A unidade básica (módulos FRONT e BASE) possui três encaixes que podem ser 
equipados pelo usuário com qualquer combinação de módulos de medição 
ou comunicação. Os recursos de firmware podem ser expandidos por meio 
das funções complementares (opções). As funções complementares devem ser 
encomendadas separadamente. Elas são ativadas com um TAN específico do 
dispositivo.

3 encaixes dos módulos
para combinação livre de  
módulos de medição e 
comunicação

Módulos de medição
• pH/ORP/temperatura
• Oxigênio/temperatura
• Condutividade indutiva/temperatura
• Condutividade de contato/temperatura
• pH/ORP, condutividade e oxigênio com 

sensores Memosens

Funções complementares
Ativação via TAN específico do dispositivo

ProgaLog 4000
Software Windows® para parametrização e avaliação dos dados

Cartão de memória
Gravação de dados/atuali-
zação do firmware

Sistema Modular de Análise de Processos Protos II 4400(X) 

Módulos de comunicação
• OUT (comutação e saídas de corrente 

adicionais)
• PID (controlador analógico e digital)
• PA (Profibus PA)
• FF (Fieldbus Foundation)
• PN (PROFINET)
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Breve descrição
Módulo FRONT Interface de usuário

Display gráfico Transflective LC  
(240 x 160 pixels)
Luz de fundo branca, alta resolução e 
alto contraste

4 parafusos cativos
para abrir o dispositivo
(AVISO! Verifique se a vedação entre os módulos 
FRONT e BASE está bem assentada e limpa!)

LED vermelho 
sinaliza uma falha (aceso) ou pedido 
de manutenção/verificação de fun-
ção (piscando) de acordo com NE 44.

LED verde 
Alimentação de tensão OK

5 prensa-cabos autovedados
M20 x 1.5
para entrada da alimentação de tensão  
e linhas de sinais

2 teclas programáveis 
com funções sensíveis ao contexto

Interface do usuário 
Menus com texto simples, como 
recomendado pelo NAMUR. 
Os textos dos menus podem ser alte-
rados para: Alemão, Inglês, Francês, 
Italiano, Espanhol, Português, Chinês, 
Coreano, Sueco.

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

Display de medição 

Displays secundários 
Ajustáveis de forma flexível

Menu de favoritos Hora 10:26

pH 7,08
976 µS

cm
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Breve descrição
Visualização do dispositivo aberto.
Módulo FRONT

Ranhura para o cartão de memória
Observe o guia de instalação  
para o cartão de memória. 
Informações detalhadas a partir  
da página 78.

Etiqueta adesiva da placa de terminais 
(módulos “ocultos”)
As etiquetas adesivas (Conteúdo da 
embalagem) dos módulos no encaixe 1 
ou encaixe 2 podem ser afixadas aqui. 
Isso simplifica a manutenção e o serviço.

Substituição do módulo FRONT
Ver guia separado.

 CUIDADO! Risco de perder o  
nível de proteção especificado. 
A vedação circunferencial garante  
a proteção IP65/ NEMA 4X. 
Não contamine, não danifique.
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Breve descrição
Visualização do dispositivo aberto.
Módulo BASE, 3 módulos de medição/comunicação são inseridos.

Configuração do módulo
É possível uma combinação de até 
3 módulos de medição e comunicação.
Identificação do módulo: Plug & Play

 ATENÇÃO! Risco de choques elétricos. 
Certifique-se de que o dispositivo está 
desenergizado antes de tocar no comparti-
mento de terminais.

Conexões do módulo BASE
Versão não Ex 
2 saídas de corrente 
(atribuição livre das variáveis de 
processo),
4 contatos de relé,
2 entradas digitais

Conexões do módulo BASE
Versão Ex com pequena cobertura 
do terminal elétrico (Conteúdo da 
embalagem) ou grande cobertura 
dos terminais ZU1042 (acessório).

Braçadeira de equalização de potencial
Ver desenho dimensional para o posicio-
namento exato.
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Medição

Operação (Módulo FRONT)
Estrutura de menus

Calibração Manutenção Parametrização Diagnóstico

Grupos de menus

1

2

3

1147 2958 1246
Nível do Operador

1989
Nível do Administrador

Senha:
(valor de fábrica)

Seleção de 
mais itens de 
menu:

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3

  Abrir/fechar 
cartão de 
memória

 BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3

 SISTEMA
 FRONT
 BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3

Lista de mensagens
Descrição do ponto 
med.
Livro de registros
Descrição do 
dispositivo 

 FRONT
 BASE
 Módulo 1
 Módulo 2
 Módulo 3

4

5 6

1 Pressione a tecla menu para acessar a seleção de menus
2 Pressione a tecla meas para retornar à medição
3 Os grupos de menus são selecionados com as teclas de 

seta
4 Pressione enter para confirmar, e insira a senha
5 São exibidos outros itens de menu
6 As funções selecionadas no menu Diagnóstico 

podem ser novamente chamadas através da tecla 
 programável, mesmo que se esteja no modo de medição 
(ver página 45)

Legenda:   Teclas de seta no teclado numérico
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12

7

8

3

4

1

2

Selecione o grupo de menus desejado usando as teclas de seta 3 .  
Pressione enter 4  para confirmar sua escolha.  
Uma visão geral da estrutura de menus é apresentada na página 32.

Seleção de menus
1  Pressione a tecla menu para acessar a seleção de menus.
2   Pressione a tecla meas para retornar à medição.

Seleção de menus

Voltar

Calibração

Lingua/ 语言

Operação (Módulo FRONT)
Seleção de menus

Depois de ser ligado, o dispositivo 
inicialmente realiza um teste de rotina 
interno e detecta automaticamente o 
número e o tipo dos módulos instalados. 
Em seguida, o dispositivo entra no modo de 
medição.

Modo de medição Seleção de menus

• Defina o display de medição 7 ,  
ver p. 38

• Defina os displays secundários/ 
teclas programáveis 8 , ver p. 45

pH 7,00 °C25,3

°C25,3mS
cm0,154

Hora 10:26 Menu de favoritos 

Menu de favoritos Hora 10:26

pH 9,89
178mV



34

Indicadores de status no display
Ícones

A interface de usuário, baseada em texto simples, é complementada por ícones 
que fornecem informações sobre o status operacional: 

Módulo BASE (Administrador)
Corrente de saída I1

Voltar Bloqueio

Contato K4 (Falha NAMUR)
Corrente de saída I2

Contato K3
Contato K2
Contato K1

 Verificação de função (HOLD)
O modo NAMUR “HOLD” está ativo (sinal de status da verificação de função NAMUR);
conforme entrega, que é o contato K2 do módulo BASE (normalmente contato aberto). Essa con-
figuração pode ser alterada se necessário – os contatos K2 ... K3 destinam-se a programação livre.
As saídas de corrente atuam conforme configuração (você pode ajustar o valor medido atual, o 
último valor medido, o valor fixo).

Cartão de memória (D de “Data Card”)
Localizado no módulo FRONT

Indicação do modo
Parametrização

Nível do Menu (Nível do Administrador)

Segurança da operação
Para melhorar a segurança de operação, o dis-
positivo fornece três níveis operacionais:
• Nível do Administrador 

Acesso a todos os parâmetros do dispositivo. 
As configurações podem ser bloqueadas con-
tra acesso no Nível do Operador.

• Nível do Operador 
Acesso a todas as funções liberadas no Nível 
do Administrador. As funções bloqueadas 
são apresentadas em cinza e não podem ser 
editadas.

• Nível de Visualização 
Exibição de todas as configurações.  
Não é possível editar.

Seleção atual
A seleção atual é apresentada no modo de 
vídeo reverso. As linhas cinza do display não 
podem ser editadas.
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Display Explicação dos ícones do display

O dispositivo encontra-se no modo de medição

Si
na

is
 N

A
M

U
R

Verificação de função (HOLD) O contato NAMUR “HOLD” está ativo; o LED vermelho pisca 
(conforme entrega: Módulo BASE, Contato K2, Contato N/O). Saídas de corrente configura-
das:  
• Valor medido atual: o valor medido atual aparece na saída de corrente.
• Último valor utilizável: o último valor medido é mantido na saída de corrente.
• Valor fixo: a saída de corrente fornece um valor fixo.

Pedido de manutenção O contato NAMUR de “pedido de manutenção” está ativo (valor 
de fábrica: Módulo BASE, Contato K2, Contato N/O). Para ver a mensagem de erro, acesse: 
Menu Diagnóstico/Lista de Mensagens

Fora da especificação. O contato NAMUR “Fora da especificação” está ativo. Para ver a 
mensagem de erro, acesse: Menu Diagnóstico/Lista de Mensagens

Falha. O contato NAMUR de “Falha” está ativo (valor de fábrica: Módulo BASE, Contato K4, 
Contato N/C). Para ver a mensagem de erro, acesse: Menu Diagnóstico/Lista de Mensagens

O dispositivo está no modo de calibração. A verificação de função (HOLD) está ativa.

O dispositivo está no modo de manutenção. A verificação de função (HOLD) está ativa.

O dispositivo está no modo de parametrização. A verificação de função (HOLD) está ativa.

O dispositivo está no modo de diagnóstico.

Existe um Data Card ativado no dispositivo. Durante a gravação de dados, a seta do 
ícone pisca. Note o seguinte: “Fechar cartão de memória” no menu Manutenção antes de 
remover o cartão de memória.

Existe um FW Update Card no dispositivo. Você pode salvar o firmware atual do dispositivo 
ou realizar uma atualização do firmware a partir do cartão de memória. Verifique a confi-
guração após terminar a atualização.

Indica o conjunto de parâmetros ativo. (O dispositivo fornece dois conjuntos de 
parâmetros A e B. É possível adicionar até 5 conjuntos, usando as funções complementares 
e o cartão de memória)

Designa a ranhura do módulo (1, 2 ou 3) com indicação do número do canal para módulos 
multicanal, possibilitando a atribuição clara de displays de valor medido/parâmetro no 
caso de haver módulos do mesmo tipo.

No display de texto simples, à frente de uma linha de menu:
Acesse o próximo nível do menu com enter

No display de texto simples, à frente de uma linha de menu, quando este tiver sido 
bloqueado pelo Administrador contra o acesso no Nível do Operador.

A ampulheta indica que um tempo de espera está sendo contabilizado

Indicadores de status no display



36

Display Explicação dos ícones do display

CT Calibração: compensação de temperatura do fluido de processo está ativada

Calibração: a etapa 1 da calibração do produto foi executada.  
O dispositivo está esperando os valores da amostra.

∆ A função Delta está ativa (valor de saída = valor medido - valor de delta)

Indicação do limite: Limite inferior/superior do intervalo ultrapassado

Sensocheck

Contato de enxágue

Exibido quando o dispositivo é controlado via PROFIBUS PA.
Apenas em conjunto com um módulo COMPA.

Exibido quando o dispositivo é controlado via Fieldbus FOUNDATION. 
Apenas em conjunto com um módulo COMFF.

Exibido quando o dispositivo é controlado via PROFINET
Apenas em conjunto com um módulo PN.

Indicadores de status no display
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Selecione a posição usando as teclas de direção esquerda/direita, e em segui-
da edite o número ou letra usando as teclas de direção para cima/para baixo. 
Confirme com enter. 

Exemplo: entrada da descrição de um ponto de medição
1) Abra a seleção de menus (menu)
2) Selecione Parametrização: Nível do Administrador, insira a senha
3) Controle do sistema
4) Descrição do ponto med.

Descrição do ponto de medição
Você pode inserir um número de 
tag e notas para o ponto de medi-
ção usando as teclas de seta. 

Teclas de seta
Para seleção das linhas de menu 
ou entrada de letras e números.

enter

Função atribuída à tecla progra-
mável abaixo dela.

meas menu

Entrada de números e texto
Módulo FRONT

Descrição do ponto med. (Administrador)

Voltar OK

Ponto de mediçãoM402.......................
Anotação REV-020407
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Configuração do display de medição
Módulo FRONT
Seleção de menus: Parametrização > Módulo FRONT > Display de medição

Pressione meas para retornar o dispositivo ao modo de medição, a partir de 
qualquer função.  
(Pressione meas sucessivamente, no modo de medição, para ver as funções 
especiais ativadas – se configuradas – tais como o gravador de medições).  
É possível apresentar todas as variáveis de processo provenientes dos módulos.  
A tabela da próxima página descreve como configurar o display de medição.

Displays secundários
Também é possível exibir valores 
adicionais, como data e hora, depen-
dendo dos módulos instalados. Estes 
são selecionados por meio das teclas 
programáveis (p. 45).

Display de medição
Display de medição típico
(Exemplo: módulos de medição de 
pH e oxigênio, 4 valores/2 canais)

Teclas programáveis
As teclas programáveis permitem 
selecionar valores para os displays 
secundários. 
Além disso, as funções de Diagnóstico 
que foram definidas como “Favoritas” 
podem ser acionadas (p. 45).

Se desejar, você também pode mudar 
o conjunto de parâmetros usando 
uma tecla programável (p. 45).
As teclas programáveis também 
incluem funções auto-explicativas, 
sensíveis ao contexto, por exemplo, se 
o gravador de medições estiver ativo.

meas

pH 7,00 %Ar83,3
°C25,3178

Hora 10:26 Menu de favoritos 

mV

Se desejar, o display de medição pode se desligar automaticamente caso não 
esteja sendo usado; ver página 63.
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Menu Display Ação

Seleção de menus

Voltar

Parametrização

Lingua/ 语言

Configuração do display de 
medição
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu. 
Selecione Parametrização usando as 
teclas de seta, e pressione enter para 
confirmar.  
Selecione: “Nível do Administrador” 
Senha 1989 (predefinição)

Controle do sistema

Voltar

Módulo BASE
Módulo PH 3400-035
Módulo COND 3400-041 
Módulo COND 3400-041 

Módulo FRONT 

Parametrização (Administrador)

Display de medição

Voltar

Canal 2

Número 2 valores (2 canais)

2º valor med.

Canal 1

1º valor med.

Memosens PH
Valor de pH

Módulo COND 3400-041
Condutividade

Parametrização – procedimento 
básico:
1) Selecione “Módulo FRONT”
2) Selecione “Display de medição”
3) Defina o “Número” de valores medi-

dos que serão exibidos (até 8)
Opções para seleção:
• 2 valores (1 canal)
• 2 valores (2 canais)
• 2 valores (2 canais)
• 2 valores
• 4 valores
• 6 valores
• 8 valores
Outras exibições, dependendo da 
seleção.
4) Conforme desejar, atribua os canais 

e selecione as variáveis de processo 
que serão exibidas.  
Confirme com enter.

Pressione a tecla meas para retornar à 
medição.
Você encontrará exemplos de confi-
gurações nas páginas a seguir.

Configuração do display de medição
Seleção de menus: Parametrização > Módulo FRONT > Display de medição
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Configuração do display de medição
Exemplos

Seleção Resultado
2 valores Seleção de duas variáveis de processo a partir dos canais de 

medição e do dispositivo básico
Display de medição
Número 4 valores
1º valor

2º valor

2 valores

2 valores (1 canal)

Selecione o número de valores. 
Confirme com enter.

Menu de favoritos Hora 10:26

pH 7,08
10:26

Display de medição
Número 1º valor
1º valor

Valor de pH
Temperatura
Tensão de pH2º valor

Selecione a primeira variável de proces-
so com o canal. Confirme com enter.

Display de medição
Número 2º valor
1º valor Hora

Temperatura

Tensão de pH

2º valor

Selecione a segunda variável de pro-
cesso.
Confirme com enter.
Continue com meas

Seleção Resultado

2, 4, 6 ou 8 valores sem sele-
ção do canal de medição

É possível exibir quaisquer valores medidos a 
partir dos módulos de medição e/ou do dis-
positivo básico

2 ou 4 valores com seleção 
do canal de medição 

 ,  ou 

Só é possível exibir os valores medidos a 
partir dos módulos de medição
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Seleção Resultado
2 valores 
(1 canal)

Selecione duas variáveis de processo dentro de um canal de 
medição

Display de medição
Número 2º valor
Canal 1

1º valor med.
2 valores (2 canais)
2 valores (1 canal)

4 valores

Selecione o número de valores e de 
canais. 
Confirme com enter.

Menu de favoritos Hora 10:26

pH 9,89
178mV

Display de medição
Número 2 valores (1 canal)
Canal 1

Módulo COND 3400-041
Memosens PH 

Atribua um módulo ao canal. 
Confirme com enter.

Display de medição
Número 2 valores (1 canal)
Canal 1

2º valor med.

Memosens PH 

Temperatura
Valor de pH

Tensão de pH

Selecione a primeira variável de proces-
so para o módulo. Confirme com enter.

Display de medição
Número 2 valores (1 canal)

2º valor med.

Canal 1
1º valor med.

Memosens PH 

Temperatura
Tensão de pH

Valor de pH

Selecione a segunda variável de proces-
so para o módulo. Confirme com enter.
Continue com meas

Configuração do display de medição
Exemplos

1º valor med.

1º valor m
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Configuração do display de medição
Exemplos

Seleção Resultado
2 valores 
(2 canais)

Selecione duas variáveis de processo em dois canais de medição

Display de medição
Número 2º valor
1º valor

2 valores (2 canais)

4 valores

Selecione o número de valores e de 
canais. Confirme com enter.

Menu de favoritos Hora 10:26

pH 7,00
984 µS

cm

Display de medição
Número 2 valores (2 canais)

1º valor med. 
Canal 1

2º valor med.
Módulo COND 3400-041
Memosens PH 

Atribua um módulo ao primeiro canal. 
Confirme com enter.

Display de medição
Número 2 valores (2 canais)
Canal 1

1º valor med.

Memosens PH 

Temperatura
Valor de pH

Tensão de pH

Canal 2

Selecione a variável de processo para o 
primeiro módulo. Confirme com enter.

Display de medição
Número 2 valores (2 canais)
Canal 1

1º valor med.Módulo COND 3400-041
Memosens PH Canal 2

Memosens PH 
Valor de pH

Atribua um módulo ao segundo canal. 
Confirme com enter.

Display de medição
Número 2 valores (2 canais)
Canal 1

Canal 2

Memosens PH
Valor de pH

Módulo COND 3400-041
Temperatura
Condutividade

Salinidade
Resistividade

Selecione a variável de processo para o 
segundo módulo. Confirme com enter.
Continue com meas

1º valor med.

1º valor med.

1º valor med.

1º valor med.
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Configuração do display de medição
Exemplos

1º valor

Seleção Resultado
4 (6, 8) 
valores

Seleção de quatro (seis, oito) variáveis de processo a partir dos 
canais de medição e do dispositivo básico

Display de medição
Número 4 valores
1º valor

2º valor

2 valores (2 canais)
4 valores

2 valores (2 canais)
Selecione o número de valores. 
Confirme com enter.

Menu de favoritos Hora 10:26

pH 4,00 1,135 mS
cm

178 mV 0,00MΩcm

Display de medição
Número 4 valoresValor de pH

Temperatura
Tensão de pH2º valor

Selecione a primeira variável de processo 
com o canal. Confirme com enter.

Display de medição
Número 4
1º valor Tensão de pH

Condutividade

Valor de pH

2º valor
3. Valor
4. Valor

Temperatura

Valor de pH

Selecione a segunda variável de proces-
so com canal. Confirme com enter.

Display de medição
Número 2º valor
1º valor Tensão de pH

Condutividade

Valor de pH

2º valor
3º valor
4º valor

Temperatura

Valor de pH
Selecione a terceira variável de processo 
com o canal. Confirme com enter.

Display de medição
Número 2º valor
1º valor Tensão de pH

Condutividade

Valor de pH

2º valor
3º valor
4º valor

Resistividade
Valor de pH

Selecione a quarta variável de processo 
com canal.
Confirme com enter.
Continue com meas

1º valor
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Seleção Resultado
4 valores
2 canais

Selecione quatro variáveis de processo em dois canais de medição

Display de medição
Número 4 valores
1º valor

2º valor

2 valores (2 canais)
4 valores

4 valores (2 canais)

Selecione o número de valores e de canais. 
Confirme com enter.

Menu de favoritos Hora 10:26

pH 4,00 1,135 mS
cm

178 mV 0,00MΩcm

Display de medição
Número 4 valores (2 canais)
Canal 1
1º valor med.

Memosens PH
Valor de pHTensão de pH
Valor de pH

Temperatura2º valor med.

Selecione a primeira variável do processo no 
canal 1. Confirme com enter.Display de medição

Número 4 valores (2 canais)
Canal 1
1º valor med.

Canal 2

Memosens PH
Valor de pH

Módulo COND 3400-041

Tensão de pH
Valor de pH

Temperatura2º valor med.

Selecione a segunda variável do processo no 
canal 1. Confirme com enter.

Display de medição
Número 2 valores (2 canais)

1º valor med.

Canal 2

Memosens PH
Valor de pH

Módulo COND 3400-041
Resistividade
Condutividade

Temperatura

2º valor medido

2º valor med.

Tensão de pH

Selecione a primeira variável do processo 
no canal 2. Confirme com enter.

Display de medição
Número 2 valores (2 canais)

1º valor med.

1º valor med.

Canal 2

Memosens PH
Valor de pH

Módulo COND 3400-041
Resistividade
Condutividade

Temperatura

2º valor med.

2º valor med.

Tensão de pH

Selecione a segunda variável do processo 
no canal 2.
Confirme com enter.
Continue com meas

Configuração do display de medição
Exemplos

1º valor medido
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Função da tecla programável (controle da função)
Módulo FRONT
Seleção de menus: Parametrização > Controle do sistema > Controle de função 

2

1

Displays secundários (2)
É possível visualizar outros valores medidos 
aqui, de acordo com os valores de fábrica.  
Quando se pressiona a respectiva tecla pro-
gramável (1), são apresentadas as variáveis 
de processo medidas pelos módulos, além da 
data ou hora.
Além disso, você pode usar as teclas progra-
máveis (1) para controlar as funções.  
Para atribuir uma função a uma tecla progra-
mável, selecione
Parametrização > Controle do sistema > 
Controle de função

Funções controladas por teclas programáveis:
• Rotação do valor: os valores medidos disponíveis podem ser exibidos suces-

sivamente. O último valor medido fica sempre visível no display secundário.
• Seleção do conjunto de parâmetros (ver página 61)
• Favoritos (ver o capítulo Funções de diagnóstico, página 96)
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Firmware do Protos II 4400(X)
Seleção de menus: Diagnóstico > Descrição do dispositivo

Consultar firmware do dispositivo atual/Firmware do módulo
Quando o dispositivo estiver no modo de medição:
1) Pressione a tecla menu.
2) Abra o menu Diagnóstico.
3) Selecione “Descrição do dispositivo”.

Menu Display Ação

Descrição do dispositivo

Voltar

Painel de operação
Módulo FRONT 4400-011 

Hardware: 1,  Firmware: 01.01.00
Número de série: 0000815

BASEMódulo FRONT

Fornece informações sobre todos os 
módulos instalados: tipo e função do 
módulo, número de série, versão de 
hardware e firmware, e opções do 
dispositivo. 
Selecione os diversos módulos 
(FRONT, BASE, ranhuras 1 - 3) usando 
as teclas de seta.
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Estados operacionais

Modo de operação

Sa
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 c
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 1)

Medição –

Diagnóstico –

Calibração 2) –

Manutenção 2)

Monitor do sensor –

Sinal de corrente –

Controlador manual –

Parametrização 2) 20 min

Função de enxágue 2)  3) No fim do tempo 
de enxágue

Legenda: 
  Ativo (normalmente funções de saída)
  Último valor ou valor predefinido fixo
  Controle manual de saídas
  Dependendo da parametrização

1)  “Tempo excedido” significa que o dispositivo irá comutar para  
o modo de medição após 20 minutos sem atividade chave.

2) Verificação de função (HOLD) está ativa.
3) Contato de enxágue está ativo.
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Menu Parametrização
Seleção de menus

Voltar

Parametrização

Lingua/ 语言

Parametrização

Voltar

Nível visualização

(todos os dados)
(dados da operação)
(todos os dados)

Nível operador

Parametrização
No modo de medição: pressione a tecla menu para selecionar o 
menu.
Selecione Parametrização usando as teclas de seta, pressione 
enter para confirmar.
Nível do Administrador
Acesso a todas as funções, além de configuração da senha. 
Liberação ou bloqueio de funções para acesso no Nível do 
Operador.
Nível do Operador
Acesso a todas as funções liberadas no Nível do Administrador.  
As funções bloqueadas são apresentadas em cinza e não podem 
ser editadas.
Nível de Visualização
Apenas para exibição, não é possível editar!

Controle do sistema
Cartão de memória O menu só aparece quando um cartão de memória é inserido e  

a função complementar correspondente foi ativada.
Transferir configuração Toda a configuração de um dispositivo pode ser gravada em um 

cartão de memória. Isso permite transferir todas as configurações 
do dispositivo para outros dispositivos com equipamento idêntico 
(exceção: opções e senhas).

Conj. de parâmetros Estão disponíveis 2 conjuntos de parâmetros (A, B) no dispositivo.  
O conjunto de parâmetros atualmente ativo é apresentado no 
display.
Os conjuntos de parâmetros contêm todas as configurações, 
exceto: tipo de sensor, opções, configurações do controle do 
sistema
Até 5 conjuntos de parâmetros (1, 2, 3, 4, 5) ficam disponíveis  
quando se utiliza um cartão de memória (opção).

Controle de função Seleciona as funções a serem controladas via teclas programáveis 
e entradas OK

Blocos de cálculo Calcula variáveis medidas para novas variáveis
Hora/Data Hora, data, formato do display
Descrição do ponto med. Entrada livre de um número de tag, pode ser acionado no menu 

Diagnóstico
Ativação da opção Ativação de opções via TAN
Restaurar os valores de 
fábrica

Redefinir todos os parâmetros com o valor de fábrica

Entrada da senha Altera senhas
Atualização do firmware Atualização do firmware usando um FW Update Card
Livro de registros Selecione os eventos que serão registrados

Visão geral da parametrização

Nível administrador
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Menu Parametrização
Módulo FRONT: configurações do display
Idioma Seleciona o idioma do menu

Unidades Seleciona as unidades de medida

Formatos Seleciona o formato do display

Display de medição Define o display de medição

Gravador de medições Ver manual detalhado de “Opções de TAN”

Módulo BASE: saídas e entradas de sinal, contatos
Corrente de saída I1, I2 Configura saídas de corrente

Contato K4 Configura sinalização de falha

Contatos K3, K2, K1 Configura contatos de relé

Entradas OK1, OK2 Configura entradas de sinal dos optoacopladores

Visão geral da parametrização
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Parametrização

  CUIDADO! A parametrização ou ajustes incorretos pode resultar em 
saídas incorretas. 
Por isso, o Protos II 4400(X) deve ser comissionado por um especialista em 
sistemas, todos os seus parâmetros devem ser configurados, e o produto deve 
ser totalmente ajustado.

AVISO! 
 O contato NAMUR de “verificação de função” (HOLD) fica ativo durante a 

parametrização. O comportamento das saídas de corrente depende da 
parametrização, isto é, elas podem estar congeladas na última medição 
ou definidas para um valor fixo. O LED vermelho de “alarme” pisca.

As operações de medição não devem ser realizadas quando o Protos II 4400(X) 
estiver no modo de verificação de função (HOLD), para não colocar o usuário 
em risco pelo comportamento inesperado do sistema.

Menu Display Ação

Seleção de menus

Voltar

Parametrização

Lingua/ 语言

Abra o menu Parametrização
No modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu.
Selecione Parametrização usando as 
teclas de seta, e pressione enter para 
confirmar
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Níveis de operação
Parametrização: Nível de Visualização, Nível do Operador, Nível do Administrador
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação

Seleção de menus

Voltar

Parametrização

Lingua/ 语言

Abra o menu Parametrização
No modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu.
Selecione Parametrização usando as 
teclas de seta, e pressione enter para 
confirmar.

Parametrização

Voltar

Nível visualização

Nível administrador (todos os dados)
(dados da operação)
(todos os dados)

Nível operador

Nível do Administrador
Acesso a todas as funções, além de 
configuração da senha.
Liberação ou bloqueio de funções 
para acesso no Nível do Operador.

Módulo FRONT (Administrador)

Voltar

Idioma

Display de medição
Formatos

English
Unidades

Liberar

Display

As funções que podem ser bloque-
adas para o Nível do Operador são 
assinaladas com o ícone de “blo-
queio”.
As funções são liberadas ou bloquea-
das por meio das teclas programáveis.

Módulo FRONT

Voltar

Unidades
English

Formatos

Idioma

Display de medição

Display

Nível do Operador
Acesso a todas as funções liberadas 
no Nível do Administrador. As fun-
ções bloqueadas são apresentadas 
em cinza e não podem ser editadas 
(Fig.).

Nível de Visualização
Exibição de todas as configurações. 
Não é possível editar!
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Bloqueio de uma função
Nível do Administrador: Ativação / bloqueio de funções para o Nível do Operador
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação 
Exemplo: bloqueio do acesso à configuração 
do contato de relé K1 (módulo BASE) pelo 
Nível do Operador 

Abra o menu Parametrização
1) Nível do Administrador
2) Insira a senha (1989)
3) Selecione “Módulo BASE” com as 

teclas de seta, e pressione enter 
para confirmar.

4) Selecione “Contato 1” usando as 
teclas de seta

5) Faça o “Bloqueio” usando a tecla 
programável

Módulo BASE (Administrador)

Voltar

Contato 2

Contato 4 (Falha NAMUR)
Contato 3

Corrente de saída I2

Contato 1
Entradas OK1, OK2

Bloqueio

Módulo BASE

Voltar

Contato K2

Contato K4 (Falha NAMUR)
Contato K3

Corrente de saída I2

Contato K1
Entradas OK1, OK2

Agora, a linha do “Contato 1” está 
assinalada com o ícone de “bloqueio” 

. Essa função não pode mais ser 
acessada pelo Nível do Operador. A 
função da tecla programável muda 
para “Ativar”.
No Nível do Operador, a função blo-
queada aparece em cinza (ver figura).
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Parametrização: controle do sistema
Seleção de menus: Parametrização > Controle do sistema
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação

Voltar

Conj. de parâmetros

Hora/Data
Descrição do ponto med.

Blocos de cálculo

Ativação da opção

Controle de função

Controle do sistema (Administrador)

Abra o menu Parametrização
1) Nível do Administrador
2) Insira a senha (1989)
3) Selecione o Controle do sistema 

usando as teclas de seta, e 
pressione enter para confirmar.

Submenus de controle do sistema:
• Conj. de parâmetros
• Controle de função
• Blocos de cálculo
• Hora/Data
• Descrição do ponto med.
• Ativação da opção
• Restaurar os valores de fábrica
• Entrada da senha
• Atualização do firmware ... mais, dependendo das 

opções.

Controle da função
Alocação de funções para ativação 
por tecla programável ou entrada 
para optoacoplador OK2:
• Seleção do conjunto de parâmetros
• Favoritos (ver o capítulo Funções 

de diagnóstico, página 96)

Hora/data
Inserir formato de data, 
inserir a data e hora
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Parametrização: controle do sistema
Seleção de menus: Parametrização > Controle do sistema
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Ação
Descrição do ponto de medição
Você pode inserir um número de tag ou notas (por exemplo, data da 
última manutenção). 
Selecionar posição: teclas de seta esquerda/direita
Selecionar caractere A-Z 0-9 _ # * + - / : < = > Espaço: teclas de seta 
para cima/para baixo. 
Confirme a entrada com enter.
Para ver a descrição do ponto de medição no menu Diagnóstico, 
ver p. 99
Entrada da senha
Senhas (valores de fábrica): 
Calibração 1147
Manutenção 2958
Nível do Operador 1246
Nível do Administrador 1989

Nota
Se você perder a senha de administrador, o acesso ao sistema ficará 
bloqueado! O fabricante pode gerar um TAN de resgate.

Ativação de opções (Ativar função complementar)
As funções complementares (opções) são específicas de cada 
dispositivo. Por isso, ao encomendar uma função complementar, você 
precisa especificar o número de série de seu módulo FRONT, bem 
como o respectivo número do pedido. O fabricante fornecerá um TAN 
(número de transação) para ativar a função complementar.
Exibir o número de série: Diagnóstico > Descrição do dispositivo
Se você tiver adquirido uma opção que pode ser ativada pelo TAN  
(função complementar):
1) Parametrização, Nível do Administrador
2) Controle do sistema
3) Ativação da opção
4) Defina a opção como “ativa”.
Você será solicitado a inserir o TAN. A opção fica disponível quando 
se insere o TAN.
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Parametrização: controle do sistema
Seleção de menus: Parametrização > Controle do sistema
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Ação
Livro de registros
Seleção dos eventos que serão gravados no livro de registros.  
Os últimos 100 eventos são gravados com a data e hora, podendo ser 
exibidos no menu Diagnóstico.  
Quando se utiliza o Data Card com a função complementar FW4400-
104, é possível armazenar 20.000 entradas ou mais no cartão, depen-
dendo da carga de memória.
Isto permite documentar a gestão da qualidade conforme a norma 
ISO 9001.

Restaurar os valores de fábrica
Permite redefinir os parâmetros com seus valores de fábrica. Quando 
se abre esse menu, o dispositivo emite um aviso.
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Blocos de cálculo (Controle do sistema)
Seleção de menus: Parametrização > Controle do sistema > Blocos de cálculo
Cálculo das variáveis medidas para novas variáveis

Blocos de cálculo
Dois módulos de medição, com todos os seu valores medidos, são usados como 
entrada para o bloco de cálculo. Além disso, o status geral do dispositivo (sinais 
NAMUR) é levado em conta. As seguintes variáveis são calculadas a partir dos 
valores existentes:
• Razão
• Passar (aprovação)
• Rejeitar (rejeição)
• Diferença dos valores medidos
• Desvio
• Cálculo do valor de pH por meio da medição da condutividade dual
Essas variáveis de saída ficam em seguida disponíveis no sistema e podem ser 
atribuídas às saídas (corrente, valores limite, display ...). Ver página 58.

Módulo   I

Por exemplo:
Módulo PH

Entradas:
Sensores, terminais

Saídas:
Valores medidos / Status

pH

Temp

pH
mV
ORP
°C
rH
MΩ
kΩ

Módulo de 
medição

Módulo    I    +   II

pH/pH

Entradas:
Saídas de 2 módulos de medição

Saídas:
Valores medidos / Status

Módulo
I

Dif. pH
Dif. ORP
Dif. °C
.
.
.
.

Bloco de cálculo

Módulo
II

Funcionalidade do módulo de medição

Funcionalidade do bloco de cálculo
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Combinação dos módulos de medição
Com três módulos de medição, é possível fazer as seguintes combinações de 
blocos de cálculo:

Ativação dos blocos de cálculo
Seleção de menus: Parametrização > Controle do sistema > Blocos de cálculo
Alocação de módulos de medição a blocos de cálculo

Dois blocos de cálculo podem ser ativados.

  

Menu Display Ação

Voltar

Descrição do ponto med.

Livro de registros

Tabela de concentrações

Ativação da opção

Blocos de cálculo

Tabela de tampões

Controle do sistema (Administrador)

Blocos de cálculo
• Abra o menu Parametrização
• Controle do sistema
• Selecione “Blocos de cálculo”

Voltar

Sensor A
Cálculo

Blocos de cálculo (Administrador)

pH, pH

Sensor B

Cálculo

Memosens PH
Memosens PH

Cond, Cond
Sensor A Módulo COND 3400-041

As possíveis combinações dos blocos 
de cálculo são oferecidas dependen-
do dos módulos instalados.

Controle do sistema

Voltar

Módulo FRONT

Módulo PH 3400-035 
Módulo PH 3400-035 

Módulo BASE

Cálc. pH, pH

Parametrização (Administrador)

Durante a parametrização, os blocos 
de cálculo são exibidos como módu-
los.
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Visão geral dos blocos de cálculo
Combinações de módulos, bloco de cálculo, variáveis de processo

Novas variáveis de processo e processamento de sinais

Saídas de corrente
Todas as saídas de corrente podem ser definidas para a saída das novas 
variáveis de processo formadas pelos blocos de cálculo.

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

Controlador
As funções do controlador não são aceitas.

Combinação 
de módulos de 
medição

Bloco de cálculo Variáveis de processo calculadas 
pelo bloco de cálculo

pH/pH

Cond/Cond

Oxy/Oxy
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Fórmulas de cálculo
Combinações de módulos, bloco de cálculo, variáveis de processo

c (NaOH) [mmol/l]
Somente display 
secundário

Trocador 
catiônico

Módulo COND1

Módulo COND2 

Bloco de cálculo

pHPonto de medição 
COND 1

Ponto de medição 
COND 2

Cálculo do valor de pH por meio da medição da condutividade dual
 
Princípio:

Variável de 
processo

Fórmula do cálculo Faixa Alcance

Difference
(para seleção no menu)

DIFF = A - B
ou
DIFF = B - A

Variável de 
processo

Variável de 
processo

Ratio
(para seleção no menu) 0,00 ... 19,99 0,10

0,00 ... 199,9 10%

-199,9 ... 199,9 10%

-199,9 ... 199,9 10%
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Configuração de um bloco de cálculo
Seleção de menus: Parametrização > Controle do sistema > Blocos de cálculo
Definição da variável de processo a ser calculada

Menu Display Ação

Voltar

Módulo FRONT 

Módulo PH 3400-035 
Módulo PH 3400-035 

Módulo BASE

Controle do sistema

Parametrização (Administrador)

 Cálc. pH, pH

Selecione o bloco de cálculo
1) Parametrização
2) Selecione o bloco de cálculo

As possíveis combinações dos blocos de cálculo são oferecidas 
dependendo dos módulos instalados.

Mensagens
Você pode ativar mensagens para as variáveis de processo seleciona-
das.

As variáveis que foram definidas como “Desativadas” não podem mais 
ser processadas.

Os valores medidos para emissão de uma mensagem são definidos 
por meio das teclas de seta (esquerda/direita: selecionar a posição, 
para cima/para baixo: editar o número) 
Confirme com enter.
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Conjuntos de parâmetros A, B
Seleção de menus: Parametrização > Controle do sistema
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

2 conjuntos de parâmetros completos (A, B) podem ser armazenados no 
dispositivo. 
Um ícone no display de medição mostra qual conjunto de parâmetros está 
ativo:  ou 
O elemento de controle para comutação entre os conjuntos de parâmetros  
(entrada para optoacoplador OK2:) é selecionado em 
“Parametrização > Controle do sistema > Controle de função”. 
O conjunto atualmente ativado pode ser sinalizado por um contato de relé.

Menu Ação
Selecione o elemento de controle para comutação entre os 
conjuntos de parâmetros
1) Parametrização, Nível do Administrador
2) Insira a senha
3) Controle do sistema: controle de função
4) Selecione o elemento de controle

Nota
A seleção não é válida quando se trabalha com um cartão de memória com 
FW4400-102.
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Conjuntos de parâmetros A, B

Menu Display Ação

Voltar

Transferir configuração

Controle de função
Hora/Data 

Conj. de parâmetros

Descrição do ponto med.

Cartão de memória
Controle do sistema (Administrador)

Conjuntos de parâmetros A, B
1) Parametrização, Nível do 

Administrador
2) Insira a senha
3) Controle do sistema
4) Conj. de parâmetros

Salvar conjunto de parâmetros
O conjunto de parâmetros A ativo 
sobrescreve o conjunto de parâmetros 
interno B.

Carregar conjunto de parâmetros
O conjunto de parâmetros B é carre-
gado.

Parametrização > Módulo BASE> Contato > Uso:

Contato 3 (Administrador)

Voltar

Tipo de contato

OK

Uso Verificação de função
Valor limite
Contato de enxágue
Conj. parâm. B ativo
Saída USP

Sinalização do conjunto de parâ-
metros ativo via contato de relé
1) Parametrização
2) Módulo BASE
3) Contato ...
4) Uso:  

“Conj. de parâmetros B ativo”.
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Parametrização: módulo FRONT
Seleção de menus: Parametrização > Módulo FRONT
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação

Módulo FRONT (Administrador)

Voltar

Display de medição

Français
Italiano

English

OK

Idioma Deutsch

Display

Español
Português

Unidades

Formatos

Configuração do idioma
1) Parametrização
2) Módulo FRONT
3) Idioma

Unidades: Selecione as unidades.

Formatos: Selecione o formato de 
exibição (por exemplo, número de 
casas decimais), dependendo da 
variável de processo.
Display de medição:  
Selecione o número e o tipo dos valo-
res medidos que serão exibidos; para 
obter uma descrição, ver página 38.
Display
• Brilho/contraste: 

Ajuste o display de acordo com as 
condições de iluminação locais.

• Autodesligamento: 
Selecione o número de minutos 
após os quais o display se desligará, 
se não for usado.

• O display pode voltar ao modo 
anterior, pressionando-se um botão.
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Parametrização: módulo BASE
Seleção de menus: Parametrização > Módulo BASE
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Corrente de saída

[pH]

20

  4
140

Atribuição dos valores medidos: Início (4 mA) e Fim (20 mA)

[pH]

20

  4
75

[mA]

Exemplo 1: faixa de pH 0 ... 14 Exemplo 2:   faixa de pH 5 ... 7  
Vantagem: maior resolução na faixa de interesse

[mA]

5 7

Menu Display Ação

Módulo BASE (Administrador)

Voltar

Contato 2 (Verificação de função)

Contato 4 (Falha)
Contato 3 (Pedido de manutenção)

Saída de corrente I2

Contato 1 (Valor limite)
Entradas OK1, OK2

Bloqueio

Definição da saída de corrente
1) Parametrização
2) Insira a senha
3) Módulo BASE
4) Saída de corrente I...

Saída de corrente I1 (Administrador)

OK

Característica
Saída

Voltar

Variável Temperatura
Tensão de pH
Condutividade
Temperatura
Salinidade

Valor de pH

Início 0(4) mA

Uso

5) Selecione a variável de processo

Saída de corrente I1 (Administrador)

OK

Uso

Saída

Voltar

Característica

Valor de pH

Início 0(4) mA Logarítmico
Função
Trilinear
 Linear

Variável de processo
Ligado

6) Selecione a característica
por exemplo, “linear”. A variável de 
processo é representada por uma 
curva linear da corrente de saída. 
A faixa desejada para a variável de 
processo é especificada pelos valores 
de “Início” e “Fim”.
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[%]

100

Início Fim

0

Corrente de saída
Y

X
Variável de processo

[%]

100

Início Fim

0

Corrente de saída
Y

X
Variável de processo

2º vértice Y

1º vértice Y

2º vértice X

1º vértice X

Curva linear
A variável de processo é representada por uma curva linear da corrente de 
saída.

Nota: Curva bilinear
Para uma curva característica bilinear, são inseridos parâmetros idênticos para 
os vértices (1º vértice, 2º vértice) 

Curva trilinear
Você deve inserir dois vértices adicionais:

Saídas de corrente: curvas características
Parametrização > Módulo BASE> Saída de corrente ... > Característica
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa
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Corrente de saída (4 a 20 mA) =   16 mA + 4 mA

[%]

Entrada para “ponto de 50 
%”:
Por exemplo: 
10% da variável de processo

Fim

0

Corrente de saída
Y

X
Variável de processo

Curva de função
Curva característica não linear da corrente de saída: permite fazer medições 
durante várias décadas, por exemplo, medição de valores muito baixos com alta 
resolução e valores altos com baixa resolução.
Requisitos: inserir um valor para a corrente de saída de 50 %.

100

50

Equação

(1+K)x

1+Kx
E + S - 2 * X50%

X50% - S
K =

M - S

E - S
x =

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

Curva logarítmica de saída ao longo de uma década: 
S: 10% da variável de processo máxima
X50%: 31,6% da variável de processo máxima
E: Variável de processo máxima

Curva logarítmica de saída ao longo de duas décadas: 
S: 1% da variável de processo máxima
X50%: 10% da variável de processo máxima
E: Variável de processo máxima
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Saídas de corrente: filtro de saída
Parametrização > Módulo BASE> Saída de corrente ... > Filtro de saída
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Filtro com base na média temporal
Para atenuar a saída de corrente, é possível ligar um filtro de baixa passagem 
com intervalo de tempo ajustado. Quando existe um salto na entrada (100%), 
o nível de saída fica em 63 % depois que o intervalo de tempo foi atingido.
O intervalo de tempo pode ser definido de 0 a 120 segundos. Se o intervalo de 
tempo for definido como 0 segundos, a saída de corrente seguirá a entrada. 

Nota:
O filtro só atua na saída de corrente e no valor atual do display secundário, e 
não no display de medição, nos valores limite, ou no controlador!

intervalo de tempo  0 ... 120 segundos

Variável de  
processo 0 (4) - 20 mA
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Saídas de corrente: mensagens
Parametrização > Módulo BASE> Saída de corrente ... > Verif. func.
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Comportamento durante as mensagens

Corrente de saída
[mA] “Valor fixo”

Verificação  
de função

22

4

“Último val.utilizáv.”

Verificação  
de função

Dependendo da parametrização, as saídas de 
corrente mudam para um dos seguintes estados:
• Valor medido atual
• Último valor medido (função HOLD)
• Valor fixo
No caso de uma falha, pode-se gerar um sinal de 
22 mA para a variável de processo selecionada 
(1º valor primário).

Verificação  
de função

“Valor medido atual”

Saída de corrente 1 (Administrador)

OKCancelar

Verif. func.

Mensagem quando a faixa de corrente é ultrapassada
Conforme entregue, a mensagem “Pedido de manutenção” é gerada quando a 
faixa de corrente é ultrapassada (< 3,8 mA ou > 20,5 mA).
Essa configuração pode ser alterada no menu Parametrização do respectivo 
módulo de medição, em “Mensagens”. 
Para gerar uma mensagem de “Falha”, o monitoramento do valor limite deve ser 
definido como “Limites variáveis”:
Parametrização > [Módulo de medição] > Mensagens> Limites variáveis >  
Limite de falha ...  
Nota: Diversas configurações se aplicam aos módulos Memosens (ver página 
seguinte 69).
Insira os valores dos limites de falha iguais ao valores de saída de corrente:
Parametrização, Módulo BASE, Saída de corrente, Variável de processo Início/
Fim.

Comport. durante mensagensValor fixo

Med. atual
Último val.utilizáv.

Fim
Filtro de saída

Início
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Memosens: relato de anomalias

Durante a operação do Memosens, os erros de comunicação ou avarias e 
Sensochecks podem ser relatados à sala de controle (corrente de saída 3,6 mA 
ou 22 mA). Para isso, os seguintes ajustes devem ser feitos na configuração: 
1.   No Módulo BASE, defina o alarme como 3,6 mA ou 22 mA para a corrente 

de saída 1 ou 2, no submenu “Comport. durante mensagens”. Se desejar, 
insira um atraso do alarme. 
Seleção de menus:  Módulo BASE > Saída de corrente > Comport. durante 

mensagens

2.   Ative as mensagens para a saída da variável de processo na respectiva cor-
rente de saída, no menu “Mensagens” do módulo de comunicação  
(MS 3400(X)-160 ou MS 4400(X)-160).

 Seleção de menus:  [Módulo de medição] > Mensagens > Mensagens 
[Variável de processo] > Monitoramento

Comportamento durante as mensagens: defina o alarme como 22 mA

Um sinal de 22 mA é gerado se houver um 
erro na saída de corrente selecionada e na 
variável de processo atribuída.

Comport. durante mensagens (Admin.)

OK

Atraso de alarme

Alarme

Cancelar

22 mA
0 s

Mensagens de condutividade (Admin.)

Cancelar

Monitoramento

Limites variáveis

OK

Limites máx. dispositivo
Deslig.

Mensagens: defina Monitoramento para “Limites máx. dispos.”

Limites máx. dispos.:
As mensagens são geradas quando a variável 
de processo está fora da faixa de medição.  
O ícone de “Falha” é exibido , o contato 
NAMUR de “Falha” é ativado  
(Módulo BASE, valor de fábrica: contato K4, 
contato N/C).
As saídas de corrente podem sinalizar uma 
mensagem de 22 mA (definida pelo usuário).

O atraso entre a ocorrência de uma falha (mensagem no display) e a saída da 
corrente de falha de 22 mA é ajustável.
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Contatos de relé: sinais de status NAMUR
Seleção de menus: Parametrização > Módulo BASE > Contato K...
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Falha está ativo 
Quando um valor ultrapassa (ou cai abaixo de) um ”Limite de falha Alto” prede-
finido ou um ”Limite de falha baixo”, quando o valor medido está fora da faixa, 
ou caso sejam emitidas outras mensagens de falha. Isso significa que o equi-
pamento não está mais funcionando corretamente, ou que os parâmetros de 
processo atingiram um valor crítico. 
O contato de relé não é ativado para a “Verificação de função” (HOLD).

Sinais de status NAMUR
Conforme a entrega, as saídas de relé flutuantes do módulo BASE são atribuídas 
aos sinais de status NAMUR:
Falha Contato K4, normalmente fechado  

(sinalizando falha de corrente)
Pedido de manutenção Contato K3, normalmente aberto, livremente ajustável
Verificação de função 
(HOLD)

Contato K2, normalmente aberto, livremente ajustável

Fora da especificação Contato K1, normalmente aberto, livremente ajustável

Menu Display Ação

Módulo BASE (Administrador)
Corrente de saída I1

Voltar Bloqueio

Contato K4
Corrente de saída I2

Contato K3
(Falha NAMUR)

Contato K2
Contato K1

• Abra o menu Parametrização
• Nível do Administrador  

(insira a senha)
• Selecione o módulo BASE
• Você pode definir um tempo de 

atraso para o “Pedido de manuten-
ção”, a “Falha” e “Fora da especifica-
ção”.  
Se uma mensagem de alarme for 
emitida, por exemplo, o contato só 
será ativado após esse tempo de 
atraso.
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Contatos de relé: sinais de status NAMUR

Pedido de manutenção está ativo
Quando aparecem mensagens que requeiram manutenção. Isso significa que 
o equipamento continua funcionando corretamente, mas deve passar por 
revisão, ou que os parâmetros de processo atingiram um valor que requer 
intervenção. Exemplo típico: O medidor detectou um sensor gasto.
O contato de relé não é ativado para a “Verificação de função” (HOLD).

Fora da especificação está ativo
Quando um valor é ultrapassado (ou cai abaixo de) um limite “Fora da especifi-
cação Alto” ou “Fora da especificação Baixo”, quando o dispositivo detecta des-
vios das condições ambientes ou de processo admissíveis, ou se houver falhas 
indicando que a incerteza da medição é provavelmente maior que o esperado, 
em condições normais de operação.
O contato de relé não é ativado para a “Verificação de função” (HOLD).

Verificação de função (HOLD) está ativa 
• durante a calibração (apenas o canal correspondente)
• durante a manutenção (sinal de corrente, manutenção do ponto de 

medição)
• durante a parametrização no Nível do Operador ou no Nível do 

Administrador  
• durante um ciclo de enxágue automático.
O sinal de saída é temporariamente congelado.
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Contatos de relé: cabeamento de proteção

1

23

1 2

3

Aplicações AC típicas
com carga indutiva

1 Carga
2 Combinação de RC, por exemplo RIFA PMR 209
 Combinações de RC típicas 
 por ex.
 Capacitor 0,1 µF, 
 Resistor 100 ohms / 1 W
3 Contato

AVISO!
Certifique-se de não ultrapassar os valores nominais máximos dos contatos de 
relé, nem mesmo durante a comutação!

Cabeamento de proteção dos contatos de relé
Os contatos de relé estão sujeitos a erosão elétrica. Especialmente com cargas 
indutiva e capacitiva, a vida útil dos contatos é reduzida. Para supressão de 
faíscas e arcos, devem ser usados componentes como combinações de RC, 
resistores não lineares, resistores em série e diodos.

Informações sobre os contatos de relé
Conforme a entrega, os contatos de relé são indicados para correntes de baixo 
sinal (até cerca de 1 mA). Se forem acionadas correntes acima de aprox. 100 
mA, o revestimento em ouro será destruído durante o processo de comutação. 
Depois disso, os contatos não farão a comutação precisa de correntes baixas.
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Contatos de relé: parametrização
Seleção de menus: Parametrização > Módulo BASE > Contato K...
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

O módulo BASE fornece 4 contatos de relé  
(máx. AC/DC nominal 30 V / 3 A cada).
O contato K4 é fornecida para emitir mensagens de 
falha. É possível definir o comportamento de comuta-
ção (normalmente aberto ou normalmente fechado), 
bem como o atraso da ativação ou desativação.

K1-K3 são definidos pelo usuário (“Uso”):
• Deslig.
• Falha
• Pedido de manutenção
• Fora da especificação
• Verificação de função (HOLD)
• Valor limite
• Contato de enxágue
• Conj. de parâmetros B ativo
• Saída USP (apenas módulo COND)
• Sensoface

Módulo BASE

Alarme (K4)

K1

K2

K3

Atribuição dos contatos: 
Ver placa de terminais do 
módulo BASE

Menu Display Ação

Contato K1 (Administrador)

Voltar

Histerese

Variável
Valor limite

Uso

Direção eficaz
Tipo de contato

Valor limite

Fora da espec.
Verificação de função

Contato de enxágue
Conj. de parâm. B ativo
Sensoface

Contatos de relé, Uso
1) Parametrização
2) Insira a senha.
3) Módulo BASE
4) Contato K...
5) Uso (Fig.)
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Contatos de relé: mensagens do Sensoface
Parametrização > Módulo BASE > Contato K... > Uso > Sensoface
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação

Módulo BASE (Administrador)
Corrente de saída I1

Voltar Bloqueio

Contato K4
Corrente de saída I2

Contato K3
Falha

Contato K2
Contato K1

Pedido de manutenção
Sensoface (Canal )
Sensoface (Canal )

Atribuição de mensagens do 
Sensoface aos contatos de relé
Quando se utiliza mais de um módu-
lo de medição, as mensagens do 
Sensoface dos módulos podem ser 
atribuídas aos diversos contatos.

Contatos de relé, Uso
1) Parametrização
2) Insira a senha.
3) Módulo BASE
4) Contato K... (por exemplo, K1)
5) Atribua a mensagem de Sensoface 

do módulo de medição desejado 
ao contato de relé selecionado.

Definir parâmetros dos contatos
• Tipo de contato (por exemplo, 

“N/O”)
• Atraso na ativação e desativação
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Contatos de relé: contato de enxágue
Parametrização > Módulo BASE > Contato K... > Uso > Contato de enxágue
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Observe o seguinte, ao configurar a função “Contato de enxágue”
• O modo de “verificação de função” (HOLD) (por exemplo, durante a 

parametrização) atrasa a execução da função “Contato de enxágue”.
• Até 3 funções de enxágue (contatos K1 ... K3) podem ser configuradas 

independentemente uma da outra.
• As funções de enxágue individuais não são sincronizadas entre si.

Resposta no tempo

Verificação de função 
Contato Kx
Tempo de execução
Duração do enxágue
Atraso para desligar

Menu Display Ação
Contatos de relé, Uso
1) Parametrização
2) Insira a senha.
3) Módulo BASE
4) Contato K... (por exemplo, K1)
5) Uso: Contato de enxágue

Contato K1 (Administrador)

Voltar

Tempo antes enxágue

Tipo de contato
Intervalo de enxágue

Uso

Duração do enxágue
Tempo antes medição

0010 s

Contato de enxágue

000,0 h

0010 s
0016 s

Definir parâmetros do contato de 
enxágue
• Selecione o tipo de contato 

(por exemplo, “N/O”) 
• Especifique o intervalo de enxágue
• Especifique a duração do enxágue
• Tempo de execução: verificação de 

função (HOLD) fica ativa durante o  
“... Tempo de execução” definido

• Entrada no livro de registros: 
desligada/ligada

N/O
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Contatos de relé: valor limite
Parametrização > Módulo BASE > Contato K... > Uso
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

 Direção eficaz “mínima”

Histerese +

Valor limite

Contato

0

1

Sinal

 Direção eficaz “máxima”

Histerese -

Sinal

Valor limite

Contato

0

1

Tipo de contato
Especifica se o contato ativo está fechado (N/O) ou aberto (N/C).

Histerese
Faixa de tolerância em torno do valor limite, dentro da qual o contato não é 
acionado. Serve para obter o comportamento de comutação apropriado na 
saída e suprimir as leves flutuações na variável medida (fig.) 

Ícones no display de medição
  O valor medido cai abaixo do limite    O valor medido ultrapassa o limite

Menu Display Ação

Contato K1 (Administrador)

Voltar

Histerese

Variável
Valor limite

Uso

Direção eficaz
Tipo de contato

Valor limite

Fora da espec.
Verificação de função

Contato de enxágue
Conj. de parâmetros
Saída USP

Saída de relé: valor limite
1) Parametrização
2) Insira a senha.
3) Módulo BASE
4) Contato K...
5) Uso: Valor limite
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Entradas para optoacoplador OK1, OK2
Seleção de menus: Parametrização>Módulo BASE>Entradas de controle  
OK1, OK2
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

O módulo BASE fornece 2 entradas digitais para 
optoacoplador (OK1, OK2).  
As seguintes funções (dependendo da para-
metrização) podem ser iniciadas por um sinal de 
controle:
• OK1: “Deslig.” ou “Verif. func. total” ou  

“Verif. func. do canal” 
• OK2: Seleção no menu Parametrização > 

Controle do sistema > Controle de função:  
“Deslig.”, “Conj. parâm. A/B” 
(ver também página 53)

O nível de comutação para o sinal de controle 
deve ser especificado: 
(ativo 10 ... 30 V ou ativo < 2 V).

Módulo BASE

OK1

OK2

OK1

OK2

OK

Menu Ação
Uso OK1
1) Parametrização
2) Insira a senha
3) Módulo BASE
4) Entradas de controle OK1/OK2
5) Uso OK1
Nível de entrada OK1/OK2
1) Parametrização
2) Insira a senha
3) Módulo BASE
4) Entradas de controle OK1/OK2
5) OK... Entrada
6) Especifique o nível de entrada ativo
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Cartão de memória
Inserção/Remoção do cartão de memória

Instruções de segurança 
Todos os cartões de memória estão disponíveis em uma versão não Ex e em 
uma versão Ex.  
Nunca misture componentes Ex e não Ex.  
Ao trabalhar em um local perigoso, observe todos os códigos e normas locais 
e nacionais aplicáveis a instalações de equipamentos elétricos em atmosferas 
explosivas.  
Ver a informação no guia de segurança do Protos II 4400(X). 
Notas sobre o uso do cartão de memória
O dispositivo deve ser aberto para inserção ou substituição do cartão de memória.  
A alimentação pode continuar ligada.  
Ao fechar o dispositivo, verifique se a vedação está bem assentada e limpa.

 ATENÇÃO! Risco de choques elétricos. 
Certifique-se de que o dispositivo está desenergizado antes de tocar no com-
partimento de terminais.
Abrindo o dispositivo 
1) Solte os 4 parafusos dianteiros.
2) Abra o módulo FRONT no lado direi-

to (dobradiça pivotante no interior, à 
esquerda). 
 
A ranhura para inserção do cartão de 
memória localiza-se na parte interna 
do módulo FRONT.

Inserir o cartão de memória
3) Retire o cartão de memória da 

embalagem.
4) Insira o cartão de memória com as 

conexões para a frente na respectiva 
ranhura do módulo FRONT.
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Remoção do cartão de memória
Ao usar um Data Card:
O cartão de memória deve ser fechado antes da remoção, para evitar a perda 
de dados (ver o capítulo Manutenção, página 89).
Seleção de menus: 
Manutenção > Abrir/Fechar cartão de memória > Fechar cartão de memória
O ícone do cartão de memória deixa de aparecer no display.

Se o cartão de memória não for removido depois de ser fechado, deverá ser 
aberto novamente para reativação.
Seleção de menus: 
Manutenção > Abrir/Fechar cartão de memória > Abrir cartão de memória

Se você usar um cartão de memória diferente, por exemplo, um FW Update 
Card, essa etapa pode ser omitida.

Cartão de memória
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Cartão de memória
Tipos de cartão

Data Card
Esse tipo de cartão permite armazenar dados (por exemplo, configuração, 
conjuntos de parâmetros, livro de registros, dados do gravador de medições). 
O ícone pisca, indicando que a transmissão de dados está ativa. O Data Card 
pode ser usado em combinação com as seguintes funções complementares: 
Conjuntos de parâmetros FW4400-102 5, gravador de medições FW4400-103, 
livro de registros FW4400-104

FW Update Card
Esse cartão de memória permite efetuar atualizações do firmware (função 
complementar FW4400-106). Nesse caso, o programa operacional anterior do 
dispositivo (“firmware”) será substituído por uma nova versão.
Nota: Antes de atualizar o firmware, recomendamos que você salve a versão 
anterior no cartão de memória. 
Não é possível armazenar dados gerais em um FW Update Card.

FW Repair Card
Cartão de memória para atualizações de firmware, em caso de erros do 
dispositivo.  
A função complementar FW4400-106 não é necessária aqui.

Custom FW Update/Repair Card
Quando se utilizam cartões personalizados, a versão de firmware pode ser 
selecionada, por exemplo, para padronizar o firmware de todos os dispositivos 
disponíveis.

Tipos de cartão 
(ZU1080-P-*) Finalidade
Data Card (X) Registrar dados
FW Update Card (X) Atualizar o firmware para expansão de função
FW Repair Card (X) Reparar o firmware em caso de mau funcionamento
Custom FW Update Card Versões de FW específicas do cliente
Custom FW Repair Card Versões de FW específicas do cliente
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Cartão de memória

Conexão ao computador
Conecte o cartão de memória ao computador através de um cabo micro USB.

Porta micro USB Conexão ao sistema 
Protos II 4400(X)

Nota: Fora de um local perigoso, o cartão de memória Ex pode ser conectado a 
um computador normal.
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Cartão de memória
Parametrização > Controle do sistema > Cartão de memória

Menu Display Ação
Uso do Data Card
1) Insira o Data Card
2) Seleção de menus
3) Parametrização, Nível do 

Administrador
4) Insira a senha.
5) Controle do sistema: cartão de 

memória

Voltar

Transferir configuração

Controle de função
Blocos de cálculo

Conj. de parâmetros

Hora/Data 

Cartão de memória
Controle do sistema (Administrador)

Quando se insere o Data Card, o dis-
play apresentado à esquerda é exibi-
do.
(A linha “Cartão de memória” só é 
exibida se houver um Data Card na 
ranhura.)
• Selecione “Cartão de memória”, e 

pressione enter para confirmar.
O menu é auto-explicativo.

Comportamento quando o cartão 
de memória está cheio:
Alerta de interrupção da gravação 
(substituição do cartão necessária).

Voltar

Registro no gravador
Separador decimal
Formatar cartão

Registr. livro de registros Ligado

Ponto
Ligado

Cartão de memória (Administrador)

Voltar

Transferir configuração (Administrador)

SalvarConfiguração

Carregar
Salvar

Transferir configuração 
(ver página seguinte)
• Salvar: salva todos os dados do dis-

positivo no Data Card
• Carregar: sobrescreve todos os 

dados do dispositivo com os dados 
do Data Card

Nota: Feche o Data Card antes de 
removê-lo (menu Manutenção)
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Cartão de memória
Data Card: Salvar/Carregar configuração do dispositivo
Parametrização > Controle do sistema > Transferir configuração.

Salvar/Carregar a configuração completa do dispositivo
“Salvar” a configuração significa que toda a configuração do dispositivo  
(exceto a senha) será gravada no Data Card.
“Carregar” a configuração significa que toda a configuração do dispositivo 
será lida a partir do Data Card e programada.
Arquivo de backup gerado no Data Card: param/config.par

Transferência de toda a configuração de um dispositivo para outros
Pré-requisito:
Os dispositivos devem ter o mesmo equipamento de hardware,  
os módulos devem estar todos posicionados nas mesmas ranhuras  
(por exemplo, PH 3400 -035 na ranhura I, COND 3400-041 na ranhura II, etc.).
Opções (funções complementares)
Todas as opções desejadas devem ser ativadas no “dispositivo mestre”, e as 
opções dos “dispositivos escravos” podem ser um subconjunto destas.
Os parâmetros das opções, e não as opções em si, são transferidos.
Quando uma opção é ativada em um “dispositivo escravo” em um momento 
posterior, os parâmetros desta opção já são inicializados de acordo com o 
dispositivo mestre.

1) Grave a configuração do dispositivo no Data Card: 
Parametrização > Controle do sistema > Transferir configuração > Salvar:  
Tecla programável “Executar”

2) Mude para o menu Manutenção. Selecione “Fechar cartão de memória”.
3) Remova o Data Card. Agora você pode transferir a configuração do 

dispositivo para outros dispositivos equipados de forma idêntica.
4) Para isso, insira o Data Card contendo a configuração no próximo dispositivo 

a ser configurado. 
5) Selecione  

Parametrização > Controle do sistema > Transferir configuração > Carregar:  
Tecla programável “Executar”

6) Mude para o menu Manutenção. Selecione “Fechar cartão de memória”.
7) Remova o Data Card.
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FW4400-102: 5 conjuntos de parâmetros
Parametrização > Controle do sistema > Conj. de parâmetros
Nota: Função complementar FW4400-102 necessária.

Menu Display Ação

Voltar

Conj. de parâmetros
Salvar conjunto de parâmetros
Carregar conjunto de parâmetros

A,B (Interno)
1,2 (Cartão)
1,2,3 (Cartão)
1,2,3,4 (Cartão)
1,2,3,4,5 (Cartão)

Conjuntos de parâmetros (Administrador)

Salvar conjunto de 
parâmetros no Data Card
1) Parametrização
2) Controle do sistema
3) “Conjuntos de parâmetros” (fig.)

2 conjuntos de parâmetros completos 
(A, B) são armazenados no dispositivo.
É possível carregar até 5 conjuntos de 
parâmetros no Data Card.  
Para isso, um conjunto de parâmetros 
(1, 2, 3, 4 ou 5) no Data Card é sobres-
crito pelo conjunto de parâmetros A 
interno do dispositivo. Voltar

Conj. de parâmetros 1,2,3,4 (Cartão)

Carregar conjunto de parâmetros
Salvar conjunto de parâmetros

Conjuntos de parâmetros (Administrador)

Voltar

Salvar em

Salvar conjunto de parâmetros (Admin.)

1 (Cartão)

3 (Cartão)
2 (Cartão)

4 (Cartão)
5 (Cartão)

1 (Cartão)

Selecione o conjunto de parâmetros 
do Data Card

Conjunto A

Data Card

Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto B

Conjunto B
(apenas interno)

O conjunto de parâmetros é salvo 
como um arquivo no Data Card.
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FW4400-102: 5 conjuntos de parâmetros
Parametrização > Controle do sistema > Conj. de parâmetros

Menu Display Ação

Voltar

Conj. de parâmetros
Salvar conjunto de parâmetros
Carregar conjunto de parâmetros

A,B (Interno)
1,2 (Cartão)
1,2,3 (Cartão)
1,2,3,4 (Cartão)
1,2,3,4,5 (Cartão)

Conjuntos de parâmetros (Administrador)

Carregar conjunto de 
parâmetros do Data Card
1) Parametrização
2) Controle do sistema
3) “Conjuntos de parâmetros” (fig.)

Voltar

Conj. de parâmetros 1,2,3,4 (Cartão)

Conjuntos de parâmetros (Administrador)

Carregar conjunto de parâmetros
Salvar conjunto de parâmetros

2 conjuntos de parâmetros completos 
(A, B) são armazenados no dispositivo.

É possível armazenar 5 conjuntos de 
parâmetros no Data Card. Um desses 
conjuntos pode ser salvo como o con-
junto de parâmetros A no dispositivo:

Voltar

Carregar de

Carregar conjunto de parâmetros (Admin.)

1 (Cartão)

3 (Cartão)
2 (Cartão)

4 (Cartão)
5 (Cartão)

1 (Cartão)

mS 
cm

°C
Hora 11:49 Menu de favoritos

Conjunto 
1

Conjunto 
A

Conjunto 
2

Conjunto 
B

Data Card

Conjunto B
(apenas interno)

• Selecione o conjunto de parâme-
tros a ser carregado. O conjunto de 
parâmetros ativado é exibido no 
modo de medição.

Nota: É possível fazer a comutação 
remota entre A e B, por meio da 
entrada OK2.
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A atualização do firmware com a função complementar FW4400-106 é ativada 
via TAN no dispositivo (ver página 54). O firmware para a atualização encon-
tra-se disponível separadamente.
O dispositivo substitui seu próprio firmware (programa operacional) pela 
versão de FW fornecida no FW Update Card (“atualização”).

AVISO!
O dispositivo não pode ser operado durante uma atualização do firmware. 
Suas saídas encontram-se em um estado indefinido.
Após uma atualização do firmware, a configuração deve ser verificada.

Nota: 
Inicialmente, verifique se seu dispositivo realmente requer uma atualização do 
firmware.
Para verificar a versão de firmware instalada, acesse:
Seleção de menus/Diagnóstico/Descrição do dispositivo/Módulo FRONT

FW4400-106: atualização do firmware

Esse ícone indica que um FW Update Card foi inserido na ranhura. 
O Update Card permite armazenar o firmware do dispositivo atual no 
cartão, bem como carregar o novo firmware no dispositivo.

1) Insira o Update Card na ranhura do cartão (ver página 78)
2) Recomendação:  

Salve o firmware atualmente instalado em seu dispositivo (página 87)
3) Carregue a atualização do firmware conforme descrição na página 88.

Procedimento com o FW Repair Card:
1) Desligue o dispositivo
2) Insira o cartão na respectiva ranhura
3) Ligue o dispositivo
4) O processo de atualização automática é iniciado.

Nota: A função complementar de atualização do firmware não precisa estar 
ativa para a resolução de problemas com o FW Repair Card.
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Atualização do firmware: salvar firmware
Parametrização > Controle do sistema > Atualização do firmware >  
Salvar firmware

Menu Display Ação

Ativação da opção (Administrador)

Voltar

102 5 conjuntos de parâmetros

104 Livro de registros
103 Gravador de medições

106 Atualização do firmware

Inativo
Inativo
Ativo
Ativo

015 Medição de oxigênio Inativo

Salvar firmware
1) Insira o FW Update Card.
2) Seleção de menus: Parametrização, 

Nível do Administrador
3) Insira a senha.
4) Controle do sistema

Selecionar Ativação da opção
(Atualização do firmware FW4400-
106)
Defina a opção como “ativa”. Insira o 
TAN quando solicitado. A opção fica 
disponível quando se insere o TAN.

Atualização do firmware (Administrador)

Voltar

Atualizar firmware
Salvar firmware
Atualização do módulo

A atualização mudará as proprie-
dades do dispositivo. Realizar veri-
ficação conforme apropriado.

Realizar Backup
1) Controle do sistema:  

Atualização do firmware
2) Selecione “Salvar firmware”

Salvar firmware (Administrador)

Backup Novo

Voltar Início

3) “Início” dá início ao processo. 
Quando o processo de backup 
terminar, o dispositivo retorna ao 
modo de medição.

4) Remova o cartão de memória ou 
faça uma atualização do firmware 
(ver página seguinte).
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Atualização do firmware: carregar firmware
Parametrização > Controle do sistema > Atualização do firmware > Carregar  
firmware

Menu Display Ação

Ativação da opção (Administrador)

Voltar

102 5 conjuntos de parâmetros

104 Livro de registros
103 Gravador de medições

106 Atualização do firmware

Inativo
Inativo
Ativo
Ativo

015 Medição de oxigênio Inativo

Atualização do firmware
1) Insira o FW Update Card.
2) Selecione o menu: Parametrização, 

Nível do Administrador
3) Insira a senha.
4) Controle do sistema

Selecionar Ativação da opção
(Atualização do firmware FW4400-
106)
Defina a opção como “Ativa”. Insira o 
TAN quando solicitado. A opção fica 
disponível quando se insere o TAN.
Realizar atualização:
1) Controle do sistema:  

Atualização do firmware
2) Selecione “Atualizar firmware”.
3) Selecione uma versão usando as 

teclas de seta.
4) Confirme com enter.
5) Comece a atualização do firmware 

com a tecla programável “Início”. 
Quando a atualização terminar, 
a unidade retornará ao modo de 
medição.

6) Remova o cartão de memória

Atualizar firmware do módulo
A atualização do firmware também 
pode ser feita para módulos específi-
cos.
1) Selecione “Atualizar Módulo”.
2) Selecione um módulo.
3) Continue conforme descrito acima.

Atualização do firmware (Administrador)
A atualização mudará as proprie-
dades do dispositivo. Realizar veri-
ficação conforme apropriado.

Voltar

Atualizar firmware
Salvar firmware
Atualização do módulo

Atualizar firmware (Administrador)

Voltar Início

Versão 00.01.1234 Build 2653
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Funções de manutenção
Fechar um cartão de memória
Manutenção > Abrir e fechar cartão de memória
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação
AVISO! Feche o cartão de memória 
antes de removê-lo
Caso contrário, pode haver perda de 
dados.

Voltar

Abrir/fechar cartão de memória

Manutenção (Administrador)

Remova o cartão de memória
1) Seleção de menus: Manutenção
2) Abrir/fechar cartão de memória
3) “Fechar” o cartão de memória
O ícone do cartão não ficará mais 
visível no display.

“Fechar cartão de memória”  
para terminar o acesso ao cartão de 
memória. Deve ser executado antes 
da remoção do cartão da ranhura, 
para evitar a perda de dados.

Abra o cartão de memória
Se o cartão não for removido depois 
de ser fechado, deverá ser aberto 
novamente para reativação.
1) Seleção de menus: Manutenção
2) Abrir/fechar cartão de memória
3) ”Abrir cartão de memória”
O ícone do cartão de memória 
aparece novamente no display.
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Funções de manutenção
Manutenção > Módulo BASE ... 
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação

Voltar

Manutenção

Lingua/ 语言

Seleção de menus

Abra o menu Manutenção
No modo de medição:
Pressione a tecla menu para 
selecionar o menu.
Selecione Manutenção usando as 
teclas de seta, e confirme usando 
enter.
A seguir, selecione "Módulo BASE".

Módulo BASE 4400-029

Sinal de corrente

Voltar

Ajustar corrente de saída

Sinal de corrente
Para fins de teste, a corrente de saída 
pode ser especificada manualmente 
(faixa 0 ... 22 mA).
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Funções de manutenção
Manutenção > Módulo BASE ... > Ajustar corrente de saída I...
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação

Voltar

Módulo BASE 4400-029

Ajustar corrente de saída
Sinal de corrente

Ajuste das saídas de corrente
Use as teclas de seta para selecionar 
“Ajustar corrente de saída”, e 
pressione enter para confirmar.

Voltar

Ajustar corrente de saída

Ajustar corrente de saída
Sinal de corrente

Abrir/fechar cartão de memória
Entrada da senha

Insira a senha: 
2014 (predefinição)

Voltar

Ajustar corrente de saída

Ajustar corrente de saída I1
Ajustar corrente de saída I2

Selecione a saída de corrente que 
será ajustada.
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Funções de manutenção
Manutenção > Módulo BASE ... > Ajustar corrente de saída I...
Nota: Verificação de função (HOLD) ativa

Menu Display Ação

Cancelar

Ajustar corrente de saída I1

Aparar 00

Ajustar corrente de saída
Confirme com [enter]
Etapa 1: Ponto de ajuste 4,00 mA

5

OK

Primeiro etapa do ajuste: 4 mA
Selecione a corrente de saída deseja-
da usando as teclas de seta.
A faixa de ajuste é limitada a cerca de 
± 0,5 mA (0 … 999 valores).
A seguir, pressione a tecla progra-
mável “OK” para salvar o valor como 
4 mA.

Cancelar

Ajustar corrente de saída I1

Aparar 00

Ajustar corrente de saída
Confirme com [enter]
Etapa 2: Ponto de ajuste 20,00 mA

5

OK

Segunda etapa do ajuste: 20 mA
Selecione a corrente de saída deseja-
da usando as teclas de seta.
A faixa de ajuste é limitada a cerca de 
± 0,5 mA (0 … 999 valores).
A seguir, pressione a tecla progra-
mável “OK” para salvar o valor como 
20 mA.

Voltar

Ajustar corrente de saída I1

Ajustar corrente de saída
Confirme com [enter]
Etapa 3: Aceitar ajuste

Ajustar

Terceira etapa:
Use a tecla programável “Ajustar” para 
ajustar a saída de corrente com os 
dois valores salvos.

Antes do ajuste final, aparecerá uma 
mensagem de confirmação, que 
deverá ser confirmada com a tecla 
programável “Sim”.

AVISO!
Se a função for acionada novamente, 
o ajuste será iniciado com os valores 
padrão; o ajuste deve ser realizado 
novamente, desde o início! A saída 
de corrente 2 pode ser ajustada da 
mesma forma.

Ajustar corrente de saída I1

Aparar valores de ajuste de saída 
de corrente?

Sim Não
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Funções de diagnóstico
Visão geral
Funções de diagnóstico selecionadas para gestão da qualidade

Para cumprir os requisitos de gestão da qualidade, o Protos oferece funções 
abrangentes de diagnóstico e segurança, como o monitoramento do sensor 
Sensocheck, um livro de registros para gravar as ativações de funções com 
FW4400-104, e mensagens NAMUR com indicação de data e hora.  
Outros recursos oferecidos são:

Diagrama do sensor 
(Apenas nos módulos PH e OXY, no menu Diagnóstico do módulo)

Diagrama do sensor

Voltar

2 - Ponto zero
1 - Rampa

4 - Impedância do vidro
3 - Impedância de ref.

5 - Tempo de resposta
6 - Timer cal.

Informações

O diagrama do sensor indica claramente o status 
dos seguintes parâmetros no sensor conectado: 
• Rampa
• Ponto zero (ponto de operação com 

Memosens ISFET)
• Sensocheck (pH) ou 

corrente de fuga (ISFET e Oxy)
• Tempo de resposta
• Timer calibração
• Desgaste (Memosens)
Os parâmetros que não puderem ser checados 
são mostrados como inativos (em cinza) e defini-
dos como 100% (por exemplo, Sensocheck com 
sensores analógicos).
Os valores dos parâmetros devem ficar entre o 
hexágono externo (100%) e o interno (50%). 

Exemplo: diagrama de radar corres-
pondente a um sensor digital de pH 
(Memosens)
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Monitor do sensor
Mostra os valores medidos brutos disponíveis no sensor conectado: 
(no menu Diagnóstico do módulo de medição) 

pH analógico mV, temperatura, sonda de temperatura, resistor de 
temperatura

pH digital vidro mV, temperatura, impedância do vidro
pH digital ISFET mV, corrente de fuga, temperatura
pH ORP mV, temperatura

Cond analógico Resistência, condutância, temperatura, sonda de 
temperatura, resistor de temperatura

Cond digital Resistência, condutância, temperatura

Oxi digital Corrente do sensor, corrente de fuga, tensão de 
polarização, pressão parcial, pressão do ar, temperatura

Oxi digital ótico Pressão parcial, temperatura

Funções de diagnóstico
Visão geral
Funções de diagnóstico selecionadas para gestão da qualidade
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Sensoface
Sensoface é uma indicação gráfica da condição do sensor.

pH

pH
24,3 °C

Monitoramento do sensor Sensocheck

Módulo Função do Sensocheck
OXY: Monitoramento da membrana/eletrólito
COND(I): Informações sobre a condição do sensor
PH: Monitoramento automático do eletrodo de vidro e de referência

Os emojis fornecem informações sobre o desgaste e a necessidade de 
manutenção do sensor (“contente”– “neutro”– “triste”).

Menu Display Ação

Voltar

Parametrização (Administrador)

Controle do sistema
Módulo FRONT 
Módulo BASE

Módulo PH 3400-035 
  Módulo PH 3400-035 

Ativar Sensocheck
1) Parametrização,  

Nível do Administrador
2) Insira a senha.
3) Módulo de medição (por exemplo, 

“PH”)
4) Dados do sensor > Monitoramento 

sensor, detalhes
5) Monitoramento: ligado
6) Mensagem: Deslig., Falha, 

Manutenção necessária

Nota: As mensagens do Sensocheck podem ser atribuídas a um contato de relé.  
(Parametrização > Módulo BASE > Contato > Uso)

Funções de diagnóstico
Sensocheck/Sensoface
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Menu Display Ação
Menu de favoritos
As funções de diagnóstico podem ser 
acionadas diretamente no modo de 
medição, por meio da tecla programá-
vel. 
Os “Favoritos” são selecionados no 
menu Diagnóstico.

Seleção de menus

Voltar

Diagnóstico

Lingua/ 语言

Selecionar Favoritos
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu. 
Selecione Diagnóstico usando as 
teclas de seta, e pressione enter para 
confirmar.

Voltar

Definir favorito

Livro de registros
Mensagens

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT 

Módulo PH 3400-035
Módulo BASE 

Diagnóstico

Defina/elimine o favorito:
“Definir favorito” permite ativar a fun-
ção de diagnóstico selecionada direta-
mente no modo de medição, por meio 
da tecla programável. A respectiva 
função é assinalada com um ícone de 
coração.

Menu de favoritos Hora 10:26

pH 7,08
976 µS

cm

Pressione a tecla meas para retornar 
à medição. Quando a tecla programá-
vel tiver sido atribuída a “Favoritos”, o 
“Menu de favoritos” aparecerá no dis-
play secundário. (Ver a função da tecla 
programável, página 45)
As funções de diagnóstico definidas 
como “Favoritas” podem ser acionadas 
diretamente pela tecla programável 
no modo de medição.

Funções de diagnóstico
Menu de favoritos
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Funções de diagnóstico
Informações gerais sobre status do sistema de medição

Menu Display Ação

Seleção de menus

Voltar

Diagnóstico

Lingua/ 语言

Abrir o menu Diagnóstico
No modo de medição:
Pressione a tecla menu para selecio-
nar o menu.
Selecione Diagnóstico usando as 
teclas de seta, e pressione enter para 
confirmar.

Diagnóstico

Voltar Definir favorito

Livro de registros
Mensagens

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT 
Módulo BASE 

Descrição do ponto med. 

O menu “Diagnóstico” oferece uma 
visão geral de todas as funções 
disponíveis. As funções que foram 
definidas como “Favoritas” podem ser 
diretamente acessadas no modo de 
medição.

Livro de registros

Voltar

05/13/19 09:50 Medição ativa

05/12/19 17:52 Medição ativa
05/12/19 17:44 Parametrização ativa

05/13/19 09:36 Parametrização ativa

05/12/19 17:04 Medição ativa
05/12/19 17:40 Senha errada 

05/12/19 16:53 Diagnóstico ativo

Livro de registros

Voltar

F223 05/13/19 09:50 Diagnóstico ativo

F224 05/12/19 17:52 Medição ativa
F222 05/13/19 09:36 Parametrização ativa

Livro de registros
Apresenta sempre os últimos 100 
eventos com data e hora, por exem-
plo, calibrações, mensagens NAMUR, 
queda de energia, etc. 

Pressione a tecla programável direita 
para ver o identificador da mensa-
gem.

Com a função complementar 
FW4400-104, é possível salvar 20.000 
entradas ou mais em um cartão de 
memória; ver página 98.
Isto permite documentar a gestão 
da qualidade conforme a norma 
ISO 9001.
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Função complementar FW4400-104: livro de registros
O livro de registros utiliza a função complementar FW4400-104 para registrar 
todas as entradas em um arquivo. Quando se utiliza o Data Card, é possível 
armazenar 20.000 entradas ou mais no Data Card, dependendo da carga de 
memória.  
Selecione o menu: Parametrização > Controle do sistema > Cartão de memória 
> Gravação no livro de registros ativada
A cada mês, é gerado um novo arquivo. A data é codificada no nome do arquivo.
Por exemplo, em um arquivo gerado no Data Card:

 Dados do gravador de YYMM
          (YY = ano, MM = mês)
Os dados são registrados na forma de um arquivo ASCII com a extensão .TXT. 
As colunas individuais são separadas por tabulações. Isso permite que o arquivo 
seja lido em um processador de texto ou em um programa de planilha (como 
o Microsoft Excel). Sempre que o Data Card é inserido na ranhura, são gravadas 
as “Informações do dispositivo”, compostas pelo número do modelo, número 
de série BASE e número de tag. Assim, também é possível usar o Data Card para 
coletar os dados do livro de registro de vários dispositivos.
Exemplo:

Funções de diagnóstico

LIVRO DE REGISTROS

No. Data/Hora  Status Mensagem

<< PROTOS 4400 - Nº Série 5555555                  >>
F224 06/28/2019 16:13:37  Menu principal ativo
F225 06/28/2019 16:13:48  Display de medição ativo
F223 06/28/2019 16:13:52  Menu Diagnóstico ativo
F225 06/28/2019 16:13:54  Display de medição ativo
F224 06/28/2019 16:14:01  Menu principal ativo
F222 06/28/2019 16:14:09  Parametrização ativa
F227 06/28/2019 16:16:58  Alimentação LIGADA
B072 06/28/2019 16:17:04 (x) Corrente I1 > 20 mA

Data/hora Data/hora de entrada no livro de registros
  (x) - Mensagem ativada

   ( ) - Mensagem desativada
Mensagem Texto da mensagem (no idioma selecionado pelo operador)
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Menu Display Ação

Descrição do ponto med.

Voltar

Anotação
Tank_2Ponto de medição
04/03/2019 smith

Descrição do ponto de medição
Exibe o ponto de medição e as 
anotações. 
Entrada no menu  
Parametrização > Controle do  
sistema > Descrição do ponto med.; 
ver p. 54

Descrição do dispositivo

Voltar

Painel de operação
Módulo FRONT 4400-011 

Hardware: 1, Firmware: 01.01.00
Número de série: 0000815

BASEMódulo FRONT

Descrição do dispositivo
Fornece informações sobre todos os 
módulos instalados: tipo e função do 
módulo, número de série, versões de 
hardware e firmware, e opções do 
dispositivo (por exemplo: FRONT).

Teste do teclado numérico

Voltar (2x)

Módulo FRONT
O módulo contém o controle do 
display e do teclado numérico. 
Possibilidades de teste:
• Diagnósticos do módulo
• Teste do display
• Teste do teclado numérico (fig.) 

(O funcionamento correto de cada 
tecla pode ser verificado pressio-
nando-a para baixo.)

Módulo BASE
O módulo gera os sinais de saída 
padrão. 
Possibilidades de teste:
• Diagnósticos do módulo
• Status de entrada/saída

Funções de diagnóstico
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Funções de diagnóstico
Informações gerais sobre status do sistema de medição
Seleção de menus: Diagnóstico > Mensagens

Menu Display Ação

Lista de mensagens

Voltar

8 mensagens

Alarme de temperatura

Alarme de saturação de %ar HI
Sensor errado
Faixa de tolerância

Faixa de mV

D062
P018

D013
P120

P045

Sensocheck

P092

Lista de mensagens 
Mostra o aviso ou as mensagens de 
falha atualmente ativas em texto sim-
ples. (Ver tabelas nas páginas a seguir.)

Número de mensagens
Quando houver mais de 7 mensagens, será 
apresentada uma barra de rolagem vertical. 
Movimente-se usando as teclas de seta para 
cima/para baixo.

Identificador da mensagem
Ver lista de mensagens para obter uma 
 descrição.

Identificador do módulo
Especifica o módulo que gerou a mensagem.

Ícone NAMUR
Mostra o tipo de mensagem: 

 Pedido de manutenção
 Fora da especificação
 Falha
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Mensagens

Módulo FRONT 4400-011 / 4400X-015
 Falha       Fora da especificação     Pedido de manutenção

N.° Tipo de mensagem Mensagem do FRONT
F008 Falha Processamento de med. (valores de fábrica)
F009 Falha Erro de firmware
F029 Falha Nenhum sensor conectado
F030 Falha Sensor errado conectado
F031 Falha Nenhum módulo conectado
F032 Informações Sensor detectado
F033 Informações Sensor removido
F034 Informações Módulo identificado
F035 Informações Módulo removido
F036 Informações Sensor desvalorizado
F037 Informações Atualização do firmware necessária
F038 Informações Sensor com defeito
F190 Informações Gravador de medições cheio
F191 Informações Dados do gravador de medições inconsistentes
F200 Falha Perda de dados de configuração
F201 Falha Erro de comunicação (bus do sistema)
F202 Falha Falha no sistema
F203 Falha Configuração inconsistente
F210 Pedido de manutenção Diagnósticos do dispositivo (autoteste sinaliza 

erro)
F211 Pedido de manutenção Erro do cartão de memória
F212 Pedido de manutenção Hora/Data
F213 Pedido de manutenção Temperatura do módulo (faixa excedida)
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Mensagens

N.° Tipo de mensagem Mensagem do FRONT
F215 Pedido de manutenção Cartão de memória cheio
F220 Informações Menu de calibração ativo
F221 Informações Menu de manutenção ativo
F222 Informações Menu de parametrização ativo
F223 Informações Menu de diagnóstico ativo
F224 Informações Menu principal ativo
F225 Informações Display de medição ativo
F226 Informações Alimentação DESLIGADA
F227 Informações Fonte de alimentação LIGADA
F228 Informações Atualização do firmware
F229 Informações Senha errada
F230 Informações Valor de fábrica
F231 Informações Configuração alterada
F232 Falha Equipamento Ex/não Ex do módulo
F233 Falha Equipamento Ex do módulo
F234 Informações Bloqueio de teclas ativo
F240 Informações Modo de calibração ativo

Módulo FRONT 4400-011 / 4400X-015
 Falha       Fora da especificação     Pedido de manutenção
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Mensagens

Módulo BASE 4400-029 / 4400X-025/VPW / 4400X-026/24V
 Falha       Fora da especificação     Pedido de manutenção

N.° Tipo de mensagem Mensagem do BASE
B008 Falha Processamento de med. (valores de fábrica)
B009 Falha Erro de firmware
B070 Pedido de manutenção Corrente I1: Alcance
B071 Pedido de manutenção Corrente I1 < 0/4 mA
B072 Pedido de manutenção Corrente I1 > 20 mA 
B073 Falha Corrente I1: Erro de carga
B074 Pedido de manutenção Corrente I1: Parâmetro
B075 Pedido de manutenção Corrente I2: Alcance
B076 Pedido de manutenção Corrente I2 < 0/4 mA 
B077 Pedido de manutenção Corrente I2 > 20 mA
B078 Falha Corrente I2: Erro de carga
B079 Pedido de manutenção Corrente I2: Parâmetro
B100 Informações Corrente: Controle manual
B101 Informações Relé: Controle manual
B102 Informações Controlador analógico: Controle manual
B102 Informações Controlador digital: Controle manual
B200 Informações Enxaguar o contato ativo
B201 Informações Verificação de função de contato
B254 Informações Redefinição do módulo
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Especificações do Protos II 4400

Display1) Display gráfico LC, iluminação de fundo branca

Resolução 240 x 160 pixels

Idioma Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Chinês, 
Coreano, Sueco

Teclado numérico Teclado numérico NAMUR, teclas individuais, sem atribuição 
dupla
[meas] [menu] [teclas do cursor] [enter] [tecla programável 1]  
[tecla programável 2], LED vermelho e verde do NAMUR.

Livro de registros Grava as funções acionadas e as mensagens NAMUR conforme 
ocorrência e eliminação, com data e hora. Os últimos 100 even-
tos são exibidos no menu Diagnóstico, sem cartão de memória 
ou TAN.

Capacidade de armazenamento 
(FW4400-104)

No mínimo 20.000 entradas, dependendo da capacidade do 
cartão de memória

Gravador de medições
(FW4400-103)

Gravador de medições em 4 canais com marcação de eventos 
(falha, pedido de manutenção, verificação de função, valores 
limite) para um valor medido

Meio de gravação Cartão de memória

Capacidade de gravação No mínimo 20.000 entradas, dependendo da capacidade do 
cartão de memória

Registro Variáveis de processo e faixa livremente ajustáveis

Tipo de gravação Valor atual, valor mín./máx., média

Autoteste do dispositivo Teste de RAM, FLASH, EEPROM, display e teclado numérico

Relógio Relógio em tempo real com data

Reserva de energia Aprox. 1 dia

Retenção dos dados em caso 
de queda de energia

Parâmetros e valores de fábrica  > 10 anos (EEPROM)
Livro de registros, estatísticas, registros  > 10 anos (flash)
Gravador de medições  
ou cartão de memória (opcional)

Encaixes dos módulos 3
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Especificações do Protos II 4400

Fonte de alimentação  
(terminais 18/19)
(Módulo BASE 4400-029)

24 (– 15 %) ... 230 (+ 10 %) V AC/DC aprox. 18 VA/10 W,  
AC: 48 ... 62 Hz

Categoria de sobretensão II

Classe de proteção I

Terminais, dentro

Cabeamento

Torque de aperto 0,5 ... 0,6 Nm
Fios sólidos ou múltiplos 0,2 ... 2,5 mm2

Comprimento máx. de remoção da isolação 7 mm
Resistência à temperatura > 75 °C / 167 °F

Braçadeira de equalização de 
potencial PA

Torque de aperto 1 Nm
Seção transversal > 4 mm2

Proteção contra choque 
elétrico (terminal 17)

Terminal do condutor de proteção conforme EN 61010-1

Entrada OK 1 2) 
(terminais 11/13)

Galvanicamente isolada (optoacoplador)
Vi ≤ 30 V, flutuante, isolação galvânica até 60 V

Função Coloca o instrumento no modo HOLD (verificação de função)

Tensão de comutação 0 ... 2 V AC/DC inativa 
10 ... 30 V AC/DC ativa (pode ser invertida) 
Corrente de controle 5 mA

Entrada OK 2 2)

(terminais 12/13)
Galvanicamente isolada (optoacoplador)
Vi ≤ 30 V, flutuante, isolação galvânica até 60 V

Função Mudança para o segundo conjunto de parâmetros

Tensão de comutação 0 ... 2 V AC/DC inativa
10 ... 30 V AC/DC ativa (pode ser invertida)
Corrente de controle 5 mA

Saída de corrente I1 2)

(terminais 7/8)
0/4... 20 mA (22 mA), máx. 10 V,
Isolação galvânica até 60 V
(galvanicamente conectada à saída I2)

Monitoramento de carga Mensagem de erro se a carga for ultrapassada

Sobrefaixa 22 mA em caso de mensagem

Erro de medição 3) < 0,2 % do valor da corrente + 0,02 mA

Sinal de corrente 0,00 ... 22,00 mA
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Saída de corrente I2 2)

(terminais 9/10)
0/4 ... 20 mA (22 mA), máx. 10 V,
isolação galvânica até 60 V 
(galvanicamente conectado à saída I1)

Monitoramento de carga Mensagem de erro se a carga for ultrapassada

Sobrefaixa 22 mA em caso de mensagem

Erro de medição 3) < 0,2 % do valor da corrente + 0,02 mA

Sinal de corrente 0,00 ... 22,00 mA

Contatos de relé 2)

(terminais 1/2/3/4/5/6)
4 contatos de relé K1 ... K4, flutuante
Isolação galvânica até 60 V
K1, K2, K3 são interconectados de um lado

Capacidade de carga AC: < 30 V / < 3 A, < 90 VA
DC: < 30 V / < 3 A, < 90 W

Uso K1 - K3, definido pelo usuário como pedido de manutenção 
NAMUR/HOLD, valores limite, conj. de parâmetros B ativo, con-
tato de enxágue, saída USP, Sensoface, alarme do controlador
Atribuição dedicada a K4 como contato de alarme  
(falha NAMUR)

Conformidade RoHS Conforme diretiva UE 2011/65/UE

Compatibilidade eletromag-
nética (CEM)

EN 61326-1, EN 61326-2-3 
NAMUR NE 21

Interferências emitidas Aplicações industriais4) (EN 55011 Grupo 1 Classe A)

Imunidade a interferências Aplicações industriais

Proteção contra raios conforme EN 61000-4-5, instalação classe 2

Condições nominais de ope-
ração

Temperatura ambiente -20 ... 55 °C/-4 ... 131 °F

Umidade relativa 5 ... 95 %

Classe climática 3K5 conforme EN 60721-3-3

Classe de localização C1 conforme EN 60654-1

Grau de poluição 2

Temperatura de transporte/
armazenagem

-20 ... 70 °C/-4 ... 158 °F
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Invólucro Protos II 4400 C: aço, revestido
Protos II 4400 S: aço inoxidável, polido, 1.4305

Montagem Montagem na parede 
Montagem em tubo 
Montagem em painel, vedado contra o painel

Dimensões Ver desenho dimensional, p. 12

Grau de proteção IP65/NEMA 4X

Prensa-cabos 5 furos para prensa-cabos M20 x 1,5 A/F 24 mm
WISKA Modelo ESKV M20

Faixas de travamento Inserto de vedação padrão: 6 ... 13 mm 
Inserto de vedação e redução: 4 ... 8 mm 
Inserto de vedação múltipla: 5 ... 6,5 mm 

Carga de tração Não permitida, somente adequado para “instalação fixa”

Torque de aperto Rosca de conexão: 2,3 Nm
Porca cega: 1,5 Nm

Peso Aprox. 3,2 kg / 7,05 lb mais aprox. 160 g / 0,35 lb por módulo

1)  AVISO! Nunca deixe o display sob luz solar direta.  
Quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 0 °C / 32 °F, o display LC pode ficar pouco legível. 
Isto não prejudica as funções do dispositivo.

2) Definido pelo usuário
3) Nas condições operacionais nominais
4)  Este equipamento não foi projetado para uso doméstico e é incapaz de garantir uma proteção adequada 

para a recepção rádio em tais ambientes. 
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Display1) Display gráfico LC, iluminação de fundo branca

Resolução 240 x 160 pixels

Idioma Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Chinês, 
Coreano, Sueco

Teclado numérico Teclado numérico NAMUR, teclas individuais, sem atribuição 
dupla
[meas] [menu] [teclas do cursor] [enter] [tecla programável 1]  
[tecla programável 2], LED vermelho e verde do NAMUR.

Livro de registros Grava as funções acionadas e as mensagens NAMUR conforme 
ocorrência e eliminação, com data e hora. Os últimos 100 even-
tos são exibidos no menu Diagnóstico, sem cartão de memória 
ou TAN.

Capacidade de armazenamento 
(FW4400-104)

No mínimo 20.000 entradas, dependendo da capacidade do 
cartão de memória

Gravador de medições
(FW4400-103)

Gravador de medições em 4 canais com marcação de eventos 
(falha, pedido de manutenção, verificação de função, valores 
limite) para um valor medido

Meio de gravação Cartão de memória

Capacidade de gravação No mínimo 20.000 entradas, dependendo da capacidade do 
cartão de memória

Registro Variáveis de processo e faixa livremente ajustáveis

Tipo de gravação Valor atual, valor mín./máx., média

Autoteste do dispositivo Teste de RAM, FLASH, EEPROM, display e teclado numérico

Relógio Relógio em tempo real com data

Reserva de energia Aprox. 1 dia

Retenção dos dados em caso 
de queda de energia

Parâmetros e valores de fábrica  > 10 anos (EEPROM)
Livro de registros, estatísticas, registros  > 10 anos (flash)
Gravador de medições  
ou cartão de memória (opcional)

Encaixes dos módulos 3

Proteção contra explosão Ver os Certificados de Ex e a Declaração de Conformidade UE, 
ou www.knick.de
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Fonte de alimentação (terminais 
N/L/PE)
(Módulo BASE 4400X-025/VPW)

100 (– 15 %) ... 230 (+ 10 %) V AC < 15 VA, 48 ... 62 Hz

ou

Fonte de alimentação (terminais 
L1/L2/PE)
(Módulo BASE 4400X-026/24V)

AC 24 V (- 15 %, + 10 %) < 15 VA, 48 ... 62 Hz
DC 24 V (- 15 %, + 20 %) < 8 W

Categoria de sobretensão II

Classe de proteção I

Terminais, dentro

Cabeamento

Torque de aperto 0,5 ... 0,6 Nm
Fios sólidos ou múltiplos 0,2 ... 2,5 mm2

Comprimento máx. de remoção da isolação 7 mm
Resistência à temperatura > 75 °C / 167 °F

Braçadeira de equalização de 
potencial PA

Torque de aperto 1 Nm
Seção transversal > 4 mm2

Proteção contra choque elé-
trico (terminal PE)

Terminal do condutor de proteção conforme EN 61010-1

Entrada OK 1 2)

(terminais 30/31)
Galvanicamente isolada (optoacoplador)
Vi ≤ 30 V, flutuante, isolação galvânica até 60 V

Função Coloca o instrumento no modo HOLD (verificação de função)

Tensão de comutação 0 ... 2 V AC/DC inativa
10 ... 30 V AC/DC ativa (pode ser invertida)
Corrente de controle 5 mA

Entrada OK 2 2)

(terminais 30/33)
Galvanicamente isolada (optoacoplador)
Vi ≤ 30 V, flutuante, isolação galvânica até 60 V

Função Mudança para o segundo conjunto de parâmetros

Tensão de comutação 0 ... 2 V AC/DC inativa
10 ... 30 V AC/DC ativa (pode ser invertida)
Corrente de controle 5 mA

Saída de corrente I1 2)

(terminais 51/52)
0/4... 20 mA (22 mA), máx. 10 V
Isolação galvânica até 60 V
(galvanicamente conectada à saída I2)

Monitoramento de carga Mensagem de erro se a carga for ultrapassada

Sobrefaixa 22 mA em caso de mensagem

Erro de medição 3) < 0,2 % do valor da corrente + 0,02 mA

Sinal de corrente 0,00 ... 22,00 mA

Especificações do Protos II 4400X
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Saída de corrente I2 2)

(terminais 53/54)
0/4 ... 20 mA (22 mA), máx. 10 V,
isolação galvânica até 60 V 
(galvanicamente conectado à saída I1)

Monitoramento de carga Mensagem de erro se a carga for ultrapassada

Sobrefaixa 22 mA em caso de mensagem

Erro de medição 3) < 0,2 % do valor da corrente + 0,02 mA

Sinal de corrente 0,00 ... 22,00 mA

Contatos de relé 2)

(terminais 61/63/65/60/71/72)
4 contatos de relé K1 ... K4, flutuante
Isolação galvânica até 60 V 
K1, K2, K3 são conectados de um lado

Capacidade de carga DC: < 30 V / < 500 mA, < 10 W

Uso K3- K3, definido pelo usuário como pedido de manutenção 
NAMUR/HOLD, valores limite, conj. de parâmetros B ativo,  
contato de enxágue, saída USP, Sensoface 
K4 definido permanentemente como contato de alarme 
(falha de NAMUR)

Conformidade RoHS Conforme diretiva UE 2011/65/UE

EMC EN 61326-1, EN 61326-2-3
NAMUR NE 21

Interferências emitidas Aplicações industriais4) (EN 55011 Grupo 1 Classe A)

Imunidade a interferências Aplicações industriais

Proteção contra raios conforme EN 61000-4-5, instalação classe 2
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Condições nominais de 
 operação

Temperatura ambiente -20 ... 50 °C / -4 ... 122 °F

Umidade relativa 5 ... 95%

Classe climática 3K5 conforme EN 60721-3-3

Classe de localização C1 conforme EN 60654-1

Grau de poluição 2

Temperatura de transporte/
armazenagem

-20 ... 70 °C/-4 ... 158 °F

Invólucro Protos II 4400X C: aço, revestido
Protos II 4400X S: aço inoxidável, polido, 1.4305

Montagem Montagem na parede 
Montagem em tubo 
Montagem em painel, vedado contra o painel

Dimensões Ver desenho dimensional, p. 12

Grau de proteção IP65/NEMA 4X

Prensa-cabos 5 furos para prensa-cabos M20 x 1,5 A/F 24 mm
WISKA Modelo ESKE/1 M20

Faixas de travamento Inserto de vedação padrão: 7 ... 13 mm 
Inserto de vedação e redução: 4 ... 8 mm 
Inserto de vedação múltipla Ex: 5,85 ... 6,5 mm

Carga de tração Não permitida, somente adequado para “instalação fixa”

Torque de aperto Rosca de conexão: 2,3 Nm
Porca cega: 1,5 Nm

Peso Aprox. 3,9 kg / 8,6 lb mais aprox. 160 g / 0,35 lb por módulo

1)  AVISO! Nunca deixe o display sob luz solar direta.  
Quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 0 °C / 32 °F, o display LC pode ficar pouco legível. 
Isto não prejudica as funções do dispositivo.

2) Definido pelo usuário
3) Nas condições operacionais nominais
4)  Este equipamento não foi projetado para uso doméstico e é incapaz de garantir uma proteção adequada 

para a recepção rádio em tais ambientes. 
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ATEX
ATEX (atmosphère explosible) é um termo designando as Diretivas UE 94/9/EC 
padronizadas (para fabricantes de equipamentos Ex) e 1999/92/EC (para opera-
dores de instalações Ex) que governam os requisitos de segurança para atmos-
feras explosivas.

BPL/BPF
Boas Práticas de Laboratório/Boas Práticas de Fabricação:  
Regras de desempenho e documentação das medições.

Codificação do sensor 
Aqui, as configurações internas dos sensores toroidais são codificadas.

Contatos de limite 
São controlados por uma variável de processo definida pelo usuário. O contato 
de limite é ativado se o valor medido cair abaixo ou ultrapassar um limite de 
alarme, dependendo da direção efetivamente definida pelo usuário.

Contatos NAMUR (sinais de status) 
“Falha”, “Verificação de função” (HOLD), “Fora da especificação”, “Pedido de 
manutenção”.
Indicam o status da variável de processo e do dispositivo de medição.

Descrição do ponto de medição 
Pode ser definida para identificar a unidade e pode ser exibida no menu 
Diagnóstico.

Diretiva RoHS (2011/65/UE)
Essa diretiva estabelece disposições para a restrição do uso de substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, de forma a contribuir para 
a proteção da saúde humana e do meio-ambiente, incluindo a recuperação e 
descarte ambientalmente responsáveis dos equipamentos elétricos e eletrôni-
cos usados.

Display principal 
Display grande que mostra os valores medidos no modo de medição. O núme-
ro e o tipo das variáveis de processo exibidas podem ser ajustados.
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Displays secundários 
Dois pequenos displays localizados abaixo do display principal, no modo de 
medição. As variáveis de processo a serem exibidas podem ser selecionadas por 
meio das teclas programáveis abaixo delas.

Duração do enxágue 
Tempo definido pelo usuário durante o qual o contato de enxágue fica fechado, 
em um ciclo de enxágue.

Estrutura de menus
O Protos possui uma estrutura de menus bastante clara. A seleção de menus é 
acionada pressionando-se a tecla menu. É possível acessar quatro funções bási-
cas: calibração, manutenção, parametrização, diagnóstico. A partir de cada uma 
dessas funções, os blocos de módulos individuais (controle do sistema, módulo 
FRONT (funções de exibição), módulo BASE (saídas e entradas de sinal)) podem 
ser acessados, bem como todos os módulos de medição e comunicação adicio-
nados.

Falha
Mensagem de alarme e contato NAMUR. Uma falha significa que o equipamen-
to não está mais funcionando corretamente, ou que um parâmetro de processo 
atingiu um valor crítico. A falha fica desativada durante a “verificação de função”.

Firmware
Software específico do dispositivo, localizado em uma área da memória que fica 
protegida, no caso de uma queda de energia.

Fora da especificação
Contato NAMUR (sinal de status). É ativado quando um valor limite definido 
pelo usuário é ultrapassado, ou se os parâmetros de processo atingirem um 
valor que requeira intervenção.

Histerese
Faixa de tolerância em torno do valor limite, dentro da qual o contato não é 
acionado. Serve para obter um comportamento de comutação apropriado na 
saída e suprimir as leves flutuações da variável medida.

Glossário
Termos técnicos
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Limite de alarme 
Para cada variável de processo, você pode definir limites superior e inferior de 
aviso e falha (estados NAMUR: pedido de manutenção, fora da especificação). 
O alarme pode ser ativado individualmente para cada variável.  
Se um limite de alarme for ultrapassado, uma mensagem de erro aparecerá, e o 
contato NAMUR correspondente será ativado.

Lista de mensagens 
A lista de mensagens atual mostra as mensagens ativas em texto simples, e o 
módulo que gerou a mensagem.

Livro de registros 
O livro de registros mostra sempre os últimos 100 eventos com data e hora, por 
exemplo, calibrações, mensagens NAMUR, queda de energia etc. Com a função 
complementar FW4400-104, é possível salvar 20.000 entradas ou mais em um 
cartão de memória. Isto permite documentar a gestão da qualidade conforme a 
norma ISO 9001.

Menu Diagnóstico 
Exibição de todas as informações pertinentes sobre status do dispositivo.

Menu Manutenção 
O menu Manutenção fornece todas as funções de manutenção do sensor e 
saídas de sinal.

Menu Parametrização 
O menu Parametrização oferece 3 níveis de acesso:
Visualização, Operador e Administrador. 

Modo de medição 
Quando nenhuma função do menu é ativada, o dispositivo fica no modo de 
medição. O valor medido selecionado é exibido. Pressione a tecla meas sempre 
que quiser retornar ao modo de medição.

NAMUR
Comitê alemão de normas de medição e controle na indústria química.

Glossário
Termos técnicos
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Nível de Visualização
Nível do menu Parametrização. Exibição de todas as configurações do dispositi-
vo, porém sem a possibilidade de editar.

Nível do Administrador
Nível do menu Parametrização. Acesso a todas as funções, além de configu-
ração da senha. Liberação ou bloqueio de funções para acesso no Nível do 
Operador.

Nível do Operador
Nível do menu Parametrização. Você pode editar as configurações do dispositi-
vo que foram ativadas no Nível do Administrador.

Pedido de manutenção 
Contato NAMUR (sinal de status). É ativado se aparecerem mensagens que 
requeiram manutenção. Isso significa que o equipamento continua funcionan-
do corretamente, mas deve passar por revisão, ou que os parâmetros de pro-
cesso atingiram um valor que requer intervenção.

Ponto zero
O ponto zero é o valor de tensão fornecido por um sensor de pH a 25 °C/77 °F e 
pH = 7.00. Para um sensor de pH ideal, o valor é 0 mV. 
Na prática, o verdadeiro ponto zero é ligeiramente diferente. 

Rampa
A rampa de um sensor de pH é a variação na tensão por unidade de pH. 
Para um sensor de pH ideal, o valor é -59,2 mV/pH (25 °C/77 °F).

Senha do Administrador 
Protege o acesso ao Nível do Administrador. Se você perder a senha de admi-
nistrador, o acesso ao sistema ficará bloqueado! O fabricante pode gerar um 
TAN de resgate.

Senha do Operador 
Protege o acesso ao Nível do Operador. Pode ser definida ou desativada no 
Nível do Administrador.

Glossário
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Senha para calibração/ajuste 
Protege o acesso ao menu Calibração. Pode ser definida ou desativada no Nível 
do Administrador.

Senha para manutenção 
Protege o acesso ao menu Manutenção. Pode ser definida ou desativada no 
Nível do Administrador.

Senhas
O acesso à calibração, manutenção e aos níveis do Operador e Administrador 
pode ser protegido por senhas.  
As senhas podem ser definidas ou desativadas no Nível do Administrador.

Teclas programáveis 
Teclas abaixo dos displays secundários; a função depende do display atual.

Temperatura de referência 
Com a compensação de temperatura ativada, o valor medido é calculado como 
o valor à temperatura de referência (normalmente 20 °C/68 °F ou 25 °C/77 °F) 
usando o coeficiente de temperatura.

Tempo de execução 
Tempo definido pelo usuário durante o qual o contato de enxágue fica fecha-
do no início/fim do ciclo de enxágue. A verificação de função (HOLD) fica ativa 
durante o tempo de execução.

Um
EN 60079-11: valor máximo da RQM da tensão AC ou máxima tensão DC, ou 
seja, máxima tensão que pode ser aplicada às peças de conexão não intrinseca-
mente seguras do equipamento correspondente, sem afetar o tipo de proteção.

Verificação de função (HOLD)
Contato NAMUR (sinal de status). Sempre ativo quando o dispositivo não gera o 
valor medido configurado.
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A
Acessórios eletrônicos .............................................................................................................24
Ajuste de corrente de saída ...................................................................................................91
Alternar entre conjuntos de parâmetros A, B .................................................................61
Ângulo de visualização, ajuste .............................................................................................63
Aparando a corrente de saída ..............................................................................................92
Aplicações ...................................................................................................................................... 7
Ativação de opções ..................................................................................................................54
Atmosferas explosivas, cabeamento ..................................................................................24
Atmosferas explosivas, especificações ........................................................................... 108
Atmosferas explosivas, instruções de segurança ............................................................ 9
Atribuição dos valores medidos: início (4 mA) e fim (20 mA) ..................................64
Atualização, atualização do firmware ................................................................................88
Atualização do firmware .........................................................................................................86
Atualizar firmware do módulo .............................................................................................88

B
Backup da configuração do dispositivo............................................................................83
Backup das configurações do dispositivo ........................................................................83
Blocos de cálculo, funcionalidade .......................................................................................56
Blocos de cálculo, parametrização .....................................................................................60
Braçadeira de equalização de potencial ...........................................................................12
Breve descrição ..........................................................................................................................28

C
Cabeamento de proteção dos contatos de relé ............................................................72
Cálculo do valor de pH por meio da medição da condutividade dual .................59
Característica de saída bilinear ............................................................................................65
Carregar conjunto de parâmetros do Data Card ...........................................................85
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Carregar/Salvar configuração do dispositivo..................................................................83
Carregar/Salvar conjunto de parâmetros .........................................................................62
Cartão de memória, conexão ao computador ...............................................................81
Cartão de memória, inserção/remoção ............................................................................78
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Cobertura dos terminais elétricos .......................................................................................24
Cobertura dos terminais ZU1042 ........................................................................................25
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