
www.knick.de

Sistema de Análise de  
Processos Protos II 4400(X)

®

Manual do Usuário Opções de TAN
Funções complementares específicas do  
dispositivo para expandir a funcionalidade

pH 7,00 °C25,3

°C25,3mS
cm0,154

Hora 10:26 Menu de favoritos 

Leia antes da instalação. 
Guarde para uso futuro.



Marcas comerciais
As seguintes marcas comerciais registrada são usadas neste manual sem outras marcações:

Calimatic®
Protos®
Sensocheck®
Sensoface®
são marcas comerciais registradas da Knick GmbH & Co. KG, Alemanha

Memosens®
é uma marca comercial registrada da
Endress+Hauser Conducta GmbH & Co. KG, Alemanha
Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Alemanha



Sumário 

Como fazer o pedido de uma função complementar .................................................. 5
Ativar uma função complementar ....................................................................................... 6
FW4400-002: Tabela de tampões para medição do pH ............................................... 7
FW4400-006: Característica corrente .................................................................................. 8
FW4400-008: Água ultrapura: Compensação de temperatura (COND) ...............10
FW4400-009: Determinação da concentração (COND) ..............................................11
FW4400-015: Medição de Oxigênio ..................................................................................18
Cartão de memória ..................................................................................................................19
FW4400-102: 5 Conjuntos de parâmetros ......................................................................24
FW4400-103: Gravador de medições ................................................................................26
FW4400-104: Livro de registros ..........................................................................................29
FW4400-106: Atualização do firmware ............................................................................30

3



Protos II 4400(X)4



Descrição do dispositivo
Insira este 
número de série  
ao encomendar uma função  
complementar.

Descrição do dispositivo

Voltar

Painel de operação
Módulo FRONT 4400-011

Hardware: 1, Firmware: 1.0.0
Número de série: 3730737

BaseMódulo FRONT

As funções complementares expandem os recursos do dispositivo.  
As funções complementares são específicas de cada dispositivo. Por isso, ao enco-
mendar uma função complementar, você precisa especificar o número de série de seu 
módulo FRONT, bem como o respectivo número do pedido.
(O módulo FRONT contém o controle do sistema Protos).
O fabricante fornecerá um TAN (número de transação) para ativar a função comple-
mentar.

Número de série do módulo FRONT

Como fazer o pedido de uma função complementar

Menu Display Ação

Seleção de menus
Abra Diagnóstico.  
No modo de medição: Pressione a tecla 
menu para selecionar o menu.  
Selecione Diagnóstico usando as teclas de 
seta, e pressione enter para confirmar.

Seleção de menus

Voltar Lingua

Diagnóstico

Voltar Definir favorito

Livro de registros
Lista de mensagens

Descrição do dispositivo
Módulo FRONT

Módulo CONDI 3400-051
Módulo BASE

Diagnóstico
Selecione Descrição do dispositivo com as 
setas e confirme pressionando enter.

Diagnóstico
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Protos II 4400(X)

Menu Display Ação

Ativar uma função complementar
Parametrização/Controle do sistema/Ativação de opções
Nota:  O TAN para ativação de uma função complementar é apenas válido para o dispo-

sitivo com o número de série correspondente (ver página anterior).

Ativação de opções
Selecione a função complementar a ser 
ativada.
Defina a opção como “Ativa”. Insira o TAN 
quando solicitado. O número de série 
atual é mostrado. 
A opção fica disponível quando se insere 
o TAN.

Ativação de opções (Administrador)

Voltar

002 Tabela de tampões-pH
006 Característica corrente

009 Concentração Cond
008 Cond CT água ultrapura

Ativo
Inativo
Inativo
Inativo

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

Seleção de menus

Voltar

Parametrização (Administrador)
Controle do sistema

Voltar

Módulo BASE
Módulo OXY 3400-067
Módulo PH 3400-035
Módulo CONDI 3400-051

Módulo FRONT

Parametrização

Voltar

Nível visualização (todos os dados)

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

Parametrização
Selecione Nível administrador usando as 
teclas de seta, e confirme com enter.
Insira a senha e confirme
(senha conforme fornecida: 1989).

Selecione o Controle do sistema usando 
as teclas de seta, e pressione enter para 
confirmar.
Em seguida, selecione Ativação de opções 
usando as teclas de seta, e pressione 
enter para confirmar.

Parametrização

Lingua

TAN de resgate

015 Medição de oxigênio Inativo
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FW4400-002: Tabela de tampões para medição do pH
Parametrização/Controle do sistema/Tabela de tampões

Especificar um grupo de tampões individual para medição do pH
Você pode inserir um grupo de tampões individual com 3 soluções tampão. Para isso, 
insira os valores nominais do tampão para a temperatura correta (tamanho de etapa 
0 ... 95 °C/32 ... 203 °F, 5 °C/9 °F). Então, esse grupo de tampões fica disponível como 
“Tabela” para além das soluções tampão padrão definidas permanentemente.

Menu Display Ação

Inserir um grupo de tampões
1) Parametrização
2) Controle do sistema
3) Tabela de tampões

Selecione o tampão a inserir. 
Insira os valores para 3 soluções tampão 
completas em ordem ascendente  
(por exemplo, pH 4, 7, 10).  
Distância mínima:  
2 unidades de pH

Insira o valor nominal do tampão e todos 
os outros valores para a temperatura cor-
reta (teclas de seta direita/esquerda para 
selecionar a posição, teclas de seta para 
cima/para baixo para editar o número, e 
pressione enter para confirmar.)

O grupo de tampões individual é selecionado no menu:
Parametrização/Módulo PH/Pré-ajustes de calibração:  
Modo de calibração: Calimatic, Grupo de tampões: Tabela.

Voltar

Descrição do ponto med.

Livro de registros

Hora/Data

Ativação de opções

Blocos de cálculo

Tabela de tampões

Controle do sistema (Administrador)

Voltar

Tampão 2
Tampão 3

Tampão 1

Tabela de tampões (Administrador)

Voltar

Valor nom. do tampão

Valor de pH a 10 °C (50 °F)
Valor de pH a 15 °C (59 °F)

Valor de pH a 05 °C (41 °F)

Valor de pH a 20 °C (68 °F)

Valor de pH a 00 °C (32 °F)

Tampão 1 (Administrador)

pH 04,00
pH 04,00

pH 04,00

pH 04,00
pH 04,00

pH 04,00
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FW4400-006: Característica corrente
Parametrização/Módulo BASE (OUT)/Saída de corrente/Característica

Menu Display Ação

Característica tabela
Atribuição de corrente de saída a variáveis 
do processo em incrementos de 1 mA.
Selecione o menu: Parametrização/Módulo 
BASE (OUT)/Saída de corrente
1) Uso: Ligado
2) Selecione a variável de processo
3) Característica: Tabela

pH 00,00
pH 00,00

pH 00,00

pH 00,00
pH 00,00

pH 00,00

OK

O menu “Tabela” é exibido.

Os valores inseridos devem ser continua-
mente crescentes ou decrescentes.
Na página a seguir, você encontra uma 
lista para registrar seus ajustes.Valor med. a 01 mA:

Valor med. a 03 mA:
Valor med. a 04 mA:

Valor med. a 02 mA:

Valor med. a 05 mA:

 Valor med. a 00 mA:

Tabela (Administrador)

Voltar

Variável

Início 0(4) mA

Saída
 Característica

Saída de corrente I1 (Administrador)

Linear

Voltar OK

Uso Ligado

4 ... 20mA
pH 00,00

Trilinear
Função

Tabela

Linear

Logarítmico

Variável

Saída

Característica

Saída de corrente I1 (Administrador)

Tabela
Tabela

Valor de pH

Voltar

4 ... 20 mA

Uso Ligado
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Modelo de característica corrente
Parametrização/Módulo BASE (OUT)/ 
Saída de corrente/Característica: Tabela, configurações próprias

Valores medidos para variável de processo

00 mA ............... _________
01 mA ............... _________
02 mA ............... _________
03 mA ............... _________
04 mA ............... _________
05 mA ............... _________
06 mA ............... _________
07 mA ............... _________
08 mA ............... _________
09 mA ............... _________
10 mA ............... _________
11 mA ............... _________
12 mA ............... _________
13 mA ............... _________
14 mA ............... _________
15 mA ............... _________
16 mA ............... _________
17 mA ............... _________
18 mA ............... _________
19 mA ............... _________
20 mA ............... _________
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Protos II 4400(X)

FW4400-008: Água ultrapura: Compensação de temperatura 
(COND)
Parametrização/Módulo COND/CT do fluido de processo

Menu Display Ação

CT do fluido de processo (Administrador)

Voltar

Comp. da temp.

Água ultrapura com traços 
de impurezas
1) Parametrização
2) Módulo COND
3) CT do fluido de processo
4) Comp. da temp.: ... Traços
Selecione tipo de impureza:

NaCl
Água ultrapura neutra, 
para medição de condutividade em pro-
cessamento de águas atrás do filtro com 
camada de cascalho

HCl
Água ultrapura ácida, 
para medição de condutividade atrás do 
filtro catiônico

NH3
Água ultrapura amoniacal

NaOH
Água ultrapura alcalina

EN 27888
Vestígios NaCl

Linear

Vestígios HCl

Desligado
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FW4400-009: Determinação da concentração (COND)

Determinação da concentração
A concentração de substâncias em porcentagem por peso (wt%) é determinada para 
H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, NaCl e Oleum.

Condições para a determinação da concentração
As páginas a seguir apresentam a curvas de condutividade, dependendo da concentra-
ção de substâncias e da temperatura do fluido.
As seguintes condições precisam ser atendidas para a determinação confiável da 
 concentração:
• Para o cálculo da concentração, o fluido a ser medido tem de ser uma mistura pura-

mente binária (por exemplo, água-ácido clorídrico). A presença de outras substâncias
dissolvidas (por exemplo, sais) leva a valores de concentração incorretos.

• Na região de rampas pequenas (por exemplo, nos limites de faixa) pequenas altera-
ções na condutividade podem corresponder a grandes alterações na concentração.
Isso pode levar a uma exibição instável do valor da concentração.

• Uma vez que o valor da concentração é calculado a partir dos valores de tempera-
tura e de condutividade medidos, a medição precisa da temperatura é muito impor-
tante. Por conseguinte, você deve assegurar-se de que o sensor de condutividade e
fluido de processo estão em um equilíbrio térmico.

Mensagens
Você pode definir limites para mensagens de aviso e de falha para o valor da 
 concentração:

Selecione o menu: Parametrização/Controle do sistema/Módulo COND/Mensagens
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Protos II 4400(X)

Ligado, Desligado
NaCl (0-28 %), HCl (0-18 %), NaOH (0-24 %),  
H2SO4 (0-37 %), HNO3 (0-30 %), H2SO4 (89-99 %),  
HCl (22-39 %), HNO3 (35-96 %), H2SO4 (28-88 %),  
NaOH (15-50 %), Oleum H2SO4•SO3 (12-45%),
Tabela

Concentração
• Fluido (“Ligado” selecio-

nado)

Desligado
H2SO4 (0-30%)

Parâmetro Padrão Seleção / Faixa

FW4400-009: Determinação da concentração (COND)
Parametrização/Módulo COND/Concentração
Nota: Verificação funcional (HOLD) ativa

Ácido sulfúrico H2SO4

c [wt%]

Valor padrão e faixa de seleção / Curvas de concentração
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Ácido nítrico HNO3

Ácido clorídrico HCl
c [wt%]

c [wt%]   
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Protos II 4400(X)

Solução de hidróxido de sódio NaOH

Solução salina NaCl

c [wt%]

c [wt%]
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FW4400-009: Determinação da concentração (COND)
Parametrização/Controle do sistema/Tabela de concentrações

Especificar uma solução de concentração para medição de condutividade
Para especificar a solução específica do cliente, 5 valores de concentração A-E são 
 inseridos em uma matriz juntamente com 5 valores de temperatura 1-5. Para isso, 
 primeiro insira os 5 valores de temperatura, a seguir insira os respectivos valores de 
condutividade para cada concentração A-E. 
Essas soluções ficarão disponíveis para além das soluções padrão armazenadas perma-
nentemente (selecione “Tabela”).

Menu Display Ação

Inserir valores
1) Parametrização
2) Controle do sistema
3) Tabela de concentrações

Insira 5 valores de temperatura  
(teclas de seta direita/esquerda para  
selecionar a posição, teclas de seta para 
cima/para baixo para editar o número, e 
pressione enter para confirmar.)

Voltar

Temperatura 2
Temperatura 3

Temperatura 1

Tabela de concentrações (Administrador)

Insira os valores das concentrações A-E 
para as respectivas temperaturas.  
Os valores da tabela devem ser contínuos. 
Valores máximos/mínimos não são permi-
tidos. As entradas incorretas são marca-
das com .

A tabela de concentrações é selecionada no menu:
Parametrização/Módulo COND/Pré-ajustes de calibração:  
Modo de calibração: Automático, Solução cal.: Tabela.

Temperatura 4
Temperatura 5

005,0 °C
010,0 °C
015,0 °C
020,0 °C

000,0 °C

Voltar

Voltar

Descrição do ponto med.

Livro de registros

Gravador de medições

Ativação de opções

Blocos de cálculo

Tabela de concentrações

Controle do sistema (Administrador)

Concentração A:

Cond 3 a  010,0 °C
Cond 4 a  015,0 °C

Cond 2 a  005,0 °C

Cond 5 a  020,0 °C

Cond 1 a  000,0 °C

Tabela de concentrações (Administrador)

0,000 µS/cm
0,000 µS/cm

0,000 µS/cm

0,000 µS/cm
0,000 µS/cm

05,00 %
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A tabela está concebida em uma matriz de 5 x 5:

Concen-
tração A

Concen-
tração B

Concen-
tração C

Concen-
tração D

Concen-
tração E

Temp 1 A1 B1 C1 D1 E1

Temp 2 A2 B2 C2 D2 E2

Temp 3 A3 B3 C3 D3 E3

Temp 4 A4 B4 C4 D4 E4

Temp 5 A5 B5 C5 D5 E5

Condições para a tabela:

• Os valores de temperatura devem ser crescentes  
(Temp 1 é a temperatura mais baixa, Temp 5 a mais alta).

• Os valores da concentração devem estar em ordem ascendente  
(Conc. A é a concentração mais baixa, Conc. E é a mais alta).

• Os valores da tabela A1 ... E1, A2 ... E2, etc. devem ser todos crescentes dentro da 
tabela ou todos decrescentes. Pontos de inflexão não são permitidos!

O dispositivo verifica automaticamente os valores da tabela. As entradas incorretas são 
marcadas.
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FW4400-015: Medição de Oxigênio
Para módulo MS 4400(X)-160

Medição do oxigênio nas faixas de saturação e de ppb

A função complementar FW4400(X)-015 permite o uso de sensores de oxigênio 
 amperométricos Memosens nas faixas de saturação e de ppb.
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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 nacio-
nais 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.

 AVISO! Risco de choques elétricos. 
Certifique-se de que o dispositivo está desenergizado antes de tocar no compartimen-
to 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 embala-

gem.
4) Insira o cartão de memória com as 

conexões para a frente na respectiva 
ranhura do módulo FRONT.
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Cartão de memória

Remover o cartão de memória
Ao usar um Data Card:
O cartão de memória tem de ser fechado antes de ser removido para evitar a perda 
de dados.
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.

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

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, indican-
do 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

Audit Trail Card
Mesma função que o Data Card, para armazenar dados de trilha de auditoria de acor-
do com FDA CFR 21 Parte 11, em conjunto com a função complementar de Trilha de 
Auditoria FW4400-107

FW Update Card
Esse cartão de memória permite efetuar atualizações do firmware (função complemen-
tar FW4400-106). Nesse caso, o programa operacional anterior do dispositivo (“firm-
ware”) 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
Audit Trail Card (X) Registrar dados com opção de segurança
FW Update Card (X) Atualizar o firmware para expansão de função
FW Repair Card (X) Reparar o firmware em caso de mal 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
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 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 display 
apresentado à esquerda é exibido.
(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

Vírgula
Ligado

Cartão de memória (Administrador)

Voltar

Transferir configuração (Administrador)

SalvarConfiguração

Carregar
Salvar

Transferir configuração 
(ver página seguinte)
• Salvar: Salva todos os dados do dispo-

sitivo 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 deve 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/Conjuntos 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)

Salvando um 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 sobrescrito 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/Conjuntos 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 um 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 con-
juntos pode ser salvo como o conjunto 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 inter-

no)

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

Nota: É possível fazer a comutação remo-
ta entre A e B, por meio da entrada de 
OK2.
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FW4400-103: Gravador de medições
Parametrização/Módulo FRONT/Gravador de medições

O gravador de medições salva todas as entradas em um arquivo. No display do Protos, 
as últimas 100 entradas são representadas graficamente (ver figura). 

Faixa do gráfico 
Valor de início e de fim da variável  
de processo 

Voltar

São exibidas até 4 variáveis de processo. Essas 4 variáveis de processo são distribuídas 
para 2 gravadores de medições. Use a tecla programável direita para alternar entre os 
gravadores de medições.
A função de zoom é ligada automaticamente para alterações rápidas. Ela inicia vários 
pixels antes do evento. Isso torna a flutuação da variável de processo rastreável em 
detalhe. 

Val. med. 3/4

Cursor (desloca-se usando as teclas de seta) 
Valores medidos no momento na posição do 
cursor 

Os intervalos com alterações rápidas do 
valor medido (função de zoom automático) 
são marcados por linhas.

Parametrização do gravador de medições
Parametrização/Módulo FRONT/Gravador de medições
A parametrização pode ser efetuada para:
• Variáveis de processo que serão exibidas
• Valor de início e de fim para a variável de processo que será gravada
• Base de tempo (intervalo de gravação, selecionável de 10 s até 10 h)
Além disso, o eixo de tempo pode ser alongado com um fator de 10 usando a função 
“zoom”.

Iniciar o gravador de medições
No modo de medição, pressione med.

Eliminar dados do gravador de medições
Parametrização/Controle do sistema/Gravador de medições: 
Limpar gravador de medições: Sim. Pressione a tecla programável “OK” para confirmar.

O gravador de medições grava valores medidos e valores adicionais dependendo de 
sua parametrização.
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FW4400-103: Gravador de medições
Parametrização/Controle do sistema/Cartão de memória/ 
Registr. gravador: Ligado

Um novo arquivo é gerado para cada dia. A data é codificada no nome do arquivo.
Por exemplo, em um arquivo gerado no Data Card:

 Dados do gravador de AAMMDD
 (AA = ano, MM = mês, DD = dia)

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 gravador de 
medições de vários dispositivos.
Exemplo:

Função zoom ativada – é possível visualizar em intervalos de tempo reduzidos

Nota: A memória interna do dispositivo tem capacidade limitada e substitui continu-
amente o conjunto de dados mais antigo depois de atingir a capacidade máxima da 
memória.  
Para sessões de gravação que demoram muito tempo, é absolutamente necessário o 
uso de um cartão de dados. Os dados salvos no cartão de dados podem ser lidos e  
avaliados usando um computador.

Salvar para Data Card
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Protos II 4400(X)

FW4400-103: Gravador de medições

Significado das entradas no arquivo do gravador:

TIME STAMP Data/hora da entrada do gravador
CH1/2/3/4  1º/2º/3º/4º canal do gravador com valor medido  

e unidade de medição
Z1/2   1º/2º valor adicional e unidade de medição
MAINT   Sinal NAMUR* “Manutenção necessária”
HOLD   Sinal NAMUR* “Verificação funcional/HOLD” 
FAIL   Sinal NAMUR* “Falha”

* Definição do termo: 
  NAMUR = Comitê alemão de normas de medição e controle na indústria química
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Salvar para Data Card
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 AAMM
          (AA = 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:

FW4400-104: Livro de registros
Parametrização/Controle do sistema/Livro de registros

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 de entrada no livro de registros
  (x) - Mensagem ativada

   ( ) - Mensagem desativada
  Texto da mensagem (no idioma selecionado pelo operador)
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Protos II 4400(X)

A atualização do firmware com a função complementar FW4400-106 é ativada via TAN 
no dispositivo (ver página 6). O firmware para a atualização encontra-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/Diagnósticos/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 19)
2) Recomendação:  

Salve o firmware atualmente instalado em seu dispositivo (página 31)
3) Carregue a atualização do firmware conforme descrição na página 32.

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.

30



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

Livro de registros 104
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

Selecione a ativação da opção
(Atualização do firmware FW4400-106)
Defina a opção como “ativa”. Insira o TAN 
quando solicitado. A opção fica disponí-
vel 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 termi-
nar, 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
Selecione a ativação da opção
(Atualização do firmware FW4400-106)
Defina a opção como “Ativa”. Insira o TAN 
quando solicitado. A opção fica disponí-
vel 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 uni-
dade 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 específicos.
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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