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1- CONFIGURAÇÃO DO TRANSMISSOR 
 
1.1- Para entra no menu de calibração segure o botão parameter aparecerá a 
palavra “RUN” 
 
1.2- Gire o adjust aparecerá a palavra “VAL 4 mA”, solte o botão parameter.  
 
1.3- Nesse parâmetro deve ser inserido o valor de distância de 4 mA, segure 
o botão value, gire o adjust até chegar na distância desejada, solte o botão 
value. (A distância pode variar de 1.00 a 150.00 pés, o valor é incrementado 
de 0,25 em 0,25 pé). 
  
1.4- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra “VAL 20 
mA”, solte o botão parameter. 
 
1.5- Nesse parâmetro deve ser inserido o valor de distância de 20 mA, segure 
o botão value, gire o adjust até chegar na distância desejada, solte o botão 
value. (A distância pode variar de 1.00 a 150.00 pés, o valor é incrementado 
de 0,25 em 0,25 pé). 
 
1.6- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra “TRIM 4 
mA”, solte o botão parameter. 
 
1.7- Esse parâmetro é para corrigir a saída de 4 mA (ajuste fino), segure o 
botão value, gire o adjust até o valor ser ajustado (Variação de –20 a +20, o 
valor é incrementado de 1 em 1) 
 
1.8- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra “TRIM 20 
mA”, solte o botão parameter. 
 
1.9- Esse parâmetro é para corrigir a saída de 20 mA (ajuste fino), segure o 
botão value, gire o adjust até o valor ser ajustado (Variação de –20 a +20, o 
valor é incrementado de 1 em 1) 
 
1.10- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra “SING 
UPDT”, solte o botão parameter. 
1.11- Nesse parâmetro você terá duas opções continue e EOT. As duas 
opções está relacionadas com a saída de 4-20 mA, a opção continue estará 
enviando uma saída de 4-20 mA durante a descida e subida do pendulo e a 
opção EOT enviará uma saída de 4-20 mA quando o pendulo bate no nível. 
Para selecionar uma das duas opções, segure o botão value e gire o adjust 
até a opção desejada, solte o botão value. 
 
1.12- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra “ERR 
SIG”, solte o botão parameter. 
 
1.13- Esse parâmetro é usado para quando ocorrer um erro, você terá 3 
opções: 
NONE: Não habilitada. 
 
LESS 2 mA: Quando ocorrer algum erro no processo a saída de 4-20 mA vai 
ser < 2 mA. 
GTR 23 mA: Quando ocorrer algum erro no processo a saída de 4-20 mA vai 
ser > 23 mA. 
Para selecionar uma das 3 opções, segure o botão value e gire o adjust até a 
opção desejada, solte o botão value. 
 
1.14- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra “AUTO 
TIME”, solte o botão parameter. 
 
1.15- Esse parâmetro é para habilitar ou desabilitar o acionamento do pendulo 
utilizando o tempo interno do instrumento, segurando o botão value e girando 
o adjust você pode habilitar ou desabilitar (Off ou On) o tempo interno de 
acionamento, solte o botão value. 
 

1.16- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra “TM 
INTER”, solte o botão parameter. 
 
1.17- Esse parâmetro só é possível alterar se o auto time for habilitado, se o 
mesmo estiver habilitado insira o intervalo de tempo de acionamento do 
pendulo, tempo disponível é de 0,25 até 168,00 horas (o incremento é feito de 
25 em 25 minutos e 168,00 horas equivale a 1 semana). Para alterar o tempo 
segure o botão value e gire o adjust até o tempo desejado, solte o botão 
value. 
 
1.18- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra 
“CYCLIMIT”, solte o botão parameter. 
 
1.19- Esse parâmetro limita o pendulo até uma distância desejada, para 
alterar a distância segure o botão value e gire o adjust até o valor desejado, 
solte o botão value. 
 
1.20- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra 
“RLYMODE”, solte o botão parameter. 
 
1.21- Nesse parâmetro você terá 4 opções: 
CYC OPER: Relê será acionado quando o cyc operate for acionado. 
LO THRES: O relê será acionado quando o valor de nível for menor que o 
valor selecionado entre 1,00 a 150,00 pés no “RLY THRS”. 
HI THRES: O relê será acionado quando o valor de nível for maior que o valor 
selecionado entre 1,00 a 150,00 pés no “RLY THRS”. 
ERR DET: O relê será acionado quando detectar algum erro. 
Para selecionar uma das 4 opções, segure o botão value e gire o adjust até a 
opção desejada, solte o botão value. 
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1.22- Segure o botão parameter, gire o adjust aparecerá a palavra 
“RLYTHRS”, solte o botão parameter. 
 
1.23- Para selecionar o valor de trabalho do relê, segure o botão value e gire 
o adjust até o valor desejado, solte o botão value.  
 
OBS: Para sair do menu de calibração segure o botão parameter, gire o 
adjust até aparecer à palavra “RUN”, solte o botão parameter. 
 
Botão Manual start 
Realiza a leitura 
 
Botão Reset 
Reseta a programação 
 
Botão Up 
Sobe o pendulo 
 
Botão Down 
Desce o pendulo 
 
Sound (Start automático) 
 
Sound é um start para realizar uma leitura a longa distância podendo ser 
acionada por um software ou botão. 
Esse start pode ser alimentado com duas tensões para seu acionamento de 
98-265 Vca/DC (Vhi) ou de 20-55 Vca/DC (Vlo).  
Obs: Essa alimentação deve ser durante alguns segundos, só para acionar o 
pendulo. 
 
Lock out (Travamento do pendulo) 
 
Lock out serve para quando o tanque estiver no processo de enchimento e o 
pendulo estiver para descer, você pode ativa o lock out e o pendulo irá travar 
até você desativar o lock out, se o pêndulo já tiver começado a descer e for 
acionado o lock out, o pêndulo irá parar onde ele estiver e retornará para sua 
posição de origem até o lock out ser desabilitado. O lock out aciona com duas 
tensões 98-265 Vca/DC (Vhi) ou de 20-55 Vca/DC (Vlo). (Para desabilitar o 
lock out basta retirar a alimentação dos bornes). 
 
 

O GUIA RÁPIDO PODERÁ SER REVISADO SEM AVISO PRÉVIO 
GR#SILOPATROL-R0-07/11 
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