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1- DETECTANDO 1 DISPOSITIVO EM SUA ENTRADA 
 
1-) Pressione a tecla  OK , entrando no Main Menu. 

  
 
2-) Com a tecla  seta para baixo  e selecione a opção MultiCONT config., 
pressione a tecla OK 
 
3-) Escolha a opção Dev detect e pressione a tecla OK, aparecerá a seguinte 
mensagem: Scanning HART line Device (Device irá variar de 0 até 15, pois o 
MultiCONT estará rastreando os sensores conectados nele), aparecerá a tela 
Detected DEV: 

 
 
4-) Para adicionar o sensor ao MultiCONT pressione a tecla seta para baixo e 
logo em seguida a tecla seta para direita a palavra SAVE tem que ficar 
abaixo do sensor a ser adicionado, conforme figura: 

 
 
5-) Selecione a palavra SAVE e pressione a tecla OK , aparecerá a seguinte 
tela: 

 
 
6-) Pressione a tecla OK.  
 
2- DETECTANDO 2 DISPOSITIVO EM SUA ENTRADA 
 
NOTA: Esse procedimento só é válido para modelo de MultiCONT com 2 
canais ou mais. 
OBS: Ligar um sensor de cada vez no MultiCONT. Após ligar o primeiro 
sensor, realizar o procedimento abaixo. 
1-) Pressione a tecla OK, entrando no Main Menu. 

 
 

 
2-) Com a tecla seta para baixo selecione a opção MultiCONT config., 
pressione a tecla OK 
3-) Escolha a opção Dev detect e pressione a tecla OK, aparecerá a seguinte 
mensagem: Scanning HART line Device (Device irá variar de 0 até 15, pois o 
MultiCONT estará rastreando os sensores conectados nele), aparecerá a tela 
Detected DEV: 

 
 
4-) Para adicionar o sensor ao MultiCONT pressione a tecla seta para baixo e 
logo em seguida a tecla seta para direita a palavra SAVE tem que ficar 
abaixo do sensor a ser adicionado, conforme figura: 

 
 
5-) Selecione a palavra SAVE e pressione a tecla OK, aparecerá a seguinte 
tela: 
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6-) Pressione a tecla OK.  
 
7-) Volte para a tela Main Menu usando a tecla ESC e pressione a tecla OK 
na opção Devices, onde aparecerá a seguinte tela: 

 
O símbolo “�” significa que o sensor esta na rede, mais não está ativado. 
 
8-) Escolha o sensor a ser ativado usando as teclas para cima e para baixo, 
após selecionar o sensor pressione a tecla para direita, aparecerá a seguinte 
tela: 

 
9-) Pressione a tecla OK, aparecerá a seguinte tela: 

 
 
10-) Pressione a tecla OK em cima da opção POLLING ANDDRESS e 
coloque o valor 01, pressione a tecla OK para salvar.  
 
11-) Volte para a tela Main Menu usando a tecla ESC. 
 
12-)  Após realizar a programação do primeiro sensor. Retire o mesmo, 
coloque o segundo sensor e repetir o procedimento do 1 ao 9. 
 
13-) Pressione a tecla OK em cima da opção POLLING ANDDRESS e 
coloque o valor 02, pressione a tecla OK para salvar.  
 
14-) Volte para a tela Main Menu usando a tecla ESC. 
 
NOTA: APÓS TER SIDO PROGRAMADO OS DOIS SENSORES A LIGAÇÃO 
ELETRICA DEVERA SER FEITA DA SEGUINTE MANEIRA: 
Os dois fios brancos no borne 26 
Os dois fios marrons no borne 27 
Os dois fios pretos no borne 28. 
 
3- CONFIGURAÇÃO DO MULTICONT 
 
1-) Na tela Main Menu pressione a tecla OK na opção Devices, onde 
aparecerá a seguinte tela: 

 
O símbolo “�” significa que o sensor esta na rede, mais não está ativado. 
    
 2-) Escolha o sensor a ser ativado usando as teclas para cima e para baixo, 
após selecionar o sensor pressione a tecla para direita, aparecerá a seguinte 
tela: 

 
3-) Pressione a tecla OK, aparecerá a seguinte tela: 

 
 
4-) Pressione a tecla OK em Remote Programme.  
 
5-) Escolha a opção Parameters e pressione a tecla OK (entrando nos 
parâmetros do sensor utilizado ou conectado). 
 
3.1- CONFIGURAÇÃO DO MULTICONT PARA NÍVEL 
 
Para configurar o MultiCONT para nível é necessário alterar os seguintes 
parâmetros de acordo com a sua aplicação: 
P00, P01, P02 e P04. 
OBS: Para alterar os parâmetros, pressione a tecla OK no parâmetro 
selecionado, utilizando as teclas para direita, para esquerda, para cima e 
para baixo para alterar o valor do parâmetro, depois de alterado pressione a 
tecla OK. Pressione a tecla para baixo para acessar o próximo parâmetro. 
 
Exemplo de configuração do MultiCONT com SPA-390-4 para nível: 
 
Tamanho do tanque: 4 metros 
Nível do tanque: 4 metros 
P00: 000  (Parâmetro da aplicação / Unidade de engenharia) 
P01: 11    (Modo de medição)            
P02: 000  (Unidades de cálculo) 
P04: 4,00 (Distância da base do sensor até o fundo do tanque) 
 
Outro exemplo: 
Tamanho do tanque: 4 metros 
Nível do tanque: 3 metros 
 
P00: 000  (Parâmetro da aplicação / Unidade de engenharia) 
P01: 11    (Modo de medição)            
P02: 000  (Unidades de cálculo) 



 

 

NIVETEC  -  Controlador Universal –  MutiCONT PEC-100-X                                                                                                                                                      Pág. 3 de 5 
 
GuiaRapido_MULTICONT_R0 
 

 
P04: 4,00 (Distância da base do sensor até o fundo do tanque) 
 
Depois de configurar todos os parâmetros do sensor. Pressione a tecla ESC 
até aparecer a seguinte tela: 

 
Nesta tela o equipamento já está medindo. 
 
3.2- CONFIGURAÇÃO DO MULTICONT PARA VAZÃO 
 
Para configurar o MultiCONT para vazão é necessário alterar os seguintes 
parâmetros de acordo com a sua aplicação: 
P00, P01, P02, P04, P10, P11 e P40 até 45. 
OBS: Para alterar os parâmetros, pressione a tecla OK no parâmetro 
selecionado, utilizando as teclas para direita, para esquerda, para cima e 
para baixo para alterar o valor do parâmetro, depois de alterado pressione a 
tecla OK. Pressione a tecla para baixo para acessar o próximo parâmetro. 
 
Exemplo de configuração do MultiCONT para vazão utilizando uma calha 
PARSHALL convencional: 
 
Unidade de medida: M3/H                            
Vazão: 0 à 200 M3/H 
Principio de medição: Calha PARSHALL convencional 
Dimensões da calha: 3” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P00: 000    (Parâmetro da aplicação / Unidade de engenharia) 
P01: 15      (Modo de medição)    
P02: 200    (Unidades de cálculo)   
P04: 1,00   (Distância da base do sensor até o fundo do calha)  
P40: 09      (Tipo de calha ou vertedouro)     
P42: 0,075 (Diâmetro da calha) 
P46: 1,00   (Distância da base do sensor até o fundo do calha) 
 
Outro exemplo, mais utilizando um vertedouro perfil degrau: 
 
Unidade de medida: M3/H 
Vazão: 0 à 400 M3/H 
Principio de medição: Vertedouro perfil degrau 
Dimensões do vertedouro: 13” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P00: 000    (Parâmetro da aplicação / Unidade de engenharia) 
P01: 15      (Modo de medição)            
P02: 200    (Unidades de cálculo) 
P04: 2,00   (Distância da base do sensor até o fundo do vertedouro) 
P40: 14      (Tipo de calha ou vertedouro) 
P42: 0,330 (Diâmetro do vertedouro) 
P46: 2,00   (Distância da base do sensor até o fundo do vertedouro) 
 
3.2.1- CONFIGURAR O MULTICONT PARA APARECER A TOTALIZAÇÃO 
 
1-) Pressione a tecla OK, entrando no Main Menu. 
2-) Com a tecla seta para baixo selecione a opção MultiCONT config., 
pressione a tecla OK. 
3-) Escolha a opção List Display e pressione a tecla OK, aparecerá a palavra 
Source, pressione a tecla OK, aparecerá o modelo do sensor, pressione a 
tecla OK. 
 
4-) Com a seta para baixo selecione a opção TOT 1 e pressione a tecla seta 
para direita para habilitar essa função.  
5-) Repita o mesmo procedimento para a opção TOT 2. 
6-) Pressione a tecla ESC até voltar para o menu MultiCONT config. 
7-) Com a seta para baixo selecione a opção HART e pressione a tecla OK. 
8-) Escolha a opção Command set e pressione a tecla OK. Aparecera o 
modelo do sensor, pressione a tecla OK. 
9-) Com seta para baixo selecione a opção NIV 129 e pressione a tecla seta 
para direita. 
10-) Pressione a tecla ESC até o menu de leitura e pronto o equipamento esta 
configurado. 
 
3.2.2- COMO RESETAR A TOTALIZAÇÃO DO MULTICONT 
 
1-) Entre no menu Remote program, conforme passos descritos acima. 
2-) Pressione a tecla OK. 
3-) Com a seta para baixo selecione a opção Clear TOT1 
4-) Pressione a tecla OK 
 
3.3- CONFIGURAÇÃO DO MULTICONT PARA VOLUME 
 
Para configurar o MultiCONT para volume é necessário alterar os seguintes 
parâmetros de acordo com a sua aplicação: 
P00, P01, P02, P04, P10, P11 e P40 até 45. 
OBS: Para alterar os parâmetros, pressione a tecla OK no parâmetro 
selecionado, utilizando as teclas para direita, para esquerda, para cima e 
para baixo para alterar o valor do parâmetro, depois de alterado pressione a 
tecla OK. Pressione a tecla para baixo para acessar o próximo parâmetro. 
 
Exemplo de configuração do MultiCONT para volume utilizando um tanque 
cilíndrico vertical com fundo cônico e 4-20 mA: 
 
Tamanho do tanque: 3,00 metros           
Tamanho do cone: 1,00 metro 
Largura do tanque: 1,50 metros              
Largura do cone: 500 centímetro 
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P00: 000    (Parâmetro da aplicação / Unidade de engenharia) 
P01: 13      (Modo de medição)            
P02: 200    (Unidades de cálculo) 
P04: 3,00   (Distância da base do sensor até o fundo do tanque) 
P40: 01      (Modelo do tanque) 
P41: 1,50   (Largura do tanque) 
P43: 1,00   (Tamanho do cone)  
P44: 0,500 (Largura do cone) 
 
 
Outro exemplo, utilizando um tanque cilíndrico vertical com fundo esférico: 
 
Tamanho do tanque: 4 metros 
Largura do tanque: 2 metros 
Unidade de medida: M3/H 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P00: 000    (Parâmetro da aplicação / Unidade de engenharia) 
P01: 13      (Modo de medição)            
P02: 200    (Unidades de cálculo) 
P04: 4,00   (Distância da base do sensor até o fundo do tanque) 
P40: 00      (Modelo do tanque) 
P41: 2,00   (Largura do tanque) 
 
4- CONFIGURAÇÃO DA SAÍDA DE CORRENTE DO MULTICONT 
 
1) Pressione a tecla OK. 
2) Selecione com a tecla seta para baixo a opção Current outs e pressione a 
tecla OK. 
3) Para habilitar a saída de corrente pressione a tecla seta para direita (o 
quadrado ao lado irá ficar preto). 
4) Pressione a tecla OK em cima da saída habilitada. 
5) Pressione a tecla Ok em cima da opção program 
6) Pressione a tecla OK em cima da opção source 
7) Pressione a tecla seta para direita até aparecer um sinal de + 
8) Pressione a tecla ESC. 
9) Pressione a tecla OK em cima da opção Function 
10) Com a tecla seta para direita habilitar a opção variável 
11) Pressione a tecla ESC. 
12) Pressione a tecla OK em cima da opção parâmetros 
Aparecerá a seguinte opção CP1, CP2 e CP3. 
Em CP1: Colocar o valor mínimo de medição 
Em CP2: Colocar o valor máximo de mediçãoV 
 
Feito isso, pressione a tecla Esc até voltar para a tela de indicação. 
 
5- CONFIGURAÇÃO DA SAÍDA DO RELÊ DO MULTICONT 
 
1-) Pressione a tecla OK na tela de medição, entrar em MAIN MENU. 
2-) Com a tecla seta para baixo selecione a opção RELAYS e pressione a 
tecla OK. 

 
3-) Pressione a tecla seta para direita para habilitar o rele (o quadrado do 
lado rele ira ficar preenchido). 

 
4-) Pressione OK em cima do rele habilitado. 
5-) Pressione a tecla OK em cima da opção PROGRAM. 
6-) Pressione a tecla OK em cima da opção SOURCE. Aparecerá a seguinte 
tela. 

 
7-) Pressione a tecla seta para direita em cima do modelo de instrumento 
que você esta usando. (O quadrado ao lado do modelo do instrumento ira 
aparecer um sinal de +) 

 
8-) Pressione a tecla ESC e com a tecla seta para baixo selecione a opção 
FUCTION. 
9-) Com seta para baixo ou seta para cima selecione a opção HYST. e 
pressione a tecla seta para direita. (O quadrado ao lado deve ficar 
preenchido). 
10-) Pressione a tecla ESC. 
11-) Com a tecla seta para baixo selecione a opção PARAMETER e 
pressione a tecla OK. 
12-) Irar aparecer a seguinte tela: 

 
 
Em RP1: Deve ser colocado o valor referente a nível, volume ou vazão em 
que a bomba ira ligar. 
Em RP2: Deve ser colocado o valor referente a nível, volume ou vazão em 
que a bomba ira desligar. 
Em RP3: Deve ser deixado o valor 0. 
 
13-) Após essa configuração deve ser pressione a tecla ESC até volta para a 
tela de medição. 
 
6- CONFIGURAÇÃO DA SAÍDA DO RELÊ DO MULTICONT PARA 
OTIMIZAÇÂO DE BOMBAS 
 
1-) Pressione a tecla OK na tela de medição, entrar em MAIN MENU. 
2-) Com a tecla seta para baixo selecione a opção RELAYS e pressione a 
tecla OK. 
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3-) Pressione a tecla seta para direita para habilitar o rele (o quadrado do 
lado rele ira ficar preenchido). 

 
Obs: Habilitar o numero de rele com o mesmo numero de bombas a ser 
otimizada.(3 bombas, 3 reles). 
4-) Pressione OK em cima do rele1 habilitado. 
5-) Pressione a tecla OK em cima da opção PROGRAM. 
6-) Pressione a tecla OK em cima da opção SOURCE. Aparecerá a seguinte 
tela. 

 
7-) Pressione a tecla seta para direita em cima do modelo de instrumento 
que você esta usando. (O quadrado ao lado do modelo do instrumento ira 
aparecer um sinal de +) 

 
8-) Pressione a tecla ESC e com a tecla seta para baixo selecione a opção 
FUCTION. 
9-) Com seta para baixo ou seta para cima selecione a opção ALT.S e 
pressione a tecla seta para direita. (O quadrado ao lado deve ficar 
preenchido). 

 
10-) Pressione a tecla ESC. 
11-) Com a tecla seta para baixo selecione a opção PARAMETER e 
pressione a tecla OK. 
12-) Irar aparecer a seguinte tela: 

 
 
Em RP1: Deve ser colocado o valor de nível, vazão ou volume mínimo. 
Em RP2: Deve ser colocado o valor de nível, vazão ou volume onde a bomba 
devera intercalar. 
Em RP3: Deve ser deixado o valor 0. 
 
13-) Pressione a tecla ESC até retornar a tela dos reles habilitados: 

 
 
14-) Selecionar o rele 2 com seta para baixo e pressione a tecla OK. 
 
15-) Repita os passos 5,6,7,8,9,10 e 11 (após o passo 11 pule para o passo 
16) 
 
16-) Irar aparecer a seguinte tela: 

 
 
Em RP1: Deve ser colocado o valor de nível, vazão ou volume onde a bomba 
devera intercalar (Este valor tem que se o mesmo do RP2 do rele1). 
Em RP2: Deve ser colocado o valor de nível, vazão ou volume máximo. 
Em RP3: Deve ser deixado o valor 0. 
 
17-) Pressione a tecla ESC ate voltar para tela de medição. 
 
 

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