3 - MODO DE FUNCIONAMENTO

4.2 – PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO - N1

O controlador possui dois modos de funcionamento durante a inicialização,
Stand-by e normal, que podem ser selecionados pelo usuário habilitando ou

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS
- Temperatura de medição e controle: entre 0°C a 760°C.

parâmetros de programação N3. É essencial a compreensão destes modos de

- Temperatura de operação e armazenamento: entre -10°C e 60°C.

funcionamento para que haja o entendimento dos processos executados pelo

- Sensor de temperatura utilizado: Termopar tipo J (não acompanha o aparelho).

versão de firmware e logo após liga o led indicador do modo Standby – S1.

01 saída para beep (12VCC – 20mA máx.)
- Vida útil dos relés: 100.000 operações com carga ou 1.000.000 operações sem

O controlador se mantém nesse estado aguardando o que o usuário pressione

carga
- Torque máximo dos parafusos: 0,3Nm
demais configurações do modo de trabalho do aparelho. Vale ressaltar que o

2 - APRESENTAÇÃO

controlador volta ao estado de Standby se pressionar novamente

tecla por 3

segundos. Este modo de funcionamento durante a inicialização somente é
habilitado quando programado a função F14 = 0.

1
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3.2 - MODO NORMAL

3
4
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Neste modo de funcionamento o controlador inicia indicando no display sua
versão de firmware e logo após já habilita os processos de aquecimento e as

5

demais configurações do modo de trabalho do aparelho. Vale ressaltar que este
modo de funcionamento durante a inicialização somente é habilitado quando
programado a função F14 = 1.

4 - PROGRAMAÇÃO
A programação é dividida em 4 níveis de segurança:
N1 – Programação dos parâmetros de processo;

1

Led indicador de modo Standby

5

Leds indicador de temporizador acionado

2

Leds indicador de aquecimento do teto

6

Display indicador da temperatura

3

Leds indicador de aquecimento do lastro

7

Display indicador do temporizador

4

Leds indicador de vapor acionado

Tecla de entrada da programação

N2 – Configuração do modo de trabalho do controlador;
N3 – Configuração do vapor e lâmpada;
N4 – Configuração das potências (teto e lastro);

4.1 – SENHA DE ACESSO PARA PROGRAMAÇÃO
Ao acessar a programação do modo de trabalho (N2) o display indicará

Acesso ao parâmetros de potência.

solicitando a senha de acesso. A senha padrão de fábrica é 1234. Se a senha
estiver correta o display indicará

Tecla de incremento de valores

Tecla de acionamento do vapor.

Tecla de decremento de valores

Tecla de acionamento da lâmpada.

Tecla de acionamento do timer

Tecla de liga / desliga.

Set- point da temperatura de trabalho.
Tempo programado do temporizador.

Pressione as teclas

Neste modo de funcionamento o controlador inicia indicando no display sua

05 saídas a relé 5A - 220VCA (carga resistiva)

alterar a senha, ou pressionando

. Se pressionar a tecla

pode-se

pode-se prosseguir com a programação.

Nos níveis de programação N1, N3 e N4 o uso da senha é opcional através da
função F13, e não é possível alterar a senha neste nível de programação. No caso
de necessitar programar sem saber a senha é possível utilizar a senha mestra
1700.

e

AJUSTE DEFAULT
0 a F01

200

Conforme
F05

00:05

4.3 – PROGRAMAÇÃO DO MODO DE TRABALHO DO CONTROLADOR - N2

3.1 - MODO STANDBY

- Saídas:

DESCRIÇÃO

controlador.

- Entradas:
02 entradas digitais (contato seco).

para ter acesso à programação e as teclas

DISPLAY

- Alimentação: 85~250VCA (50-60 Hz) ou 24Vca/Vcc (conforme especificado no pedido).

- Erro máximo de medição em 0,25% relativo ao SPAN do sensor.

Pressione a tecla

para ajustar os valores desejados.

e

durante 10 segundos para ter acesso a este

nível de programação. Neste nível o uso da senha de acesso é obrigatório.
Utilize as teclas

e

para ajustar os valores desejados e a tecla

alternar entre os parâmetros e sair da programação.

para

4.4 – CONFIGURAÇÃO DO TEMPO DE VAPOR E LÂMPADA - N3

7 – MENSAGENS APRESENTADAS NO DISPLAY
O controlador poderá indicar algumas mensagens indicando que ocorreu
algum defeito que impede o perfeito funcionamento do sistema.

teclas

e

para ajustar o valor desejado.

DISPLAY

DISPLAY

DESCRIÇÃO

AJUSTE DEFAULT

Tempo da saída de vapor acionada

01 a 20
segundos

06

Tempo da saída de lâmpada acionada

01 a 999
segundos

120

Sensor de temperatura J aberto ou desconectado. Verifique se o
sensor está devidamente conectado no controlador, e se o mesmo
não está rompido ou danificado
Indica que a porta do forno está aberta. Verifique se o sensor da
porta está devidamente conectado no controlador, e se o mesmo
não está rompido ou danificado.

4.5 – CONFIGURAÇÃO DAS POTÊNCIAS DO TETO E LASTRO - N4

para ajustar o valor desejado e a tecla
DISPLAY

Foi detectado algum parâmetro de configuração corrompido e por
segurança todos os parâmetros de configuração foram restaurados
ao seu valor de fábrica.
O usuário deverá desligar e ligar o controlador para retornar ao
funcionamento e deverá analisar uma possível necessidade de
reprogramação do produto.

para avançar para o próximo parâmetro.

DESCRIÇÃO

AJUSTE DEFAULT

Ajuste da potência da saída de aquecimento do teto.

01 a 100%

50

Ajuste da potência da saída de aquecimento do lastro.

01 a 100%

100

DESCRIÇÃO

8 – FUNCIONAMENTO DO VAPOR:
O vapor não acionará enquanto a temperatura medida estiver abaixo da

5 – RESTAURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FÁBRICA
Para restaurar os valores padrões de fábrica deve-se energizar o controlador

Temperatura para Liberação do Vapor (F05). Após atingir esta temperatura
programada, a saída do vapor será ativada, conforme as definições das funções
de F06 e

.

com a tecla pressionada durante 5 segundos. Nesse tempo os displays deverão
permanecer apagados. Após esse período será solicitada a senha através da
mensagem

.

abaixo do valor de (F05) – 5 ºC. (Temperatura para Liberação do Vapor – 5ºC).

Se a senha for aceita será exibida a mensagem
o valor em

O controlador irá desabilitar a saída do vapor quando a temperatura medida for

através da tecla

sendo necessário setar

e confirmar o reset pressionando a tecla

9 – DIMENSÕES:

por 3 segundos. O controlador retornará ao modo Standby com os parâmetros
de fábrica.

6 – CONTROLE DE TEMPERATURA
O controlador possui duas saídas de aquecimento, Teto e Lastro, que
trabalham em função da potencia definida para cada um destas no nível de

S1 – AQUECIMENTO TETO

S4 – LÂMPADA

S2 – VAPOR

S5 – VENTILADOR

S3 – AQUECIMENTO LASTRO

programação N4. Vale ressaltar que as duas saidas, independentemente do valor
de potência programado, respeitam a definição do valor de Set-point de controle
de temperatura, selecionado em

.

Durante o funcionamento as saídas de aquecimento somente serão habilitadas

Obs.: Ao abrir a porta as saídas S1, S2, S3 e S5 são desligadas.

se a entrada E1 – PORTA estiver fechada.
O controlador inicia o controle de temperatura mantendo as saídas S1 e S3
acionadas, conforme as potências definidas, até que a temperatura atinja o valor
de

. Neste momento S1 e S3 serão desligadas e só voltaram a ligar

quando a temperatura medida for inferior a
(Valor do set-point – Valor de histerese)

-

.

Este controlador não deve ser utilizado como dispositivo de segurança.

