
 
 

CONTROLADOR MULTI-PARÂMETROS 

Série 8900  
 

APRESENTAÇÃO 

Controlador Multi-Parâmetros da Série 8900 leva o conceito de modularidade ao extremo. 
 
Projetado para campo, pode receber a combinação especificada por usuários de entradas, saídas e relés através 
de placas modulares simples de instalar. Configure o sistema selecionando dois, quatro ou seis canais de 
entrada que aceitam uma ampla variedade de sensores da linha GF-Signet, inclusive de outros fabricantes, 
através de um conversor de sinal de 4-20 mA. Para completar a sua unidade, escolha um módulo de potência 
com tensão de linha AC universal ou 12 a 24 VDC. 
 
Se mais recursos são necessários, saídas analógicas e módulos de relé estão disponíveis e são facilmente 
instalados. Além disso, o controlador da série 8900 suporta até quatro relés adicionais através de um módulo 
de relé externo. 
 
Existem outras características notáveis que o controlador 8900 oferece. Por exemplo, a entrada digital do 
Controlador Multi-Parâmetro 8900 permite cabeamentos mais longos e fiação simplificada, com o mínimo de 
interferência de ruído. A lógica avançada do relé permite aos usuários selecionarem até três fontes de medição 
para acionar um relé. Medições derivadas incluem diferença, soma, proporção, percentual de recuperação, 
percentual de rejeição, passagem percentual e BTU. O sistema de menus pode ser programado para exibir 
vários idiomas, incluindo Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano e Português. 

 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICA 

• Medidas de fluxo, pH, ORP, condutividade, pressão, nível de temperatura e oxigênio dissolvido; 
• Monitor com vários idiomas; 
• Invólucro 1/4 DIN; 
• Até 4 saídas analógicas; 
• Até 8 relés; 
• 12 a 24 VDC ou 100 a 240 VAC ± 10%, alimentação regulada; 
• Comunicação digital permite comprimentos estendidos de cabos e fiação fácil; 
• Aceita dispositivos de terceiros, 4 a 20 mA, quando usado com o 8058 conversor de sinal; 
• Disponível com 2 a 6 canais; 
• Cálculos de BTU simultâneos com Totalizadores de aquecimento e resfriamento por cálculo; 

 

 

APLICAÇÃO 

• Controle do sistema RO/DI; 
• Sistema de filtração; 
• Produção de Água Pura; 
• Desmineralizadores; 
• Processamento químico; 
• Acabamento de metal e plásticos; 
• Raspadores; 
• Adição Proporcional de Químico; 
• Torre de resfriamento e proteção da Caldeira; 
• Tratamento de água poluída; 
• Sistemas de Apoio à Vida animal aquática; 
• Tanque de Lavagem; 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


