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1 Notas para o leitor
Este manual de instruções contém informações e regras de conduta para
a operação segura e correta da Estação de medição de água EASYPRO.
Tenha em atenção os seguintes princípios:
n Leia todo o manual de instruções antes da colocação em funciona-

1.3 Explicação dos sinais de aviso
Os sinais de aviso simbolizam o tipo e a fonte de um perigo iminente:
Sinal de aviso

Tipo de perigo

mento do aparelho.
Perigo geral

n Certifique-se de que qualquer pessoa que trabalhe com ou no apare-

lho leu o manual de instruções e cumpre as instruções.
n Guarde o manual de instruções durante toda a vida útil do aparelho.

Perigo devido a tensão elétrica

n Entregue o manual de instruções a qualquer proprietário seguinte do

aparelho.

1.1 Princípios de não-discriminação

Perigo devido a substâncias tóxicas

Neste manual de instruções, sempre que a gramática permita a referência ao género, é usada a forma masculina. Isto serve para manter o texto
facilmente legível. Os leitores são abordados da mesma forma.

1.2 Explicação das palavras de sinalização

Perigo de danos na máquina ou restrições de
funcionamento
Tab. 2: Explicação dos sinais de aviso

Neste manual de instruções são usadas diferentes palavras de sinalização em combinação com sinais de aviso. As palavras de sinalização indicam a severidade dos possíveis danos físicos aquando do menosprezo
pelo perigo:
Palavra de
sinalização

Significado

PERIGO

Significa um perigo iminente. A inobservância
desta indicação causa a morte ou danos físicos
graves.

1.4 Identificação das indicações de aviso
As indicações de aviso ajudá-lo-ão a identificar perigos e a evitar consequências adversas.
Uma indicação de aviso está identificada da seguinte forma:

Sinal de aviso

PALAVRA DE SINALIZAÇÃO

Descrição do perigo.
Consequências em caso de inobservância.

AVISO

Designa uma situação potencialmente perigosa.
A inobservância desta indicação pode causar a
morte ou danos físicos graves.

CUIDADO

Designa uma situação potencialmente perigosa.
A inobservância desta indicação pode causar danos físicos ligeiros ou danos materiais.

1.5 Identificação das instruções de ação

NOTA

Designa um perigo, cuja inobservância poderá
causar perigos para a máquina e o seu funcionamento.

ü

Tab. 1: Explicação das palavras de sinalização

ð A seta identifica uma medida de segurança que deverá cumprir para
evitar o perigo.

Os pré-requisitos de ação estão identificados da seguinte forma:
Um pré-requisito de ação que deverá cumprir antes de poder dar início aos passos de ação.

@ Um meio operacional, como, por ex., ferramenta ou meio auxiliar, que
é necessário para poder executar as instruções de ação.
As instruções de ação estão identificadas da seguinte forma:

è Um passo de ação individual, o qual não é seguido por mais nenhum
passo.

1. Primeiro passo de ação numa sequência de ações.

2. Segundo passo de ação numa sequência de ações.
4 Resultado do passo de ação anterior.

ü
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2 Segurança
2.1 Indicações gerais de aviso
As seguintes indicações de aviso deverão ajudá-lo a evitar perigos que
podem ocorrer durante o manuseamento do aparelho. As medidas destinadas a evitar os perigos aplicam-se em todos os casos, independentemente das ações concretas.
As instruções de segurança que alertam perante perigos, que podem
ocorrer em determinadas atividades ou situações, podem ser encontradas nos respetivos subcapítulos.

2.2 Perigos em caso de incumprimento das instruções
de segurança
A inobservância das instruções de segurança pode pôr em perigo pessoas, bem como prejudicar o ambiente e danificar os aparelhos.
Em concreto, isto pode ter o seguinte significado:
n Falha de funções importantes do aparelho e da instalação
n Falha dos métodos prescritos para a manutenção e conservação
n Perigo para as pessoas ao trabalhar no produto.
n Perigo para o ambiente devido a sobredosagem

PERIGO

2.3 Trabalho consciente da segurança

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Cabos incorretamente ligados ou posicionados, ou danificados, podem
causar danos físicos.

ð Substitua imediatamente cabos danificados.
ð Não utilize cabos de extensão.
ð Não enterre os cabos.
ð Fixe os cabos de modo a evitar danos causados por outros aparelhos.

Para além das instruções de segurança constantes deste manual de instruções, podem aplicar-se outras determinações de segurança. Tenha
sempre em atenção todos os regulamentos e as diretivas relevantes em
termos de segurança, válidos na área de aplicação do produto. Tenha
particularmente em atenção os seguintes tópicos:
n Determinações de segurança em caso de manuseamento de corrente

elétrica e componentes condutores de corrente
n Determinações de segurança em caso de manuseamento de subs-

tâncias perigosas
n Normas de prevenção de acidentes

AVISO

n Determinações de segurança e funcionamento
n Determinações ambientais

Elevado perigo de acidentes devido à falta de qualificação
do pessoal!
O aparelho pode ser instalado e operado apenas por pessoal suficientemente qualificado, aplicando-se o mesmo à sua manutenção. A falta
de qualificação aumenta o perigo de acidentes.

ð Certifique-se de que todas as atividades são executadas apenas
por pessoal qualificado na área.

ð Evite que pessoas não autorizadas tenham acesso à instalação.

NOTA
Não eliminar o aparelho juntamente com o lixo doméstico!
Não elimine os aparelhos elétricos juntamente com o lixo doméstico.

ð Elimine o aparelho e o material de embalagem de acordo com as
leis e determinações locais em vigor.

ð Elimine e recicle os diferentes materiais separadamente.

n Outras diretivas e leis aplicáveis

2.4 Qualificação do pessoal
Todos os trabalhos no ou com o aparelho requerem conhecimentos e
competências especiais por parte do pessoal.
Qualquer pessoa que trabalhe no aparelho deverá cumprir os seguintes
pré-requisitos:
Participação em todas as formações oferecidas pelo proprietário
Pessoalmente adequado para a respetiva atividade
Suficientemente qualificado para a respetiva atividade
Instruído quanto ao manuseamento do aparelho
Familiarizado com os dispositivos de segurança e o seu funcionamento
n Familiarizado com o conteúdo deste manual de instruções, em especial com as instruções de segurança e as secções relevantes para a
atividade
n Familiarizado com as prescrições básicas de segurança no trabalho e
prevenção de acidentes
n
n
n
n
n

Todas as pessoas devem possuir uma das seguintes qualificações mínimas:
n Técnico formado na área para proceder autonomamente aos traba-

lhos no aparelho
n Instruções suficientes para executar trabalhos no aparelho sob a su-

pervisão e instrução de um técnico formado

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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2.4.1 Técnicos
Um técnico é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, conhecimentos e experiência, bem como conhecimento das determinações
aplicáveis, está apto a executar os trabalhos a ele atribuídos, e identificar
e evitar autonomamente possíveis perigos.

2.4.2 Eletricista
Um eletricista é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, conhecimentos e experiência, bem como conhecimento das normas e determinações aplicáveis, está apto a executar trabalhos em instalações
elétricas, e identificar e evitar autonomamente possíveis perigos.
É formado na área de trabalho na qual está ativo e conhece as normas e
determinações relevantes.
Deverá cumprir as determinações das prescrições legais relativas à prevenção de acidentes.

2.4.3 Pessoa instruída
Uma pessoa instruída é uma pessoa que foi instruída pelo proprietário
acerca das tarefas a ela atribuídas, bem como de possíveis perigos
aquando de um comportamento incorreto.
A pessoa instruída participou em todas as formações disponibilizadas
pelo proprietário.

2.4.4 Atividades do pessoal
A tabela seguinte apresenta quais as qualificações que o pessoal deverá
possuir para cada uma das atividades. Apenas pessoas que disponham
da respetiva qualificação estão autorizadas a executar estas atividades!
Qualificação

Atividades
n Instalação do sistema hidráulico
n Colocação em funcionamento

Técnicos

n Colocação fora de serviço
n Eliminação de avarias
n Manutenção
n Eliminação

Eletricista

n Instalação do sistema elétrico
n Eliminar avarias elétricas
n Operação

Pessoa instruída

n Armazenamento
n Transporte

Tab. 3: Qualificação do pessoal
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3 Utilização correta
3.1 Notas acerca da responsabilidade pelo produto

n Sensores e atuadores ligados a terminais incorretos ou mal configu-

Uma utilização incorreta do aparelho pode comprometer o funcionamento do aparelho e a proteção prevista. Neste caso, perde o direito à reivindicação de responsabilidade!

n Remoção do condutor de proteção

Lembre-se de que, nos casos seguintes, a responsabilidade recai sobre o
proprietário:

n Colocação em funcionamento com sensores danificados, desatualiza-

rados

n A estação de medição de água é operada de forma contrária à descri-

ta no presente manual de instruções, em especial no que se refere às
instruções de segurança, instruções de ação e ao capítulo Utilização
correta.
n Os dados relativos às condições de aplicação e ambientais (ver capítulo 6 “Especificações técnicas” na página 14) não são respeitados.
n O aparelho é operado por pessoas que não possuem qualificação suficiente para a atividade em questão.
n São realizadas alterações não autorizadas ao aparelho.

3.3.2 Colocação em funcionamento incorreta
dos ou velhos
n Colocação em funcionamento sem estabelecimento de todas as medidas de proteção, fixações, etc.

3.3.3 Operação incorreta
n Os dispositivos de proteção não funcionam corretamente ou foram

desmontados
n Modificação, por iniciativa própria, do regulador
n Ignorar notificações de alarme ou de erro
n Eliminação de notificações de alarme ou de erro por pessoal não sufi-

cientemente qualificado

3.2 Finalidade de utilização

n Ligação em ponte de fusíveis externos

A estação de medição de água EASYPRO destina-se a tarefas de medição e controlo na preparação de água para piscinas e para banhos, em
piscinas e banheiras de hidromassagem não utilizadas, conforme a norma DIN 19643, bem como para as piscinas privadas e banheiras de hidromassagem utilizadas conforme a norma DIN 19643. Pode ainda ser
utilizada na preparação de água de processo. A segurança de funcionamento só é garantida se os produtos fornecidos forem usados corretamente.
Todos os modos operacionais que contrariem esta utilização, não são
permitidos e, como consequência a exclusão de todos os direitos de reivindicação.
O regulador na estação de medição de água monitoriza os valores de medição presentes na preparação de água e controla os sistemas de dosagem ligados para o tratamento da água. Deste modo, o regulador garante
valores constantes de água em várias aplicações e pode ser usado universalmente. Uma das principais aplicações é manter a qualidade da
água, avaliando, entre outros, a medição do valor do cloro, do valor do pH,
do valor Redox, do cloro total, bem como a condutividade.

n Operação dificultada devido a iluminação insuficiente ou difícil acesso

ao aparelho
n Operação não possível devido a visor sujo e pouco legível

3.3.4 Manutenção incorreta
n Execução de trabalhos de manutenção aquando do funcionamento

em curso
n Falta de controlo suficiente e regular do funcionamento correto
n Falta de substituição de peças ou cabos danificados
n Falta de proteção contra uma nova colocação em funcionamento du-

rante os trabalhos de manutenção
n Utilização de peças sobresselentes incorretas

3.3 Aplicações incorretas previsíveis
De seguida, encontrará informações sobre aplicações incorretas do aparelho. Este capítulo visa a identificação atempada de operações incorretas, evitando as mesmas.
As aplicações incorretas previsíveis estão atribuídas às fases de vida individuais do produto:

3.3.1 Montagem incorreta
n Ligação da tensão de rede sem condutor de proteção
n Tensão de rede não protegida ou não em conformidade com as nor-

mas
n A alimentação elétrica não pode ser desligada imediatamente ou com
facilidade suficiente
n Cabos de ligação incorretos para a tensão de rede

© Lutz-Jesco GmbH 2022
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4 Descrição do produto
4.1 Volume de entrega

Pos.

Designação

1

Regulador multicanal TOPAX® MC

2

Controlador de caudal

n Regulador multicanal TOPAX® MC

3

Filtro de água de medição

n Filtro de água de medição

4

Regulador de caudal

5

Torneira de entrada

6

Ponto de recolha

7

Ponto de medição 1 (p. Ex.: ponto de medição de desinfeção)

8

Ponto de medição 2 (p. Ex.: ponto de medição de valor de pH)

9

Ponto de medição 3 (p. Ex.: ponto de medição de valor de
redox)

10

Ponto de medição 4 (p. Ex.: ponto de medição de condutividade)

11

Soluções tampão

12

Torneira de saída

Compare o volume de entrega com a guia de remessa. Os seguintes
componentes estão disponíveis para o produto. O volume pode ser inferior na presente variante.
n Placa de base com iluminação LED dos equipamentos

n Regulador de caudal com sensor de temperatura integrado
n Controlador de caudal
n Guarnições de células de medição
n Soluções tampão para o ajuste de todas as células de medição

As células de medição são embaladas separadamente e não se encontram pré-montadas.

4.2 Estrutura da estação de medição de água
A estação de medição de água consegue medir continuamente o grau de
desinfeção (teor de cloro eficaz), o valor de pH, o valor de Redox, o teor de
cloro total, a condutividade e a temperatura da água de medição. Desta
forma, esta estação de medição de água pode ser aplicada no contexto
de tratamento de água de piscinas públicas, piscinas de água salgada,
instalações de água
quente e no tratamentoEASYPRO
de águas industriais,
Frontansicht
Messwassertafel
MPpara o
controlo de pontos de regulação e instalações ligadas.
Conforme a variante, as
estações de medição de água estão equipadas
42840001_2
com a respetiva tecnologia de medição, e um regulador TOPAX® MC.
A figura indica uma estação de medição de água na variante EASYPRO 4.
Esta variante abrange o equipamento máximo. A sua estação de medição
de água pode ser diferente a nível de abrangência e equipamento.

Tab. 4: Números das posições estação de medição de água EASYPRO 4

4.3 Estrutura do regulador de caudal
1
2
3
4

1

5
6
7
7
8
9

10

2

3
4

11

5

12

6

Fig. 2: Estrutura do regulador de caudal

Pos.

Designação

1

Ligação de saída

2

Ligação de entrada em cima (com tampão de fecho)

3

Parafuso de ajuste

4

Parafusos de montagem

5

Ligação de entrada em baixo

6

Ponto de recolha

7

Ponto de medição da temperatura (com tampão de fecho)

Tab. 5: Números de posição, regulador de caudal
Fig. 1: Estação de medição de água EASYPRO 4
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4.3.1 Vista principal
A vista principal é exibida depois de iniciar o aparelho ou 5 minutos após
a última entrada. Na vista principal, o aparelho exibe os valores de medição atuais de até quatro sensores e outras informações.
2

1
3

Valor de pH

Redox

Cloro livre

7

Condutividade

Pos.

Designação

1

Designação do produto

2

Especificação técnica

3

Símbolo WEEE

4

Número de série

5

Número de artigo

6

Mês/ano de construção

Tab. 7: Números das posições placa de identificação estação de medição de água EASYPRO
6
5

Redox (2): Alarme máx.

4

Fig. 3: Vista geral com três sensores

Pos.

Função

1

Iniciar sessão/Definições de palavra-passe

2

Data/hora

3

Valores de medição

4

Menu principal

5

Navegador de ficheiros

6

Barra de estado para mensagens

7

Sinal intermitente de alarme

4.5 Placa de identificação regulador multicanal TOPAX®
MC
Também existem indicações no regulador de múltiplos canais TOPAX®
MC, que dizem respeito à segurança e ao modo de funcionamento do
produto. Estas deverão ser mantidas legíveis durante toda a vida útil do
produto.
1

TOPAX MC
2

4
3

Tab. 6: Números das posições vista geral com três sensores

4.4 Placa de identificação estação de medição de água
EASYPRO
No aparelho encontram-se indicações que se referem à segurança e ao
modo de funcionamento do produto. Estas deverão ser mantidas legíveis
durante toda a vida útil do produto.

1
2

Lutz-Jesco GmbH 30900 Wedemark
Am Bostelberge 19 Germany

EASYPRO

Material:
Water temperature:
Water pressure:
Water requirement:

XX/XXXX

P/N:

*102A12345678* S/N: XXXXXXXXXX
Made in
3

Lutz-Jesco GmbH 30900 Wedemark
Am Bostelberge 19 Germany

*12345678012345*

6

5
4

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 20 W, IP 65

*102A12345678*

XX/XXXX

P/N:
S/N: XXXXXXXXXX

*12345678012345*

Made in
Germany

7

6
5

Fig. 5: Placa de identificação regulador multicanal TOPAX® MC

Pos.

Designação

1

Designação do produto

2

Especificações técnicas

3

Símbolo de conformidade com as diretivas europeias aplicáveis

4

Símbolo WEEE

5

Número de série

6

Número de artigo

7

Mês/ano de construção

Tab. 8: Números das posições placa de identificação regulador multicanal TOPAX® MC

Germany

Fig. 4: Placa de identificação estação de medição de água EASYPRO
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5 Função
5.1 Sistema de visualização para regulador TOPAX® MC
Sensores

Módulos de entrada

Cloro livre

Módulo de
corrente

Regulação

pH /
Temp

Regulador 1

Módulos de saída
Variável de
perturbação

Atuadores

Módulo 1

Compensação
Perturbação

On / Off

Função

Digital 1

(Paragem externa)

Virtual 1

(Cloro ativo)

pH-, módulo
Redox

pH

Temp

Regulador 2

Módulo 2

Compensação
Fig. 6: Esquema de funções de um regulador de dois canais

Coluna
Sensores

Módulos de
entrada

Campo

Descrição

1. Cloro livre

1. Medição do cloro livre

3. pH

3. Medição do valor de pH

2. Perturbação
1. Módulo de corrente

1. Módulo para sinais de 4 – 20 mA e sensores com alimentação de tensão de 24 V

3. Virtual 1

3. Parâmetro calculado (aqui: cloro ativo).

2. Digital 1

4. pH-, módulo Redox
Regulação
Módulos de
saída

2. A variável de perturbação é uma quantidade de fluxo variável, que pode ser considerada.

2. Entrada digital para o controlo externo de uma função (aqui: paragem externa).
4. Módulo para elétrodos combinado de pH e Redox

1. Regulador 1

1. Regulação do cloro livre, incluindo pH / compensação de temperatura e variável de perturbação.

1. Módulo 1

1. Módulo na ranhura 1 para conexão de um atuador (aqui: MAGDOS LD).

2. Regulador 2
2. Módulo 2

2. Regulação do valor de pH, incluindo compensação de temperatura.

2. Módulo na ranhura 2 para conexão de um atuador (aqui: MEMDOS LP).

Tab. 9: Explicação Esquema de funções de um regulador de dois canais

5.2 Explicação do regulador

Termo

5.2.1 Definições
Termo

Definição

Valor real (X)

O valor real X é o valor de medição que é constantemente apresentado para o respetivo sensor.

Valor nomi- O valor nominal W de um sistema de controlo é o valor
nal (W)
ao qual o regulador deve ajustar o processo e mantê-lo
constante.

Definição

Desvio do re- O desvio do regulador X-W ocorre quando o valor real X
gulador X-W da variável medida se desvia do valor nominal W. A variável manipulada Y resulta do desvio do regulador e
dos parâmetros de regulação definidos.
Variável ma- A variável manipulada Y de um sistema de regulação é
nipulada Y
o valor que o regulador produz para o atuador (entre
0% e 100%) de acordo com os seus parâmetros definidos e o desvio do regulador (X-W).
Tab. 10: Definições

Tab. 10: Definições
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5.2.2 Regulador proporcional (regulador P)
5.2.2.1 Intervalo proporcional Xp

Assim, o desvio do regulador é indicado diretamente, uma vez que as eletrónicas de entrada também não têm um valor final fixo. A conversão já
não é necessária.

(Efeito proporcional ou reforço do regulador)

Exemplo:

O intervalo proporcional Xp (intervalo P) de um regulador P especifica o
valor pelo qual a variável medida X se deve desviar do valor nominal W
para que a variável manipulada seja Y = 100%. Se o desvio do regulador
for menor, a variável manipulada também será menor em termos percentuais.

Valor nominal = 0,8 mg/l

A variável manipulada Y de um regulador P é influenciada em termos percentuais apenas pelo desvio do regulador (X-W).

0,8 mg/l - 0,5 mg/l = 0,3 mg/l

O intervalo P, que costumava ser especificado em %, é diretamente especificado no TOPAX® MC na unidade correspondente da variável medida e
é o desvio do valor nominal a partir do qual a saída é 100%.

Valor Xp = 0,5 mg/l
Valor nominal - valor Xp = valor real com o qual a variável manipulada Y é
100% alcançada

No caso de um valor real de 0,3 mg/l, a variável manipulada Y está a
100%.

A seguinte tabela apresenta a indicação anterior do valor Xp no TOPAX® DX como % no intervalo de medição correspondente, bem como a definição
correspondente no TOPAX® MC como valor fixo com a respetiva indicação da unidade. A tabela deve ajudar a converter facilmente os ajustes anteriores
no caso de um reequipamento. Tenha em atenção que no regulador MC TOPAX® só podem ser apresentadas duas casas decimais.
Desinfeção (cloro livre, dióxido de cloro, etc.)

Valor Xp em [%]

Valor Xp em [%]

TOPAX® DX (1
mg/l)

TOPAX® DX (2
mg/l)

0,5

10,0

0,5
0,5

Valor Xp em
[mg/l]
TOPAX® MC

Variável manipulada Y 100% com
valor nominal em
[mg/l]

Variável manipulada Y 50 % com
valor nominal em
[mg/l]

Variável manipulada Y 10 % com
valor nominal em
[mg/l]

5,0

0,10

0,40

0,450

0,490

15,0

7,5

0,15

0,35

0,425

0,485

20,0

10,0

0,20

0,30

0,400

0,480

0,5

25,0

12,5

0,25

0,25

0,375

0,475

0,5

30,0

15,0

0,30

0,20

0,350

0,470

0,5

40,0

20,0

0,40

0,10

0,300

0,460

0,5

50,0

25,0

0,50

0,00

0,250

0,450

Variável manipulada Y 100% com
valor nominal em
[pH]

Variável manipulada Y 50 % com
valor nominal em
[pH]

Variável manipulada Y 10 % com
valor nominal em
[pH]

Valor
nominal
[mg/l]

Tab. 11: Valor Xp de desinfeção

Valor
nominal
[pH]

Valor Xp em [%]
Direção

TOPAX DX
(0 - 14 pH)
®

Valor de pH

Valor Xp em [pH]
TOPAX® MC

7,0

Subir

5,0

0,70

6,30

6,65

6,93

7,0

Subir

10,0

1,40

5,60

6,30

6,86

7,0

Subir

15,0

2,10

4,90

5,95

6,79

7,0

Subir

20,0

2,80

4,20

5,60

6,72

7,0

Subir

25,0

3,50

3,50

5,25

6,65

7,4

Subir

5,0

0,70

6,70

7,05

7,33

7,4

Subir

10,0

1,40

6,00

6,70

7,26

7,4

Baixar

25,0

3,50

10,90

9,15

7,75

Tab. 12: Valor Xp Valor pH
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5.2.3 Regulador proporcional integral (diferencial)
(regulador PI, regulador PID)

minal, mas sim constantemente desviado do mesmo). O facto de que o
regulador leva o valor real até ao valor nominal é causado principalmente
pelo componente integral do regulador. Devido ao componente diferencial, o resultado de regulação é melhorado em muitos casos, porque já as
tendências de desvio são combatidas.

5.2.3.1 Tempo de reajuste Tn
(Efeito integral do regulador PI)
O tempo integral de um regulador PI ou PID é chamado tempo de reajuste
Tn. O tempo integral é o tempo requerido pela variável manipulada Y a
um valor desvio de valor nominal/real constante para alcançar a mesma
alteração no sinal de saída que é gerado pelo componente P imediatamente após o salto no desvio de valor nominal/real.
5.2.3.2 Exemplo de intervalo proporcional e tempo de reajuste
Xp = 1,0 mg/l (intervalo P)

5.2.4 Cálculo dos valores de ajuste
Para que o regulador possa manter os valores reais de cloro livre e o valor
de pH dentro de limites estreitos nos valores nominais, por exemplo, durante a operação de banho, o regulador deve ser adaptado à linha de regulação. Isto é feito pelos parâmetros de regulação Xp para o intervalo
proporcional (P), Tn para o tempo de reajuste do intervalo integral (I) e o
tempo derivado Tv para o intervalo diferencial (D).
Estes valores de ajuste podem ser determinados através do registo da
resposta por fases da linha de regulação. Para tal, o atuador deve ser mudado manualmente de “FECHADO” (0%) para “ABERTO” (100%) ou, por
exemplo, de 30% para 50%.

Tn = 3 min
(Alteração do valor real súbita em 0,10 mg/l)
Após um desvio súbito do desvio do valor real do valor nominal em (X-W)
0,10 mg/l, a variável manipulada Y muda diretamente para 10%.
Devido ao comportamento integral, o aumento da variável manipulada
continua enquanto o desvio (X-W) se mantiver, a fim de atingir mais 10%
(resultando em 20%) de aumento da variável manipulada após Tn = 3
minutos.
Isto significa que a cada 3 minutos o valor aumenta em mais 10%. Este
aumento é linear ao longo de todo o tempo até que Y = 100% seja alcançado.

As fórmulas seguintes podem ser utilizadas para determinar os valores
de referência:
Xp ~ 0,83 · ΔX / Δt · Tu
Tn ~ 3,3 · Tu
Variável

Descrição

Yh

Intervalo de ajuste (p. ex., válvula cheia em bomba doseadora 100% de potência)

Xmax

Máximo da variável de regulação a 100% de potência de
dosagem

Variável manipulada

Saída

X (valor real)

0,20 mg/l

ΔX/Δt

Aumento da curva de medição (consulte Tab. 4)

W (valor nominal)

0,30 mg/l

to

Momento da alteração da variável manipulada Y

X-W

0,10 mg/l

Tu

Tempo de atraso (s)

Xp (intervalo P)

1,0

Tab. 14: Cálculo dos valores de ajuste

Tn

3 minutos

Y (potência de saída do regulador de imediato)

10% ao longo de
Xp

Y (potência de saída do regulador após 3 minutos) 20% ao longo de
Tn
Y (potência de saída do regulador após 6 minutos) 30 % ao longo de
Tn

Se o gás cloro for doseado, a velocidade da válvula de gás cloro deve ser
tida em conta. O valor para Xp é calculado para uma velocidade de acionamento de 0% a 100% a 60 segundos. Um acionamento mais lento tem
o mesmo efeito que o aumento do intervalo de proporcionalidade Xp.
Para compensar isto, o valor Xp deve ser reduzido em acionamentos mais
lentos e vice versa.
A seguinte fórmula pode ser usada aqui:
Xp novo = Xp - 60 s / Ty

Tab. 13: Exemplo de intervalo proporcional e tempo de reajuste

Ty = tempo de ajuste do motor

5.2.3.3 Tempo de retenção Tv
(Efeito diferencial do regulador PID)
Com a função de diferencial, consegue-se que uma intervenção de ajuste
corretiva na linha de regulação comece assim que a variável de regulação começar a afastar-se do valor nominal. A variável manipulada depende da velocidade com a qual o desvio de valor real/valor nominal existe
(ou seja, não do desvio em si). A duração da intervenção de correção é
determinada pelo tempo de retenção 'Tv'. Se a variável de regulação não
mudar, ou seja, se a velocidade de variação for “0”, a intervenção de
ajuste causada pelo componente diferencial parece decair com a constante de tempo Tv até “0” (mesmo que o valor real não esteja no valor no-

Uma vez que o cálculo é uma aproximação, pode ser possível melhorar a
variável de regulação após um certo tempo, alterando o valor Xp. Se a regulação reagir demasiado lentamente ou, pelo contrário, demasiado rapidamente, um Xp menor bem como um Tn menor resultará num comportamento de regulação mais rápido e um Xp ou Tn maior resultará num
comportamento mais lento.

Yh
(auf) 100%
(aberto)

(zu) 0%
(fechado)

t0

t

Fig. 7: Estado da variável manipulada, por exemplo, uma abertura de válvula ou potência de
dosagem de uma bomba.
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Em seguida, resulta o seguinte diagrama para a variável de regulação Z
ao longo do tempo t:

i

X

Todos os parâmetros de regulação que estão predefinidos no
estado de fornecimento devem ser verificados e ajustados no
local.

5.2.6 Direção de regulação:

X max

A direção de regulação pode ser definida para cada regulador. É possível:
X

n Subir o valor: indicação de seta para cima
n Baixar o valor: indicação de seta para baixo

t
t0

Tu

n Regulação de 2 lados: apenas valor de pH

t

Fig. 8: Resposta por fases de um regulador a uma alteração da variável manipulada Y.
(X = valor real, por exemplo, desinfeção ou valor de pH)

Os parâmetros de regulação podem ser calculados automaticamente no
TOPAX® MC para o respetivo estado.

Para a regulação de 1 lado, o relé superior do módulo de saída (X.1, terminais 3 e 4) é utilizado independentemente da subida ou descida; para a
regulação de 2 lados, o relé superior (X.1, terminais 3 e 4) é utilizado para
subida e o relé inferior (X.2, terminais 1 e 2) para descida.

É melhor otimizar os valores de ajuste durante o funcionamento, a fim de
considerar uma carga representativa para a regulação. Aqui, o dimensionamento por tentativa (definição empírica) provou a sua eficácia.

Atenção: Na regulação de 2 lados, devem ser introduzidos 2 valores nominais. Estes devem ser selecionados com a menor diferença possível
um do outro, por exemplo a pH = 0,05, a menos que o processo exija valores maiores.

Método prático sem muitos cálculos e ajuda de acordo com as regras de
ajuste mais conhecidas de Ziegler/Nichols, o método da regra geral.

5.2.7 Dosagem de carga base

Definição de acordo com o método de vibração:

Uma dosagem de carga base pode ser definida fora do intervalo de regulação. Esta dosagem é sempre efetuada, mesmo que o regulador PID solicite uma saída de 0%. Se for definida uma carga base, este valor é mostrado a azul no visor Y. O visor Y da regulação automática é mostrada a
verde. O visor do estado, este estado é marcado com um “+” atrás do visor Y. Tenha em atenção que esta carga base é sempre eficaz e uma certa
percentagem está sempre aberta a partir do atuador, independentemente
da regulação, embora o regulador não solicite qualquer dosagem. A carga
base pode ser definida separadamente para cada saída até um máximo
de 20% do intervalo de regulação.

X

Valor real
Xpkrit

W
tkrit
Vibração
Fig. 9: Definição de acordo com o método de vibração

Este processo pode ser utilizado muito bem em linhas que também podem ser feitas para vibrar.
Definições por tentativa:
Comece com uma definição não crítica (Xp grande, Tn = 0, Tv = 0) e reduza lentamente o fator de proporcionalidade Xp, depois adicione gradualmente o componente integral, aumente-o em etapas e continue a
tentar até o resultado se aproximar de uma regulação com baixa vibração.

5.2.5 Parâmetros do regulador
Para as entradas de desinfeção, valor de pH, cloro combinado e condutividade, é possível definir os parâmetros:
Regulador

Valor Xp

Valor Tn

P

0,01 – 99999

-

PI

0,01 – 99999

1 – 200 min

PD

0,01 – 99999

PID

0,01 – 99999

Valor Tv

1 – 1200 s
1 – 200 min

1 – 1200 s

Tab. 15: Parâmetros do regulador
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6 Especificações técnicas
6.1 Estações de medição de água para piscinas
EASYPRO

MB-C

Água de medição necessária

l/h

Entrada e saída de água de medição

mm

Resistência à pressão

bar

Perda de pressão na estação de medição
de água
Largura da malha do filtro de água de
medição
Alimentação de tensão
Consumo de energia

ME-C

MC-C

máx. 6, requer
saída livre

Máx. 6

bar

MBB-C MEE-C

aprox. 45

2 x aprox. 30

Máx. 6

máx. 6, requer
saída livre

Máx. 6
2 x aprox. 0,3

μm

300
100 – 240 V AC, 50/60 Hz

W

Máx. 20
4 x 0/4 – 20 mA, resistência máx. 500 Ohm

mA

0/4 – 20
Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (opcional)
IP65 (regulador eletrónico)

Temperatura ambiente

°C

Característica da regulação
Entradas de medição (em função do modelo)
Número de entradas de medição

-5 até +45, sem exposição direta ao sol
Comportamento P, PI, PID ou PD, direção da regulação selecionável com conexão da variável
de perturbação, regulação de 2 lados selecionável

Célula de medição coberta
mg/l
por membrana

Valor de pH

Elétrodo combinado de pH

pH

Valor de redox

Elétrodo combinado para
redox

mV

Célula de medição condutiva de condutividade
(k=1)
Pt100

3b

2a

Célula de medição de 3
0 – 2 ou
elétrodos amperomémg/l 0 – 15d
trica com potencióstato
(DMZ3.1)
Célula de medição coberta
mg/l
por membrana
Célula de medição de
excesso de cloro CS120
mg/l

Cloro total

Temperatura

CS 2 – 4

aprox. 0,3

Tipo de proteção

Condutividade
condutiva

MK-C

aprox. 30

Interfaces

Cloro livre

MP-C

Mangueira PE 6/8 + válvula de fecho com ligação G1/4

Saídas analógicas para transmissão remota
Entrada de perturbação

MD-C

0–2
ou 0
– 15d

-

4c
-

-

3b

2ª, 3b, 4c

0 – 2 ou 0 – 15d

-

0 – 10e

0 – 10e

mS/
cm

-

-

0 – 10e

-

2 x 2 – 12f ou
2 x 0 – 14f
2x
-1000
até
+1000

-1000 até +1000

0 – 2g, 0 – 20g ou
0 – 100g

-

°C

-

0 – 10d

2 – 12f ou 0 – 14f

-

2x
0 – 15 d

-

-

2 x 2a

5 – 45

2 x 5 – 45

Tab. 16: Dados técnicos das estações de medição de água para piscinas
a)
b)
c)
d)

Além disso, pode ligar-se um sensor de temperatura. 		
Adicionalmente, podem ligar-se até dois sensores de temperatura.
Além disso, podem ligar-se até três sensores de temperatura.		
Depende da inclinação da célula de medição.			
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e)
Depende da célula de medição.
f)
Depende do elétrodo combinado.
g)
Em função da configuração, corresponde a aproximadamente 0 - 1% ou 0 - 5% de teor de sal.
h)

Podem ainda ligar-se os seguintes sensores de temperatura: CS 2 de um, CS 3 dois & CS 4 três.
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6.2 Estações de medição de água para aplicações industriais
EASYPRO
No caso da célula de medição de excesso de
Água de medicloro CS120
ção necessária
em todas as outras células de medição
Entrada e saída de água de medição
Resistência
à na célula de medição coberta por membrana
pressão
em todas as outras células de medição
Perda de pressão na estação de medição de água
Largura da malha do filtro de água de medição
Alimentação de tensão
Consumo de energia
Saídas analógicas para transmissão remota
Entrada de perturbação
Interfaces
Tipo de proteção
Temperatura ambiente

1
aprox.
45

2

3

4

1

2a

3b
0 – 5e

4c

mg/l
mg/l

0 – 2 ou 0 – 15d,h

l/h
l/h
mm
bar
bar
μm
W
mA

°C

Característica da regulação
Entradas de medição (em função do modelo)
Número de entradas de medição
Bromo
Célula de medição coberta por membrana
Célula de medição de 3 elétrodos amperométrica com potencióstato (DMZ3.1)
Cloro livre
Célula de medição de excesso de cloro CS120
Célula de medição coberta por membrana
Célula de medição de 3 elétrodos amperométrica com potencióstato (DMZ3.1)
Dióxido de cloro
Célula de medição de excesso de cloro CS120
Célula de medição coberta por membrana
Cloro total
Célula de medição coberta por membrana
Ozono
Célula de medição coberta por membrana

mg/l
mg/l

CS 2 – 4
1/1
2/2
aprox.
45
aprox. 30
2 x aprox. 30
Mangueira PE 6/8 + válvula de fecho com ligação G1/4
máx. 6, requer saída livre
Máx. 6
aprox. 0,3
2 x aprox. 0,3
300
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Máx. 20
4 x 0/4 – 20 mA, resistência máx. 500 Ohm
0/4 – 20
Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (opcional)
IP65 (regulador eletrónico)
-5 até +45, sem exposição direta ao sol
Comportamento P, PI, PID ou PD, direção da regulação selecionável com
conexão da variável de perturbação, regulação de 2 lados selecionável

Valor de pH

Elétrodo combinado de pH

Valor de redox
Condutividade
condutiva
Clorito
Peróxido de hidrogénio

Elétrodo combinado para redox
mV
Célula de medição condutiva de condutividamS/cm
de (k=1)
Célula de medição coberta por membrana
mg/l

Temperatura

Pt100

0 – 20g ou 0 – 100g

2 x 0 – 100g

0 – 2e

-

0 – 200e

-

0 – 10d

0 – 2 ou 0 – 15d,h
0 – 10d

-

-

0 – 10d

0 – 2e
0 – 10e
0 – 2e

-

2 – 12f ou 0 – 14f

pH

Célula de medição coberta por membrana

-1000 até +1000

-

-

0 – 10e

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

2 x 2a
2 x 0 – 2 ou
2 x 0 – 15d,h
2 x 0 – 2 ou
2 x 0 – 15d,h
2 x 2 – 12f ou
2 x 0 – 14f
2 x -1000 até +1000

0 – 10d

2 – 4h

mg/l

5 – 45 (Modelo padrão)
5 – 60 (configurável)

°C

2x1

2 x 5 – 45

0 – 45

Modelo padrão

2 x 5 – 60

(Configurável)

Tab. 17: Dados técnicos das estações de medição de água para aplicações industriais
a)

e)

b)

f)

c)

g)

Além disso, pode ligar-se um sensor de temperatura. 		
Adicionalmente, podem ligar-se até dois sensores de temperatura.
Além disso, podem ligar-se até três sensores de temperatura.		
d)
Depende da inclinação da célula de medição			

Depende da célula de medição.
Depende do elétrodo combinado
Em função da configuração, corresponde a aproximadamente 0 - 1 % ou 0 - 5 % de teor de sal.
h)
Podem ainda ligar-se os seguintes sensores de temperatura: CS 2 de um, CS 3 dois & CS 4 três.

6.3 Módulos de saída
Módulos de saída (em função do modelo)
Atuador relé

2 x 230 V AC, 5 A (carga óhmica)
kΩ

Mensagem de retorno do potenciómetro: 1 – 10

Tab. 8: Módulos de saída regulador multicanal TOPAX® MC
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Módulos de saída (em função do modelo)
Saída constante 0/4 – 20 mA

Atuador 20 mA

Servomotor com mensagem de retorno de 20 mA.

Relé

2 x 230 V AC, 5 A (carga óhmica)

Relé de alta corrente

2 x 230 V AC, 8 A (carga óhmica)

Optoacoplador

2 x 80 V DC, 5 mA

Universal digital

seleccionável: 2 x 230 V AC, 5 A (carga óhmica) Relé ou 2 x 80 V DC, 5 mA optoacoplador

Tab. 8: Módulos de saída regulador multicanal TOPAX® MC

6.4 Células de medição
Especificações técnicas na ligação a um regulador TOPAX® MC.

6.4.1 Célula de medição de 3 e 2 elétrodos amperométricos abertos
Designação

DMZ3.1

Entrada de medição

CS120 - Pt/Cu

CS120 - Pt/Ag

todos os iões com efeito oxidante

Elétrodo de medição

Ouro ou platina (consoante a
medição)

Platina

Elétrodo de referência

Prata/cloreto de prata com enchimento de gel KCI

-

Contra-elétrodo
Gama de medição

mg/l Cl2

Transmissão/Declive

μA / mg/l

Metal nobre

Cobre

Prata

0 – 15 ou 0 – 2,
em função da entrada med.

0 – 20

0 – 20

20 – 30

Eletrólito

Água de medição

Ligação elétrica

Cabeça de encaixe N

Ligação hidráulica

Extremidades livres dos fios

Mangueira 6/8 mm

Gama de pressão

bar

Fluxo

l/h

Princípio de medição

G5/8
0–6

30
célula de medição de 3 elétrodos
amperométrica com regulação
potenciostática

40 – 50
célula de medição de 2 elétrodos abertos amperométricos

Tab. 18: Célula de medição de 3 e 2 elétrodos amperométricos abertos

6.4.2 Células de medição cobertas por membrana para medição de cloro livre
Designação

Cl 4.2

Cl 4.2

0,00 – 0,50

0,01 – 2,00

Entrada de medição
Gama de medição
Transmissão/Declive

Cl 4.2

Cl 4.2

0,05 – 5,00

0,05 – 10,00

Cloro livre
mg/l Cl2
mA

4 – 20

Enchimento de eletrólito

sim, na capa de membrana

Ligação

Extremidades livres dos fios

Gama de pressão

bar

Fluxo

l/h

Princípio de medição

0 – 0,5
30
Célula de medição amperométrica coberta por membrana

Tab. 19: Células de medição cobertas por membrana para medição de cloro livre

6.4.3 Células de medição cobertas por membrana para medição de dióxido de cloro
Designação

CD 4,2

Entrada de medição

CD 4,2

Dióxido de cloro

Tab. 20: Células de medição cobertas por membrana para medição de dióxido de cloro
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Designação
Gama de medição
Transmissão/Declive

CD 4,2

CD 4,2

0,00 – 0,5

mg/l ClO2

0,01 – 2,00

mA

4 – 20

Enchimento de eletrólito

sim, na capa de membrana

Ligação

Extremidades livres dos fios

Gama de pressão

bar

0 – 0,5

Fluxo

l/h

30

Princípio de medição

Célula de medição amperométrica coberta por membrana

Tab. 20: Células de medição cobertas por membrana para medição de dióxido de cloro

6.4.4 Células de medição cobertas por membrana para medição do cloro total
Designação

GCM

GCM

Entrada de medição
Gama de medição
Transmissão/Declive

GCM

Cloro total
0–2

mg/l Cltotal

0–5

mA

0 – 10 mg/l

4 – 20

Enchimento de eletrólito

sim, na capa de membrana

Ligação

Extremidades livres dos fios

Gama de pressão

bar

0–1

Fluxo

l/h

30

Princípio de medição

Célula de medição amperométrica coberta por membrana

Tab. 21: Célula de medição coberta por membrana para a medição do cloro total

6.4.5 Células de medição para medição de condutividade (condutiva)
Designação
Gama de medição

Valor
mS/cm

Fator K

1

Ligação elétrica
Gama de pressão

máx. 100 (5% teor de sal), em função do módulo de entrada
Ficha M12x1, codificação A

bar

0–6

Princípio de medição

Medição condutiva da condutividade

Medição de temperatura

Pt100 integrado

Ligação hidráulica

PG 13,5

Medida de montagem

mm

120 x 12

Tab. 22: Especificações técnicas da medição de condutividade

6.4.6 Células de medição para medição do valor de pH
Designação

PE110

PE110

Entrada de medição
Gama de medição

PE110

Valor de pH
pH

0 – 14

Ligação
Pressão máxima

PE110

2 – 12

Cabeça de encaixe N com rosca de aparafusamento PG 13,5
bar

Gama de temperatura

°C

Medida de montagem

mm

6
0 – 80

6 com pressurização
0 – 130

120 x 12

6

0 – 60

0 – 50

180 x 12

120 x 12

Tab. 23: Especificações técnicas do valor de pH
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6.4.7 Células de medição para medição do valor de Redox
Designação

ME110

ME110

Entrada de medição
Gama de medição

ME110

ME110

Valor de redox
mV

0 – 1000

Ligação

Cabeça de encaixe N com rosca de aparafusamento PG 13,5

Pressão máxima

bar

6

0,6

Gama de temperatura

°C

0 – 80

0 – 50

Medida de montagem

mm

120 x 12

Tab. 24: Especificações técnicas do valor de Redox

6.4.8 Outras células de medição
Designação

BR 1

Gama de medição

mg/l

Transmissão/Declive

mA

0,01 – 2,00

Bromo livre

BR 1

Peróxido de hidrogénio

Clorito

0,5 – 200,00

0,01 – 2,00

WP7

0,05 – 5,00
4 – 20

Enchimento de eletrólito

sim, na capa de membrana

Ligação

Extremidades livres dos fios

Gama de pressão

bar

0 – 0,5

Fluxo

l/h

30

Princípio de medição

MST 1

Célula de medição coberta por membrana

Tab. 25: Especificações técnicas de outras células de medição
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7 Dimensões
Todas as dimensões em mm.
Maßbild Messwassertafel EASYPRO 2 mit Abdeckhaube

7.1 Estação de medição de água EASYPRO 1, 2, MB-C,
ME-C

42820001_5

com visor de 5"
490
464

Ø1

500

117

530

490

117

464

0

Fig. 11: Dimensões da cobertura de proteção das estações de medição de água EASYPRO 1,

Fig. 10: Dimensões das estações de medição de água EASYPRO 1, 2, MB-C, ME-C
2, MB-C, ME-C

7.2 Estação de medição de água EASYPRO 3, 4, MCC,MD-C, MP-C, MK-C
com visor de 7"

500

490
Ø1

464

117

437

900

933

437

0

117

128
Fig. 12: Dimensões das estações de medição de água EASYPRO 3, 4, MC-C, MD-C, MP-C,
MK-C
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7.3 Estação de medição de água EASYPRO CS 2, CS 3,
CS 4
com visor de 5" (CS 2) ou com visor de 7" (CS 3 & 4)
900

437

Ø1

437

~117

464

490

0

Fig. 14: Dimensões das estações de medição de água EASYPRO CS 1, CS 2, CS 3

7.4 Estação de medição de água EASYPRO 1/1, 2/2,
MBB-C, MEE-C
com visor de 5"
900

Ø1

874

117

464

490

0

200
Fig. 15: Dimensões das estações de medição de água EASYPRO 1/1, 2/2, MBB-C, MEE-C
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8 Instalação

8.1 Local de montagem da estação de medição de água
EASYPRO
Este capítulo acompanha-o, passo a passo, pela instalação. Na seleção
do local de instalação, devem ser considerados os seguintes critérios:

8.3 Instalação do sistema hidráulico
Este capítulo acompanha-o, passo a passo, pela instalação das uniões
das mangueiras da estação de medição de água.

NOTA

n A superfície de montagem é plana.
n A altura de montagem é selecionada de modo que o visor do regulan

n

n

n

dor se encontre à altura dos olhos do utilizador.
Ao lado/por cima do aparelho, planeie espaço livre para a disposição
dos cabos. Deve ser possível passar os cabos sem os dobrar ou danificar.
A água de medição tem de ser conduzida do ponto de recolha até à
estação de medição de água, da forma mais direta possível, a fim de
evitar desvios dos valores de medição.
Cabos diferentes (p.ex., alimentação de tensão, cabos de dados e cabos sensíveis para fins de medição) devem ser colocados separadamente. Os cabos diferentes devem cruzar-se apenas num ângulo de
90°, de modo a evitar distorções.
A exposição direta ao sol ou ao calor deve ser evitada.

8.2 Montagem na parede

Falsificação hidráulica dos resultados de medição
A instalação incorreta das tubagens hidráulicas pode falsificar os resultados de medição. Consequentemente, o comando das instalações ligadas ou dos pontos de regulação pode apresentar anomalias.

ð Respeite todas as especificações das instruções de instalação da
estação de medição de água e dos produtos ligados.

ð Utilize exclusivamente uniões das mangueiras em polietileno (PE),
com um diâmetro de 6/8 mm.

ð Evite falsificações da água de medição no percurso até à estação
de medição de água, recolhendo a água de medição a 30 cm acima
do fundo da piscina ou do centro da tubagem de água. A água de
medição recolhida tem de chegar rapidamente à estação de medição de água, com uma pressão mínima de 0,2 bar.

ð Se a recolha ou a alimentação da água de medição não satisfazer

Meios operacionais necessários:

estes requisitos, deve instalar uma bomba de água de medição
externa antes da respetiva estação.

@ Conjunto de fixação

ð No caso de estar a contar com sujidades maiores da água de medi-

@ Broca de pedra 10 mm

ção (por exemplo, folhas, partículas flutuantes maiores), opte por
um filtro prévio externo. Desta forma, protege a estação de medição
de água contra obstruções.

@ (2x) Chaves de bocas SW13
A posição dos pontos de fixação pode ser consultada nos desenhos dimensionais no capítulo 7 “Dimensões” na página 19. Devem ser usados todos os 6 orifícios. A placa de parede é fixada sobre os pernos de fixação entre duas porcas com arruelas planas. As irregularidades da
parede devem ser compensadas, ajustando as porcas, até que a placa de
parede seja mantida de forma nivelada e sem tensão.

Pré-requisitos de ação:

ü

A montagem na parede e a instalação do sistema elétrico foram terminadas com sucesso.

Execute os seguintes passos de ação:
1. Ligue o ponto de recolha da água de medição à torneira de entrada
(Fig. 1 “Estação de medição de água EASYPRO 4” na página 8,
Pos. 5), inserindo a mangueira na respetiva torneira.
2. Ligue a mangueira de retorno à torneira de saída (Fig. 1 “Estação de
medição de água EASYPRO 4” na página 8, Pos. 12), inserindo a
mangueira na respetiva torneira.

ü

O sistema hidráulico da estação de medição de água foi
instalado com sucesso.

8.4 Instalação do regulador multicanal TOPAX® MC
Certifique-se de que o local de montagem corresponde aos seguintes requisitos:
n O visor deve estar bem acessível e visível.
Fig. 16: Fixação de parede
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8.5 Instalar eletricamente

Execute os seguintes passos de ação:

A alimentação de tensão do seu aparelho pode ser realizada através de
uma ficha de contacto de segurança normal ou através de um armário de
distribuição. No caso de aparelhos sem uma ficha de contacto de segurança pré-montada, siga este capítulo.
Pré-requisitos de ação:

ü

O aparelho foi montado de acordo com o capítulo 8.2 “Montagem na
parede” na página 21.

ü Está disponível uma alimentação de tensão com 100 − 240 V AC
1314151617181920
(50/60 Hz).
ü

Antes de iniciar, a alimentação de tensão está desativada e protegida
de modo que não possa ser religada.

ü A caixa está aberta.
2930313233343536
Meios operacionais necessários:

1. Coloque os terminais de fio nas extremidades do cabo caso o cabo
de alimentação ainda não esteja equipado com terminais de fio.
2. Abra a caixa do aparelho.

3. Passe o cabo de alimentação por um atarraxamento de cabos no
lado inferior do aparelho.

4. Rode a porca de aperto do atarraxamento de cabos até o cabo estar
bem fixo, de modo que a união roscada possa servir como alívio de
tração. Certifique-se de que o cabo de alimentação está disposto de
forma solta, ou seja, sem força de tração.

5. Ligue a alimentação de tensão aos terminais 44 − 52. Ao fazer isso,
tenha atenção à divisão em condutor de proteção (PE, verde-amarelo*), condutor neutro (N) e à fase (L, castanho) na placa.

41 42 43

@ Ficha de contacto de segurança

44 45 46

47 48 49

PE

N

50 51 52

@ Terminais de fio 0,75 − 2,5 mm²
PERIGO

L

Fig. 17: Ligue a alimentação de tensão

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Uma instalação inadequada ou componentes danificados da instalação
elétrica podem causar danos físicos.

ð Certifique-se de que os trabalhos na instalação elétrica são realizados por um eletricista.

ð Certifique-se de que os trabalhos na instalação elétrica são apenas

*Válido para as cores dos fios dos cabos do fabricante (não assumimos a
responsabilidade por cabos de outros fabricantes) e unicamente para fichas europeias.
Eletricamente instalado.

ü

i

realizados num estado isento de tensão.

ð Certifique-se de que a alimentação elétrica é protegida através de

A ligação da alimentação de tensão requer apenas 3 de 9 terminais. Pode utilizar os terminais livres para alimentar outros
produtos com tensão. A capacidade de carga dos contactos é,
no máximo, de 4 A.

um disjuntor diferencial.

ð Cabos ou componentes danificados devem ser imediatamente substituídos.
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8.6 Atribuição dos terminais
Entrada 1

Saída 1

Entrada 2
Saída 2

Entrada 3
Entrada 4

USB

Saídas de LED

Saída 3

0/4 – 20 mA

Saída 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920

Ethernet

Entradas digitais

37383940

Relé de alarme

A B 2122232425262728 2930313233343536

41 42 43

44 45 46

RS485

47 48 49

50 51 52

Tensão

Fig. 18: Visão geral dos terminais de ligação

Terminal

Função

1

Saída LED 1 (vermelho)

+

2

Saída LED 1 (verde)

+

3

Saída LED 2 (vermelho)

+

4

Saída LED 2 (verde)

+

5

Saída LED 3 (vermelho)

+

6

Saída LED 3 (verde)

+

7

Saída LED 4 (vermelho)

+

8

Saída LED 4 (verde)

+

9 – 10

Saída LED GND

-

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Entrada de perturbação
Saída analógica 1
Saída analógica 2
Saída analógica 3
Saída analógica 4

21 – 36

Entradas digitais 1 − 8

37 – 40

Ligação Ethernet

41 – 43

Relé de alarme

Descrição

+
-

Terra para os LEDs
0/4 – 20 mA

+
+
+

0/4 – 20 mA, eesistência máx. 500 Ω

+
+ (números ímpares)
- (números pares)

Função configurável

Terminais 41 + 42 normal on
Terminais 42 + 43 normal off

44 – 46
47 – 49

5 V com resistor de 220 Ω para LEDs dos painéis de água de
medição

Condutor de proteção (PE)
Ligação tensão de alimentação

Condutor neutro (N)

50 – 52

Fase (L)

Tab. 26: Atribuição dos terminais
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8.7 Conectar sensores

Terminal

Função

Sensores

1

Entrada de temperatura

2

Entrada de temperatura

Termómetro resistivo
TE110/Pt100

Perigo de vida devido a choques elétricos!

3

- (Fio com Ø1,5 mm)

Peças condutoras de tensão podem causar danos físicos fatais.

4

+ (Fio com Ø2 mm)

PERIGO

ð Desligue a alimentação elétrica externa antes de abrir a estação de
medição de água ou o regulador TOPAX® MC.

Tab. 27: Atribuição dos terminais da placa de entrada módulo Redox pH
Ø2

ð Proteja a estação contra uma ligação acidental.
O aparelho pode ser equipado com até quatro módulos de entrada. Com
cada módulo pode ser medido um parâmetro de água e, adicionalmente,
a temperatura.
Pré-requisitos de ação:

ü

A alimentação de tensão está interrompida e protegida de modo que
não possa ser religada.

ü

A caixa está aberta.

Ø 1,5

Execute os seguintes passos de ação:
1. Passe o cabo através de uma das uniões roscadas de cabos na parte
inferior para o interior da estrutura.

2. Ligue os fios ao bloco de terminais do módulo de entrada. Para isso,
tenha em atenção os esquemas de terminais nos capítulos seguintes.
Ligação do sensor concluída.

8.7.2 Placa de entrada do módulo potencióstato e módulo
potencióstato de alta resolução
1
2
3
4
5
Terminal

Função

Sensores

1

Entrada de temperatura

2

Entrada de temperatura

Termómetro resistivo
TE110/Pt100

3

Elétrodo de medição

4

Contra-elétrodo

5

Elétrodo de referência

8.7.3 Placa de entrada módulo de corrente

Falsificação eletrónica dos resultados de medição
A instalação incorreta dos cabos elétricos pode falsificar os resultados
de medição. Consequentemente, o comando dos aparelhos ligados
pode apresentar anomalias.

Alguns sensores necessitam de uma tensão operacional para a sua medição. Estes sensores são conectados ao módulo de corrente e alimentados com uma tensão de 24 V.

1
2
3
4
5

ð Não instale o cabo de ligação paralelamente às ligações de rede e
de comando, e respeite sempre uma distância mínima de 15 cm. Os
cruzamentos das ligações devem apresentar um ângulo de 90°.

8.7.1 Placa de entrada módulo Redox pH

Fig. 19: Placa de entrada módulo Redox pH

Potenciostato de 3 elétrodos

Tab. 28: Atribuição dos terminais da placa de entrada do potencióstato e do potencióstato de
alta resolução

NOTA

1
2
3
4

Blindagem

Fig. 21: Placa de entrada do potencióstato e do potencióstato de alta resolução

@ Cabo de ligação

ü

Condutor central

Fig. 20: Ligar corretamente a cadeia medição Redox ou pH

Meios operacionais necessários:

@ Sensores

Elétrodo de combinação de
pH PE110 / elétrodo de
combinação redox ME110

Fig. 22: Placa de entrada módulo de corrente

Terminal

Função

1

Entrada de
temperatura

2

Entrada de
temperatura

Sensores
Termómetro resistivo TE110/
Pt100

Tab. 29: Atribuição dos terminais da placa de entrada módulo de corrente
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Função

Sensores

-

Célula de medição de excesso
de cloro CS120/Célula de
medição de condutividade

+ para CS120**

Terminal

Função

1

Entrada de temperatura

2

Entrada de temperatura Célula de medi- Azul (BU)
ção de conduti- Castanho (BN)
Entrada de medição
vidade conduticondutividade
va, K=1
Entrada de medição
Branco (WH)
condutividade

3
Bild BA
Leitfähigkeit
- Eingangsmodul
para 0/4 – 20 mA
Célula de medição
de cloro total
de medição
TOPAX MC GCM/Célula
Salzgehalt
4
coberta por membrana Cl 4.1/
5
+ Saída 24 V DC79889_1
Célula de medição coberta por
4

membrana CD 4 MA*

Cor do fio M12Cabo de ligação
Preto (SW)

Tab. 30: Atribuição dos terminais placa de entrada condutividade condutiva

Tab. 29: Atribuição dos terminais da placa de entrada módulo de corrente

* Requer módulo de alimentação de 24 V
** vermelho: + azul, violeta: -

8.7.4 Placa de entrada módulo de condutividade, condutivo
Interruptor DIP*

1

Sensores

Interruptor
Dip

0 – 2000 μS/cm

0 – 20 mS/cm

0 – 100 mS/cm

1

OFF

ON

ON

2

OFF

ON

ON

3

OFF

OFF

ON

4

OFF

OFF

ON

Tab. 31: Seleção gama de medição

2
3
4
Fig. 23: Placa de entrada módulo de condutividade, condutivo

8.7.5 Exemplos de ligação dos sensores

DMZ3.1

Contra-elétrodo (bronze)
Elétrodo de referência (blindagem)

Elétrodo pH

Blindagem (-)
Condutor central (+)

Elétrodo Redox

Blindagem (-)
Condutor central (+)

Módulo potencióstato

Módulo Redox pH

1 2 3 4

Elétrodo de medição (ouro, condutor central)

1 2 3 4

Castanho (BN)*

1 2 3 4 5

Branco (WH)*

Pt100

Módulo Redox pH

Fig. 24: Medição da temperatura, do cloro livre com DMZ3.1, do valor de pH e do valor de Redox

* Válido para cabos e sensores da Lutz-Jesco GmbH, não assumimos a responsabilidade por cabos de outros fabricantes.
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CS120

Elétrodo pH

Vermelho (RD)*

Blindagem (-)
Condutor central (+)

Blindagem (-)
Condutor central (+)
Preto (SW)*
Azul (BU)*
Castanho (BN)*
Branco (WH)*

Módulo de corrente

Módulo Redox pH

Módulo Redox pH

1 2 3 4

Célula de
medição
de condutividade condutivo

Castanho (BN)*
Azul (BU)/Violeta (VT)*

1 2 3 4

Elétrodo Redox

Branco (WH)*

11 22 33 44 51 21 32 43 4

Pt100**

Manual de instruções

Módulo de condutividade condutiva

Fig. 25: Medição da temperatura, do cloro livre com CS120, do valor de pH, do valor Redox, da condutividade condutiva

* Válido para cabos e sensores da Lutz-Jesco GmbH, não assumimos a responsabilidade por cabos de outros fabricantes.
** Opcional; esta configuração também inclui um sensor de temperatura no elétrodo de condutividade.

Célula de
medição de cloro
total

Branco (WH)*
Castanho (BN)*
Entrada de medição (-)
+ 24 V DC

DMZ3.1

Contra-elétrodo (bronze)
Elétrodo de referência (blindagem)

Elétrodo pH

Blindagem (-)
Condutor central (+)

Elétrodo Redox

Blindagem (-)
Condutor central (+)

1 2 3 4 51 12 23 34 45 11 22 33 44 5

Elétrodo de medição (ouro,
condutor central)

1 2 3 4 5

Pt100

Módulo de corrente (+24 módulo V)

Módulo potencióstato

Módulo Redox pH

Módulo de condutividade condutiva

Fig. 26: Medição da temperatura, do cloro total, do cloro livre com DMZ3.1, do valor de pH e do valor de Redox

1 2 3 4

* Válido para cabos e sensores da Lutz-Jesco GmbH, não assumimos a responsabilidade por cabos de outros fabricantes.
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8.8 Conectar atuadores

8.8.3 Placa de saída com optoacoplador

Dependendo da versão do aparelho, tem várias opções para controlar os
atuadores, como p.ex., bombas de dosagem ou válvulas de ajuste.

i

4
3
2
1

As placas de saída podem ser livremente atribuídas às ranhuras.
Fig. 29: Placa de saída com optoacoplador

8.8.1 Relé de alarme
O relé de alarme na placa principal (motherboard) é usado para encaminhar alarmes. A saída está livre de potencial.

41 42 43

Fig. 27: Relé de alarme

Terminal
1

+

2

-

3

+

4

-

Função

Descrição

Optoacoplador X.2

Segunda saída digital

Optoacoplador X.1

Primeira saída digital

Tab. 35: Atribuição dos terminais da placa de saída com relé

Terminal Função

Descrição

Atuadores

41 + 42

normal on

O relé funciona nestes terminais enquanto
contacto de rutura.

Bombas de dosagem MAGDOS

42 + 43

normal off

O relé funciona nestes terminais enquanto
contacto de trabalho.

Bombas de dosagem MEMDOS SMART

Configuração

Bombas de dosagem MEMDOS

Frequência de impulso

Tab. 32: Atribuição dos terminais relé de alarme

Tab. 36: Atuadores e configuração optoacoplador

8.8.2 Placa de saída com relé

8.8.4 Placa de saída com relé atuador

A saída está livre de potencial.

Esta saída é adequada para conectar um atuador com ou sem mensagem
de retorno através de um potenciómetro de 1 a 10 kΩ. A saída está livre
de potencial.

4
3
2
1

Terminal Função
1
2
3
4

Descrição

Relé X.2

Segunda saída digital

Relé X.1

Primeira saída digital

Fig. 30: Placa de saída com relé atuador

Terminal Função

Descrição

1

Abertura da válvula de
ajuste

Saída do relé para a válvula de
ajuste

2

Tensão*

Entrada do relé

3

Fecho da válvula de
ajuste

Saída do relé para a válvula de
ajuste

Tab. 33: Atribuição dos terminais da placa de saída com relé

Atuadores

Configuração

Bombas de dosagem MAGDOS

Lig./deslig.

Bombas de dosagem MEMDOS

Lig./deslig.

4

Bombas de dosagem MEMDOS SMART

Lig./deslig.

5

Bombas peristálticas

Comprimento de impulso

6

Tab. 34: Atuadores e configuração saída com relé

3
2
1

6
5
4

Fig. 28: Placa de saída com relé

0%

Mensagem de retorno através
de potenciómetro
100%

Tab. 37: Atribuição dos terminais placa de saída com relé atuador

* Numa válvula de ajuste com 230 V, é possível consultar L e N na régua
de terminais da alimentação de tensão.
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Configuração

Terminal

C 7700 válvula de controle de gás Servomotor com potenciómetro /
cloro
servomotor sem potenciómetro
Tab. 38: Atuadores e configuração atuador relé

3
4

Função

Descrição

Relé X.1

Primeira saída digital
máx. 8 A (carga óhmica)

Tab. 41: Atribuição dos terminais da placa de saída com relé

8.8.5 Placa de saída com atuador 20 mA
Esta saída é usada para conectar um atuador com ou sem mensagem de
retorno.
3
2
1

NOTA
Danos no dispositivo!

Draufsicht Ausgangsm
TOPA
Draufsicht Ausgangsmodul Digital Universell
7542
TOPAX MC
Os terminais de alimentação eléctrica na entrada TOPAX ® MC (terminais 44 – 52) podem ser operados com uma carga máxima contínua de
6 A.

ð Para cargas eléctricas maiores, é necessário ligar e fundir os relés
nos quadros de saída com um cabo separado!

Fig. 31: Placa de saída com atuador 20 mA

Terminal

Função

Descrição

1

-

GND

2

Entrada (mensagem de
retorno)

4 − 20 mA

3

Saída

4 − 20 mA

Lig./deslig.

Bombas de dosagem MEMDOS

Lig./deslig.

Bombas de dosagem MIDIDOS/
Lig./deslig.
MINIDOS
Bombas peristálticas

8.8.7 Módulo saída digital universal

Instalação de dióxido de carbono
EASYZON

4
3
2
1

Saída constante (20 mA)

d BA Ausgangsmodul 2 Relais High Current
Bombas de dosagem MEMDOS
für
EASYCON/TOPAX MC bis 8A
SMART
79770_1
Tab. 40: Atuadores e configuração
atuador 20 mA
8.8.6 Placa de saída com relé alta corrente

Comprimento de impulso

Tab. 42: Atuadores e configuração com placa de relé High Current

C 7700 válvula de controle de gás Servomotor com 20 mA/ saída
cloro
contínua (20 mA)

Bombas de dosagem MEMDOS

Bombas de dosagem MAGDOS

75426_1

Configuração

Bombas de dosagem MAGDOS

Configuração

Bombas de dosagem MEMDOS
Lig./deslig.
SMART

Tab. 39: Atribuição dos terminais placa de saída com atuador 20 mA

Atuadores

Atuadores

4
3
2
1

Fig. 33: Módulo saída digital universal

4
3
2
1

O módulo saída universal digital pode ser operado como 2 optoacopladores ou como 2 relés. A escolha é feita através do Jumper.

A saída está livre de potencial.
3

4

2

1

3
2
1
Fig. 34: Jumper
Fig. 32: Placa de saída com relé alta corrente

Terminal
1
2

Jumper

Função

Terminais

Saídas de relé

pequeno

Saídas de optoacoplador

grande

Função

Descrição

1

Relé X.2

Segunda saída digital
máx. 8 A (carga óhmica)

3*

2

Tab. 43: Atribuição de terminais

Tab. 41: Atribuição dos terminais da placa de saída com relé
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Para segurança, os módulos universais são sempre ajustados
de fábrica para a saída do relé. Se os optoacopladores forem
precisos, o módulo tem de ser devidamente adaptado.

Bomba peristáltica 2,7 l/h:
PE
N
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52

Função da saída do optoacoplador (Jumper 1/2)
1 pequeno, lado esquerdo
2 pequeno, lado esquerdo
3 pequeno, lado esquerdo
4 pequeno, lado esquerdo

Função

Descrição

Optoacoplador X.2

Segunda saída digital

Optoacoplador X.1

Primeira saída digital
impulso)

Configuração

* Válido para cabos da Lutz-Jesco GmbH, não assumimos a responsabilidade por cabos de outros fabricantes.

Bombas de dosagem MAGDOS
Bombas de dosagem MEMDOS

M

Fig. 37: Bomba peristáltica 2,7 l/h (módulo saída relé/relé alta corrente, comprimento do

Tab. 44: Função da saída do optoacoplador (Jumper 1/2)

Atuadores

RC

1 2 3 4

Terminal

Válvula de controlo de cloro gasoso C 7700,PE
4 – 20 mA
o ano
N (desde
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52
de construção 05/2017):

Frequência de impulso

Bombas de dosagem MEMDOS SMART

Mensagem de
avaria opcional

Tab. 45: Atuadores e configuração saída de optoacoplador

PE
N
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52

2 grande, lado direito
3 grande, lado direito
4 grande, lado direito

Função

Descrição

Relé X.2

Segunda saída digital

Relé X.1

1 2 3

1 grande, lado direito

Configuração

Bombas de dosagem MAGDOS

Lig./deslig.

Bombas de dosagem MEMDOS

Lig./deslig.

PE

55

L

N

52

51

54

55

56

57

PE
N
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52
PE
N
L
44 45 46 47 48 49 50 51 52

Comprimento de impulso
1 2 31 42 53 6 4 5 6

1 2 3 4

54

Válvula de controlo de cloro gasoso C 7700, Relé 3-P-S (desde o ano
de construção 05/2017):

8.8.8 Exemplos de ligação dos atuadores
MAGDOS LD, LK, LP, MEMDOS LP, MEMDOS SMART LD, LK, LP:
1 2 3 4

52

C 7700; 4 – 20 mA

Tab. 47: Atuadores e configuração saída de relé

BU – azul*
BN – castanho*

Tomada de
ligação 2

Fig. 35: MAGDOS LD, LK, LP, MEMDOS LP, MEMDOS SMART LD, LK, LP a TOPAX® MC (módulo
saída do optoacoplador, frequência de impulsos)

MAGDOS LA, LP, MEMDOS LA, LP, MEMDOS SMART LP:
1 2 3

51

GND

Bombas de dosagem MEMDOS SMART Lig./deslig.

BU – azul, GND*
WH – branco, 0/4 – 20 mA*

Tomada de
ligação 2

Fig. 36: MAGDOS LA, LP, MEMDOS LA, LP, MEMDOS SMART LP a TOPAX® MC (módulo saída do
atuador 20mA, saída de regulação constante)

1 2 3

L

N

Fig. 38: Válvula de controlo de cloro gasoso C 7700 (módulo saída do atuador 20 mA, com
mensagem de retorno)

Atuadores
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PE

4 – 20 mA 
 4 – 20 mA

Primeira saída digital

Tab. 46: Função da saída do relé (Jumper 2/3)

Bombas peristálticas

DI X

1 2 3

Função da saída do relé (Jumper 2/3)
Terminal

DI X

Fim resistência
Cursor
Início resistência
Fechar
Fase L
Abrir
PE
PE

1
N

2
L

1
N

18

3
L

19

20

C 7700; Relé 3-P-S
2
L

3
L

18

19

20

Fig. 39: Válvula de controlo de cloro gasoso C 7700 (módulo saída do atuador relé, com
mensagem de retorno)

8.8.9 Testar saídas
Pode testar a conexão correta de um atuador usando a operação manual.
Por favor, observe a cadeia de alarmes antes de um teste e informe sobre
os pontos conectados ou interrompa a cadeia de alarmes durante o teste.
Testar atuadores conectados
Pré-requisitos de ação:

ü

Os atuadores foram conectados de acordo com o capítulo 8.8 “Conectar atuadores” na página 27.

ü

A tampa da caixa do aparelho está fechada.

BA-42820-09-V06
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A alimentação de tensão está estabelecida e o aparelho encontra-se
ligado.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2, vá para “Operação manual” (ver capítulo 11.5 “Modo
manual” na página 45).
4 Pode visualizar todas as saídas.

2. Selecione a saída à qual conectou o atuador que deseja testar.

3. Insira agora um valor entre 0 e 100 % e verifique se o atuador responde como desejado.

ü

Atuador testado.

8.9 Entradas e saídas analógicas

Testar saídas analógicas
Também pode testar a atribuição dos terminais 13 a 20.
Pré-requisitos de ação:

ü
ü

A tampa da caixa do aparelho está fechada.
A alimentação de tensão está estabelecida e o aparelho encontra-se
ligado.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2, vá para Saídas > Analógico.
2. Prima em "Sinal de teste".

3. Defina um valor mA para cada saída analógica que pretende testar.
Anschlussplan
Digitaleingänge, frei ko
4. Prima “Início”.

AI1 AO1 AO2 AO3 AO4
Tem
á12disposição
uma
entrada
analógica
e quatro saídas analógicas.
AO1
AO2
AO3
AI1
AO4
11
13
14 15
16 17
18 19
20
11
14 AO2
15 AO2
16AO3
17 18
19 20 AO4
AO1
AI112 13
AO4
AO1
AO3
AI1
11 12
1414
15 16
19 18
20 19 20
11
121313
1517161817

ü

Saídas analógicas testadas.

DIGITAL IN 1 - 8

8.10 Entradas digitais

DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6 DI 7 DI 8
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Fig. 40: Esquema de ligações entrada analógica 11/12 e saídas analógicas 13 – 20

Exemplo
de ligação de entrada analógica
AI1
11
AI112
AI1
11 12
11 12

Fig. 44: Esquema de ligações das entradas digitais, livremente configurável

AI1
11 12

Pode usar até oito entradas digitais para avaliar estados de comutação,
para detetar mensagens de alarme e para as documentar no livro de registos. Para mais informações sobre as definições das entradas digitais,
consulte o capítulo 10.1.6 “Entradas digitais” na página 39.

Beispiel: Sauglanze, Niveauüberwach

FI

Exemplos
DI X de ligação

Fig. 41: Entrada fluxo 4 – 20 mA

DI X

Exemplos de ligação saídas analógicas

1 Niveau, 1 Kabel

DI X DI Y
DI X DI Y

2 Ni

AO X
AO X
X
AO

AO X

PLC,
Registador,
Visor

Fig. 45: Tubo de aspiração, monitorização de nível – 1 nível, 1 cabo

DI X
X DI Y
DI

Fig. 42: Saídas do valor de medição
DI –Xsaídas do valor de medição/registadores 4 – 20 mA,
livremente configurável

DI X DI Y
DI X DI Y

AO X
AO X
AO X

TV

PLC,
Registador,
Visor

DI X DI Y

2 Niveau, 2 Kabel

Fig. 46: Tubo de aspiração, monitorização de nível – 2 níveis, 1 cabo

Fig. 43: Saídas do valor de medição – amplificador de separação para entradas e saídas
DI X DI Y
analógicas

DI X DI Y

AO X

As entradas e saídas 0/4 – 20 mA na placa principal não estão galvanicamente separadas. Instale um amplificador de separação para sinais padrão.

Beispiel: Messwassermangel, extern S
Mediumdosierung, Sollwertum
Störmelde-Optokoppler Pum
DI X
DI X
weitere digitale Signale
Fig. 47: Tubo de aspiração, monitorização de nível – 2 níveis, 2 cabo
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DI X

Fig. 48: Falta de água de medição, paragem externa, dosagem do fluido, comutação do valor
nominal, bomba do optoacoplador de falha, outros sinais digitais

8.11 Proteção RC para relés

Instalação de uma rede com ligação de cabo

Na ligação aos relés, certifique-se que as cargas indutivas têm de ser suprimidas. Se isto não for possível, o contacto de relé na régua de terminais do aparelho tem de ser protegido através de um circuito de proteção
RC/supressor de interferências. Consequentemente, o aparelho funcionará de forma descontrolada. Para evitar este processo de derretimento e
união no caso de um curto-circuito no circuito de carga, estes têm de ser
protegidos separadamente na corrente de comutação de relé máxima.
Pré-requisitos de ação:

ü

Fig. 49: Conexão Ethernet

Na instalação deve ter o seguinte em atenção:
n A cablagem da rede Ethernet é em configuração estrela. O compri-

mento máximo do cabo é de 100 m
n Usar apenas cabos e conectores de ficha blindados
n Utilizar apenas um cabo CAT5 ou melhor

8.13 Interface RS485
ON

Pretende ligar uma carga indutiva ao relé.

Execute os seguintes passos de ação:

OFF

A B

1. Desligue o aparelho.

A B

2. Ligue o supressor de interferências paralelamente à carga indutiva.

3. Se o ponto 2 não for possível, ligue o supressor de interferências paralelamente à saída de relé.

ü

Fig. 50: Posição do jumper em RS485

i

Proteção RC para relés ligado.

8.12 Ligar a Ethernet

Ao usar vários aparelhos numa linha de dados, deve ativar
uma resistência de 120 Ω no último aparelho.
Pode ativar a resistência deslocando o jumper para "ON",
como mostrado na figura Fig. 50 “Posição do jumper em
RS485” na página 31.

Pode utilizar a ligação Ethernet para as seguintes ações:
n Ler/escrever através de protocolo* Modbus TCP/IP (PLC ou computa-

dor)
n Acesso através de navegador web
n Acesso através de servidor TFTP

O aparelho possui uma entrada de rede na forma de um conector M12x1
de 4 pinos e codificado D. Para obter um conector RJ-45 típico para redes
Ethernet, a Lutz-Jesco GmbH oferece cabos de rede especiais de par
trançado em comprimentos diferentes. No caso de cabos de fabricantes
de outras marcas, deve-se optar por um cabo da categoria 5 com uma
impedância de 100 Ω ou superior.

O seu aparelho pode dispor de uma interface RS485 opcional. Usando um
cabo de dados de dois fios, pode ligar até 14 aparelhos a um PC ou a um
PLC. O protocolo Modbus RTU serve de protocolo para a transmissão de
dados. Pode usar os endereços de 1 a 14. Os endereços 0 e 15 estão reservados para fins internos e não são suportados.
Configurações RS485 Modbus:
n Taxa de transmissão: 9600
n Comprimento de palavra: 8 bit
n Bit de paragem: 1 bit

Pino

Distribuição

Cor dos fios condutores

1

TX-

Amarelo

2

TX+

Laranja

3

RX-

Branco

Execute os seguintes passos de ação:

4

RX+

Azul

-

Blindagem

-

1. Abra a caixa do aparelho.

n Paridade: Nenhuma
n Pode ler, no máximo, 40 endereços de uma só vez.

A lista de comandos do Modbus pode ser encontrada no capítulo 15 “Endereços Modbus” na página 64.

2. Conecte um cabo de dois fios aos terminais A e B do módulo RS485.

Tab. 48: Tomada de ligação Ethernet

3. Ligue o aparelho à sua rede.

A lista de comandos do Modbus pode ser encontrada no capítulo 15 “Endereços Modbus” na página 64.

ü
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8.14 Instalação dos sensores

Execute os seguintes passos de ação:

8.14.1 Célula de medição de desinfeção

1. Desaperte o sensor ou o tampão de fecho do ponto de medição da
temperatura do regulador de caudal.

A célula de medição DMZ3.1 para a medição do grau de desinfeção (cloro
livre) tem de ser ligada diretamente no corpo do regulador TOPAX® MC. O
contra-elétrodo encontra-se já instalado de forma fixa na guarnição e ligado ao regulador.
Pré-requisitos de ação:

ü

A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico e do
sistema hidráulico foi executada com sucesso.

ü

A documentação das células de medição está disponível.

2. Aperte o novo sensor de temperatura na abertura.
3. Abra o corpo do regulador TOPAX® MC.

4. Ligue o cabo de ligação do sensor de temperatura aos bornes 57 e
58.

5. Passe o cabo de ligação por um dos atarraxamentos de cabos no lado
inferior do regulador e aperte o mesmo, a fim de assegurar o tipo de
proteção do corpo.
6. Feche o corpo do regulador TOPAX® MC.

ü

Execute os seguintes passos de ação:

O sensor de temperatura da estação de medição de água foi
instalado com sucesso.

1. Desaparafuse as capas de proteção da parte superior das guarnições
e guarde-as cuidadosamente para uma utilização futura.

2. Aparafuse as células de medição (Fig. 1 “Estação de medição de
água EASYPRO 4” na página 8, pos. 7) nas guarnições. Na instalação, respeite a documentação das células de medição.
3. Ligue a célula de medição com o cabo de ligação.

A célula de medição de desinfeção foi instalada com sucesso.

ü

8.14.2 Células de medição de Redox, valor de pH e
condutividade
Os cabos de ligação já se encontram instalados no regulador TOPAX®
MC, tendo de ser apenas apertados nas células de medição.
Pré-requisitos de ação:

ü

A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico e do
sistema hidráulico foi executada com sucesso.

ü

A documentação das células de medição está disponível.

Execute os seguintes passos de ação:
1. Desaparafuse as capas de proteção da parte superior das guarnições
e guarde-as cuidadosamente para uma utilização futura.

2. Aparafuse as células de medição (Fig. 1 “Estação de medição de
água EASYPRO 4” na página 8, pos. 7 – 10) nas guarnições. Na
instalação, respeite a documentação das células de medição.

3. Ligue as células de medição aos cabos de ligação.

As células de medição da estação de medição de água foram
instaladas com sucesso.

ü

8.14.3 Sensor de temperatura
O regulador de caudal DFR 45 está equipado com um sensor de temperatura (Pt100), que já se encontra instalado no regulador TOPAX® MC. Este
capítulo descreve a substituição do sensor.
Pré-requisitos de ação:

ü

A instalação da estação de medição de água, do sistema elétrico e do
sistema hidráulico foi executada com sucesso.
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9 Primeiros passos
9.1 Estrutura do menu de TOPAX® MC
Menu 1

Tendência;
p. 45

Mensagens; p. 44

Informação; S. 44

Tendência

Visor

Valores sistema

Visor

Histórico

Escala

Ajuste

Valores nominais

Menu 2

Sensores; p. 45

Ativo; p. 50

Entradas

Configuração

Temperatura; p. 49

Conjunto de valores
nominais; p. 51

Regulador

Entradas

Saídas; p. 49

Comutação; p. 51

Saídas

Saídas

Vista geral; p. 45

Cloração elevada; p. 52

Livro de registos

Dosagem de fluido; p. 52

Ajustes

Terminais

Modo manual
Service

Menu 2

Livro de registos;
p. 44

Saídas

Ajustes

Service

Entradas

Regulador

Sensores; p. 37

Parâmetro; p. 40

Regulador; p. 39

Service

Idioma; p. 45

Aparelho; p. 57, 58

Temperatura; p. 37

Perturbação; p. 37

Digital; p. 40

Troca de sensor

Relógio

Rede; p. 36

Compensação; p. 37

Ação do alarme; p. 40 Analógico; S. 41

Estado

Configuração; p. 36

Registo; S. 55

Virtual; p. 38

Adaptação automática; p. 40

Alterações

Indicação 1; p. 42

Contato

LEDs externos;
p. 42

Modo manual

Indicação 2; p. 42

Digital; p. 39

Rearranque
Cor de alarme; p. 42
Fig. 51: Estrutura do menu de TOPAX® MC
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9.2 Funções dos reguladores

Atuador 20
mA

Atuador relé

x

Universal
digital

Relé

x

Optoacoplador

Relé de alta
corrente

Saídas
Funções do
regulador

x

Ligar/Desligar

x

Frequência de
impulso
ou frequência de
impulso
de 2 lados

Comportamento

n Se um valor for excedido, a saída será comutada.
n Histerese ajustável de 0,1 – 50 %.
n Relé: 10 – 100 impulsos por minuto

x

x

n Optoacoplador: 10 – 350 impulsos por minuto
n A frequência de impulso depende do desvio do regulador e dos

parâmetros de regulação definidos.
n Numa potência de saída do regulador de Y = 25 % e uma frequência

máxima de impulso de 100 impulsos/min, o regulador produziria
25 impulsos/min.
n Tempo de ciclo de 0 – 3600 segundos

x

x

Comprimento de
impulso
ou comprimento de
impulso
de 2 lados

x

Servomotor com
potenciómetro de
mensagem de
retorno

x

Servomotor sem
potenciómetro de
mensagem de
retorno

x

n Saída de relé (p.ex., para válvulas solenóides)
n De acordo com o desvio do regulador e os parâmetros de regulação

definidos, o relé foi ativado ou desativado durante o tempo de ciclo
definido. No caso de um tempo de ciclo de 30 segundos e uma
potência de saída do regulador de 40 %, o relé é apertado, por
exemplo, durante 12 segundos e não é apertado durante 18 segundos.
n Para servomotores com mensagem de retorno de posição, pode ser

conectado um potenciómetro de mensagem de retorno (1 – 10 kΩ).
n Calibre o potenciómetro de mensagem de retorno. Ao calibrar, o

servomotor é elevado primeiro e, de seguida, é de novo fechado
automaticamente.
n Para servomotores sem mensagem de retorno.
n Medir e ajustar o tempo de funcionamento do servomotor.
n Saída de regulação contínua de 0/4 – 20 mA para controlo de

x

Saída constante

x

Servomotor com
mensagem de
retorno de 20 mA.

atuadores contínuos.
n Servomotores que são controlados por 4 – 20 mA e que têm uma

mensagem de retorno de posição de 4 – 20 mA.

Tab. 49: Funções dos reguladores individuais

Função do comprimento de impulso
Dosagem

Comprimento de impulso 60 s, sem limitação

100 %

60 s

50 %
25 %

ligado desligado
60 s

30 s
45 s

15 s

30 s

30 s
15 s

30 s
45 s

Dosagem Comprimento de impulso 60 s, 50 % limitação
30 s

100 %
50 %
25 %

15 s
7,5 s

30 s

30 s
45 s
52,5 s

15 s
7,5 s

30 s
45 s
52,5 s

Fig. 52: Função do comprimento de impulso, p. ex. para bombas peristálticas
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Função da frequência de impulso
Dosagem

Frequência de impulso 160 Imp./Min., sem limitação

6s

100 %

50 %

25 %

Dosagem

Frequência de impulso 160 Imp./Min., 50 % limitação
6s

100 %

50 %

25 %
Fig. 53: Função da frequência de impulso, p. ex., para bombas MAGDOS

Execute os seguintes passos de ação:

NOTA
Falsificação dos resultados de medição
Os resultados de medição das entradas de medição de alta resistência
óhmica podem ser falsificados nas primeiras 24 horas através do desenvolvimento de calor no interior do corpo do regulador TOPAX® MC.

1. Abra a torneira de entrada (Fig. 1 “Estação de medição de água
EASYPRO 4” na página 8, pos. 5) e a torneira de saída (Fig. 1 “Estação de medição de água EASYPRO 4” na página 8, pos. 12) da
estação de medição de água.
2. De seguida, ajuste a quantidade de fluxo através do parafuso de ajuste do regulador de caudal.

ð Ative o regulador TOPAX® MC 24 horas antes da colocação em
funcionamento.

ð Considere a falsificação devido ao desenvolvimento de calor e pro-

Flutuador com quantidade de
fluxo correta

ceda ao ajuste dos valores de medição apenas 24 horas após a
ativação do regulador TOPAX® MC.

9.3 Ajuste do regulador de caudal

Parafuso de
ajuste

O primeiro passo na colocação em funcionamento é o ajuste da quantidade de fluxo no regulador de caudal. Proceda conforme se segue.
Pré-requisitos de ação:

ü

As instalações da estação de medição de água, do sistema elétrico,
do sistema hidráulico e das células de medição foi executada com
sucesso.

Fig. 54: Ajuste do regulador de caudal

3. Consulte a quantidade de fluxo no controlador de caudal (Fig. 1 “Estação de medição de água EASYPRO 4” na página 8, Pos. 2). Encontra-se correctamente ajustada quando a margem superior do flutuador se encontra na marca de entalhe.

ü
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9.4 Assistente de configuração

Configurar a proteção por palavra-passe

Na primeira colocação em funcionamento, um assistente de configuração
irá ajudá-lo a realizar as definições básicas: O seu idioma preferido, os
valores de medição medidos, atribuições do regulador e saídas de comutação. Para além do idioma, os valores configurados neste ponto só podem ser definidos no assistente de configuração! As configurações mais
sensíveis, por outro lado, são definidas nos submenus.

Execute os seguintes passos de ação:

Execute os seguintes passos de ação:
1. Defina o seu idioma preferido e pressione a seta.

1. Pressione o ícone de cadeado no canto superior esquerdo para configurar a proteção por palavra-passe.

2. Palavra-passe ativa: Selecione se a proteção por palavra-passe
deve ser desativada ou ativada e para que níveis se aplica a proteção
por palavra-passe. Só é possível desativar a proteção por palavra-passe e ativar a proteção por palavra-passe para níveis individuais
se tiver sessão iniciada no nível 3.

2. Valores de medição: Defina o valor de medição desejado para os
módulos de entrada instalados. Pressione a seta direita.

3. Regulador: Neste separador, pode atribuir entradas para até quatro
reguladores. Selecione um sensor, uma entrada virtual ou um temporizador. Defina a função de regulação na linha do meio (Tab. 49 “Funções dos reguladores individuais” na página 34) e pressione a seta
para a direita. Tenha atenção, para que os reguladores 1 a 4 estejam
permanentemente atribuídos aos módulos de saída 1 a 4.
4. Saídas digitais: Neste separador, pode atribuir uma função aos módulos de saída. Ser-lhe-ão mostrados apenas módulos de saída livres
que ainda não foram ocupados. Pressione a seta direita. Estão disponíveis as funções de floculação, saída de alarme, controlo de valor-limite e dosagem de fluido. Tenha em atenção que a dosagem de fluido só pode ser atribuída às segundas saídas digitais de um módulo
de saída.

i

3. Selecione um dos três níveis de palavra-passe, no qual pretende iniciar a sua sessão.

4. Iniciar sessão: inicie a sua sessão com a palavra-passe correspondente ao nível de palavra-passe anteriormente selecionado.

5. Alterar palavra-passe: pode alterar a palavra-passe do nível onde
tem a sua sessão iniciada.

ü

Proteção por palavra-passe configurada.

i

Ao introduzir a palavra-passe, os caracteres são encriptados
com asteriscos. Se quiser que a palavra-passe seja exibida ao
digitar, vá a Configurações > Visor 2 e marque “Palavra-passe
de texto simples”.

i

Se se esquecer da palavra-passe, pode solicitar uma palavra-passe principal com a autorização apropriada e assim redefinir as palavras-passe.

5. Confirme a pergunta de segurança com "Sim" para memorizar as
configuração.
Assistente de configuração concluído.

ü

i

Inicie manualmente o assistente de configuração em Menu 2
> Configurações > Configuração > “Assistente de Configuração”.

9.6 Definições de rede

9.5 Proteção por palavra-passe
A proteção por palavra-passe do seu aparelho está desativada de fábrica.
Pode proteger o aparelho em três níveis contra um acesso a determinadas funções através de palavras-passe. O nível ajustado atualmente é indicado no canto superior esquerdo, junto ao ícone do cadeado.
n 1. Nível: aqui estão apenas autorizadas definições simples. Este nível

adequa-se a operações do dia-a-dia.

n 2. Nível: aqui está autorizada a configuração das entradas e saídas, e

o ajuste dos sensores. Este nível é necessário para a configuração do
aparelho e deve ser apenas utilizado por utilizadores com experiência.
n 3. Nível: aqui está autorizado o menu de serviço de assistência. Este
nível é sobretudo necessário para trabalhos de manutenção, tais
como substituição de sensores, atualizações de software ou definições de rede. Aqui também é possível ativar a proteção por palavra-passe para cada nível.

i

De fábrica, estão definidas as seguintes palavras-passe:
1. Nível: 0001
2. Nível: 0002
3. Nível: 0003

Para a utilização do aparelho numa rede poderá ser necessário proceder
a algumas definições.
Para mais informações sobre a utilização do aparelho numa rede, consulte o capítulo 11.8 “Aceder através da rede” na página 52.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2, em “Serviço”, desloque-se até ao separador “Rede”.

2. No separador "Rede", configure a interface e insira as seguintes informações.

3. Endereço IP: Dê ao aparelho um endereço IP inequívoco, ao qual se
possa aceder na rede. Se este endereço IP já estiver a ser usado por
outro aparelho, podem ocorrer erros.
4. Máscara de sub-rede: Introduza a máscara de sub-rede.
5. Gateway: indique o gateway.

6. Servidor DNS: indique o servidor DNS.

7. Servidor TFTP: “Ligado” = acesso através de protocolo TFTP à memória do aparelho ativado. “Desligado” = acesso através de protocolo TFTP à memória do aparelho desativado.
8. Endereço Modbus RTU: Dê ao aparelho um número entre 1 e 14 se
o seu aparelho tiver uma ligação de rede RS485.

ü
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10 Configuração
O seu aparelho tem uma estrutura variável e pode ser adaptado individualmente às suas necessidades. Por conseguinte, deve adaptar a configuração das entradas e saídas aos sistemas de sensores e atuadores
usados.

4. Alarme mín.: Ative ou desative o alarme mínimo e especifique uma
temperatura abaixo da qual o alarme deve ser acionado.

Os capítulos que se seguem irão ajudá-lo a configurar o aparelho.

ü

5. Alarme máx.: Ative ou desative o "alarme máximo" e indique uma
temperatura que define o disparo do alarme no caso de ser excedida.
Configuração dos sensores de temperatura concluída.

10.1 Entradas

10.1.3 Compensação de sensações cruzadas

Pode conectar até quatro sensores (em função do modelo) ao aparelho
para diferentes parâmetros de água, bem como para temperatura. Além
disso, podem ser usadas até oito entradas digitais (dependendo da versão)

Os parâmetros da água que mede com os sensores podem ser influenciados por sensibilidade cruzada (p.ex., com temperatura ou valor de pH)
consoante a sua construção. Estas sensibilidades cruzadas podem compensar automaticamente o aparelho.

10.1.1 Entradas de sensores

Execute os seguintes passos de ação:

Para que seja possível uma medição precisa e correta dos parâmetros de
água, os sensores devem ser configurados individualmente no aparelho.
Neste contexto, pode proceder a diferentes definições.
Execute os seguintes passos de ação:

1. No Menu 2, em “Entradas”, vá para o separador “Compensação”.

2. No separador "Compensação", configure cada sensor conectado,
cujo valor de medição deva ser compensado e insira as seguintes informações.

1. No Menu 2, em “Entradas”, desloque-se até ao separador “Sensores”.

3. Temperatura: Se a influência da temperatura puder ser compensada, pode selecionar um valor de referência fixo ou uma das quatro
entradas de temperatura.

3. Entrada: Selecione o módulo de entrada, cujo sensor deseja configurar.

ü

2. No separador “Sensores”, configure todos os sensores ligados e forneça as seguintes informações.

4. Sinal: Introduza o tipo de sensor de sinal. Dependendo do módulo de
entrada, o tipo de sinal é fixo ou pode selecionar um tipo de sinal.
5. Valor de medição: Aqui, pode verificar que parâmetro de água é
medido. Só é possível alterar esta configuração no assistente de configuração.
6. Unidade: Selecione a unidade adequada.

7. Gama de medição: Quando existe um campo de entrada, indique a
gama de medição do sensor.

8. Alarme mín.: Ative ou desative o alarme mínimo e especifique um
valor abaixo do qual o alarme deve ser acionado.
9. Alarme máx.: Ative ou desative o alarme máximo e especifique um
valor acima do qual o alarme deve ser acionado.

10. Atraso: Defina um atraso de tempo dos “alarmes mínimo e máximo”.

ü

4. Valor de pH: É possível compensar a influência do valor de pH no sinal de medição. Para tal, pode selecionar um valor de referência fixo
ou uma entrada de sensor.
Configuração da compensação concluída.

10.1.4 Perturbação
Pode conectar a medição de uma variável de perturbação (p.ex., uma
quantidade de fluxo) a uma entrada analógica de 4 – 20 mA. A variável de
perturbação pode, então, ser considerada com um fator (0,1 a 10) ao calcular a variável manipulada Y. Durante o cálculo, a variável manipulada Y
é multiplicada pela variável de perturbação.
Exemplo: Se o fator = 2 e a variável de perturbação for de 42 %, então, o
controlador pode subir até, no máximo, para a variável manipulada Y =
84 %. No caso de um fator = 0,5 e uma variável de perturbação de 42 %,
o controlador pode subir, no máximo, para uma variável manipulada Y =
21%.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2 em “Regulador”, vá para o separador “Variável de perturbação” e insira as seguintes informações.

Configuração dos sensores concluída.

10.1.2 Entradas de temperatura
Pode ligar até quatro sensores (em função do modelo) de temperatura ao
aparelho. Desta forma, pode medir temperaturas em diferentes posições.
Execute os seguintes passos de ação:

2. Perturbação: Defina a variável de perturbação para um sinal de entrada de 4 - 20 mA ou 0 - 20 mA. Também pode desativar a variável
de perturbação.
3. Unidade: A perturbação é, geralmente, a medição de um fluxo. Selecione a unidade desejada.
4. Gama de medição: Indique a gama de medição.

1. No Menu 2, em “Entradas”, desloque-se até ao separador “Temperatura”.

ü

Configuração da entrada da variável de perturbação concluída.

2. No separador “Temperatura”, configure todos os sensores de temperatura ligados e forneça as seguintes informações.
3. Medição: opte entre “Ligado” e “Desligado”.
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10.1.5 Entradas virtuais
Com uma entrada virtual, pode calcular um novo valor a partir de vários
valores de medição ou de referência. Pode atribuir o novo valor virtual a
um regulador no assistente de configuração.
Deste modo, pode, por exemplo, calcular a diferença do cloro total e do
cloro livre como cloro combinado e utilizá-la como base para a regulação
dos seus atuadores.
Também é possível calcular e exibir a proporção de cloro ativo (ácido hipocloroso) a partir do valor do cloro livre. Para este efeito, a curva de dissociação do cloro é registada matematicamente.
10.1.5.1 Diferença
Pode calcular a diferença entre dois valores de medição ou a diferença
entre um valor de medição e um valor de referência fixo.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2 em “Entradas”, vá para o separador “Virtual”.
2. Insira as seguintes informações.
3. Cálculo: Selecione "Diferença".

4. Selecione um sensor.

5. Selecione um segundo sensor ou um valor de referência. O segundo
sensor deve exibir o mesmo valor de medição que o primeiro. Deve
inserir o valor de referência manualmente.

6. Alarme mín.: Ative ou desative o alarme mínimo e especifique um
valor diferencial abaixo do qual o alarme deve ser acionado.
7. Alarme máx.: Ative ou desative o alarme máximo e especifique um
valor diferencial acima do qual o alarme deve ser acionado.
8. Atraso: Defina um atraso de tempo dos alarmes mínimo e máximo.

ü

5. Cloro livre: Selecione o sensor que mede o cloro livre. Se nenhum
sensor estiver disponível, pode definir um valor de referência medido
uma vez, que será usado para o cálculo.
6. Alarme mín.: Ative ou desative o alarme mínimo e especifique um
valor abaixo do qual o alarme deve ser acionado.
7. Alarme máx.: Ative ou desative o alarme máximo e especifique um
valor acima do qual o alarme deve ser acionado.
8. Atraso: Defina um atraso de tempo dos alarmes mínimo e máximo.
Configuração do cálculo do cloro combinado concluída.

ü

10.1.5.3 Cloro ativo
O efeito desinfetante do cloro livre depende do valor de pH da água de
processo. Esta relação é ilustrada pela curva de dissociação (ver Fig. 55
“Curva de dissociação cloro livre” na página 38). O cloro livre é a soma
de Cl2, HClO e ClO. O cloro ativo é a proporção de cloro livre que está efetivamente disponível para desinfeção após dissociação como ácido hipocloroso (HClO), dependendo do valor de pH e da temperatura. A concentração de cloro ativo pode ser calculada matematicamente depois de
medir o cloro livre, o valor de pH e a temperatura.
A exibição do cloro ativo no TOPAX® MC ajuda a avaliar o efeito de desinfeção e a definir o valor nominal correto para a água a ser tratada. Quanto
mais baixo for o cloro ativo, mais alto será o valor nominal para o cloro livre na gama do cloro permitido. Ao definir o valor de pH, certifique-se de
que os valores de pH < pH 3,5 são evitados, pois caso contrário o gás cloro pode escapar da água. Com valores de pH > pH 9, é de esperar que,
por um lado, a desinfeção não esteja assegurada e, por outro lado, o sinal
de medição da medição do cloro livre seja demasiado baixo.

100 %

-..

10.1.5.2 Cloro combinado

10

O cloro combinado é calculado a partir da diferença entre o cloro total e o
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pH > 1,7 : Cl2 + H2O � HCIO + HCI

Execute os seguintes passos de ação:

14
(pH)

pH > 7,5 : HCIO � H + + CIO-

1. No Menu 2 em “Entradas”, vá para o separador “Virtual”.

2. No separador "Virtual", configure o cálculo desejado do cloro combinado e insira as seguintes informações.

3. Cálculo: Para calcular o cloro combinado, selecione "cloro combinado".
4. Cloro total: Selecione o sensor que mede o cloro total.

/

1

I
I
I
I
I
I
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I
I

Cloreto combinado = cloro total – cloro livre
Para calcular o cloro combinado, é necessária, pelo menos, uma medição
de cloro total. Idealmente, são utilizadas células de medição de cloro total
e células de medição de cloro livre com a mesma qualidade, por exemplo
como células de medição cobertas por membrana. O valor do cloro livre
também pode ser inserido manualmente como um valor de referência
medido uma vez ou é selecionada uma entrada de sensor correspondente.
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50

Configuração da diferença concluída.

'"

Fig. 55: Curva de dissociação cloro livre

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2 em “Entradas”, vá para o separador “Virtual”.

2. No separador "Virtual", configure o cálculo desejado do cloro ativo e
insira as seguintes informações.
3. Cálculo: Para calcular o cloro ativo, selecione "cloro ativo".
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4. Cloro livre: Selecione o sensor que mede o cloro livre.

5. Valor de pH: Selecione o sensor que mede o valor de pH. Se nenhum
sensor estiver disponível, pode definir um valor de referência medido
uma vez, que será usado para o cálculo.

6. Temperatura: Para calcular o cloro ativo, é necessário um valor de
temperatura. Selecione a entrada de temperatura a ser usada para o
cálculo. Se nenhum sensor de temperatura estiver disponível, pode
definir um valor de referência medido uma vez, que será usado para
o cálculo.
7. Alarme mín.: Ative ou desative o alarme mínimo e especifique um
valor abaixo do qual o alarme deve ser acionado.
8. Alarme máx.: Ative ou desative o alarme máximo e especifique um
valor acima do qual o alarme deve ser acionado.
9. Atraso: Defina um atraso de tempo dos “alarmes mínimo e máximo”.

ü

Configuração do cálculo do cloro ativo concluída.

10.1.6 Entradas digitais

Função

Reação

Outros

Pode dar um nome individual a esta entrada
digital. O nome é exibido nas mensagens de
alarme aquando da comutação do contacto.

Tab. 50: Funções entradas digitais

* É possível alterar a configuração no menu Regulador/Comportamento
do alarme
** É possível configurar para outras saídas no menu Regulador/Comportamento do alarme.

10.2 Saídas
Dependendo do equipamento, pode conectar e controlar vários atuadores
ao aparelho. Observe o tipo de sinal com o qual o atuador deve ser controlado e selecione um módulo de saída adequado aquando da configuração. Basicamente, tem sempre disponível um relé de alarme, quatro saídas analógicas e LEDs externos (p.ex., para painéis de água de medição).

Pode usar até oito entradas digitais para avaliar estados de comutação,
para detetar mensagens de alarme e para as documentar no livro de registos.

10.2.1 Saídas do regulador

Execute os seguintes passos de ação:

Pré-requisitos de ação:

1. No Menu 2 em “Entradas”, vá para o separador “Digital”.

ü

3. Comportamento: opte entre “OK = aberto” (N.O., contacto de trabalho) ou “OK = contacto/fechado” (N.C., contacto de repouso).

Execute os seguintes passos de ação:

2. No separador “Digital”, configure as entradas e forneça as seguintes
informações.

4. Função: Dependendo de como o seu aparelho deve responder à entrada, selecione uma função da Tab. 50 “Funções entradas digitais”
na página 39.

ü

Configuração das entradas digitais concluída.

Função

Reação

Desligado

A comutação do contacto não tem qualquer
influência na medição ou regulação.

Comutação do valor Pode usar o contacto para comutar conjuntos
nominal
de valores nominais.
Falta de água de meTodas as saídas do regulador são desligadas.
dição
Paragem externa

Todas as saídas do regulador são desligadas.

Lavagem do filtro

Todas as saídas do regulador são desligadas
enquanto o filtro é lavado.

Pré-alarme 1 – 4

Exibição apenas como mensagem de alarme.
Nada é desligado.*

Alarme principal 1 – 4

A saída do regulador associada é desligada.
As outras saídas permanecem inalteradas.**

Dosagem de fluido

É doseado fluido adicional.

Pode configurar e usar até quatro reguladores.

Com a ajuda do assistente de configuração, atribuiu uma entrada e
uma função de regulação a um regulador (ver parágrafo 9.4 “Assistente de configuração” na página 36).

1. No Menu 2 em “Saídas”, vá para o separador “Regulador”.

2. No separador "Regulador", configure as saídas do regulador e insira
as seguintes informações.

3. Alarme Y: Ative o alarme Y. O alarme Y é uma desativação de segurança. Se a potência de saída de regulação estiver acima dos 95% ao
longo do tempo definido (p.ex., devido a um mau funcionamento), o
alarme Y será acionado e a saída do regulador correspondente será
definida como 0 %. Pode ajustar um período de tempo entre 0 e 200
minutos.

4. Frequência do impulso/Comprimento do impulso/Histerese: Dependendo da função do regulador, pode ajustar a frequência máxima
do impulso, que a sua bomba (ou o seu atuador) pode processar. No
caso do comprimento de impulso, é possível definir aqui a duração
de 100% de impulso. No caso da função do regulador “Ligar/Desligar”, é necessário introduzir aqui uma histerese entre Ligar e Desligar, dependendo do valor de medição. Uma histerese maior poupa os
atuadores, mas a regulação trabalha depois com menos precisão.
5. Carga base: Dependendo da função do regulador, pode definir uma
carga base que esteja sempre ativa, independentemente da variável
manipulada. No caso de uma carga base de 10 %, o atuador é sempre controlado com, pelo menos, 10 %.
6. Limitação: Dependendo da função do regulador, pode definir uma limitação entre 5 – 100 %. Especifique o valor máximo com o qual o
atuador deve ser controlado.

Tab. 50: Funções entradas digitais
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7. Configurações adicionais dependem da função do regulador. Para
mais informações, consulte Tab. 49 “Funções dos reguladores individuais” na página 34.
Configuração das saídas do regulador concluída.

ü

ü

10.2.2 Controlo através de temporizador
A saída pode ser usada para o controlo direto através de um temporizador. Isto é necessário, p.ex., para deixar bombas de meio floculante ou
bombas peristálticas a funcionar durante um determinado tempo.
Pré-requisitos de ação:

ü

Tal como especificado no capítulo 9 “Primeiros passos” na página
33, atribuiu a um regulador a entrada "Temporizador" com a ajuda
do assistente de configuração.

Execute os seguintes passos de ação:

2. Vá para o menu > “Valores nominais”. Aqui, pode definir diretamente
a saída do ajuste nominal desejado de 0 – 100 %.

3. Conjunto de valores nominais: Aqui pode definir várias saídas de
ajuste e usar os temporizadores no separador “Comutação” para determinar quando é que a saída de ajuste deve ser alterada. Para o
efeito, a marca de seleção deve ser definida para "Comutar valores
nominais automaticamente". Pode encontrar mais informações sobre a comutação no capítulo 11.7 “Valores nominais e conjuntos de
valores nominais” na página 50.
Controlo através de temporizador configurado.

10.2.3 Parâmetros do regulador

i

Configuração dos parâmetros do regulador concluída.

10.2.4 Ação do alarme
Em “Ação do alarme”, pode definir individualmente para cada regulador
em que alarme o regulador é parado.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2, em “Regulador”, vá para o separador “Ação do alarme”.
2. Regulador: Em “Regulador”, selecione o regulador a configurar.
3. Entrada: É apresentada a entrada atribuída ao regulador.

1. Configure a saída no Menu 2 > “Saídas” (ver capítulo 10.2 “Saídas”
na página 39).

ü

6. Variável de perturbação e fator variável de perturbação: Se tiver
ativado uma variável de perturbação (ver capítulo 10.1.4 “Perturbação” na página 37), pode configurar a influência desta variável de
perturbação no canal do regulador selecionado. Pode ativar ou desativar a influência e definir um fator entre 0,1 e 20.

O capítulo 5 “Função” na página 10 contém informações
básicas sobre os reguladores. Leia-as atentamente antes de
efetuar os seguintes ajustes.

4. O regulador para em: Selecione em que mensagens de erro o regulador deve ser parado, premindo “O regulador para em” e efetuando
as marcações pretendidas.

ü

Ação do alarme ajustada.

10.2.5 Adaptação automática
A autoadaptação é uma função auxiliar com a qual os parâmetros de regulação (Xp (P), e Tn (I)) podem ser determinados automaticamente. A
partir de um valor inicial de 0,3 mg/l, um programa é executado pelo regulador que automaticamente baixa e aumenta o valor do cloro, parando
os tempos até à resposta de medição e determinando a resposta por fases. Após a conclusão da autoadaptação, que leva até 3 horas, pode ser
decidido se os novos parâmetros devem ser adotados. É importante verificar se as condições durante a autoadaptação correspondem às condições realistas durante a operação. Se necessário, a autoadaptação deve
ser repetida ou a otimização deve ser efetuada manualmente pelos operadores.
Execute os seguintes passos de ação:

Pode configurar o comportamento de cada canal de regulação. Pode encontrar esclarecimentos sobre as várias funções em Tab. 49 “Funções
dos reguladores individuais” na página 34.

1. No Menu 2, em “Regulador”, vá para o separador “Autoadpatação”.

Execute os seguintes passos de ação:

4. Prima “Início”.

1. No Menu 2, em “Regulador”, vá para o separador “Parâmetros”.

2. No separador "Parâmetros", configure cada canal do regulador e insira as seguintes informações.

3. Direção de regulação: Configure as direções de regulação. Se for
necessário alternar entre uma regulação de 1 lado e de 2 lados, tal
deverá ser definido no assistente de configuração.
4. Função: Ajuste a função do regulador desejada. São possíveis os reguladores P, PI, PD e PID.

5. Xp, Tn, e Tv: Da função do regulador, pode configurar estes parâmetros (pode consultar outras informações para o cálculo no cap. 5.2
“Explicação do regulador” na página 10).

2. Em “Desinfeção”, selecione o regulador a configurar.
3. Em “pH”, selecione o regulador a configurar.

ü

Autoadaptação iniciada.

Após o regulador ter terminado a autoadaptação, é exibida uma tabela
com os valores determinados e os valores atualmente definidos. Pode
agora decidir se pretende adotar os novos valores.

10.2.6 Sinais de saída digitais
Pode utilizar sinais digitais de saída através das saídas do relé de alarme,
uma placa de optoacoplador ou uma placa de relé. Os capítulos seguintes
descrevem que configuração pode realizar.
10.2.6.1 Relé de alarme como saída de alarme
Pode usar o relé de alarme (terminais 41 – 43) na placa principal (motherboard) como saída para mensagens de alarme.
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10.2.6.3 Controlo de valor limite

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2 em “Saídas”, vá para o separador “Digital”.

2. Em "Saída digital", selecione a saída "Relé de alarme".

3. Configure o relé de alarme inserindo as seguintes informações.

4. No alarme: “Relé lig.” = O relé de alarme está ativo até que todos os
alarmes tenham sido confirmados manualmente. “Relé desl.” = O
relé é desativado automaticamente, se não houverem mais alarmes
ativos.
5. Autorretentor: "Ligado" = A saída de alarme está ativa até que todos os alarmes tenham sido confirmados manualmente. "Desligado"
= A saída é desativada automaticamente se os alarmes já não estiverem ativos.
6. A saída aciona com: Selecione em que alarmes o relé de alarme
deve ser acionado. Assim que um dos alarmes selecionados estiver
ativo, o relé comuta.
7. Atraso alarme: Determine quantos segundos, após o alarme se tornar ativo, o relé deve comutar o mais rapidamente possível.

ü

Configuração do relé de alarme concluída.

Pré-requisitos de ação:
Com a ajuda do assistente de configuração, atribuiu a função "Saída
de alarme" a uma saída livre (ver capítulo 9.4 “Assistente de configuração” na página 36).

Execute os seguintes passos de ação:

ü

Com a ajuda do assistente de configuração, atribuiu a função "Controlos de valor-limite" a uma saída livre (ver capítulo 9.4 “Assistente
de configuração” na página 36).

2. Em "Saída digital", selecione a saída desejada.
4 Ser-lhe-ão mostradas as saídas livres que configurou no assistente
de configuração como "Controlos de valor-limite". Exemplo: "Relé
1.2". Assim, o primeiro dígito representa o número da placa de saída
(X.1) e o segundo dígito representa o número da saída na placa
(X.2).

3. Verifique, na indicação "Função" se a função é exibida com "Controlos de valor-limite".
4. Configure os controlos de valor-limite inserindo as seguintes informações.

1. No Menu 2 em “Saídas”, vá para o separador “Digital”

2. Em "Saída digital", selecione a saída desejada.
4 Ser-lhe-ão mostradas as saídas livres que configurou no assistente
de configuração como "Saída de alarme". Exemplo: "Relé 1.2". Assim, o primeiro dígito representa o número da placa de saída (1.X) e
o segundo dígito representa o número da saída na placa (X.2).

3. Verifique, na indicação "Função" se a função é exibida com "Saída
de alarme".
4. Configure a saída de alarme inserindo as seguintes informações.

5. Autorretentor: "Ligado" = A saída de alarme está ativa até que todos os alarmes tenham sido confirmados manualmente. "Desligado"
= A saída é desativada automaticamente se os alarmes já não estiverem ativos.
6. A saída aciona com: A partir de uma lista, selecione todos os alarmes possíveis para os quais os alarmes devem acionar a saída. Assim que um dos alarmes selecionados estiver ativo, a saída comuta.

7. Atraso alarme: Determine quantos segundos a saída deve comutar
o mais rapidamente possível após a ativação do alarme.
Configuração da saída de alarme concluída.

Pré-requisitos de ação:

1. No Menu 2 em “Saídas”, vá para o separador “Digital”.

Para além do relé de alarme, pode usar saídas não utilizadas de placas de
optoacoplador ou placas de relé para mensagens de alarme adicionais.

ü

Pode utilizar saídas não utilizadas de placas de optoacoplador ou placas
de relé como um controlo de valor-limite (também chamado de " contacto DIN"). Uma saída para o controlo de valor-limite também comuta se todos os valores de medição estiverem dentro dos limites definidos.

Execute os seguintes passos de ação:

10.2.6.2 Saídas de alarme adicionais

ü

O controlo de valor-limite é uma saída que comuta quando os valores-limite especificados são excedidos ou caem. Esta função é usada para
controlar uma operação ECO ou noturna com operação reduzida numa
piscina. No caso de poucos ou nenhuns clientes na piscina, pode economizar-se energia e fluidos de dosagem. O controlo de valor-limite monitoriza o cumprimento dos parâmetros. Na Alemanha, aplicam-se os valores
da norma DIN 19643. Por conseguinte, o termo “contacto DIN” é um
nome comum para esta função.

5. Comportamento: Opte entre “normal opened” (N.O., contacto de
trabalho) ou “normal closed” (N.C., contacto de repouso).

6. Atraso: O contacto só comuta se todos os parâmetros da água estiverem continuamente dentro dos limites definidos durante o tempo
de atraso definido. O tempo de atraso pode ser ajustado entre 0 e 10
minutos.
7. Parâmetro: Defina os valores de medição em que os parâmetros de
água se devem encontrar para que a saída comute. Pressione o valor
mínimo ou máximo que deseja alterar.

ü

Configuração dos controlos de valor-limite concluída.

10.2.7 Sinais de saída analógicos
O equipamento básico do aparelho inclui até quatro saídas analógicas de
4 - 20 mA. Pode usar as saídas para transferir os valores de medição para
um painel de controlo ou PLC (Controlador Lógico Programável). Alguns
elementos de comando, como bombas de dosagem, podem ser controlados diretamente através desta saída.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2 em “Saídas”, vá para o separador “Analógico”.
2. Em "Analógico", selecione a saída desejada.

3. Configure a saída analógica inserindo as seguintes informações.
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4. Tipo 20 mA: Pode escolher entre os seguintes tipos de sinal: 4 – 20
mA, 0 – 20 mA, 20 – 4 mA ou 20 – 0 mA.

5. Sinal teste: Pode testar a configuração das saídas analógicas. Verifique o controlo do aparelho externo.

6. Saída: Determine o que deve ser emitido na saída selecionada. Para
seleção, estão disponíveis os valores de medição, de temperatura ou
de ajuste (saídas do regulador).

7. Mínimo: Determine um valor mínimo. O valor mínimo indica em que
valor de medição é que o sinal é mais fraco.
8. Máximo: Determine um valor máximo. O valor máximo indica em que
valor de medição é que o sinal é mais forte.

i

ü

As indicações de “Mínimo” e “Máximo” destinam-se ao ajuste
preciso do sinal de saída analógico. Exemplo: O sensor 1 tem
uma gama de medição de 0 − 10 mg/l. Enquanto tipo 20 mA
foi selecionado 4 − 20 mA. Caso pretenda que a completa
gama de medição do sensor seja coberta pelo sinal analógico,
tem de selecionar 0 mg/l para “Mínimo” e 10 mg/l para “Máximo”. Assim, em 0 mg/l é emitido um sinal de 4 mA e em 10
mg/l um sinal de 20 mA.

n Lavagem do filtro 1 − 4
n Palavra-passe de texto simples

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2 em “Configurações”, vá para o separador “Visor 2”.

2. Em Função, assinale a informação a ser exibida na visão principal.

ü

Visão principal configurada.

10.3.1 Segunda visão geral

Entrada 1
Dosagem de fluido

Virtual 2
Virtual 1 pH

Regulação da temperatura

Configuração das saídas analógicas concluída.

10.2.8 Controlo dos díodos luminosos (LEDs) para os painéis
de água de medição

Fig. 56: Segunda visão geral individual

Alguns painéis de medição de água têm vários díodos luminosos (LEDs)
que indicam se um parâmetro de água está dentro da faixa desejada.
Pode configurar o controlo dos LEDs.

Execute os seguintes passos de ação:

Execute os seguintes passos de ação:

Também pode ativar uma segunda visão geral.

1. No Menu 2 em “Configurações”, vá para o separador “Visor 1”.
2. Ative a “2.ª visão principal”.

3. Número de janelas: Selecione quantas janelas individuais e livremente configuráveis devem ser exibidas.

1. No Menu 2 em “Saídas”, vá para o separador “LEDs externos”.
2. Em "LED" selecione o LED desejado.

ü

4. Função: Escolha ao que é que o LED deve reagir. Se selecionar "Falta
de água de medição", o díodo ficará verde, por padrão. Se o contacto
digital "Falta de água de medição" estiver ativo, acende a vermelho.
Os valores de medição das entradas do sensor 1 – 4 são opções adicionais.

Pode configurar esta segunda vista geral e adaptá-la individualmente às
suas necessidades.

3. Configure o LED inserindo as seguintes informações.

5. Mínimo e máximo: Se tiver decidido utilizar um valor de medição,
deverá definir um valor mínimo e máximo. Se o valor estiver abaixo
do valor mínimo e se o valor máximo for excedido, o LED acende a
vermelho. Entre os valores acende a verde. No caso de uma falta de
água de medição simultânea, acende a laranja.
6. Sinal teste: Pode testar a configuração dos LEDs.

ü

10.3 Vistas gerais
Na visão principal, o aparelho exibe as diferentes informações dos módulos de entrada instalados. Pode definir individualmente que informações
pretende exibir. As seguintes funções estão disponíveis para seleção:
n Sinal intermitente de alarme
n Falta de água de medição 1 − 4

Execute os seguintes passos de ação:
1. Pressione o botão "Menu principal" na parte inferior esquerda do visor até que surja a segunda visão geral com as janelas configuráveis
individualmente.

2. Cada janela tem um ícone de roda dentada no canto superior direito.
Pressione o ícone para configurar a janela selecionada e insira as seguintes informações.
3. Nome: Dê um nome individual à janela.

Configuração das saídas de LED externas concluída.

n Indicação de desvio

Segunda visão geral ativada.

4. Indicação 1 – 5: Dependendo do tamanho da janela, podem ser configurados até cinco indicações. Estão disponíveis as seguintes opções: os valores virtuais, os valores de ajuste, os valores nominais, as
variáveis de perturbação, as entradas digitais, as saídas de LED externas e a dosagem de fluido.

ü

Configuração da segunda visão geral concluída.

10.3.2 Cores das mensagens de alarme
É possível alterar as cores das diferentes mensagens.

n Paragem externa 1 – 4
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Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2 em “Configurações”, vá para o separador “Cor de alarme”.
2. Em “Alarmes”, localize a mensagem cuja cor de alarme pretende alterar.
3. Pressione a linha do alarme e depois em “Alterar”.
4. Selecione a cor desejada.

5. Confirme a sua seleção com “OK”.

ü

Cor de alarme alterada.

10.4 Guardar a configuração
Pode guardar a sua configuração individual e voltar a carregá-la posteriormente, a fim de eliminar rapidamente problemas.

i

Recomendação: não altere o ficheiro de configuração de fábrica e guarde a sua configuração pessoal num ficheiro novo.
Assim, no caso de problemas relacionados com a configuração, pode voltar rapidamente para uma configuração que funciona.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2 em “Configurações”, vá para o separador “Configuração”.

2. Pressione “Guardar” e introduza um nome de ficheiro existente para
substituir o ficheiro, ou introduza um nome novo para criar um ficheiro de configuração novo.
3. Pressione o visto verde para confirmação da entrada.
4. Prima “Guardar”.

ü

Configuração guardada.
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11 Operação
Durante a operação, o aparelho exibe a vista geral com os valores de medição atuais e a barra de estado com as mensagens de estado.

Registo

Formato

Descrição

No menu 2 no menu de informações pode encontrar informações gerais
sobre o regulador de múltiplos canais ou sobre a estação de medição de
água. Estas englobam as seguintes categorias:

SETUP

SET

Configuração

ADJUSTMENT

CSV

Ajuste

n Valores sistema

LANG

LAA

Ficheiros de idioma

n Configuração

System Volume
Information

DAT

Ajustes

n Entradas
n Saídas

Tab. 51: Livro de registos

n Terminais

11.1 Confirmar uma mensagem
Na barra de estado pode visualizar mensagens de alarme, de erro e de
serviço de assistência do aparelho. A barra de estado pisca na cor configurada para o tipo de mensagem. As mensagens que já não estão ativas
são exibidas a branco.
Deve confirmar uma mensagem no aparelho para concluir a exibição de
mensagens inativas na barra de estado. As mensagens ativas continuarão a ser exibidas mesmo que as tenha confirmado.
Execute os seguintes passos de ação:
1. Ao surgir uma mensagem, pressione a barra de estado ou aceda ao
menu “Mensagens”.

2. Selecione uma ou várias mensagens e pressione “Confirmar” ou
“Confirmar tudo”.
4 A mensagem confirmada é identificada através de um visto verde.
Mensagem confirmada.

ü

Pode abrir e analisar ficheiros CSV com um programa adequado (p. ex., MS Excel). Além disso, também pode ver todos os ficheiros CSV do aparelho.

i

Todos os dados de tendência da pen USB podem ser
apresentados com o software TopReader II num PC Windows.

11.2.1 Visualizar e abrir os ficheiros
Pode visualizar os ficheiros do livro de registos no aparelho.
Execute os seguintes passos de ação:
1. Prima o ícone USB na barra de estado no canto inferior direito.
4 Os ficheiros guardados no dispositivo de memória USB podem ser
visualizados num navegador de ficheiros.

2. Abra uma pasta de ficheiros.

3. Selecione o ficheiro pretendido e prima em “Abrir ficheiro”.

ü

Histórico

i

Ficheiro aberto.

11.2.2 Abrir ficheiros externamente

Pode acompanhar as mensagens num histórico.

è No menu principal, pressione “Mensagens” e aí no separador “Histórico”.

Ao remover o dispositivo de memória USB, pode abrir os ficheiros do livro
de registos num aparelho externo.

PERIGO

11.2 Livro de registos
As mensagens e as entradas de serviço de assistência são guardadas no
aparelho num dispositivo de memória USB. Pode visualizar os ficheiros no
aparelho ou ligar o dispositivo de memória USB a um aparelho externo.
No dispositivo de memória USB no aparelho estão disponíveis os seguintes ficheiros do livro de registos:
Formato

Descrição

REPORTS

CSV

Mensagens

TREND

DAT

Dados de tendência

SERVICE

CSV

Entradas de serviço de assistência

CHANGES

CSV

Alterações da configuração
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No caso de a caixa do aparelho estar aberta, pode entrar em contacto
com peças condutoras de tensão. Existe o perigo de choque elétrico.

ð Certifique-se de que quaisquer trabalhos com a caixa aberta são
apenas realizados num estado isento de tensão.

ð Proteja a alimentação de tensão de modo que não possa ser religa-

Registo

Tab. 51: Livro de registos

Perigo de vida devido a choques elétricos!

da.
Pré-requisitos de ação:

ü

Antes de iniciar, a alimentação de tensão está desativada e protegida
de modo que não possa ser religada.

Execute os seguintes passos de ação:
1. Abra a caixa.
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2. Retire o dispositivo de memória USB.

3. Ligue o dispositivo de memória USB a um aparelho externo e abra o
mesmo.
4 Agora pode aceder aos ficheiros do livro de registos.

ü

Para novos eletrodos ou comissionamento inicial, todas as células de medição devem ser recalibradas após um período de
running-in de 1 – 2 dias.

i

Ficheiros abertos externamente.

11.3 Configurar a indicação de tendências
Tem a possibilidade de ver o histórico de tendências das últimas 24 horas
de até quatro valores de medição.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, pressione “Tendência”.
4 O aparelho apresenta a tendência.

2. Pode configurar a indicação de acordo com as suas preferências.
Pressione o separador “Indicação” e ative até quatro valores de medição que devem ser exibidos na tendência.
3. Pode definir individualmente a escala da Indicação de tendências
para cada valor de medição. Pressione o separador “Escala”, selecione um sensor e defina “Mínimo” e “Máximo”.

ü

11.6 Ajustar

Indicação de tendências configurada.

11.4 Alterar o idioma

i

Os seguintes idiomas estão disponíveis de fábrica: alemão, inglês, francês, espanhol e português. Outros ficheiros de idioma podem ser solicitados ao fabricante.

Para lhe permitir mudar para idiomas diferentes, os ficheiros de idioma
são guardados nos “Registos” no diretório LANG. O sistema monitoriza
em segundo plano se os ficheiros de idioma utilizados são válidos atualmente. São apresentados apenas idiomas válidos.

Deve ajustar novos sensores antes de poder detetar valores de medição
corretos. Todos os procedimentos de ajuste (ponto zero e inclinação) são
monitorizados no aparelho e os valores de medição são documentados.
Valores de medição baseados num sistema de sensores não ajustado são
identificados na visão geral principal. Os valores de medição são exibidos
a vermelho neste caso. Se a entrada de medição for exibida individualmente na visualização principal, a informação "Ajuste não OK" também
será incluída.
O ajuste e a inclinação atuais podem ser encontrados como informação
no menu "Ajuste", no separador "Visão geral".

11.6.1 Ajuste de uma estação de medição de água na
variante dupla
As estações de medição de água EASYPRO 1/1, 2/2, MBB-C e MEE-C
correspondem funcionalmente às estações de medição de água
EASYPRO 1, 2, MB-C e ME-C, mas permitem regular um processo adicional.

NOTA
Evitar um ajuste errado!
No ajuste e na substituição das células de medição, deve prestar-se
atenção à sequência de numeração.

ð Para a área esquerda, selecione as células de medição 1 e 3.
ð Para a área direita, selecione as células de medição 2 e 4.

Para alterar o idioma, siga os seguintes passos:
1. No Menu 2, em “Configurações”, vá para o separador “Idioma”.

1

2. Selecione o idioma desejado.

3

2

4

3. Prima “Guardar”.

ü

Idioma alterado.

11.5 Modo manual
Pode controlar manualmente uma saída do regulador no ponto de menu
"Modo manual" e definir uma potência de saída entre 0 e 100 %.

Fig. 57: Visão da estação de medição de água EASYPRO como variante dupla

Se um regulador estiver no modo manual, isto é indicado por uma indicação Y azul na visualização principal e por um ícone de mão.

11.6.2 Elétrodo combinado de pH

No ponto de menu "Modo manual", também pode ativar ou desativar a
comutação automática dos valores nominais (ver capítulo 11.7 “Valores
nominais e conjuntos de valores nominais” na página 50).

O ajuste do elétrodo combinado de pH pode ser realizado como um ajuste
de 2 pontos com duas soluções tampão ou como ajuste de 1 ponto com
entrada subsequente da inclinação do sensor.
Durante o ajuste, são exibidos o valor de tensão realmente medido do elétrodo combinado e o valor ideal da solução tampão configurada.
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O tempo de reação de um novo elétrodo combinado é de alguns segundos
e para quando o valor físico já não muda. No caso de elétrodos combinados mais antigos, o tempo de reação pode ser maior.

i

Precisa de uma solução tampão com um pH conhecido para o
ajuste aqui descrito. As soluções tampão têm vida útil limitada
e o seu valor de pH varia dependendo do tempo de armazenamento e das condições de armazenamento.
Observe as instruções do fabricante sobre o armazenamento
correto, utilize soluções tampão somente dentro do prazo da
sua vida útil e nunca mergulhe um sensor diretamente de uma
solução tampão para outra.

Para a medição de controlo das medições automáticas do valor de pH, só
podem ser utilizados dispositivos eletrométricos de medição do valor de
pH por meio de um elétrodo. Outros processos de medição do valor de pH,
tais como a medição fotométrica utilizando reagentes vermelhos de fenol
ou tiras de teste (papel de tornesol) apresentam, por norma, um maior
desvio do valor de medição. Este desvio do valor de medição pode ser tido
em conta ao ajustar a medição automática do valor de pH, selecionando o
processo de medição de controlo de modo que os diferentes valores de
indicação entre a medição manual e a medição automática sejam compensados. Porém, em qualquer caso, a medição eletrométrica por meio
de elétrodos é a medição mais precisa.
11.6.2.1 Ajuste de 2 ponto do valor de pH
Pré-requisitos de ação:

ü

Duas soluções tampão com uma diferença de, pelo menos, 2 pH estão prontas.

i
ü

Escolha a sua solução tampão, de modo a incluir o valor nominal posterior Para as estações de medição incluem-se soluções tampão padrão com pH 6,8 e pH 9,27 para um primeiro
ajuste na colocação em funcionamento.

O sensor está operacional.

ü

Ajuste de 2 ponto do valor de pH concluído.

11.6.2.2 Ajuste de 1 ponto do valor de pH
Pré-requisitos de ação:

ü
ü

Uma solução tampão está pronta para o ajuste.
A inclinação do elétrodo combinado de pH foi previamente medida
em laboratório.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Sensores”.

2. Em "Sensor", selecione o sensor que mede o pH e que deseja ajustar.
3. Pressione a tecla "1 pontos".
4 O ajuste de 1 pontos começa.

4. Feche a água de medição.

5. Desaparafuse o elétrodo combinado de pH da estação de medição de
água.

6. Lave o elétrodo combinado de pH com água e seque-o. A abrasão
pode causar cargas elétricas na membrana de vidro, resultando
numa indicação atrasada.
7. Segure o elétrodo combinado de pH na solução tampão e gire-o brevemente.

8. Insira o valor de pH da solução tampão. Este valor de pH serve o aparelho como o primeiro valor de referência. É-lhe mostrado o valor de
tensão ideal e o valor de tensão atual em mV.
Se estes dois valores se desviarem muito um do outro, o valor ideal
será exibido a vermelho. Um desvio muito alto pode ser uma indicação de que o elétrodo combinado de pH deve ser substituído.
9. Aguarde até que o valor esteja estável.

12. Confirme a entrada com o visto verde.

2. Em "Sensor", selecione o sensor que mede o pH e que deseja ajustar.
3. Pressione a tecla "2 pontos".
4 O ajuste de 2 pontos começa.

ü

Ajuste de 1 ponto do valor de pH concluído.

11.6.3 Valor de redox

4. Feche a água de medição.

5. Desaparafuse o elétrodo combinado de pH da estação de medição de
água.

6. Lave o elétrodo combinado de pH com água e seque-o. A abrasão
pode causar cargas elétricas na membrana de vidro, resultando
numa indicação atrasada.

7. Mantenha o elétrodo combinado de pH seco na primeira solução
tampão. Não importa qual das duas soluções tampão inicia.

8. Insira o valor de pH da primeira solução tampão. Este valor de pH serve o aparelho como o primeiro valor de referência. São-lhe mostrados o valor de tensão ideal e o valor de tensão atual em mV. Se estes
dois valores se desviarem muito um do outro, o valor ideal será exibido a vermelho. Um desvio muito alto pode ser uma indicação de que
o elétrodo combinado de pH deve ser substituído.

Operação

12. Abre-se uma janela com a inclinação atual do sensor.

11. Ser-lhe-á solicitado que ajuste a inclinação. Insira a inclinação.

1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Sensores”.
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11. Repita os pontos 6 a 10 da segunda solução tampão.

10. Confirme a entrada com o visto verde.

Execute os seguintes passos de ação:

9. Aguarde até que o valor esteja estável.

10. Confirme a entrada com o visto verde.

O valor de Redox é medido usando a cadeia medição Redox. A cadeia de
medição Redox mede a tensão que existe na água devido a substâncias
oxidantes e redutoras. Aquando da colocação em funcionamento, deve
ajustar o elétrodo combinado para redox.
11.6.3.1 Ajuste de 1 ponto do valor de redox
Pré-requisitos de ação:

ü

Uma solução tampão está pronta para o ajuste.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Sensores”.

2. Em "Sensor", selecione o sensor que mede o valor redox e que deseja ajustar.
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3. Pressione a tecla "1 pontos".
4 O ajuste de 1 pontos começa.

5. Determine a concentração na água de medição através do método
DPD.

5. Desaparafuse a cadeia medição Redox da estação de medição de
água.

7. Confirme a entrada com o visto verde.

4. Feche a água de medição.

6. Lave a cadeia medição Redox com água e seque-o. A abrasão pode
causar cargas elétricas.
7. Segure o elétrodo combinado de redox na solução tampão e gire-o
brevemente.

8. Indique o valor de tensão em mV, que está na solução tampão. É-lhe
mostrado o valor de tensão inserido e o valor atualmente medido em
mV. Se estes dois valores se desviarem muito um do outro, o valor
ideal será exibido a vermelho. Um desvio muito alto pode ser uma indicação de que o elétrodo combinado de redox deve ser substituído.
9. Aguarde até que o valor esteja estável.

11.6.4.2 Ajuste de 2 pontos de um potencióstato de 3 eléctrodos
Pré-requisitos de ação:

ü

Um dispositivo de medição para determinar o valor de DPD está pronto.

ü

A célula de medição é operada com água de medição.

2. Em "Sensor", selecione o sensor que deseja ajustar.

Com sensores mais antigos, o tempo de reação pode aumentar ou o valor medido pode desviar-se amplamente do valor da
solução tampão. Isto é um sinal de que a cadeia medição Redox deve ser verificada e substituída, se necessário.

11.6.4 Potenciostato de 3 elétrodos
Deve executar o ajuste de um potenciostato de 3 elétrodos ou das células
de medição potenciostáticas (sensores de cloro) basicamente como um
ajuste de 1 ponto. Como valor de referência, necessita de um valor medido a nível fotométrico de acordo com o método DPD.

i

Ajuste de 1 pontos de um potencióstato de 3 eléctrodos
concluído.

1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Sensores”.

Ajuste de 1 ponto do valor de pH concluído.

i

ü

Execute os seguintes passos de ação:

10. Confirme a entrada com o visto verde.

ü

6. Insira a concentração medida. Isto serve como valor de referência
para o aparelho, de modo a permitir uma medição correta.

Ao operar num sistema de água quente, os procedimentos
eletroquímicos no elétrodo de medição podem levar a um desvio do ponto zero. Neste caso, é necessário um ajuste de 2
pontos, no qual ajusta o ponto zero com água quente sem cloro. Como é habitual, o segundo ponto é determinado através
do método DPD com água com teor de cloro.

11.6.4.1 Ajuste de 1 pontos de um potencióstato de 3 eléctrodos

3. Pressione a tecla "2 pontos".
4 O ajuste de 2 pontos começa.

4. Ser-lhe-á solicitado que defina o 1.º valor de referência, este é o ponto zero. Se o ponto zero tiver sido ajustado acidentalmente, configure-o desconectando o elétrodo de medição e inserindo um valor de
zero. Se ocorrer um ajuste correto de 2 pontos, p.ex., devido à água
quente, deve primeiro ajustar com água sem cloro e, de seguida, com
água com teor de cloro. Insira o valor do ponto zero.
5. Confirme a entrada com o visto verde.

6. Remova a água de medição próxima da célula de medição e confirme
com "OK". Como resultado, o sinal atual é armazenado no momento
da recolha da água de medição, de modo a excluir as flutuações do
sinal durante a determinação de DPD como erros de medição.
7. Determine a concentração na água de medição através do método
DPD.
8. Insira o valor DPD determinado anteriormente.
9. Confirme a entrada com o visto verde.

ü

Ajuste de 2 pontos de um potencióstato de 3 eléctrodos
concluído.

Para o ajuste de sensores de cloro, é necessário um fotómetro para medir
o valor de referência com o método DPD.
Pré-requisitos de ação:

ü

Um dispositivo de medição para determinar o valor de DPD está pronto.

ü

A célula de medição é operada com água de medição.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Sensores”.
2. Em "Sensor", selecione o sensor que deseja ajustar.
3. Pressione a tecla "1 pontos".
4 O ajuste de 1 pontos começa.

4. Remova a água de medição próxima da célula de medição e confirme
com "OK".
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11.6.5 Célula de medição de excedente de cloro CS120

11.6.6 Condutividade condutiva

NOTA
Ajuste incorreto
Se o ajuste não for efetuado na sequência aqui especificada, este pode
ser incorreto e provocar erros de medição.

ð É imperativo cumprir a sequência dos passos.

No ajuste da medição da condutividade, determina-se o declive do elétrodo de medição condutivo combinado com o amplificador de entrada do
TOPAX® MC. O valor (mA) medido com a célula de medição de condutividade condutiva é atribuído à condutividade (mS/cm ou µS/cm), que depois aparece no menu principal. Isso é efetuado através de dois pontos,
sendo que o primeiro ponto corresponde a 0mA . 0 mS/cm está eletricamente predefinido e não requer qualquer ação. O procedimento habitual é
um ajuste de 1 ponto, mas também é viável um ajuste no valor nominal.

11.6.5.1 Ajuste de 2 pontos da célula de medição de excedente de
cloro CS120 (célula de medição de 2 elétrodos)

i

A unidade é basicamente mS/cm ou µS/cm. Por razões de espaço, no TOPAX® MC representa-se em parte apenas mS ou
µS; % de teor de sal é outra possibilidade. Dependendo da
composição da água de medição, p. ex., de NaCl e Kcl, pode
haver um desvio no visor de % teor de sal (a relação também
não é linear). O visor de % teor de sal destina-se a piscinas
com eletrólise em linha. De um modo geral, presume-se que
20 mS/cm correspondem a aproximadamente ~1% de teor de
sal NaCl.

i

As medições na área de medição média e superior têm, no
caso de um ajuste regular, um desvio de ±1% no valor final da
gama de medição. As medições contra o ponto zero têm uma
maior tolerância com base no design eletrónico. Por isso, a
medição da condutividade é adequada à água canalizada,
mas não a aplicações de água pura (p. ex., instalações de osmose inversa).

Pré-requisitos de ação:

ü

Um dispositivo de medição para determinar o valor de DPD está pronto.

ü

A célula de medição é operada com água de medição.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Sensores”.
2. Em "Sensor", selecione o sensor que deseja ajustar.
3. Pressione a tecla "2 pontos".
4 O ajuste de 2 pontos começa.

4. Ser-lhe-á solicitado que defina o 1.º valor de referência, este é o ponto zero. Se o ponto zero tiver sido ajustado acidentalmente, deve ser
reajustado. Para tal, abasteça a célula de medição com água sem
cloro. Em alternativa, a água de medição pode ser desligada até que
o potencial na célula de medição esteja equilibrado. Este valor pode
ser utilizado como o ponto zero.
5. Confirme a entrada com o visto verde.

6. Volte a ligar a célula de medição ou ligue novamente a água de medição. Aguarde até o valor µA ter aumentado novamente.

7. Remova a água de medição próxima da célula de medição e confirme
com "OK". Como resultado, o sinal atual é armazenado no momento
da recolha da água de medição, de modo a excluir as flutuações do
sinal durante a determinação de DPD como erros de medição.
8. Determine a concentração na água de medição através do método
DPD.
9. Insira o valor DPD determinado anteriormente.
10. Confirme a entrada com o visto verde.

ü

Ajuste de 2 pontos da CS120 concluído.

11.6.6.1 Ajuste de 1 ponto da condutividade
Para ajustar deve usar apenas soluções tampão KCI (cloreto de potássio)
para as diferentes gamas de medição, de acordo com a seguinte instalação:
Gama de medição

Soluçõe tampão

0 –2000 μS/cm

1000 μS/cm = 1 mS/cm

0 – 20 mS/cm

12,88 mS/cm

0 – 100 mS/cm

80 mS/cm

Tab. 52: Ajuste de 1 ponto da condutividade

Pré-requisitos de ação:

ü

Está disponível uma solução tampão de acordo com a gama de medição que tem a temperatura impressa.

@ Está disponível um pano limpo.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Sensores”.

2. Em "Sensor", selecione o sensor que mede a condutividade e que
deseja ajustar.
3. Pressione a tecla "1 pontos".
4 O ajuste de 1 pontos começa.

4. Feche a água de medição.

5. Desaperte a célula de medição de condutividade da correspondente
caixa de células de medição.
6. Seque o elétrodo com o pano, para não diluir a solução tampão.
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7. Segure a célula de medição de condutividade na solução tampão e
gire-o brevemente.

8. Indique o valor, que está na sua solução tampão. É-lhe apresentado o
valor da corrente atualmente medido e o valor indicado.
9. Aguarde até que o valor esteja estável.
10. Confirme a entrada com o visto verde.

ü

ü

Ajuste de um sensor de temperatura concluído.

11.6.8 Atuador relé
11.6.8.1 Ajuste de um atuador com sinal de retorno da posição

Ajuste de 1 ponto da condutividade concluído.

11.6.6.2 Ajuste da condutividade no valor nominal/ponto de
trabalho
Se regular a condutividade com o seu TOPAX ® MC, pode ajustar a condutividade também próximo do valor nominal/ponto de trabalho (±10%)
através de uma medição de referência.
Pré-requisitos de ação:

@ Na água de medição existe teor de sal próximo do valor nominal/
ponto de trabalho, estando a estação de medição em funcionamento.

Pode conectar servomotores com uma mensagem de retorno de posição
ao seu aparelho e controlá-los através de uma saída. Antes de poder controlar o servomotor com precisão, deve ajustar o controlo através do seu
aparelho e a posição do atuador.
Aquando do ajuste, o atuador é primeiramente aberto até à posição final e
fechado novamente após atingir a posição final.
Este capítulo aplica-se apenas a atuadores com potenciómetro de mensagem de retorno.
Pré-requisitos de ação:

ü
ü

@ Está disponível um medidor manual.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Sensores”.

2. Em "Sensor", selecione o sensor que mede a condutividade e que
deseja ajustar.
3. Pressione a tecla "1 pontos".
4 O ajuste começa.

O servomotor está ligado e conectado corretamente.
A saída está configurada corretamente (ver Tab. 49 “Funções dos reguladores individuais” na página 34).

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Saídas”.
2. Em "Saída", selecione a saída a ser ajustada.

3. Pressione a tecla "Ajuste".
4 Abre-se uma outra janela com uma barra de progresso, que indica a
mensagem de retorno de posição.

4. Retire a água de medição do ponto de medição.

5. Determine a condutividade com o medidor manual.
6. Introduza o valor, que determinou com o medidor.

4. Prima a tecla “Arranque” para iniciar o ajuste.
4 O motor abre agora uma vez por completo e fecha novamente. Isto
pode durar vários minutos.

7. Confirme a entrada com o visto verde.

ü

6. Confirme com o visto verde.

Ajuste da condutividade no valor nominal concluído.

5. Se o ajuste estiver concluído, isto é sinalizado pelo texto "Ajuste OK".

11.6.7 Temperatura

ü

Pode conectar um sensor de temperatura a cada módulo de entrada.
Pode ajustar o sensor de temperatura definindo um valor de referência.
Se definir um valor de referência, o aparelho corrigirá automaticamente a
medição do sensor de temperatura pela diferença.

Ajuste de um atuador com sinal de retorno da posição
concluído.

11.6.8.2 Atuador sem mensagem de retorno de posição

11.6.7.1 Ajuste de um sensor de temperatura

Também pode controlar servomotores sem mensagem de retorno de posição. Para o efeito, deve medir a que velocidade o motor abre e ajustar o
regulador em conformidade.

Pré-requisitos de ação:

Pré-requisitos de ação:

ü
ü

Um termómetro está pronto.
Ativou a medição da temperatura (ver capítulo 10.1.2 “Entradas de
temperatura” na página 37).

ü
ü

O servomotor está ligado e conectado corretamente.
A saída está configurada corretamente (ver Tab. 49 “Funções dos reguladores individuais” na página 34).

Execute os seguintes passos de ação:

Meios operacionais necessários:

1. No Menu 1, em “Calibrar” vá para o separador “Temperatura”.

@ Cronómetro

2. Em "Entrada", selecione o módulo de entrada para o qual deseja definir um valor de referência.

Execute os seguintes passos de ação:

4. Pressione a tecla "Valor de referência".

2. Ative o modo manual da saída com "Ligar" e ajuste como saída de
ajuste para 0 %.
4 O atuador fecha-se agora completamente.

3. Meça a temperatura de referência com o termómetro fornecido.
5. Insira a temperatura de referência medida anteriormente.
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3. Observe o acionamento e aguarde até que esteja completamente fechado.

4. Defina a saída para 100 % e, simultaneamente, comece a medir o
tempo para abrir totalmente o acionamento.
4 O atuador abre agora completamente.

5. Observe o acionamento e aguarde até que esteja completamente
aberto.
6. Desative o modo manual novamente com "Desligar".

7. No Menu 2 em Saídas, vá para o separador “Regulador”.

8. Em “Regulador”, selecione a saída, cujo tempo de funcionamento
acabou de medir.

9. Em "Tempo de funcionamento", digite o tempo que mediu anteriormente.
Tempo de funcionamento definido.

ü

ü

Ajuste da saída de 20 mA concluído.

11.7 Valores nominais e conjuntos de valores nominais
O valor nominal ‘W’ de uma regulação é o valor desejado, enquanto o valor real ‘X’ é o valor continuamente medido de um sensor. Pode especificar diferentes valores nominais que o aparelho deve controlar. Tem à sua
disposição até quatro conjuntos diferentes de valores nominais, entre os
quais o regulador pode comutar automaticamente. Os conjuntos de valores nominais permitem que varie a regulação em diferentes momentos do
dia ou em diferentes condições de operação.
Os capítulos seguintes descrevem as possibilidades de regulação usando
valores nominais e a sua configuração.

11.7.1 Ajustar valores nominais

11.6.8.3 Ajuste de um atuador 20 mA

Pode configurar e guardar os valores nominais no ponto de menu "Valores nominais".

Pré-requisitos de ação:

ü
ü

6. Guarde o offset atual pressionando o a tecla "Guardar".

O servomotor está ligado e conectado corretamente.

Execute os seguintes passos de ação:

A saída está configurada corretamente (ver Tab. 49 “Funções dos reguladores individuais” na página 34).

1. No menu 1, em “Valores nominais”, vá para o separador “Ativo”.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No menu principal, em "Ajuste", vá para o separador "Saídas".
2. Em "Saída", selecione a saída a ser ajustada.

3. Pressione a tecla "Ajuste".
4 Abre-se uma outra janela com uma barra de progresso, que indica a
mensagem de retorno de posição.

4. O ajuste é iniciado através da tecla "Iniciar".

5. O motor abre agora uma vez por completo e fecha novamente. Isto
pode durar vários minutos.
6. Se o ajuste estiver concluído, isto é sinalizado pelo texto "Ajuste OK".

ü

Ajuste de um atuador 20 mA concluído.

11.6.8.4 Ajuste da saída de 20 mA
Se, no ajuste anterior, tiver determinado que o sinal de saída não está
exatamente de acordo com a posição do motor, pode ajustar o sinal de
saída. Pode ajustar, tanto a área de sinal inferior (0/4 mA), como a área de
sinal superior (20 mA) à posição do motor.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No menu principal, em "Ajuste", vá para o separador "Saídas".
2. Em "Saídas", selecione a saída que deseja ajustar.

3. Pressione a tecla "1 ponto" para ajustar somente a área superior ou
"2 pontos" para ajustar as áreas superior e inferior.

4. Abre-se uma janela adicional, na qual pode definir uma tolerância.
Dependendo se ajusta a área superior ou inferior, pode alterar este
máximo de -50 até +50. A mudança máxima corresponde aproximadamente a uma corrente de 1 mA.
5. Verifique o sinal de saída usando um multímetro ou um servomotor e
certifique-se de que o motor é agora controlado com precisão.
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2. Ativo: No separador "Ativo", pode ver o conjunto de valores nominais
ativo atualmente.
4 Os valores nominais individuais são exibidos. Se alterar um dos valores, ele será imediatamente ativado como um novo ponto de ajuste.

3. Guardar: Pode guardar os valores nominais ativos como um conjunto
de valores nominais. Para o efeito, selecione um conjunto de valores
nominais e pressione em "Guardar".

4. Valores nominais 1 – 4: Seguem-se, entre si, os possíveis valores
nominais do regulador. Da esquerda para a direita, há as seguintes
informações:
- S1 − S4/V1 − V4 indica a entrada do sensor ou a entrada virtual.
- O1 − O4 indica a saída. "Temporizador" indica que a saída é controlada diretamente.
- Segue-se o valor de medição desta entrada, p. ex., cloro livre, pH ou
também o texto "sem função de regulação", se este regulador estiver
inativo.
Uma seta a apontar para cima ou para baixo indica de que direção de
regulação se trata. Levantar ou baixar.
- Isso é seguido pelo valor nominal. Ao pressionar no valor nominal
este pode ser alterado imediatamente. Se se tratar de uma regulação
de 2 lados, também devem ser inseridos dois valores nominais. Tanto
para a direção de regulação de elevação como também de descida.
Alterar estes valores nominais não afeta os conjuntos de valores nominais armazenáveis. Para o efeito, deve executar o passo 3.
- T1-T4 mostra a regulação da temperatura, quando esta tiver sido
configurada com uma correspondente histerese sob saídas digitais
no assistente de configuração.
5. Fluxo: Pode ativar ou desativar o fluxo. Deste modo, pode ser ajustada uma redução do fluxo entre 0 % e 100 %. O valor do fluxo é multiplicado pelo valor de ajuste Y. Por exemplo, se o valor de ajuste for
80 %, mas se o fluxo for de apenas 50 %, isto resultará numa potência de saída de: Variável manipulada Y = 80 % ∙ 50 % = 40 %.

ü

Valores nominais ajustados.
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11.7.2 Carregar conjuntos de valores nominais

5. Conjunto de valores nominais: Selecione o conjunto de valores nominais para o qual se deve comutar.

Pode carregar um conjunto de valores nominais.

6. Entrada digital: Aqui é indicado que entrada digital será usada.

Execute os seguintes passos de ação:

ü

Configuração da comutação externa concluída.

1. No menu 1, em “Valores nominais”, vá para o separador “Conjunto de
valores nominais”.

Comutação através do temporizador

3. Prima em "Carregar".
4 O conjunto de valores nominais desejado fica imediatamente ativo.

Ao comutar através do temporizador, o conjunto de valores nominais desejado está ativo até o período definido expirar. Após o tempo decorrido, o
conjunto de valores nominais anterior é ativado novamente.

2. Selecione o conjunto de valores nominais desejado.

ü

Carregar conjunto de valores nominais.

Também pode iniciar o temporizador manualmente e, deste modo, p.ex.,
acionar uma cloração de choque.

11.7.3 Comutar valores nominais

Para configuração, selecione, no ponto de menu "Valores nominais", o
separador "Comutação".

Os conjuntos de valores nominais definidos no capítulo anterior podem
ser comutados manualmente ou automaticamente. Para ativar a comutação automática, tem duas opções:

Execute os seguintes passos de ação:

n No ponto de menu "Valores nominais", vá para o separador "Comuta-

2. Comutar conjuntos de valores nominais automaticamente: Coloque um visto aqui.

ção" e marque com um visto "Comutar valores nominais automaticamente".
n Vá para o menu "Modo manual" e marque com um visto "Comutar valores nominais automaticamente".
Para a comutação automática, pode utilizar uma entrada digital (ver capítulo 11.7.3.1 “Comutação através de entradas digital” na página 51) e
vários temporizadores internos (ver capítulo 11.7.3.2 “Comutação via
temporizador” na página 52). Aqui, a comutação através de uma entrada digital tem uma prioridade mais elevada. A comutação através de um
temporizador só ocorre se não estiver ativa qualquer comutação através
de uma entrada digital.

1. Configure a comutação e insira as seguintes informações.

3. Comutação: Selecione o ponto "Entrada digital".
4. Função: Selecione o ponto "Temporizador".

5. Conjunto de valores nominais: Selecione o conjunto de valores nominais para o qual se deve comutar.
6. Entrada digital: Aqui é indicado que entrada digital será usada.
7. Tempo: Configure o temporizador para a duração desejada.

8. "Desligado" ou "Ativo": Aqui, pode ver se o temporizador está ativo
de momento. Se este for o caso, é indicado quanto tempo ainda está
ativo.
9. Tecla "Iniciar" ou "Parar": O temporizador pode ser iniciado ou parado manualmente, por exemplo, para uma cloração de choque.

11.7.3.1 Comutação através de entradas digital
Antes de poder utilizar uma entrada digital para a comutação para um
conjunto de valores nominais específico, deve configurar a Entrada digital
acordo com o capítulo 10.1.6 “Entradas digitais” na página 39.
Tem à sua disposição três variantes diferentes para a comutação: a comutação controlada externamente, a comutação através de um temporizador interno e a função "Controlo ECO", que também inclui o controlo do
valor-limite.
Configurar comutação externa
No caso de controlo externo, a comutação para o conjunto de valores nominais desejado ocorre desde que a entrada digital esteja ativada.
Se a entrada digital for desativada, o aparelho comutará de novo para o
conjunto de valores nominais anterior.
Para configuração, selecione, no ponto de menu "Valores nominais", o
separador "Comutação".

ü

Configuração concluída.

Configurar comutação através de controlo ECO.
Para a "operação reduzida", é definido um controlo de valor-limite. O controlo de valor-limite é geralmente usado para reduzir a potência de circulação (operação parcial).
Se todos os valores de medição se encontrarem dentro dos valores limite
ajustados, a saída é fechada. Se, além disso, a entrada digital for comutada para a comutação para um outro conjunto de valores nominais, a
"operação reduzida" é ativada e comutada para o conjunto de valores nominais desejado.
Pré-requisitos de ação:

ü

O controlo de valor-limite é configurado conforme descrito no capítulo 10.2.6.3 “Controlo de valor limite” na página 41.

Execute os seguintes passos de ação:

Para configuração, selecione, no ponto de menu "Valores nominais", o
separador "Comutação".

1. Configure a comutação e insira as seguintes informações.

Execute os seguintes passos de ação:

2. Comutar conjuntos de valores nominais automaticamente: Coloque um visto aqui.
3. Comutação: Selecione o ponto "Entrada digital".

4. Função: Selecione o ponto "Comutação externa".
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4. Conjunto de valores nominais: Selecione o conjunto de valores nominais para o qual se deve comutar.
5. Entrada digital: Aqui é indicado que entrada digital será usada.

ü

11.7.5 Dosagem de fluido
A função de dosagem de fluido permite dosear fluidos adicionais. Para o
controlo desta função, existem as seguintes opções:

Configuração “Comutação via Eco-Control” concluída.

n Ligar/Desligar
n Temporizador

11.7.3.2 Comutação via temporizador

n Entrada digital

Paralelamente à comutação através de uma entrada de comutação digital
(ver capítulo 11.7.3.1 “Comutação através de entradas digital” na página
51), podem ser configurados até dez temporizadores. São definidos
tempos para os temporizadores, para os quais uma comutação para um
conjunto de valores nominais deve ser feita.
Para configuração, selecione, no ponto de menu "Valores nominais", o
separador "Comutação".
Execute os seguintes passos de ação:
1. Comutar conjuntos de valores nominais automaticamente: Coloque um visto aqui.

2. Comutação: Configure até dez temporizadores e forneça as seguintes informações.
3. Desligado/Ativo: Ligue o temporizador.

n Fluxo

Pré-requisitos de ação:

ü

Execute os seguintes passos de ação:
1. No menu 1, em “Valores nominais”, vá para o separador “Dosagem
de fluido”.
2. Em “Controlo”, selecione o comando pretendido:

è Lig./Deslig. Configure a percentagem dos parâmetros “Ativo” e “Não
ativo” e prima “Arranque”.

è Temporizador: Selecione um temporizador e coloque um visto em
cada dia da semana em que o temporizador deve estar ativo. Configure a percentagem dos parâmetros “Ativo” e “Não ativo”, bem como
o tempo de arranque, funcionamento e restante.

4. Tempo: Configure uma hora do dia, para a qual se deve comutar. Digite horas e minutos.
5. Segunda-feira – domingo: Marque com um visto em cada dia da
semana, em que o temporizador deve estar ativo.

6. Conjunto de valores nominais: Selecione o conjunto de valores nominais para o qual se deve comutar.

ü

Configuração “Comutação via temporizador” concluída.

fluido (ver o capítulo 10.1.6 “Entradas digitais” na página 39) e
configure a percentagem dos parâmetros “Ativo” e “Não ativo”.

è Fluxo: Configure a percentagem de “Máximo” e “Mínimo”, indique a

ü

Se forem necessários níveis de cloro mais elevados por questões de higiene, pode ser realizada uma cloração elevada através de um temporizador, para além das medidas normais de desinfeção. Durante a cloração
elevada, os alarmes são desligados.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 1, em “Valores nom.”, vá para o separador “Cloração elevada”.
2. Regulador: Selecione o regulador desejado.
3. Defina um valor nominal.

4. Defina o tempo de retenção (horas: minutos).

5. Defina o tempo durante o qual os alarmes devem permanecer desligados.

6. Prima “Início”.
4 A cloração elevada é iniciada. A cloração elevada é concluída quando
o valor atual tiver regressado ao valor nominal normal após o tempo
de retenção ou quando o tempo de supressão dos alarmes tiver decorrido.
Cloração elevada realizada.

è Entrada digital: Selecione a entrada prevista para a dosagem de

taxa de fluxo em l/min para o valor máximo e configure um valor de
ajuste (Y).

11.7.4 Cloração elevada

ü

No Menu 2, em “Configurações”/”Assistente de configuração” foi selecionada uma saída livre. Para tal, só pode ser utilizada a 2.ª saída
digital de um módulo de saída.

Dosagem de fluido configurada.

11.8 Aceder através da rede
Para poder aceder ao aparelho através de uma rede, deve conectar o
aparelho a uma rede Ethernet existente ou a uma rede RS485.
Para obter mais informações sobre como se conectar a uma rede existente, consulte os capítulos 8.12 “Ligar a Ethernet” na página 31, 8.13 “Interface RS485” na página 31 e 9.6 “Definições de rede” na página
36.

i

Se ocorrerem problemas de ligação ao aceder através de uma
rede, verifique a configuração do seu software de segurança.

Modbus
Tanto via Ethernet como via RS485, pode aceder a dados específicos do
aparelho através do protocolo Modbus. O protocolo Modbus é necessário,
por exemplo, no caso de uma ligação com um centro de controlo ou um
PLC. O Modbus TCP/IP é suportado para a Ethernet e o protocolo Modbus
RTU é suportado para a interface RS485.
Os endereços Modbus do seu aparelho podem ser encontrados no capítulo 15 “Endereços Modbus” na página 64.
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Browser da internet (somente Ethernet)
Com todos os aparelhos de rede, cuja rede disponha de um navegador
web, pode aceder aos dados do aparelho. Para o acesso necessita do endereço IP, da máscara de sub-rede e, eventualmente, do endereço MAC.
As configurações de rede do seu aparelho podem ser encontradas no
Menu 2 > Serviço > Rede.
Abra o browser da internet do seu aparelho móvel e insira o endereço IP
do aparelho na barra de endereço. A página do aparelho abre-se e fornece muitas informações.
Protocolo TFTP (somente Ethernet)
Através de um software cliente TFTP pode aceder à memória do aparelho
enquanto TFTP estiver ativado nas definições de rede. Para o acesso necessita do endereço IP do aparelho.
As configurações de rede do seu aparelho podem ser encontradas no
Menu 2 > Serviço > Rede.
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12 Colocação fora de serviço
12.1 Colocação fora de serviço de curta duração

12.3 Armazenamento

A colocação fora de serviço de curta duração refere-se à desativação, por
exemplo, para o ajuste dos valores de medição ou para a realização de
trabalhos de manutenção. Para uma colocação fora de serviço de longo
prazo, respeite o capítulo 12.2 “Colocação fora de serviço de longo prazo” na página 54.
Execute os seguintes passos de ação:
1. Feche a torneira de entrada (Fig. 1 “Estação de medição de água
EASYPRO 4” na página 8, Pos. 5) da estação de medição de água
ou feche externamente a entrada da água de medição. Desta forma,
interrompe a medição e a regulação do regulador TOPAX® MC, podendo o circuito da água de medição ser aberto.

2. Desligue a alimentação elétrica externa do regulador TOPAX® MC.
3. Execute os trabalhos previstos na estação de medição de água.

4. Volte a ligar a alimentação elétrica externa do regulador TOPAX® MC.

5. Abra a torneira de entrada da estação de medição de água ou volte a
abrir externamente a entrada da água de medição. A medição e regulação iniciam-se imediatamente.

ü

A estação de medição de água foi colocada fora de serviço, por
breves instantes, e novamente colocada em serviço.

12.2 Colocação fora de serviço de longo prazo
Este capítulo descreve as ações necessárias em caso de uma colocação
fora de serviço de longo prazo, a fim de assegurar a funcionalidade da
estação de medição de água.
Execute os seguintes passos de ação:
1. Feche a torneira de entrada (Fig. 1 “Estação de medição de água
EASYPRO 4” na página 8, Pos. 5) da estação de medição de água
ou feche externamente a entrada da água de medição. Desse modo,
interrompe as medições e as regulações através do regulador TOPAX® MC, e o circuito da água de medição pode ser aberto.
2. Desligue a alimentação elétrica externa do regulador TOPAX MC.
®

3. Desligue todos os cabos no regulador TOPAX® MC.

4. Separe as uniões das mangueiras de entrada da torneira de entrada
ou do filtro da água de medição (Fig. 1 “Estação de medição de água
EASYPRO 4” na página 8, pos. 3), bem como as uniões das mangueiras de saída da torneira de saída (Fig. 1 “Estação de medição de
água EASYPRO 4” na página 8, pos. 12) ou da guarnição da célula de medição.

Pré-requisitos de ação:

ü

O produto foi colocado fora de serviço de acordo com o capítulo 12.2
“Colocação fora de serviço de longo prazo” na página 54.

Um armazenamento correto prolonga a vida útil da estação de medição
de água. Devem evitar-se influências negativas, como, por exemplo, temperaturas extremas, elevada humidade, poeira, produtos químicos, etc.
Desaparafuse a estação de medição de água do suporte de parede e armazene-a.
Assegure as condições de armazenamento ideais:
n Local de armazenamento fresco, seco, isento de poeira e moderada-

mente ventilado
n Temperaturas entre + 0 °C e + 50 °C
n Humidade relativa do ar não superior a 90%

12.4 Transporte
Pré-requisitos de ação:

ü

A estação de medição de água foi colocada fora de serviço de acordo
com o capítulo 12.2 “Colocação fora de serviço de longo prazo” na
página 54.

n A estação de medição de água só pode ser transportada em estado

vazio.
n Evite obrigatoriamente impactos fortes.

No caso de um reenvio ao fabricante, respeite os capítulos 18 “Carta de
não objeção” na página 72 e 19 “Pedido de aplicação da garantia” na
página 73.

12.5 Eliminação
n O produto deverá ser eliminado de acordo com as leis e determina-

ções locais em vigor. Não deve ser eliminado juntamente com o lixo
doméstico!
n Uma vez que as disposições de eliminação podem variar de país para
país, deverá consultar o seu fornecedor.
n Na Alemanha, o fabricante é que assume a eliminação gratuita. Isto
pressupõe, no entanto, um envio seguro do produto, incluindo uma
carta de não objeção (ver capítulo 18 “Carta de não objeção” na página 72).

5. Desaparafuse os fechos roscados pretos do lado inferior das guarnições e deixe a água de medição sair das guarnições.

6. De seguida, retire imediatamente as células de medição das guarnições e conserve-as, em posição vertical, numa solução de cloreto de
potássio 3 molar.

ü
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A estação de medição de água foi colocada fora de serviço a
longo prazo.

Colocação fora de serviço
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13 Manutenção
PERIGO
Perigo de vida devido a choques elétricos!

Intervalo

Manutenção

Diariamente

n Controlo visual de todos os componentes
n Verificação dos valores de medição

Todos os trabalhos de instalação em sistemas elétricos devem ser executados no estado sem tensão.

ð Desligue a instalação.
ð Proteja a instalação de comando contra uma ligação acidental.
ð Use um dispositivo de medição para verificar a isenção da tensão
da instalação.

Semanalmente

n Verificação visual do filtro de água de medição
n Se necessário, limpeza do filtro de água de

medição
n Verificação do funcionamento do ecrã táctil

Mensalmente

ð Ligue a instalação à terra e depois faça curto-circuito.
ð Isole entre si as partes adjacentes sob tensão.

n Se necessário, reajuste das entradas de medição

(TOPAX® MC)
n Ajuste dos valores de medição (TOPAX® MC)
n Controlo do regulador de caudal
n Verificação da célula de botão
n Limpeza das guarnições

AVISO

n Substituição das células de medição

Elevado perigo de acidentes devido à falta de qualificação
do pessoal!

Anualmente

A instalação e os acessórios podem ser instalados e operados apenas
por pessoal suficientemente qualificado, aplicando-se o mesmo à sua
manutenção. A falta de qualificação aumenta o perigo de acidentes.

ð Certifique-se de que todas as atividades são executadas apenas
por pessoal qualificado na área.

n Substituição do filtro de água de medição
n Limpeza das peças condutoras
n Substituição das vedações
n Manutenção do regulador de caudal
n Substituição dos o-Rings do regulador de caudal
n Substituição da membrana do regulador de caudal

Tab. 53: Intervalos de manutenção

13.2 Manter um livro de registos

13.1 Intervalos de manutenção
Para evitar avarias, proceda regularmente à manutenção do produto.
Nesta tabela pode encontrar um resumo dos trabalhos de manutenção.

No caso de ter efetuado uma entrada no livro de registos, a aparelho notifica-o sobre a necessidade de substituição de um sensor.
Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2, vá para Serviço > Entrada de Serviço e selecione o sensor desejado em “Entrada de Serviço”.
2. Introduza o número de série e o fabricante do sensor no separador.

3. Ative a função de lembrete e introduza uma data para a próxima
substituição do sensor.

ü
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13.3 Células de medição

2. Desmonte o regulador de caudal através dos parafusos de montagem
(Tab. 4 “Números das posições estação de medição de água
EASYPRO 4” na página 8, pos. 4).
3. Desaperte os quatro parafusos do corpo no lado posterior do regulador de caudal e abra o mesmo cuidadosamente.

NOTA
Tenha em atenção a vida útil das células de medição!
A vida útil das células de medição é cerca de 12 a 15 meses, devendo
ser considerado o tempo de armazenamento a 50 %. Ao exceder a vida
útil, os resultados de medição podem ser falsificados.

ð Tenha em atenção a data de fabrico impresso e substitua atempadamente as células de medição antigas.
A vida útil dos elétrodos combinados depende das condições operacionais e das propriedades da água (por exemplo, agressividade, gorduras,
etc.). Normalmente, é de cerca 12 a 15 meses, devendo o tempo de armazenamento ser considerado a 50 %. O contra-elétrodo da célula de
medição de desinfeção pode ter uma vida útil de vários anos, dependendo
da agressividade e da natureza abrasiva da água. Deve ser apenas substituído em caso de fortes sinais de desgaste.
As seguintes características são indícios de que os elétrodos combinados de pH estão gastos:
n O elétrodo combinado de pH necessita de um período excecionalmen-

te longo para o processo de calibração de um pH de 6,8, a fim de atingir o valor da solução tampão.
n O desvio do elétrodo combinado de pH é demasiado grande, não sendo possível uma calibração de 6,8 pH.
n Os anéis de sal de cloreto de potássio brancos no elétrodo combinado
de pH estão gastos ou descolorados.

4. Substitua todos os O-rings do regulador de caudal. Lubrifique ligeiramente todos os O-rings novos com massa de silicone antes de os
aplicar.
5. Substitua a membrana.

6. Inspecione todas as peças restantes, verificando se existe um desgaste visível, e proceda à sua substituição se tal for necessário.
7. Limpe minuciosamente todas as peças e o interior do corpo com
água limpa e quente.

8. Volte a fechar o regulador de caudal através dos quatro parafusos do
corpo.
4 A manutenção anual foi realizada com sucesso.

9. Volte a instalar o regulador de caudal (ver o capítulo 9.3 “Ajuste do
regulador de caudal” na página 35).

10. Volte a ajustar o volume do caudal (ver o capítulo 9.3 “Ajuste do regulador de caudal” na página 35).

ü

A manutenção, instalação e recolocação em funcionamento do
regulador de caudal foram realizadas com sucesso.

13.4.2 Secção transversal do regulador de caudal
2

1

3

5

4

13.4 Regulador de caudal

6

O regulador de caudal dispõe de uma função de comutação através de
um contacto Reed. Para controlar a função de comutação tem de ser verificada a passagem elétrica do contacto Reed. O contacto Reed e o flutuador devem encontrar-se à altura da marca. Se a função de comutação
não funcionar corretamente, o contacto Reed pode ser deslocado na
união roscada de aperto para um ajuste fino.

13.4.1 Realização da manutenção anual

Fig. 58: Secção transversal do regulador de caudal

N.º

Item

1

Parafuso de ajuste

Pré-requisitos de ação:

2

Cone de regulação

ü

3

Mola de compressão

4

Bocal de regulação

5

Válvula do ponto de recolha

6

Mola de compressão

O regulador de caudal tem de ser sujeito a uma manutenção anual, a fim
de assegurar a sua capacidade de funcionamento.

O fluxo foi desativado.

Meios operacionais necessários:

@ O jogo de manutenção está disponível.
@ Ferramentas adequadas (por exemplo, chave de pinos com Ø 3 mm e
chave de caixa do tamanho 19) estão disponíveis.

@ Massa de silicone para os O-rings está disponível.

Tab. 54: Números de posição, secção transversal do regulador de caudal

Execute os seguintes passos de ação:
1. Desinstale os tubos de afluência e de descarga do regulador de caudal.
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13.5 Limpar o filtro de água de medição

13.7 Bateria/Célula de botão

Execute os seguintes passos de ação:

O aparelho está equipado com uma célula de botão. Inspecione a célula
de botão no âmbito da manutenção anual. A vida útil da célula de botão é
determinada pela utilização do aparelho e pode variar.

1. Feche as válvulas de fecho da estação de medição de água.
4 A água deixa de ser transportada e o flutuador do interruptor de fluxo
desce.

2. Desaparafuse a cobertura transparente do filtro de água de medição.

3. Limpe bem a tela filtrante. De seguida, enxague a mesma com água
limpa.

No caso de aparelhos que são desligados frequentemente ou durante um
período prolongado (por exemplo, no inverno), a bateria tem de ser substituída com mais frequência.

4. Volte a colocar a tela filtrante.

5. Volte a aparafusar o copo filtrante.

ü

O filtro de água de medição foi limpo com sucesso.

13.6 Atualizar o software
Na nossa página de Internet www.Lutz-Jesco.com pode encontrar a versão de firmware mais recente. Copie este ficheiro *.BIN para a pen USB
do aparelho. O ficheiro deve encontrar-se no diretório raiz do dispositivo
de memória USB, e nunca numa subpasta.

i

Uma vez que as configurações se podem perder durante uma
atualização de software, recomendamos que guarde a sua
configuração atual antes da atualização (ver cap. 10.4 “Guardar a configuração” na página 43).

Pode fazer a atualização do software do aparelho para uma versão mais
recente.
Execute os seguintes passos de ação:

3. Selecione o ficheiro *.BIN com a versão mais recente e pressione
“Carregar”.
4 O software é instalado. O aparelho reinicia-se automaticamente durante este processo.

ü

Atualização efetuada.

13.7.1 Verificar o estado de carga
O estado de carga da bateria pode ser facilmente verificado através do
aparelho. Substitua a bateria se o seu estado de carga for inferior a 2,9 V.

è No Menu 1, aceda a Informações > Valores sistema e consulte o estado de carga atual da bateria.

13.7.2 Substituir a bateria

1. No Menu 2, aceda a Serviço > Aparelho.
2. Pressione em “Atualização software”.

Fig. 59: Célula de botão CR1220

Para poder substituir a bateria (ver Fig. 59 “Célula de botão CR1220” na
página 57), poderá ser necessário desmontar as duas placas de entrada inferiores.
Pré-requisitos de ação:

ü

A alimentação de tensão está interrompida e protegida de modo que
não possa ser religada.

ü

A caixa está aberta.

Meios operacionais necessários:

@ Chave de caixa de 5,5 mm (M3)
@ Bateria nova: CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh
Execute os seguintes passos de ação:
1. Desligue todas as ligações de cabo das placas de entrada que têm de
ser desmontadas.
2. Através da chave de caixa, desaperte as porcas de fixação da placa
de proteção branca e retire-as.
3. Através da chave de caixa, desaperte as duas porcas das placas de
entrada que têm de ser removidas.
4. Retire as placas de entrada cuidadosamente dos seus suportes.
4 Agora tem um bom acesso à bateria.

5. Eleve a bateria antiga para fora do suporte sem danificar o estribo de
contacto.
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Repor o ajuste de fábrica

6. Introduza uma bateria nova no suporte.
Bateria substituída.

ü

Pode repor os ajustes de fábrica do aparelho. Com isto elimina a configuração. De seguida, tem de voltar a carregar um ficheiro de configuração
ou proceder manualmente à configuração.

13.8 Substituir um fusível
O aparelho está protegido contra curto-circuitos ou sobretensões através
de um fusível elétrico. O fusível pode ser substituído caso apresente um
defeito.

Execute os seguintes passos de ação:
1. No Menu 2, aceda a Serviço > Aparelho.
2. Pressione “Ajuste de fábrica”.

3. Confirme com “Sim”.
A configuração foi eliminada. Tem de prosseguir com o capítulo seguinte.

4

44 45 46

42 43

47 48 49

50 51 52

ü
Fusível

Repor a configuração
A configuração do aparelho é guardada em ficheiros *.SET. De fábrica já
está disponível um ficheiro de configuração com definições padrão. No
entanto, pode alterar estas ou guardar a sua configuração pessoal num ficheiro novo.

Fig. 60: Posição do fusível (“Fuse”)

Pré-requisitos de ação:

ü

A alimentação de tensão está interrompida e protegida de modo que
não possa ser religada.

ü

A caixa está aberta.

Meios operacionais necessários:

1. No Menu 2, aceda a Configurações > Configuração.

@ Fusível novo: 5 x 20 mm, 3,15 A, 250 V, de ação lenta

2. Selecione um ficheiro de configuração existente.

Execute os seguintes passos de ação:
1. Em baixo do lado direito, acima dos terminais para PE, N e L, encontra-se o porta-fusível sob a forma de um fecho tipo baioneta com a
inscrição “Fuse”. Através de uma chave de fendas, pressione o fecho
para baixo e rode-o para a esquerda.
2. Remova o fusível.

3. Substitua o fusível e volte a fixá-lo, rodando o fecho para a direita.

ü

Configuração antiga carregada.

13.10 Conclusão da manutenção
1. Anote a data e a abrangência da manutenção.

2. No menu “Serviço”, aceda ao separador “Entrada serviço de assistência”.

13.9 Repor as definições

58

3. Confirme com “Carregar”.
4 A configuração do aparelho volta para o estado guardado.

Execute os seguintes passos de ação:

Fusível substituído.

i

Recomendação: não altere o ficheiro de configuração de fábrica e guarde a sua configuração pessoal num ficheiro novo. Assim, no caso de problemas relacionados com a configuração, pode voltar rapidamente para
uma configuração que funciona.
Execute os seguintes passos de ação:

@ Chave de fendas

ü

Ajustes de fábrica repostos.

No presente manual faz-se a distinção entre os ajustes de fábrica internos e a configuração do aparelho.

3. Introduza o nome da sua empresa e uma observação FECHADO à
manutenção. Ative a função de lembrete e introduza uma data para o
próximo serviço de assistência. Confirme através da tecla “Guardar”.
4 A sua intervenção de assistência foi registada no livro de registos.

O ajuste de fábrica inclui a configuração básica do hardware
do aparelho e não pode ser alterado.

4. Para a recolocação em funcionamento, proceda de acordo com o capítulo 9 “Primeiros passos” na página 33.

O ficheiro de configuração (*.SET) contém a configuração individual do aparelho. As definições individuais podem ser alteradas, guardadas e carregadas.

ü

Manutenção

Manutenção concluída.
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14 Eliminação de avarias
De seguida, poderá encontrar indicações relativamente à eliminação de avarias no produto ou na instalação. Caso não consiga eliminar a avaria, entre
em
contacto
com o fabricante ou envie o produto para fins de reparação.

14.1 Avarias gerais
Avaria
A rotação das esferas na
célula de medição de
desinfeção é insuficiente ou
o corpo flutuador não sobe

Possíveis causas

Medidas para eliminação
n Instalar uma tubagem de água de medição com maior corte

transversal.

Pressão de entrada de água insuficiente

n Instalação de uma bomba de água de medição.

Filtro de água de medição sujo

Limpe a tela filtrante ou substitua a mesma.

O corpo flutuador sobe, mas A coordenação entre o corpo flutuador e o
o contacto Reed não comuta contacto Reed não está correta
para passagem
Contacto Reed com defeito

Ajuste o contacto Reed.
Substitua o contacto Reed

A indicação na medição de
excesso de cloro do
amplificador de medição
ligado oscila

O valor de pH oscilante influencia a medição
de cloro

Estabilize o valor de PH na água (por exemplo, otimizar percurso de
regulação, parâmetros do regulador).

LED permanentemente
vermelhos

Os LED não são corretamente controlados
pelo regulador

Siga o capítulo 10.2.8 “Controlo dos díodos luminosos (LEDs) para os
painéis de água de medição” na página 42.

Valor de medição oscila
constantemente

Mau contacto no cabo de medição

Verifique o cabo de medição e, se necessário, volte a fixá-lo.

Diafragma obstruído

Limpe o elétrodo.

Elétrodo antigo

Substitua o elétrodo.

Solução tampão antiga

Verifique o prazo de validade e, se necessário, substituir.

Medição apresenta um
desvio ou é instável

Célula de medição com defeito

Substitua a célula de medição.

Diafragma seco e/ou sujo

Limpe a célula de medição.

Desvio da indicação por um
valor constante

Célula de medição incorretamente instalada

Verifique a instalação correta, verifique o ajuste correto.

Potencial externo na instalação

Elimine o potencial externo.

Curto-circuito

Verifique se a célula de medição está danificada e substitua a mesma,
se necessário.

Célula de medição incorretamente instalada

Verifique a instalação correta, verifique o ajuste correto.

Célula de medição com defeito

Verifique se a célula de medição está danificada e substitua a mesma,
se necessário.

Valor de “Cloro livre” oscila
fortemente

Instabilidade do valor de pH

Verifique a medição do valor de pH.

Célula de medição de cloro
apresenta um valor
demasiado elevado
comparando com a medição
DPD-1

Pode surgir na utilização de “Agentes
clarificantes de água”. Alguns destes
agentes contêm ligações de cloro/oxigénio,
as quais juntamente com o cloro se
transformam em dióxido de cloro,
falsificando o sinal de medição e obtendo
assim valores mais elevados.

Não adicione agentes desta natureza, podendo ser necessária uma
mudança da água.

Medição muito lenta

Regulador TOPAX® MC
apresenta constantemente
um valor de pH de aprox.
"7,00".
Sem reação à solução
tampão de pH

Tab. 55: Eliminação de avarias EASYPRO
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Avaria

Possíveis causas

Medidas para eliminação

Método DPD 1 apresenta
valores de cloro demasiado
elevados, não sendo
possível adaptar a célula de
medição aos mesmos

Utilização de "cloro orgânico". No caso de
utilização de produtos de cloro orgânicos,
verifica-se um aumento de ácido cianídrico
na água de piscinas.

Substitua toda a água e utilize outros produtos químicos para a
desinfeção.

Regulador TOPAX® MC
perde todas as definições
depois de ter sido separado
da rede e ter sido novamente ligado.
O regulador TOPAX® MC
está desligado

n Verifique se a bateria está realmente vazia. Para tal, aceda ao menu

Sistema > Informações > Valores sistema. Em “Bateria” é possível
consultar a tensão da bateria. Caso se encontre abaixo de 2,9 V,
tem de ser substituída.
n Substitua a bateria. Ver o capítulo 13.7 “Bateria/Célula de botão” na
página 57.

Bateria desc.

Alimentação elétrica interrompida

Restabeleça a alimentação elétrica.

O fusível do regulador TOPAX® MC está
avariado.

Substitua o fusível. Ver o capítulo 13.8 “Substituir um fusível” na página 58.

Tab. 55: Eliminação de avarias EASYPRO

14.2 Alarmes e mensagens
Alarme/Mensagem

Falta de água de
medição

Erro do sensor

Possíveis causas

Medidas para eliminação

Contacto Reed no controlador de caudal
com defeito

Substitua o contacto Reed.

Torneira de entrada e/ou torneira de
saída fechada

Abrir torneira de entrada e/ou torneira de saída (Fig. 1 “Estação de medição de
água EASYPRO 4” na página 8).

Entrada da água de medição suja

Verifique a existência de partículas visíveis e o filtro (Fig. 1 “Estação de medição
de água EASYPRO 4” na página 8, Pos. 3) quanto a sujidades e limpe, se
necessário.

Sensor corretamente ligado

Certifique-se de que o sensor está corretamente ligado. Ver o capítulo 8.7
“Conectar sensores” na página 24.

Rutura de cabo no cabo de sinal do
sensor

Trocar cabo de sinal.

Tab. 56: Eliminação de avarias EASYPRO
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Possíveis causas

Medidas para eliminação

Alarme máx. mal ajustado

Verificar e corrigir definições.

Sobredosagem por causa de definição
errada

Verificar parâmetro de regulação mediante o curso da tendência. Pode ser útil
aumentar aqui o valor Xp. E também reduzir a saída.

Sobredosagem por causa de direção de
regulação errada

Verificar se o parâmetro de regulação está correto em termos de Subir e Baixar.
n Verifique a célula de medição para elétrodos combinados relativamente à re-

Sobredosagem por causa de medição
errada

serva de eletrólitos e à limpeza do diafragma
n Verifique as células de medição de desinfeção com esferas de limpeza relati-

vamente à limpeza dos elétrodos
n Verifique a constância e quantidade do fluxo de água de medição

Alarme máx. sensor
Sobredosagem após cloração elevada

Aumentar o tempo até os alarmes voltarem a ativar.

Avaria do sensor 1 – 4

Verificar o sensor na respetiva entrada de medição 1–4. Resolver a avaria e, se
necessário, trocar o sensor.

Tubo de ligação avariado

Trocar cabo de ligação do sensor.

Sinal errado no sistema eletrónico da
entrada

Verificar o funcionamento correto do encaminhamento dos cabos e do sensor. Se
necessário, trocar peças avariadas.

Entrada do valor de medição com defeito

Trocar cartão de entrada do TOPAX® MC.

Sem dosagem/dosagem errada

Verificar os atuadores quanto ao funcionamento correto.

Alarme min. mal ajustado

Verificar e corrigir definições.

Sobredosagem por causa de definição
errada

Verificar parâmetro de regulação mediante o curso da tendência. Pode ser útil
aumentar aqui o valor Xp. E também reduzir a saída.

Sobredosagem por causa de direção de
regulação errada

Verificar se o parâmetro de regulação está correto em termos de Subir e Baixar.
n Verifique a célula de medição para elétrodos combinados relativamente à re-

Sobredosagem por causa de medição
errada
Alarme mín. sensor

serva de eletrólitos e à limpeza do diafragma
n Verifique as células de medição de desinfeção com esferas de limpeza relativamente à limpeza dos elétrodos
n Verifique a constância e quantidade do fluxo de água de medição

Sobredosagem após cloração elevada

Aumentar o tempo até os alarmes voltarem a ativar.

Avaria do sensor 1 – 4

Verificar o sensor na respetiva entrada de medição 1–4. Resolver a avaria e, se
necessário, trocar o sensor.

O cabo de ligação está avariado.

Trocar cabo de ligação do sensor.

Sinal errado no sistema eletrónico da
entrada

Verificar o funcionamento correto do encaminhamento dos cabos e do sensor.
Trocar as peças avariadas, se necessário.

Entrada do valor de medição com defeito

Trocar cartão de entrada do TOPAX® MC.

Sem dosagem/dosagem errada

Verificar os atuadores quanto ao funcionamento correto.

ver “Alarmes mín./máx. sensores”
Alarme mín./máx.
entradas virtuais

Alarme máx. cloro combinado na piscina

Aumentar a quantidade de adição de água limpa. Verificar o filtro no circuito e, se
necessário, aumentar a quantidade de agente floculante/mistura/percurso de
reação. Se exceder muito os valores, verifique se o sistema de sensores funciona
corretamente e, se necessário, substitua grande parte da água da piscina.

Tab. 56: Eliminação de avarias EASYPRO
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Alarme Y sensores

Alarme máx/mín.
temperatura

Paragem externa

Lavagem do filtro

Pré-alarmes

Alarmes principais

Entradas digitais
(outras)

Submeter a serviço

Alarme Sensor deve
ser trocado

Alarme Calibração
sensor não o.k.

Manual de instruções

Possíveis causas

Medidas para eliminação

Tempo insuficiente para obter o valor
nominal

Aumentar o tempo do alarme Y.

Potência de dosagem insuficiente para
obter o valor nominal

Aumentar a potência de dosagem.

Dosagem com defeito

Reparar a dosagem para voltar a obter os valores nominais.

Mangueiras e tubos avariados dos
atuadores

Reparar mangueiras e tubos, bem como eliminar fugas.

Temperatura de água (de medição)
demasiado quente ou fria

Adaptar o aquecimento e trazer a temperatura para a correspondente faixa de
temperatura configurada.

Aquecimento/refrigeração com defeito

Reparar aquecimento/refrigeração.

A regulação da temperatura não funciona
Adaptar a histerese da saída digital no assistente de configuração.
bem
A potência do aquecimento/refrigeração
não é adequada ao processo

Adaptar aquecimento/refrigeração

Instalação parada externamente

Voltar a ativar a instalação.

Mensagem errada

Verificar as definições e, se necessário, reconfigurar no menu Entradas/Digital.
Observar a direção de comutação.

Instalação parada pelo enxaguamento do
Terminar enxaguamento do filtro.
filtro
Mensagem errada

Verificar as definições e, se necessário, reconfigurar no menu Entradas/Digital.
Observar a direção de comutação.

Recipiente está quase vazio*

Disponibilizar novo recipiente e preparar para a troca

Mensagem errada

Verificar as definições e, se necessário, reconfigurar no menu Entradas/Digital.
Observar a direção de comutação.

Tubo de aspiração avariado

Trocar tubo de aspiração.

Recipiente vazio*

Trocar recipiente.

Mensagem errada

Verificar as definições e, se necessário, reconfigurar no menu Entradas/Digital.
Observar a direção de comutação.

Tubo de aspiração avariado

Trocar tubo de aspiração.

A entrada digital (livremente configurável) foi liada

Se houver avaria, resolvê-la.

Direção de comutação mal configurada

Reconfigurar a direção de comutação no menu Entradas/Digital.

Submeter a serviço

Submeta o seu produto ao serviço e confirme a mensagem. Insira, se necessário,
uma nova data para o serviço com lembrete no menu Serviço.

Mensagem mal configurada

Confirmar mensagem e renovar registo no menu Serviço.

Sensor deve ser trocado

Trocar o sensor correspondente, confirmar mensagem e, se necessário, definir
uma nova mensagem no menu Serviço.

Mensagem mal configurada

Confirmar mensagem e renovar registo no menu Serviço.

O sensor não está bem ajustado

Verificar todas as condições ambiente. Reajustar sensor (ver cap. 11.6 “Ajustar”
na página 45). Se não conseguir ajustar o sensor, troque-o.

Sistema eletrónico de entrada avariado

Trocar sistema eletrónico de entrada.
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Alarme/Mensagem

Alarme Calibração da
temperatura não o.k.

Alarme Calibração da
saída não o.k.

Relatório da troca do
sensor
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Possíveis causas

Medidas para eliminação

O sensor da temperatura está mal
calibrado

Voltar a sincronizar a temperatura no menu Ajuste > Temperatura.

Sensor avariado

Trocar sensor de temperatura,

Nenhum sensor de temperatura ligado

Desativar medição de temperatura no menu Entradas > Temperatura.

Uma saída não está calibrada

Ajustar saída no menu Ajuste > Saídas.

Função de regulação mal ajustada

No assistente de configuração, definir a função de saída, p. ex. do servomotor 20
mA para a saída constante 20 mA.

Atuador avariado

Reparar ou trocar atuadores ligados.

O sensor tem de ser trocado/submetido a Trocar sensor. Se necessário, inserir uma nova data de serviço com lembrete no
manutenção
menu Serviço
Mensagem mal configurada

Confirmar mensagem e renovar registo no menu Serviço.

Atribuição da falta de
água de medição

Atribuição errada das entradas digitais

O regulador espera pelo menos a configuração de uma entrada de falta de água
de medição. Esta tem de ser reutilizada por cada regulador ajustado no menu
Regulador > Comportamentos de alarme.

Atribuição paragem
externa

Atribuição errada das entradas digitais

O regulador espera pelo menos a configuração de uma entrada de paragem externa. Esta tem de ser reutilizada por cada regulador ajustado no menu Regulador > Comportamentos de alarme.

Atribuição pré-alarme

Atribuição errada das entradas digitais

As entradas digitais para o pré-alarme não correspondem ás mensagens selecionadas no menu Regulador > Ação do alarme. Corrija a atribuição.

Atribuição do alarme
principal

Atribuição errada das entradas digitais

As entradas digitais para o alarme principal não correspondem ás mensagens
selecionadas no menu Regulador > Ação do alarme. Corrija a atribuição.

Comutação do valor
nominal

Os valores nominais são ligados através
de uma entrada digital.

-
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15 Endereços Modbus

Escrever

Endereço

Ler

No caso de uma DOUBLE WORD, a HIGH WORD é transferida primeiro! Uma representação hexadecimal é apresentada com um “0x” no início.

Descrição

Explicação

Dados não relacionados com canal.
4

x

Tipo de produto + Variante

0x0500 + (número de canais -1)
Ou seja, um regulador de canal único tem a identificação: 0x0500.

6–8

x

Versão do software

Transferência: caracteres ASCII
p. ex., 102 é a versão de software V1.02

10 – 11

x

Horas de serviço

13

x

Versão de hardware

1450

X

1451

X

1452

X

1453

Estado cloração elevada

0 = Não em funcionamento
1 = Funcionamento

Valor nominal da cloração elevada ativo

0 = Valor nominal normal
1 = Valor nominal cloração elevada

X

Valor nominal da cloração elevada

2 dígitos após vírgula

X

X

Tempo de retenção

HIBYTE = Horas
LOBYTE = Minutos

1454

X

X

Supressão de alarmes

HIBYTE = Horas
LOBYTE = Minutos

1455

X

Tempo de execução do tempo de retenção

Segundos

1456

X

Tempo de execução da cloração elevada

Segundos

1490

X

Estado aditivo

0 = Paragem
1 = Funcionamento

1491

X

Valor de ajuste do aditivo

500 = 50,0 %

1502

X

Valores nominais da regulação da temperatura

500 = 50,0 °C

Número de série

As informações são um carácter ASCII no HIGH BYTE e um no LOW
BYTE.
Número de série: 123456 é então transferido
Endereço 2000: 0x3132
Endereço 2001: 0x3334
Endereço 2002: 0x3536
transmitido

2000 – 2002

x

X

X

X

2003

x

Estado entradas digitais

Exibe a lógica dos terminais (não a função de software configurada).
Os bits individuais estão diretamente atribuídos aos terminais de
entrada.
Exemplo: 0x01 significa que a primeira entrada digital (terminal
21 + 22) é acionada.

2004

x

Estado saídas digitais

Os bits individuais dos módulos de saída.
Exemplo: 0x03 significa que o relé superior ou o optoacoplador
superior do segundo módulo de saída (a partir de cima) está ativo.
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Descrição

Explicação

Nome do produto

No máximo, 20 caracteres
Atenção!
Na análise, deve-se parar no primeiro zero (fim do string).
As letras individuais podem ser encontradas no HIGH BYTE e LOW
BYTE de cada endereço. Assim “GW” corresponde a:
Endereço 2008 = 0x4757
Endereço 2009 = 0x00??
Os pontos de interrogação são indefinidos.
Neste caso, todos os outros endereços enviam valores indefinidos.

Dados relacionados com a entrada. Para cada uma das 1 a 4 entradas, são mantidos 20 endereços. O espaço de endereçamento das
entradas começa em 2020, 2040, 2060 e 2080, respetivamente.
n 1 = pH
n 2 = Redox
n 3 = Cloro livre
n 4 = Cloro total
n 5 = Dióxido de cloro
n 6 = Bromo
n 7 = Clorito
n 8 = Peróxido de hidrogénio

2020

x

Fluido

n 9 = Ozono
n 10 = Ácido brómico
n 11 = Fluoreto
n 12 = Salinidade
n 13 = Condutividade
n 14 = Corrente
n 15 = Temperatura
n 16 = Neutro (0 – 100%)
n 254 = Entrada livre
n 255 = Nenhum tipo

2021 – 2022

2023

x

x

Valor de medição

Unidade

Número de dígitos após vírgula, ver unidade (4 Byte signed int).
Número

Unidade

Dígitos após vírgula

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

mA
µA
ppm
mg/l
µS/cm
mS/cm
%
mV
pH
min
s
mV/pH
Impulsos/min
Fahrenheit
Celsius

2
1
2
2
2
2
2
1
2
0
0
1
0
1
1
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Descrição

Explicação
n 0 = Sensor 1
n 1 = Sensor 2
n 2 = Sensor 3
n 3 = Sensor 4

2024

x

n 4 = Entrada virtual 1

A entrada atribuída do regulador

n 5 = Entrada virtual 2
n 6 = Entrada virtual 3
n 7 = Entrada virtual 4
n 8 = Temporizador

x

2025

x

Saída de ajuste Y (regulação ativa)
x

Saída de ajuste Y (somente operação manual)

500 = 50,0 % (2 Byte signed int)

x

Saída de ajuste 2 Y2 (regulação ativa)

x

x

Saída de ajuste 2 Y2 (somente operação
manual)

2027 – 2028

x

x

Valor nominal 1

Número de dígitos após vírgula, ver unidade (4 Byte signed int).

2029 – 2030

x

x

Valor nominal 2

Se a regulação de 2 lados estiver ativa (4 Byte signed int).

2031

x

x

Xp

Número de dígitos após vírgula, ver unidade (2 Byte unsigned int).

2032

x

x

Tv

Tempo de retenção em segundos (2 Byte unsigned int).

2033

x

x

Tn

Tempo de reajuste em segundos (2 Byte unsigned int).

2034

x

x

Alarme mínimo e máximo

Escrever:
0 = Confirmar alarme

Ler:
Bit 0 = Está presente um alarme mínimo
Bit 1 = Está presente um alarme máximo

2035

x

x

Alarme Y

Escrever:
0 = Confirmar alarme

Ler:
Bit 0 = Alarme Y não está presente
Bit 1 = Alarme Y está presente

2036

x

x

Modo manual

Bit 0: Modo manual ligado
Bit 1: Descida (no caso de regulação de 2 lados)

2026

500 = 50,0 % (2 Byte signed int)
Segundo lado se a regulação de 2 lados estiver ativa.

Dados relacionados com a entrada das entradas virtuais. Para cada uma das 1 a 4 entradas, são mantidos 20 endereços. O espaço de
endereçamento das entradas virtuais começa em 2100, 2120, 2140 e 2160, respetivamente.

2100

x

Cálculo

0 = Desligado, sem cálculo
1 = Medição do valor diferencial
2 = Cloro combinado
3 = Cloro ativo

2101 – 2102

x

Valor de medição

Número de dígitos após vírgula, ver unidade (4 Byte signed int).
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Descrição

Explicação

Unidade

Número

Unidade

Dígitos após vírgula

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

mA
µA
ppm
mg/l
µS/cm
mS/cm
%
mV
pH
min
s
mV/pH
Impulsos/min
Fahrenheit
Celsius

2
1
2
2
2
2
2
1
2
0
0
1
0
1
1

n 0 = Sensor 1
n 1 = Sensor 2
n 2 = Sensor 3
n 3 = Sensor 4

2104

x

A entrada atribuída do regulador

n 4 = Entrada virtual 1
n 5 = Entrada virtual 2
n 6 = Entrada virtual 3
n 7 = Entrada virtual 4
n 8 = Temporizador

2105

x
x

Saída de ajuste Y (regulação ativa)
x

Saída de ajuste Y (somente operação manual)

500 = 50,0 % (2 Byte signed int)

x

Saída de ajuste 2 Y2 (regulação ativa)

x

x

Saída de ajuste 2 Y2 (somente operação
manual)

2107 – 2108

x

x

Valor nominal 1

Número de dígitos após vírgula, ver unidade (4 Byte signed int).

2109 – 2110

x

x

Valor nominal 2

Se a regulação de 2 lados estiver ativa (4 Byte signed int).

2111

x

x

Xp

Número de dígitos após vírgula, ver unidade (2 Byte unsigned int).

2112

x

x

Tv

Tempo de retenção em segundos (2 Byte unsigned int).

2113

x

x

Tn

Tempo de reajuste em segundos (2 Byte unsigned int).

2114

x

x

Alarme mínimo e máximo

Escrever:
0 = Confirmar alarme

Ler:
Bit 0 = Está presente um alarme mínimo
Bit 1 = Está presente um alarme máximo

2115

x

x

Alarme Y

Escrever:
0 = Confirmar alarme

Ler:
Bit 0 = Alarme Y não está presente
Bit 1 = Alarme Y está presente

2116

x

x

Modo manual

Bit 0: Modo manual ligado
Bit 1: Descida (no caso de regulação de 2 lados)

2106

500 = 50,0 % (2 Byte signed int)
Segundo lado se a regulação de 2 lados estiver ativa

Outros dados não relacionados com canal.
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2220 – 2223

x

Escrever

Endereço

Ler
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Descrição

Explicação

Saídas analógicas 1 – 4

421 = 4,21 mA (2 Byte signed int)

Estado alarme 1
2225

x

Se o bit estiver definido, o alarme ou a
mensagem associado/a está ativo/a.

Estado alarme 2
2226

x

Manual de instruções

Se o bit estiver definido, o alarme ou a
mensagem associado/a está ativo/a.

Mensagem ou alarme

Bit

Erro do sensor 1
Erro do sensor 2
Erro do sensor 3
Erro do sensor 4
Sensor 1 Alarme máximo
Sensor 2 Alarme máximo
Sensor 3 Alarme máximo
Sensor 4 Alarme máximo
Virtual 1 Alarme máximo
Virtual 2 Alarme máximo
Virtual 3 Alarme máximo
Virtual 4 Alarme máximo
Sensor 1 Alarme mínimo
Sensor 2 Alarme mínimo
Sensor 3 Alarme mínimo
Sensor 4 Alarme mínimo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mensagem ou alarme

Bit

Virtual 1 Alarme mínimo
Virtual 2 Alarme mínimo
Virtual 3 Alarme mínimo
Virtual 4 Alarme mínimo
Regulador 1 Alarme Y
Regulador 2 Alarme Y
Regulador 3 Alarme Y
Regulador 4 Alarme Y
Temperatura 1 Alarme máximo
Temperatura 2 Alarme máximo
Temperatura 3 Alarme máximo
Temperatura 4 Alarme máximo
Temperatura 1 Alarme mínimo
Temperatura 2 Alarme mínimo
Temperatura 3 Alarme mínimo
Temperatura 4 Alarme mínimo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Descrição

Explicação
Mensagem ou alarme

Bit

Comutação do valor nominal
Falta de água de medição
Paragem externa
Pré-alarme 1
Pré-alarme 2
Pré-alarme 3
Pré-alarme 4
Alarme principal 1
Alarme principal 2
Alarme principal 3
Alarme principal 4
Entrada digital 1
Entrada digital 2
Entrada digital 3
Entrada digital 4
Entrada digital 5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mensagem ou alarme

Bit

Entrada digital 6
Entrada digital 7
Entrada digital 8
Sensor 1 Ajuste não ok
Sensor 2 Ajuste não ok
Sensor 3 Ajuste não ok
Sensor 4 Ajuste não ok
Temperatura 1 Ajuste não ok
Temperatura 2 Ajuste não ok
Temperatura 3 Ajuste não ok
Temperatura 4 Ajuste não ok
Saída 1 Ajuste não ok
Saída 2 Ajuste não ok
Saída 3 Ajuste não ok
Saída 4 Ajuste não ok
Necessidade de próximo serviço de
assistência

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mensagem ou alarme

Bit

Se o bit estiver definido, o alarme ou a
mensagem associado/a está ativo/a.

Necessidade de substituição de
sensor 1
Necessidade de substituição de
sensor 2
Necessidade de substituição de
sensor 3
Necessidade de substituição de
sensor 4

0
1
2
3

235 = 23,5 °C

Estado alarme 3
2227

x

Se o bit estiver definido, o alarme ou a
mensagem associado/a está ativo/a.

Estado alarme 4
2228

x

Se o bit estiver definido, o alarme ou a
mensagem associado/a está ativo/a.

Estado alarme 5
2229

x

2235

x

Entrada de temperatura 1

2236

x

Entrada de temperatura 2

2237

x

Entrada de temperatura 3

2238

x

Entrada de temperatura 4

No caso de temperatura inativa, o retorno é -10000
(2 Byte signed int)
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16 Nota relativamente à conformidade UE
EASYPRO
A estação de medição de água EASYPRO não está abrangida pelo âmbito
de aplicação da diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE.
A estação de medição de água EASYPRO está abrangida pelo âmbito de
aplicação da diretiva relativa aos equipamentos sob pressão 2014/68/UE.
Os valores mencionados a seguir não excedem os valores limite de acordo com o n.º 1 do artigo 4.º. Este é o motivo pelo qual a estação de medição de água EASYPRO é dimensionada e fabricada em conformidade
com as boas práticas de engenharia aplicáveis. De acordo com o n.º 3 do
artigo 4.º, a EASYPRO não pode estar identificada com uma marcação CE
enquanto equipamento sob pressão, não podendo ser emitida uma declaração de conformidade UE.

Designação de um produto:

Estação de medição de água

Tipo:			

EASYPRO

Nível de pressão:		

PN6

Diâmetro nominal:		

<DN20

Temperatura máxima:

65 °C

Fluido:			Água (H2O)
A estação de medição de água EASYPRO satisfaz todos os requisitos da
diretiva relativa aos equipamentos sob pressão 2014/68/UE.
O regulador eletrónico montado na estação de medição de água
EASYPRO está identificado com uma marcação CE e possui uma declaração de conformidade UE própria.
Fabricante e comerciante da estação de medição de água EASYPRO é a
empresa:
Lutz-Jesco GmbH / Am Bostelberge 19 / 30900 Wedemark / Germany
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17 Declaração UE de conformidade TOPAX® MC

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations
due to the concept and design of the version sold by us.
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.
(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation.
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.
(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a continuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación.
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.
(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas.
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.
Bezeichnung des Gerätes:

Mehrkanalregler

Description of the unit:

Multi-Channel Controller

Désignation du matériel:

Régulateur multi-canaux

Descripción de la mercancía:

Controlador multi canal

Designação do aparelho:

Controlador multi-canal

Typ:
Type:

TOPAX MC

EU-Richtlinien:
EU directives:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU
Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

DIN EN ISO 12100:2011-03
DIN EN 61000-4-2:2009-12
DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
DIN EN 61000-4-4:2012
DIN EN 61000-4-5:2014
DIN EN 61000-4-6:2014-08
DIN EN 61000-4-11:2005-02
DIN EN 61000-6-2:2016-05
DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 55016-2-3:2010 + A1:2010

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Lutz-Jesco GmbH

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.03.2019
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18 Carta de não objeção
Carta de não objeção
Vimos por este meio entregar-lhes o seguinte aparelho doseador para reparação:
Aparelho e modelo:.......................................................................

N.º artigo:.................................................................................

N.º encomenda: ............................................................................

Data de entrega:.......................................................................

Motivo da reparação: .................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Substância a transportar
Designação:..................................................................................

Irritante:

Sim

Não

Propriedades: ...............................................................................

Corrosivo:

Sim

Não

Vimos por este meio assegurar que o aparelho foi totalmente limpo por dentro e por fora antes de enviado e que não contém substâncias
químicas, biológicas e radioactivas prejudiciais à saúde, nem se evacuaram óleos do mesmo.
Se forem necessárias mais acções de limpeza por parte do produtor, assumiremos os custos das mesmas.
Vimos por este meio assegurar que as indicações mencionadas estão correctas e completas e que o envio foi efectuado de acordo com
as prescrições legais.

Empresa / endereço:.....................................................................

Telefone: ..................................................................................

.....................................................................................................

Telefax: ....................................................................................

.....................................................................................................

Email:.......................................................................................

N.º de cliente: ...............................................................................

Pessoa de contacto: .................................................................

Data, Assinatura, Carimbo: ...........................................................
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19 Pedido de aplicação da garantia
Pedido de aplicação da garantia
È favor fotocopiar e enviar com o aparelho!
No caso de avaria do aparelho dentro do período de garantia, solicitamos a devolução do mesmo limpo, com o formulário de garantia
totalmente preenchido.
Remetente
Empresa: ................................................................................................................. N.º tel.: .................................. Data:...........................
Endereço: ...................................................................................................................................................................................................
Pessoa de contacto:....................................................................................................................................................................................
N.º encomenda do fabricante: ................................................................................. Data de entrega: ........................................................
Modelo do aparelho: ............................................................................................... N.º de série: ...............................................................
Capacidade nominal /pressão nominal:.......................................................................................................................................................
Descrição da avaria: ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Condições de utilização do aparelho
Local de utilização/Designação do equipamento: ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Acessórios eventualmente usados: .............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Colocação em funcionamento (Data): ..........................................................................................................................................................
Tempo de marcha (horas de funcionamento aprox.):...................................................................................................................................
É favor indicar as características da instalação e anexar um esquema simples com as indicações do material, do diâmetro, do comprimento e da altura.
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