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Informação Importante de Segurança
• Leia e comprenda o manual de instruções antes de usar este produto.
• Esta unidade é projetada para para ser conectada a equipamento que pode ser perigoso a pessoas e propriedade 

se usado incorretamente.  Leia e comprenda os manuais de todos os equipamentos  associados e as instruções de 
segurança antes de utilizar este produto.

• Não remova o slot blindado do painel traseiro se os módulos não estiverem instalados.
•  Desenergize o instrumento antes de instalar as conexões de entrada e saída.
• Instalação das conexões deste produto deve ser feita por profi ssional qualifi cado.
• Não exceda as especifi cações publicadas no uso deste produto.
• Em caso de erro de comunicação ou perda de sinal:

• O relê será desativado.
• As saídas de corrente irão para 22.1 mA.
• As saídas de voltagem irão para 0 V.

3-8900.620

100 - 240VAC   

50-60Hz, 24VA MAX
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Para segurança adicional do operador, um adesivo indicador 
de energia (AC ONLY ou DC ONLY) é incluído no pacote com 
cada Módulo de Alimentação e deve ser aplicado na parte 
posterior do 8900 como ilustrado .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE 
SEGURANÇA
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1. Descrição
O Multi-Parâmetro 8900 leva ao extremo o conceito de modularidade.  Flexibilidade máxima é alcançada conectando os módulos 
em dois ou quatro canais de entrada, linha de tensão universal AC ou alimentação de 12 a 24 VCC, até quatro saídas analógicas 
e até quatro relês.  O controlador suporta até quatro relês adicionais, para um total de oito, através de módulos externos de relê.  A 
entrada versátil permite combinações de até quatro sensores com saída S3L incuindo pH, ORP, condutividade/resistividade, pressão, 
temperatura e nível.  Até dois dos quatro canais possíveis de entrada podem ser usados para qualquer combinação dos vários 
sensores de vazão com saída de frequência da +GF+ SIGNET.  Consulte a Seção 2 Compatibilidade para modelos de sensores e 
outros dispositivos disponíveis para uso com este controlador.

2. Compatibilidade

Modelos dos sensores e relês externos compatíveis com o 8900 
são identifi cados nas tabelas abaixo.

• Para sistemas de dois canais, combine com qualquer destes sensores.
• Para sistemas de quatro canais, combine com até quatro sensores com saída  S3L.  Até dois dos quatro canais podem ser usados 

para entrada de frequência. 
• Não é necessário selecionar os tipos de sensores ou relês externos antes de comprar as Unidades Base 8900. Todos os  

sistemas 8900 são completamente “fi eld commissionable”.
• Os relês externos opcionais conectam-se via S3L ao Módulo de Entrada/Saída, but do NOT consume a sensor input channel.
• Os sensores de pH e condutividade incluem sensores de temperatura.  Estas medições "secundárias" são consideradas pelo 

8900 com sensores separados no que diz respeito a funcionalidade do display, saída e relê, mas eles NÃO usam entrada de canal 
separados.
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3. Visão do Sistema

O sistema mais básico do 8900 consiste em uma Unidade Base, um módulo de Entrada e Saída e um Módulo de Energia.  
Saídas e relês são opcionais.  Cada item é pedido separadamente.  A variedade de confi gurações deste módulo é extraordinário.
Consulte a Seção 5 de Instalação e Funcionalidade Básica, e Informações para Pedidos para mais detalhes.

a. Unidade Base, necessária.
b. Painel Posterior apresentado instalado com blindagem no lugar para os módulos opcionais.  Não ha nenhum módulos plug-in 

instalados nesta apresentação.  
c. São necessárias entradas para os Módulos de Entrada e Saída.  Escolha um (1) para dois ou quatro canais de entrada.  Este 

módulo também é usado para Saídas Analógicas opcionais 1 e 2.
d. É necessário entrada para o Módulo de Energia.  Escolha uma (1) para conectar a unidade com linha de voltagem universal CA 

ou 12 a 24 VCC.
e. Entrada para um Módulo opcional de Saída.  Escolha Saídas Analógicas 3 e 4, ou nenhuma.
f. Entrada para um Módulo opcional de Relé.  Escolha relês 1 e 2, ou nenhum.
g. Entrada para outro Módulo opcional de Relé.  Escolha relês 3 e 4, ou nenhum.
h. Módulos de Relé Externo conectam-se via S3L™ ao Módulo de Entrada e Saída e são opcionais.
i. Os módulos plug-in deslizam na base da unidade em trilhos e são seguros no lugar pelo painel traseiro.  Trocas e "upgrades" 

podem ser feitas no campo a qualquer hora.
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Características Gerais:  
Confi gurabilidade: Modular (completely fi eld-commissionable)
Número de canais de entrada: 2 ou 4
Modelos de sensor compatíveis:
  Consulte a Seção 2 - Compatibilidade

Tipos de sinal de entrada:
S3L:  Série ASCII, TTL nível 9600 bps 
Frequência: Faixa:  0 a 1500 Hz    
  Precisão: 0.5% de leitura

Tipos de medição: Vazão, pH, ORP, Condutividade/  
   Resistividade, Pressão,    
   Temperatura, Nível

Medições derivadas: Soma, Diferença, Razão,
   % de recuperação, % de rejeição, %  
   de passagem 

Número de relês: Disponível em pares:  0, 2, 4, 6 ou 8   
  (Contato seco e/ou Estado Sólido)

Número de saídas analógicas:
   Disponível em pares:  
   (4) 4 a 20 mA ativo ou passivo e/ou 
   (2) 0 a 5/10 VCC

Invólucro e Display 
Classifi cação do Inv.: NEMA 4X/IP65 (apenas a face frontal)
Material da caixa:   PBT
Junta do painel:   Esponja de Silicone 
Janela:   Policarbonado revestido com
   poliuretano    

Teclado:  4 botões, altamente tátil e audível
  MoIde injetável com vedação de borracha de 
  silicone 
Display:  Alfanumérico 2 x 16 Back-lit
  Versões em LCD 
Tempo de atualização: 1 segundo

Brilho:  4 níveis de intensidade 
Contraste LCD: 4 ajustes

Faixas do display:
(Consulte as especifi cações do sensor para limites de medição 
atualizados)
pH:  0.00 a 15.00 pH
Temp. pH: -40 °C a 150 °C 
ORP:  -9999 a +9999 mV
Faixa de vazão: 0.0000 a 999999 unidades por segundo,   
  minuto, hora ou dia
Totalizador:   0.00 a 99999999 unidades
Condutividade:  0.0000 a 999990 S, mS, PPM & PPB (TDS),  
  k, M
Temp. Cond.: -99.9 °C a 250 °C 
Temperatura:   -99.9 °C a 999.9 °C 
Pressão:   -99.99 a 9999 psi, kPa, bar
Nível:    -99999 a 99999 m, cm, ft, in, %
Volume:  -99999 a 999999 cm3, m3, in3, ft3, gal, L, lb, kg, %
     
Características Elétricas:  
Alimetação (CA ou CC via Módulos de Alimentação)
CA Universal: 120  a 240 VCA ±10%, 50-60 Hz, 24 VA máx.
CC:    11 a 24 VCC ±10%, não regulado, 0.7A máx.
Saída de Energia para Sensores:
  5VCC até 40 mA total
Tipo de Terminal: 
  Grampo parafusado, removível através 
  dos módulos plug-in 

4. Especifi cações

Dimensões

100 - 240 V 
50/60 Hz, 20 VA 89 mm 

(3.5 in.) 

57 mm 
(2.5 in.) 

108 mm 
(4.25 in.) 

          

+  S3L   - +  S3L   -
OUTPUT 24VDC

+         -
AC INPUTINPUT PASS-THRU

L    N  

NC  COM  NO
RELAY C

NC  COM  NO
RELAY D

NC  COM  NO
RELAY A

NC  COM  NO
RELAY B

COM

Signet 3-8059 Relay Module
Test A

Test B

Test C

Test D

Relay A

Relay B

Relay C

Relay D
 LISTED
E171559®
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Saídas Analógicas
(via Módulos de Entrada e Saída e Módulos de Saída)
Qualquer e todas as saídas analógicas podem ser  livremente 
associadas a qualquer canal.
Saídas de 4 a 20 mA:
Os pontos fi nais são ajustáveis e reversíveis:
Default mín.:   4.0 mA; ajustável de 3.8 a 5.0 mA
Default máx.:   20.00 mA; ajustável de 19.0 a 21.0 mA
Modo de teste: Produz um sinal ajustável de 4 a 20 mA para
  verifi cação funcional de cada circuito de saída
Isolação:   Até 48 V CA/CC
Condição de erro: 22.1 mA
  (default se a fonte de saída não for 
  confi gurada)
Tempo de atualização:  100 mS
Precisão: ±32 μA sobre toda faixa operacional de   
  temperatura 
Resolução: 6 μA
Rejeição da Energia: ±1 μA/V   
Protegido contra curto circuito e inversão de polaridade 

4 a 20 mA passivo:
Voltagem:  12 a 24 VCC +/- 10%
Impedância Máx.:  250 ohms a 12 VCC 
   500 ohms a 18 VCC 
   750 ohms a 24 VCC 
4 a 20 mA ativo:
Impedância Máx:  650 ohms

Saída 0 a 5/10 VCC:
Faixa de saída: 0 a 5 VCC ou 0 a 10 VCC, selecionável via software
  Os pontos fi nais são ajustáveis e reversíveis:
Default mín: 0 VCC; programável de 0 a 0.5 VCC 
Default máx.:   5 VCC; programável de 
  4.5 a 5.5 VCC, ou 9.5 a 10.5 VCC
Carga da saída:   10 k mínimo
Modo de teste: Produz um sinal ajustável para
  verifi cação funcional de cada circuito de saída
Isolação:   Até 48 V CA/CC
Condição de erro: 0 VCC (default se a fonte de saída não for 
  confi gurada)
Tempo de atualização: 100 mS

Relés de Estado Sólido (contatos elétricos não mecânicos)
Operação normalmente aberto/fechado:
   Selecionável via software 
Taxa máx. do pulso:  600 pulsos por minuto    
   (modos pulso volumétrico e  PWM)
   400 pulsos por minuto
   (modo  pulso prop.)
Faixa máx. de voltagem: 30 VCC ou 42 VCA p-p
Capacidade de corrente: 50 mA CC ou 50 mA CA RMS
Impedância no estado On: 30 ohms ou menos
Fuga no estado Off: 400 nA ou menos, CA ou CC
Isolação:    Até 48 V CA/CC
Proteção contra transientes: Embutido, para     
   sobretensões de até 48 V
 
Relés de contato seco (contatos mecânicos)
Tipo:   SPDT
Forma:   C
Taxa máx. do pulso:  600 pulsos por minuto    
   (modos pulso volumétrico e  PWM)
   400 pulsos por minuto 
   (modo pulso prop.)
Faixa máx. de voltagem:   30 VCC ou 250 VCA
Capacidade de corrente: 5 A

Condições Ambientais
Temperatura operacional ambiente: 
Back-lit LCD:  -10 °C a 55 °C 
Temp. de armazenamento: -15 °C a 80 °C 
Umidade Relativa: 0 a 95%, sem condensação
Altitude Máxima:  2,000m 
   4,000m; usar apenas alimentação
   CC e, se aplicável, relês sólido para
   manter a segurança padrão da UL
   até esta altitude 

Padrões de Qualidade
UL 
CE
Fabricado de acordo com a norma ISO9001 para qualidade, 
ISO 14001 para gestão ambiental e OHSAS 18001 
para saúde e segurança ocupacional.

Pesos para transporte
Base     1.00 kg 
Módulo de Alimentação  0.12 kg 
Módulo de Entrada e Saída 0.12 kg 
Módulo de Entrada  0.12 kg 
Módulo de Relé   0.12 kg 
Módulo de Comunicação RS232  0.12 kg 

Precisão: ±20 mV sobre toda faixa operacional de   
  temperatura 
Resolução:  5 mV
Rejeição da Energia: 0.5 mV/V 

Módulos de Relés 
Qualquer e todas os relês podem ser  livremente associados a 
qualquer canal.
Modos operação do relê interno:
Off, Low, High, Window, Pulse, PWM, USP
Modos operação do relê externo: Off, Low, High, Window, USP
Histerese: Ajustável pelo usuário
Tempo de retardo:            0 a 6400 segundos
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5. Instalação e Funcionalidade Básica 
Esta seção lista todos os itens incluídos com cada componentes do sistema 8900, descreve detalhe de instalação para módulos plug-
in e base, e provê informação e instrução na funcionalidade básica dos módulos plug-in.

5.1 Desembalando
Bases, módulos plug-in, acessórios e partes separadas são vendidas, enpacotadas e transportadas separadamente
da fábrica.  Abra todos os pacotes cuidadosamente.  Os seguintes itens acompanham cada unidade base do 8900:
• Unidade base 8900 (back-lit LCD)
• Junta do Painel Frontal (pré-instalado na base)
• Abraçadeiras
• Etiqueta para corte do painel
• Manual de Instruções, Cópia em papel – Inglês (cópias -papel - em outras línguas são vendidas separadamente)
• CD-ROM contendo manuais de instruções em Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano e Português; website da +GF+ SIGNET 

(www.gfsignet.com); Apresentação em PowerPoint; outras informações importantes.

5.2 Ferramentas e Equipamentos Necessários:
• Chave Philips (ponta média)
• Chave de fenda padrão (ponta média/fi na)
• Cortadores diagonais (pequeno)
• Lixa (fi na)
• Furadeira 1/4 DIN ou serra apropriada para cortar painel com 1 mm de tolerância.

• Remova os terminais do receptáculo de cada módulo plug-in antes de instalação.
• Identifi que a abertura apropriada pelas ilustrações abaixo, então use o trilho e deslize os módulos plug-in 

até o fi m da unidade da base até que as conexões elétricas de auto-alinhamento façam "clique".
• Use os cortadores diagonais para remover a proteção das aberturas do painel traseiro para módulos 

plug-in opcionais como exigido.  Só remova as proteções das aberturas a serem usadas (padrão de 
segurança UL).

• Alise as extremidades com uma lixa.
• Reinstale o painel traseiro; isso irá segurar os módulos no lugar. 

5.3 Módulos Plug-in 
• Se a Unidade de Base 8900 for montada em um painel, os módulos plug-in podem ser instalado antes ou depois que a unidade 

for montada.  Se a Unidade de Base 8900 for montada usando o acessório  Abraçadeira de Montagem em Parede, instale os 
módulos plug-in primeiro.   

• Os módulos plug-in são empacotados em bolsas anti-estáticas e contém folhas de instrução individuais e terminais removíveis 
para instalação elétrica conveniente.  Minimize a manipulação dos módulos plug-in para reduzir a probabilidade de dano devido a 
descarga estática.

• Os Módulos de Entrada/Saída e os Módulos de Alimentação tanbém possuem etiquetas adesivas para serem aplicadas no lado 
de fora do invólucro do 8900 em locais específi cos como ilustrado nas seções 5.3.1 e 5.3.2. 

• O painel traseiro dos 8900 deve ser removido antes de instalar ou remover módulos plug-in.  E 
se os módulos plug-in já estiverem instalados, os terminais devem ser removidos antes de se 
remover o painel traseiro!  Pode ser útil usar uma chave de fenda padrão para suavemente 
retirar os terminais removíveis do receptáculo dos módulos plug-in. 

• Use uma chave de fenda Philips para soltar os dois parafusos da parte inferior do painel.  Pegue 
um dos parafusos e balance o painel até aproximadamente 90°, usando a dobradiça ao topo do 
painel puxando para fora da unidade da base.  Inverta este passo para reinstalar o painel depois 
que os módulos plug-in forem instalados.

Base  3-8900- _______ S/N___________________

Módulo de Entrada/Saída 3-8900.401-____S/N___________

Módulo de Alimentação  3-8900.402-____S/N___________

Módulo de Relé           3-8900.403-____S/N____________

Módulo de Relé      3-8900.403-____S/N________________

Módulo de Relé Ext 3-8059-________S/N_______________

Módulo de Saída 3-8900.405-_____S/N________________
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 Para referência futura, para cada instalação, é recomendado registrar o número do componente e o número de série de cada um 
dos componentes listados aqui:

  
Número de Tag ou Identifi cação do Sistema (designável pelo usuário):_______________________
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3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)

Freq. Input (Red)

GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

+5VDC (Black)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency

Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
-

3-8900.621C

I/O Module 3-8900.401-X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)

GND (White/Shield)
+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)S  L (Red)

GND (White/Shield)
+5VDC (Black)S  L (Red)

GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1
Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

FrequencyInput
1

FrequencyInput 2
OR

S3
L

Input
2

S3
L

Input
1

+
-

+

-

5.3.1 Módulos de Entrada/Saída, necessário; instale um (1)
  
No. do componente Descrição
3-8900.401-1  Duas entradas, sem saídas
3-8900.401-2  Duas entradas, duas saídas passivas de 4 a 20 mA 
3-8900.401-3  Duas entradas, duas saídas ativas de 4 a 20 mA 
3-8900.401-4  Duas entradas, duas saídas de 0 a 5/10 VCC 
3-8900.401-5  Quatro entradas, sem saídas
3-8900.401-6  Quatro entradas, duas saídas passivas de 4 a 20 mA 
3-8900.401-7  Quatro entradas, duas saídas ativas de 4 a 20 mA 
3-8900.401-8  Quatro entradas, duas saídas de 0 a 5/10 VCC 

• Estes módulos determinam o número máximo de canais de entradas do sensor 
disponível para o instrumento.  Canais não desejados ou novos podem permanecer 
completamente escondidos para operação de canal único ou de três canais.

• São contidas saídas analógicas opcionais no Módulo de Entrada/Saída, e sempre 
serão identifi cadas como Saidas1 e 2 nos menus do 8900.  Qualquer e todas as 
saídas analógicas são livremente associáveis a qualquer canal.  Todas as saídas 
analógicas disponíveis do 8900 são isoladas.

• Uma etiqueta de designação de terminal está incluída em cada Módulo de Entrada/
Saída e deve ser aplicada ao lado da unidade base 8900 como ilustrado, ou a uma 
superfície mais conveniente para acesso rápido e fácil.

• As saídas de voltagem são selecionáveis para operação de 0 a 5 ou 0 a 10 VCC.

3-8900.620

100 - 240VAC   50-60Hz, 24VA MAX
~

11 - 24VDC    0.7 A MAX.

N
L 

+
-

Power Connection

DO NOT attempt to connect both  AC and DC at the same time

C
NO

NC
NO

NC
C

Solid State RelaysRating:50mA 30V  

Mechanical RelaysRating:5A 250 VAC5A 30 VDC ~

+
-

+
- ~

CAUTION

5.3.2 Módulo de Alimentação, necessário; instale um (1)

No. do componente Descrição
3-8900.402-1  85 a 264 VCA, 50/60 Hz
3-8900.402-2  12 a 24 VCC +/-10%

• Cada Unidade Base 8900 pode ser alimentada tanto com voltagem AC 
com com voltagem  CC, mas não ambos simultaneamente (sem opção de 
"alimentação sem interrupção").

• O módulo de Alimentação CA é universal; seleção via jumper não é 
necessária. 
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Para a segurança do operador, uma etiqueta de indicação de energia 
(AC ONLY ou DC ONLY) é incluída com cada Módulo de Alimentação 
e deve ser afi xada ao painel traseiro do 8900 como ilustrado.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE SEGURANÇA
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5.3.3 Módulo de Saída, opcional; instale zero (0) ou um (1)
No. do componente Descrição
3-8900.405-1   Duas saídas passivas 4 a 20 mA 
3-8900.405-2   Duas saídas ativas 4 a 20 mA 

• Saídas analógicas opcionais 1 e 2 são obtidos pelo Módulo de Entrada/
Saída, mas não é necessário serem instaladas para usar os módulos de 
saídas analógicas opcionais listadas acima.

• Porém, as saídas analógicas obtidas por estes módulos separados serão 
sempre identifi cas como Saídas 3 e 4 nos menus 8900.  A abertura no painel 
traseiro está adequadamente rotulada.

• É perfeitamente aceitável combinar saídas analógicas do Módulo de Entrada/
Saída com aquelas obtidas através dos módulos separados.

• Todas e quaisquer saídas analógicas são livremente associáveis a qualquer 
canal. 

• Todas as saídas analógicas disponíveis do 8900 são isoladas.
• A regulagem em loop das saídas passivas são alimentadas por uma fonte 

externa.
• A regulagem em loop das saídas ativas são alimentadas pelo 8900; não é 

necessaria alimentação externa. 

5.3.4 Módulo de Relé, opcional; instale zero (0), um (1) ou dois (2)
No. do componente Descrição
3-8900.403-1  Dois relês de contato seco
3-8900.403-2  Dois relês de estado sólido

No. do Componente Descrição
3-8050.396  Kit de Filtro RC

• Até dois conjuntos de dois relês podem ser instalados diretamente no 8900. Os módulos 
são completamente independentes, assim não é necessário que os Relés 1 e 2 sejam 
instalados para que os Relés 3 & 4 sejam usados.

• Porém, conforme a etiqueta no painel traseiro, os relês instalados diretamente no 8900 
através destes módulos plug-in serão sempre identifi cados nos menus do 8900 como 
Relés 1 & 2 e 3 & 4, respectivamente.

• Os LEDs vermelhos no painel frontal do 8900 são conectados aos Relés 1 e 2. Se o slot 
dos Relés 1 e 2  estiver vazio, os LEDs vermelhos estarão inoperantes.  O estado de 
todos os relês está sempre disponível em uma única tela do modo View.

• É perfeitamente aceitável a trocar e combinar os tipos de relê 
instalados diretamente no 8900, como também entre os módulos 
internos e externos.

• Qualquer e todos os relês são livremente associávéis a qualquer 
canal.  Histerese e tempo de retardo são ajustáveis para cada relê.

• Os relês de contato seco são chaves eletromecânicas que fazem 
"click" durante a operação.  Eles são satisfatórios para várias 
aplicações genéricas, CA ou CC, inclusive cargas CA de até 250 V.  

• Relés de estado sólido são chaves eletrônicas que operam 
silenciosamente e podem ser usados com carga CA ou CC, mas 
possuem menor capacidade de corrente e de voltagem que os relês 
de contato seco.  Os relês possuem uma vida maior do que os relês 
de contato seco em aplicações de pulso.

• O acinamento de cargas ativas (geralmente indutivo) pode causar um arco sufi ciente para danifi car ambos os tipos de relês.  O kit 
de Filtro RC ou "snubber" está disponível como um acessório para reduzir ou eliminar estes efeitos prejudiciais.

3-8900.620

100 - 240VAC   

50-60Hz, 24VA MAX
~

11 - 24 VDC    

0.7 A MAX.

N

L

+

-

Power Connection

DO NOT attempt to connect both

AC and DC at the same time

C

NO

NC

NO

NC

C

Solid State Relays

Rating:

50 mA 30V  

Mechanical Relays

Rating:

5A 250 VAC

5A 30 VDC 
~

+

-

+

-

~
CAUTION
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8059-4

NC  COM  NO
RELAY A

NC  COM  NO
RELAY B

NC  COM  NO
RELAY C

NC  COM  NO
RELAY D

DC OUTPUT

+       -
DC INPUT

-   + +  S3L   - +  S3L   -
INPUT PASS-THRU

COM

POWER

Signet 3-8059 Relay Module
Test A

Test B

Test C

Test D

Relay A

Relay B

Relay C

Relay D
 LISTED
E171559®

5.3.5 Módulo de Relé Externo, opcional; instale zero (0) ou um (1)

No. do Componente Descrição
3-8059-4  Quatro relês externos de contato seco
3-8059-4AC  Quatro relês externos de contato seco c/ alimentação

No. do Componente Descrição
3-8050.396  Kit de Filtro RC 
6205-0002  Trilho DIN, 1 metro
6205-0003  Clips, Trilho DIN

• O 8900 suporta até oito (8) relês, entretanto apenas quatro encaixam-se 
diretamente dentro do invólucro 1/4 DIN!  Os Módulos de Relé Externo 8059 
de quatro relês conectam-se ao 8900 via S3L no Módulo de Entrada/Saída 
(isto NÃO consome um canal de entrada do sensor).  

• Os relês externos são completamente independentes dos relês internos, 
assim não é necessário que os Relés 1 & 2 ou 3 & 4 sejam instalados para 
usar os relês externos.  Nos menus do 8900, os relês externos serão sempre 
identifi cados como Relés A, B, C e D.

• As versões do 8059 com alimentação utilizam linha de voltagem universal CA 
e podem ser usadas para alimentar o 8900 com 24 VCC.  Também, os terminais 
de passagem S3L do 8059 podem ajudar a reduzir o excesso de fi os ao 8900.  
Veja a Seção 6 de Instalação elétrica e/ou o manual de insrução do 8059 para 
mais detalhes.

• Os Relés Externos são montados em trilho DIN dentro de um painel e podem 
ser testados remotamente do 8900, ou localmente através de chaves embutidas 
para melhor conveniência.  Eles também incluem LEDs indicadores de estado 
do relê, mas o estado destes e de todos os relês está sempre disponível em 
uma única tela no modo View do 8900.

• Qualquer e todos os relês são livremente associávéis a qualquer canal.  
Histerese e tempo de retardo são ajustáveis para cada relê.

• É perfeitamente aceitável trocar e combinar os tipos de relê entre módulos 
internos e externos.  Porém, OBSERVE: O 8900 permite aos relês externos 
apenas serem usados em modos Off, Low, Hi, Window and USP.

• Os Módulos de Relé Externos 8059 contêm apenas relês de contato seco.  
Estas chaves eletromecânicas fazem “clique” durante a operação e são 
satisfatórias para várias aplicações genéricas, CA ou CC, inclusive cargas 
CA de até 250 V. 

• O acionamento de cargas ativa (geralmente indutivo) pode causar um arco 
sufi ciente para danifi car os relês.  O kit de Filtro RC ou "snubber " está 
disponível como um acessório para reduzir ou eliminar estes efeitos prejudiciais.

          

+  S3L   - +  S3L   -
OUTPUT 24VDC

+         -
AC INPUTINPUT PASS-THRU

L    N  

8059-4AC

NC  COM  NO
RELAY C

NC  COM  NO
RELAY D

NC  COM  NO
RELAY A

NC  COM  NO
RELAY B

COM

POWER

Signet 3-8059 Relay Module
Test A

Test B

Test C

Test D

Relay A

Relay B

Relay C

Relay D
 LISTED
E171559®

100 - 240 V 
50/60 Hz, 20 VA 89 mm 

(3.5 in.) 

57 mm 
(2.5 in.) 

108 mm 
(4.25 in.) 

          

+  S3L   - +  S3L   -
OUTPUT 24VDC

+         -
AC INPUTINPUT PASS-THRU

L    N  

NC  COM  NO
RELAY C

NC  COM  NO
RELAY D

NC  COM  NO
RELAY A

NC  COM  NO
RELAY B

COM

Signet 3-8059 Relay Module
Test A

Test B

Test C

Test D

Relay A

Relay B

Relay C

Relay D
 LISTED
E171559®
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5.4 Montando a Unidade Base  
  
O 8900 pode ser montado em um painel, em uma parede, ou 

em virtualmente qualquer superfície inclusive estantes, 
prateleiras e tubos.  Todos os métodos de montar o 8900 
fazem uso do sistema Quick-clip da +GF+ SIGNET para 
segurar o instrumento no lugar com fi rmeza.  Este clip 
elimina o risco de perfurar buracos para parafusos de 
montagem.    

  
Se o 8900 for montado em painel, módulos plug-in podem ser 

instalados antes ou depois que a unidade básica esteja 
montada.  Se um acessório Abraçadeira de Montagem em 
Parede for usado, primeiro instale módulos plug-in.

5.4.1 Montagem em Painel  
•  O invólucro do 8900 segue o padrão 1/4 DIN que requer 

uma abertura no painel de 92 mm x 92 mm (3.6 pol. x 3.6 pol.)
•  Furadeiras de 1/4 DIN estão disponíveis e são indicadas 

para criar orífi cios limpos e precisos de modo rápido e fácil 
na maioria dos instrumentos de painel.      

•  Alternativamente, uma serra ou outra ferramenta cortante 
podem ser usadas.  Um adesivo é fornecido como modelo 
para ajudar a guiar o processo de corte.    

•  A distância mínima recomendada para todos os lados entre 
os instrumentos e extremidades do painel é de  25 mm (1 
pol.) como ilustrado.  

•  Use uma lixa apropriada para moldar e abrir o orifício e 
remover rebarbas.
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Multi-Parameter

C1   23.45 µS/cm
L2     -16.58 ft

Relay 1 Relay 2

ENTER

96 mm

96 mm 92 mm

Suporte de montagem
(com clip a pressão)

Multi-ParameterC1   23.45 µS/cmL2     -16.58 ft

Relay 1

Relay 2

ENTER

Quick-clip

junta frontal

 do painel

3-8050.395

Tampa traseira 
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terminais

abraçadeiras de
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AC ONLY

Corte do Painel

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

Corte do Painel

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

Corte do Painel

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

Corte do Painel

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

tolerância 

mínima

25 mm

Para instalar o 8900 em painel:

1. Deslize o 8900 pela abertura da frente do painel.  Assegure 
que a abraçadeira do Painel Dianteiro está corretamente 
ajustado no painel e ao redor do instrumento.

2. Deslize a abraçadeira de montagem "quick-clip" pela parte 
de trás do instrumento como ilustrado.  Os "quick-clips" irão 
encaixar com as trancas moldadas no lado do instrumento.  
Aperte as abraçadeiras contra a parte interior do painel para 
assegurar que o instrumento está  fi rme no lugar.

• Para remover, aperte os "quick-clips" para fora enquanto 
puxa a abraçadeira para longe do painel de instrumento.  
NÃO PERMITA QUE O INSTRUMENTO SAIA FORA DA 
ABERTURA DO PAINEL!  Pode ser necessário/útil segurar 
temporariamente a frente do instrumento com uma fi ta 
adesiva, etc.

Adapatdor do painel 
3-5000.399, 
5 pol. x 5 pol. a 1/4 DIN

Adapatdor do painel
3-8050.392,
1/2 DIN a 1/4 DIN

Multi-ParameterC1   23.45 µS/cmL2     -16.58 ft

Relay 1

Relay 2

ENTER

• Dois adaptadores de painel estão disponíveis para instalar 
o 8900 em painéis com cortes existentes maiores que o 
padrão de 1/4 DIN.
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5.4.2 Acessórios de Montagem
Consulte a seção 5.4.1 sobre o uso de "Quick-clip" para segurar o instrumento 8900 nos adaptadores do painel ou abraçadeiras. 
No. do componente Descrição
3-8050.395  Tampa traseira à prova de respingos
• Use com kit de conectores à prova de vazamentos para 

vedação.

• Proteja a traseira do instrumento e terminais contra 
umidade e corrosão.

• Indicado para instalações em local fechado ou ao ar livre.

• 3-9000.392 Kit de conectores à prova de vazamentos, 
NPT (3 conectores)

• 3-9000.392-1 Kit de conectores à prova de vazamentos, 
NPT (1 conector)

• 3-9000.392-2 Kit de conectores à prova de vazamentos, 
PG13.5 (1 conector)

No. do componente Descrição
3-0000.596-1   Abraçadeira de montagem em parede de 1/4 DIN,  
   6.5 pol. de profundidade 

• Use para montar o 8900 (sem tampa traseira à prova de respingos) 
em uma parede sólida ou antepara.

• Revestido com pó de alumínio, preto, 3.2 mm de espessura.

No. do componente Descrição
3-0000.596-2  Abraçadeira de montagem em parede de 1/4 DIN,  
   9.0 pol. de profundidade

• Use para montar o 8900 (com tampa traseira à prova de respingos) 
em uma parede sólida ou antepara.

• Revestido com pó de alumínio, preto, 3.2 mm de espessura.

No. do componente Descrição
3-5000.598   Abraçadeira de montagem tubo/prateleira,                   
   instrumento 1/4 DIN 

• Utilize para instalação em superfície em baixo de prateleiras, ou em 
balcão ou em rack.

• Revestido com pó de alumínio, preto, 3.2 mm de espessura.

• Fios de nylon ou outro prendedor podem ser usados para segurar 
esta abraçadeira no tubo.

No. do componente Descrição
3-8050.392  Adaptador para painel, 1/2 DIN para 1/4 DIN

• Converte cortes de painel existente, até 96 mm x 192 mm 
(3.8 pol. x 7.6 pol.), para 1/4 DIN (92 mm x 92 mm).

• Revestido com pó de alumínio, preto, 3.2 mm de espessura.

• Juntas em neoprene e máquina de parafusar incluídos.

No. do componente Descrição
3-5000.399  Adaptador para painel, 5 pol.  x 5 pol. para 1/4 DIN

• Converte cortes de painel de 127 mm x 127 mm para 1/4 DIN.

• Usado principalmente para substituir as peças dos instrumentos da 
Signet da série 500 por instrumentos mais modernos de 1/4 DIN. 

• Moldado em plástico injetável preto (Acetal).

• Juntas em neoprene e máquina de parafusar incluídos.

1/2" NPT
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Pointo a pointo
Multi-Parameter

Output1  19.5 mA
Output2  12.3 mA

Relay 1 Relay 2

ENTER

+GF+ SIGNET Part No. XXXX
Serial No. XXXXX

SérieMulti-Parameter

Output1  19.5 mA
Output2  12.3 mA

Relay 1 Relay 2

ENTER

6. Ligações Elétricas
Todas as conexões de instalação elétrica do 8900 são feitas pelos terminais removíveis dos módulos plug-in.  Esta seção contém 
instruções e diagramas por instalar cada tipo de módulo.  Também são providas várias tabelas úteis, explicações e recomendações.  
Em geral:
• Não permita em qualquer fi o CA que pode ser conectado ao Módulo de Alimentação, ou a relês internos opcionais, entre em 

contato com instalação elétrica de baixa voltagem.
• Terminais aceitam fi os de 12 a 24 AWG.
• Desencape de 10 mm a 12 mm de isolação da extermidade do fi o e estanhe a ponta para evitar que desfi e.
• Use terminais pino ao conectar mais de um fi o a um único módulo do terminal ou uma caixa de junção.
• Insira a extremidade do fi o ou terminal pino completamente dentro do terminal e segure com o parafuso até apertar.

6.1 Módulo de Entrada/Saída (3-8900.401-X)
• O Módulo de E/S provê terminais para entradas de sensor, relês externos opcionais e Saídas  Analógicas opcionais 1 e 2.  
• Estes módulos (3-8900.401-X) suportam freqüência e sinal de entrada de sensor S3L™.  Relés externos são controlados via S3L 

e conectam-se ao Módulo de E/S da mesma maneira que se eles fossem sensores S3L.  Relés externos NÃO utilizam um canal 
de entrada do sensor.

• Consulte a Seção 6.3: Módulo de Saída para instalação opcional de Saídas Analógicas 1 e 2.

6.1.1 O que é S3L?
S3L é uma marca da +GF+ SIGNET que signifi ca Signet Sensor Serial Link (Link de Série do Sensor Signet).  É um sistema de 
comunicação em série que possui uma interface digital comum entre os sensores, instrumentos e outros dispositivos +GF+ SIGNET.  
Dois benefícios bem práticos do S3L são explicados abaixo.  Visite o site www.gfsignet.com para maiores detalhes.
1. Redes digitais como S3L têm melhor imunidade contra ruído e apresentam menos problemas de terra comparados a métodos 

analógicos de transmissão sinal.  Isto pode ser extremamente importante quando devem ser instalados sistemas de medição em 
locais próximos a fontes notórias de EMI como linhas de alta tensão, transformadores de trifásicos, motor de arranque, geradores, 
etc.

2.  Em uma rede de S3L, dados de medição e outras informações são trocadas em "pacotes" marcados por códigos de identifi cação 
de cada dispositivo.  Isto signifi ca que se os múltiplos  dispositivos S3L serão usados com um 8900, então a instalação elétrica 
interconectada pode ser compartilhada em topologias Multi-drop e/ou em série.  Quando comparada a instalação elétrica ponto-a-
ponto tradicional, estas topologias podem reduzir signifi cativamente o número de fi ação e conduítes.

6.1.2 Topologias de Ligação
Várias opções para relocar fi sicamente o fi o e o conduíte usados para conectar os sensores e relês externos aos Módulos de E/S  
(3-8900.401-X) estão descritos nesta seção.  São providos diagramas para mostrar a idéia básica de cada topologia.  Estas 
confi gurações, variações e muitas possíveis combinações exemplifi cam a extraordinária versatilidade do sistema 8900.  Consulte as 
tabelas da Seção 6.1.3: Comprimento Máximo do Cabo para determinar o total máximo permitido para o comprimento do cabo para 
qualquer instalação.

6.1.2.1 Ponto a ponto
Esta familiar topologia é caracterizada pela instalação elétrica 
direta dos dispositivos individuais ao Módulo de E/S.

• Todas as entradas de freqüência DEVEM ser instaladas 
deste módulo.  

• Dispositivos S3L podem também ser ligados ponto-a-ponto, 
e/ou por outras topologias descritas abaixo.

• Para conveniência, caixas de junção integral estão 
embutidas em alguns sensores.  Outras versões muito úteis 
com 3/4 pol. NPT ou montagem Universal estão disponíveis 
como acessórios para todos os outros sensores.

6.1.2.2 Série
Este topologia é caracterizada pela conexão sequencial de um 
dispositivo S3L a outro, e pode permitir reduções signifi cantes no 
total dos fi os e conduítes quando comparados a confi gurações  de 
ponto-a-ponto.
• Indicado apenas para dispositivos S3L.

• Considere esta topologia especialmente se múltiplos sensores 
forem instalados próximos um ao outro.  Um único cabo pode 
conectar todos os sensores ao 8900.  

• Para conveniência, caixas de junção integral estão embutidas 
em alguns sensores.  Outras versões muito úteis com 3/4 pol. 
NPT ou montagem Universal estão disponíveis como acessórios 
para todos os outros sensores.  

• Todas as caixas de junção Signet possuem duplos conduítes 
para simplifi car a instalação.
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6.1.2.3 Multi-drop
Este topologia é caracterizado por um único cabo para o qual 
os ramos do sensor estão conectadas via caixas de junção.  
Podem ser possíveis reduções signifi cativas no total de cabos e 
conduítes comparados a confi gurações ponto-a-ponto e série.
• Indicado apenas para dispositivos S3L™.
• Considere esta topologia especialmente se o posicionamento 

de múltiplos sensores incluir signifi cantes distâncias de fi os 
na vertical ou horizontal (ou seja, se a fi ação do sensor tiver 
que atravessar ruas, calçadas, ou andares de um edifício, 
etc.).

• Caixas se junção Signet podem ser úteis para conexão de 3 
modos necessário nesta confi guração.  

• Outra variação desta topologia pode ser usada para reduzir 
congestão ao Módulo de E/S resultante de instalação de 
algumas confi gurações ponto-a-ponto. Consolide linhas de 
sinal S3L com uma tira  antes de conectar ao Módulo de E/S.

Multi-Parameter

Output1  19.5 mA
Output2  12.3 mA

Relay 1 Relay 2

ENTER

Multi-drop

Combinações

Multi-Parameter

Output1  19.5 mA
Output2  12.3 mA

Relay 1 Relay 2

ENTER

          
RELAY A RELAY B

+  S3L   - +  S3L   -
OUTPUT 24VDC

+         -
AC INPUT

Relay Module
DATA

POWER

TEST A

TEST B

Relay A

Relay B

TEST C

TEST D

Relay C

Relay D

INPUT PASS-THRU
L    N  

RELAY C RELAY D
NC C NO NC C NONC C NO NC C NO

6.1.3 Comprimento Máximo do Cabo   
O Módulo de E/S (3-8900.401-x) suporta sinais de freqüência e S3L.  Estes tipos de sinal são fundamentalmente diferentes
um do outro, e as regras para os comprimentos máximo dos cabos também diferem, assim os dois tipos devem ser tratados 
separadamente.  Consulte as seções  seguintes para determinar as limitações do comprimento do cabo de qualquer sistema.   

6.1.2.4 Combinações
As topologias básicas descritas acima podem ser combinadas 
para cumprir exigências de instalação específi cas em 
sistemas que contêm múltiplos dispositivos S3L.  Todas as três 
confi gurações são caracterizadas no exemplo aqui.

6.1.2.5 Caixas de Junção Adicionais  
Várias caixas de junção estão disponíveis para facilitar a instalação elétrica das confi gurações  descritas acima, e para alcançar e 
manter conexões de sensor seguras mesmo em ambientes industriais severos.

6.1.3.1 Tipo do Sinal: Frequência
O comprimento máximo do cabo permitido para sensores de vazão com saída de freqüência é dependente da força do sinal da saída 
dos próprios sensores, e o grau para o qual os sinais são suscetíveis a EMI ou "ruído". Isto é em função dos sensores serem auto-
alimentados ou alimentados por uma fonte externa.

Todos os sensores na tabela abaixo são compatíveis com o 8900.  Os três modelos limitados a 60 m são os sensores auto-
alimentáveis.  O 8900 automaticamente fornece alimentação aos outros através do Módulo de E/S (instalação normal do sensor).

Estes valores de comprimento máximos recomendados aplicam-se a sensores individuais e são completamente independentes um 
do outro.  Adicionalmente, estes comprimentos de cabo não têm nenhuma relevância a qualquer dispositivo S3L que também pode ser 
conectado ao Módulo de E/S.

No. do componente Código   Descrição
3-8050-1  159 000 753  Caixa de Junção de Montagem Universal
3-8050-1CR  159 000 889  Caixa de Junção de Montagem Universal c/ Faixas (para uso c/ 2850)
3-8050-2  159 000 754  Caixa de Junção de Montagem Universal c/ EasyCal (para uso c/ 2750)
3-8050-2CR  159 000 802  Caixa de Junção de Montagem Universal c/ EasyCal (para uso c/ 2850)
3-8052-1  159 000 755  3/4 pol. NPT Caixa de Junção de Montagem 
3-8052-1CR  159 000 890  3/4 pol. NPT Caixa de Junção de Montagem c/ Faixas (para uso c/ 2850)
3-8052-2  159 000 756  3/4 pol. NPT Caixa de Junção de Montagem c/ EasyCal (para uso c/ 2750)
3-8052-2CR  159 000 803  3/4 pol. NPT Caixa de Junção de Montagem c/ EasyCal (para uso c/ 2850)

Cabo permitido para sensores de vazão com saída de freqüência

Máximo do Cabo 515 525 2000 2100 2507 2536        2537 2540 2551 2552 

60 m (200 ft.)    X   X       

305 m (1000 ft.)       X    X    X     X      X     X     X          X 
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A tabela de Corrente Máxima acima só se aplica a dispositivos S3L alimentados pelo 8900 (instalação normal do sensor). Se 
uma fonte de alimentação auxiliar mais local ao sensor é usada, então a bitola do fi o pode ser reduzida a distância de ligação de 
instrumentos S3L pode aumentar substancialmente.  Contate seu escritório de vendas local +GF+ para mais informação.

6.1.3.2 Sinal Tipo: S3L
O comprimento total máximo do cabo permitido para todos os dispositivos S3L em um sistema é principalmente dependente da 
conexão do instrumento, não dos própios sensores ou relês externos.  Da capacidade de fi ltragem EMI de um instrumento, e sua 
capacidade para prover alimentação a estes dispositivos, podem ser estabelecidas diretrizes para o comprimento máximo do cabo.  
Para o 8900, estas diretrizes estão defi nidas aqui.

Para usar esta tabela, o valor máximo de consumo de corrente de todos os dispositivos S3L do sistema deve ser conhecido.  Consulte 
a tabela de consumo de corrente e some os valores apropriados de mA para achar o total.
Arredonde para a coluna mais próxima da tabela de comprimento do cabo, ou extrapole entre as colunas para aproximar o máximo 
comprimento permitido do cabo para todos os dispositivos S3L do sistema (independente da topologia). Note a infl uência do tamanho 
do fi o e capacidade máxima permitida do comprimento do cabo.  A seleção certa do cabo é imperativa, especialmente quando são 
requeridos longes distâncias de cabeamento em uma instalação.

Comprimento total máximo do cabo dos dispositivos S3L ao 8900 

Tam. do cabo (AWG) 1 mA 2 mA 4 mA 10 mA 20 mA 40 mA
24 1800 pés 900 pés 450 pés 180 pés 90 pés 40 pés

22 2850 pés 1420 pés 710 pés 280 pés 140 pés 70 pés

20 n/a 2290 pés 1140 ft 450 pés 220 pés 110 pés

18 n/a n/a 1810 pés 720 pés 360 pés 180 pés

16 n/a n/a 2840 pés 1130 pés 560 pés 280 pés

14 n/a n/a n/a 1850 pés 920 pés 460 pés

12 n/a n/a n/a 2940 pés 1470 pés 730 pés

Capacitância do Cabo      
<30 pf/pés

Capacitância do cabo <50 
pf/pés

(praticamente todos os 
cabos)

Capacitância do cabo
<15 pf/pés

Consumo Total de Corrente dos Dispositivos S3L™ 

Equipamento S3L Consumo de Corrente

Sensor de Nível 2210 10 mA

Sensor de Nível 2222 10 mA

Sensor de Temperatura 2350 1 mA

Sensor de Pressão 2450 1 mA

Sensores de pH e ORP 2750 3 mA

Sensor de Condutividade 2850 2 mA

Modulo de Relé Externo 8059* 1 mA

Consumo Máximo de Corrente para Equipamentos S3L 

* A ligação S3L entre o 8900 e 8059 é alimentada pelo 8900 e consome um máximo de 1mA. 
Entretanto o modúlo externo de relé 8059 sempre irá precisar de uma alimentação separada para 
sua operação.
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3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)

Freq. Input (Red)

GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

+5VDC (Black)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency

Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
-

6.1.4 Módulo de E/S (3-8900.401-X) Diagramas de Ligação

Determine o número de entradas de freqüência e o número de linhas de sinal digital S3L separadas a serem conectadas diretamente 
ao Módulo de E/S, então use a tabela abaixo e o(s) diagrama(s) de ligação elétrica correspondente para instrução.

A

C

B

Notas:
1) Se forem necessárias duas entradas de freqüência, então os 

terminais para Entradas Freqüência 1 e 2 devem ser usadas.  
Em tais casos, qualquer e todos os dispositivos S3L devem 
ser conectados via Entrada S3L (terminais 8, 9 e 10).

2. Podem ser conectados múltiplos dispositivos S3L a uma 
única entrada de S3L (terminais 8, 9 e 10 por exemplo). 
Porém, para melhor fi ltragem de EMI em topologias de 
ligação elétrica de ponto-para-ponto que envolve mais de um 
dispositivo de S3L, use Entradas S3L 1 e 2 se possível.

3) Considere a topologia de ligação elétrica em série ou multi-
drop para dispositivos S3L.  Isto reduzirá o número de linhas 
de sinal digital separadas a serem conectadas ao Módulo de 
E/S.

4) Em topologias de ligação elétrica ponto-a-ponto que 
envolvem mais de dois dispositivos S3L será necessário 
conectar mais de um dispositivo S3L a um único jogo de 
terminais.  Em tais casos, para melhor fi ltragem de EMI, 
combine a instalação elétrica dos sensores que fi cam 
situado mais próximos um ao outro na instalação.

5) Terminais pino são recomendados ao conectar múltiplos 
dispositivos S3L a um único jogo de terminais.

6) Esta combinação só é possível se um dos dispositivos S3L 
for o Módulo de Relé Externo 8059.

3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)

Freq. Input (Red)

GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

+5VDC (Black)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency

Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
-

3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)

Freq. Input (Red)

GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

+5VDC (Black)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency

Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
-

Dispositivo S3L

Número de 
Entradas 

de 

Número 
Linhas de 

Sinal S3L™ 

Diagrama(s) 
de Ligação Nota(s)

1 0 A
2 0 B 1
0 1 C
1 1 A & C
2 1 B & C 1
0 2 D 2, 3, 5
1 2 A & D 2, 3, 5
2 2 E 1, 3, 5
0 3 F 2, 3, 4, 5
1 3 A & F 2, 3, 4, 5
2 3 G 1, 3, 4, 5, 6
0 4 H 2, 3, 4, 5
1 4 A & H 2, 3, 4, 5, 6
0 5 I 2, 3, 4, 5, 6
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3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)

Freq. Input (Red)

GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

+5VDC (Black)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency

Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
-

dispositivo S3L 

dispositivo S3L 

D

F

E

3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)

Freq. Input (Red)

GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

+5VDC (Black)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency

Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
-

dispositivo S3L 

dispositivo S3L dispositivo S3L 

3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)

Freq. Input (Red)

GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

+5VDC (Black)

S  L (Red)

GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2

(if applicable)

(if applicable)

Frequency

Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
-

dispositivo S3L 
dispositivo S3L  
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3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2
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4

5

6

7

8

9
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GND (Shield)
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+5VDC (Black)
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3

3
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Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
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2

S3L
Input

1

+
-

+
-

dispositivo S3L dispositivo S3L 

dispositivo S3L  dispositivo S3L 

dispositivo S3L  dispositivo S3L 
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+5VDC (Black)
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GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)
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GND (White/Shield)

+5VDC (Black)
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GND (White/Shield)

3

3

Analog Output 1

Analog Output 2
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(if applicable)

Frequency

Input

1

Frequency
Input 2

OR

S3L
Input

2

S3L
Input

1

+
-

+
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3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
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8

9
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+5VDC (Black)

Freq. Input (Red)

GND (Shield)

+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)

S  L (Red)
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6.2 Módulo de Alimentação (3-8900.402-X)

• Exceder os limites de voltagem pode danifi car a unidade e causar choque.
• Conectar CA e CC simultaneamente a estes módulos de alimentação não causarão dano à unidade, porém invalida a 

classifi cação de isolamento duplo e os padrões de segurança UL.
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DO NOT attempt to connect both

AC and DC at the same time
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CAUTION

6.3 Módulo de Saída (3-8900.405-X)
O 8900 suporta até quatro saídas analógicas.  
• As saídas analógicas 3 e 4 são obtidas através destes 

módulos plug-in separados. 
• As saídas analógicas 1 e 2 estão localizados nos Módulos 

de E/S selecionados e também são instalados como 
demonstrado abaixo.
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• Módulo de Saída de Loop 4 a 20 mA ativo.   
 Alimentação CC necessária para o loop é fornecido pelo 8900.  
 Não ha necessidade de fonte de alimentação adicional.

• Módulo de Saída de Loop 4 a 20 mA passivo.   
 Alimentação CC necessária para o loop deve ser fornecido por 

uma fonte externa.
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6.5 Módulo de Relé (3-8900.403-X)

6.6 Módulo de Relé Externo

• Os módulos de relê externo 8059 fornecem 4 relês adicionais 
sem contato com líquido.

• Módulos externos são controlados pelo bus serial do S3L™.
• Consulte a seção 5.3.5 de Módulo de Relé Externo e/ou o 

manual de instrução do 8059 para maiores informações. 

O alarme permanece OFF (desligado) 
durante a operação normal, e passará 
a ON (ligado) de acordo com os 
ajustes de Relé do 8900.

A válvual permanece ON (aberta) 
durante a operação normal, e passará 
a OFF (fechada) de acordo com os 
ajustes de Relé do 8900.
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Operação normalmente aberto/fechado:
   Selecionável via software
Taxa máx. de pulso:  600 pulsos por minuto    
   (modos pulso volumétrico e PWM)
   400 pulsos por minuto
   (modo pulso prop.)
Faixa máx. de voltagem:  30 VCC ou 42 VCA p-p
Capacidade de corrente: 50 mA CC ou 50 mA CA RMS
Impedância em estado On: 30 ohms ou menos
Fuga em estado Off:  400 nA ou menos, CA ou CC
Isolação:  Até 48 VCC, ou 48 VCA p-p
Proteção contra transientes:
   Embutido, para sobretensões
   de até 48 V 
 
Relés de contato seco (contatos mecânicos)
Tipo:   SPDT
Forma:   C
Taxa máx. de pulso: 600 pulsos por minuto    
   (modos pulso volumétrico e PWM)
   400 pulsos por minuto
   (modo pulso prop.)
Faixa máx. de voltagem:   30 VCC ou 250 VCA
Capacidade de corrente: 5 A
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Os relês sólidos tem apenas 2 terminais 
cada.  A operação normalmente aberto 
ou normalmente fechado é selecionável 
por software no menu de RELÉ.
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F1   123.45 GPM
P3      4.32 pH

F1    123.45 GPM
F2    54.321 GPM

Ratio F1:F2
2.27

P3      4.32 pH
L4     19.49 cm

Restav1 1234567.8
Gallons   >

Perman1 12345678
Gallons

Volume
Vol4  246. 8 m3

Diretorio Menu:
             >

Diretorio Menu:
Sets dos Canais

Diretorio Menu:
Manter Entrada

Diretorio Menu:
Rele

Diretorio Menu:
Saida

Diretorio Menu:
Calibrar

Diretorio Menu:
Opçoes

Diretorio Menu:
Setup SistemaENTER

T1 Unidad:
 ºC   ºF

Volta p/ o último

ajuste salvo

Retorna p/ View

Retorna p/ Menu

Saving

View

Menu Directory

Menu

Edit

Salva e retorna p/ Menu

C1 Unidade:
     uS/cm      >

TDS C1:
 2.0000 uS/PPM  >

T1 Unidade:
         º      >

C1 Modo CT:
    Agua Pura   >

C1 Desvio CT:
      2.00%     >

Decimal C1:
      **.***    >

C1 Media:
       Med     >

ENTER

ENTER

2s

Tempo Limite  

10 min.

   Tempo Limite  

10 min.

Tempo Limite  

10 min.

7. Aspectos do Funcionamento
O Controlador Multiparâmetros 8900 pertence à família de instrumentos ProcessPro. Cada membro desta família consta de uma 
tela digital e um teclado de quatro botões para a confi guração e operação geral. Estes instrumentos possuem muitas características 
semelhantes, por exemplo o software, porém também possuem algumas diferenças. Esta seção contem uma descrição das funções 
do teclado, um fl uxograma para operação geral e os detalhes do modo View do 8900. 

7.1 Funções do Teclado
Os quatro botões do teclado são usados para navegar nos modos do display de acordo com as descrições desta tabela. Note que a 
função de cada botão pode mudar dependendo do modo do display.

7.2 Fluxograma de Operação Geral
No fl uxograma abaixo são mostrados os quatro modos de apresentação do 8900.  Os símbolos do teclado indicam a navegação 
básica dentro e entre os modos.     
• View (Visualização):  Este modo é default (padrão) e aparece quando o intrumento é ligado. Depois que o set-up do sistema 

estiver completo, todos os valores de cada canal, mais o estado das saídas analógicas e relês estarão disponíveis.
 Consulte a seção 7.3: Modo View e seção 8: Menus para mais detalhes.
• Menu Directory (Diretório do Menu):  Há duas maneiras de acessar o "Menu Directory" do modo "View". O "Menu Directory" 

possui acesso a sete menus separados para set-up e operação.
1. Vá ao item "Menu Directory" e pressione o botão com a seta para a direita.  
2. De qualquer item do modo "View", pressione e segure o botão ENTER por 2 segundos.

• Menu:  Através deste modo os ajutes atuais para cada item no Menu pode ser visto e selecionado para edição.   
• Edit:  O acesso a este modo é protegido por senha.  Use a senha padrão (para CIMA-CIMA-CIMA-BAIXO), ou crie uma senha 

especial (consulte a seção 8.8.1: Senha para maiores detalhes).  Inserindo a senha correta uma vez, fi ca permitido o acesso a 
todos os itens editáveis de todos os menus, até que volte ao modo "View".   

Multi-Parameter 
Controller 

C1  2.50 µS/cm
F2   58.43 GPM

Relay 1 Relay 2 

ENTER 

Pressionado

simultâneamenteModo do Display 

Edit

Navega pelos itens que estão 

piscando, ou avança o cursor 

que está piscando "_"

Salva novos ajustes
Sai e volta ao item do menu 

sem salvar o novo ajuste

Navega pelos itens que estão 

piscando, ou edita os caracteres 

que estão piscando

Função

Menu Seleciona o item do 

  menu para edição
Nenhuma função

Retorna ao modo 

Menu Directory
Navega pelos itens do modo Menu

ENTERENTER

Seleciona menu   Menu Directory

(Diretório do Menu)

Navega (para baixo) pelos itens

do modo Menu Directory 

Navega pelos itens do modo

Menu Directory
Retorna ao modo View

View (Visualização) Vai para Menu Directory Nenhuma funçãoNavega pelos itens do modo View
Seleciona itens

 marcados com     
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7.3 Modo View (Visualização)
A maioria dos itens do modo "View" aparecem somente após ajustar os Tipos de Canal (Channel Types) e as Telas de Visualização 
de Medição (Measurement Display Screens) no menu de Sistema de Confi guração (System Setup). Dado que estes dois itens 
determinam a maioria do conteúdo do modo View, eles serão descritos nesta seção.
Consulte a seção 8.2 Sistema de Confi guração (System Setup) para mais detalhes sobre estes itens, e antes de tentar fazer 
medições.    

7.3.1 Tipos de Canal
• Um tipo de medição (vazão, pH, ORP, condutividade, pressão, temperatura ou nível) deve ser associado a um canal antes que 

quaisquer valores de medição apareçam. Estas determinações ocorrem em Tipos de Canal (Channel Types) no menu Sistema de 
Confi guração (System Setup).

• Selecione “None” (Nenhum) no item Tipo de Canal a fi m de ocultar o canal completamente, tanto do modo View quanto de 
qualquer outro modo de display.

• Após determinar os Tipos de Canal, o usuário determina a maneira em que aparecem as medições no modo View. Isto não 
acontece automaticamente, para mais detalhes consulte a seção 7.3.2 Telas de Visualização de Medição e a seção 8.1 
Confi guração do Sistema. 

• Se os tipos de medição associados ao canal gerem vazão, pH ou ORP, então a informação seguinte IRÁ aparecer 
automaticamente no modo View num formato que não pode ser modifi cado:  

7.3.2  Telas de Visualização de Medição
• Como nos outros instrumentos ProcessPro, o 8900 possui uma tela de visualização de duas linhas, mas o usuário pode optar no 

8900 pela visualização de uma ou duas medições por tela.  
• De fato é possível confi gurar, de maneira independente, telas de visualização de quatro medições para um formato de medição 

individual ou para um formato de medição dupla, 
de acordo com a preferência do usuário. Estas 
seleções ocorrem nas Telas de Visualização de 
Medição do Sistema de Confi guração.

• No entanto, é necessário determinar os 
Tipos de Canal antes de determinar as 
Telas de Visualização de Medição.  As 
medições disponíveis para a tela dependem 
completamente das determinações do tipo do 
canal.

• Do menu de Opções (Options)  o usuário pode 
ativar também a característica de "Auto Scroll" 
(Navegação Automática) para estas quatro telas. 

Perman1 1234567.8
Gallons

Restav2 1234567.8
   Gallons   �

- Para cada canal onde pH ou ORP for associado, uma tela mostrando o valor de entrada mV não processada pelo sensor será 
adicionada ao item View:

- Para cada canal onde vazão for associado, duas telas serão adicionadas ao item View; uma para o totalizador permanente 
(Perm~) e outra para o totalizador resetável (Rst~):

Intrada ORP3:
763 mV

Intrada pH4:
-6.027 mV

• As unidades de medição são determinadas no menu "Channel Settings" (Confi gurações do Canal).
• Se "None" for selecionado para ambas as linhas, então a tela de visualização será oculta no modo View.
• As confi gurações default para ambas as linhas de cada tela de visulaização de medição é "None", de maneira que estas telas 

permanecem ocultas até que sejam determinadas no "System Setup".
• Todos os itens do modo View, exceto as Telas de Visualização de Medições e as Telas de Medições Derivadas, possuem um 

tempo limite de 10 minutos antes de regressar à primeira tela de visualização de medição. Se as quatro telas estiverem ocultas, 
ao fi nalizar o tempo o sistema regressará a primeira tela que seguiria normalmente (dependendo das opções de instalação e 
detalhes de confi guração). 

Mediçao
Abbrev Val Unit 

Vazao
F1     127.4 GPM

• Para visualizar uma só medição, associe a medição a uma das linhas da tela e escolha "None" (Nenhum) para a outra linha. O 
nome completo da medição aparecerá na primeira linha e na segunda linha aparecerá a abreviatura com o número do canal, o 
valor medido e a unidade de medida:

• Para visualizar duas medições, associe cada medição para a linha desejada da tela.  A abreviatura com o número do canal, o 
valor medido e a unidade de medida aparecerá em cada linha:

Abbrev Val Unit 
Abbrev Val Unit 

pH2       7.1 pH
C3    4.55 uS/cm

 

Tipo de 
Medição Abreviatura Unidades de Medição

Vazão V   units per s, m, h, d

pH pH   pH

ORP ORP   mV

Condutividade C   uS/cm, mS/cm, PPM & PPB (TDS), kW, MW

Pressão P   psi, kPa, bar

Temperatura T   °C, °F

Nível N   cm, m, in., ft.

Volume (nível) Vol   cm3, m3, in3, ft3,  gal, L, lb, kg
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7.3.3  Funções Derivadas
• Sempre que dois ou mais medições do mesmo tipo estejam presentes na confi guração do instrumento 8900, as seguintes 

funções derivadas estarão disponíveis em pares iguais: Sum (Soma), Difference (Diferença), Ratio (Razão), %Recovery (% de 
Recuperação - vazão), %Reject (% de Rejeição) and %Passage (% de Passagem - condutividade).  Estas determinações são 
feitas na "Function Type" (Tipo da Função) do menu "Options".  

• O instrumento 8900 permite utilizar até três funções derivadas para visualização e controle a qualquer momento. Abaixo encontra-
se um exemplo da tela de funções derivadas. Este formato não pode ser modifi cado.

Reject C3→C4
99.1%

7.3.4  Valores da Saída Analógica
• O 8900 aceita até quatro saídas analógicas. Se estão instaladas, os valores das saídas aparecem de forma automática, em pares, 

em um formato que não pode ser modifi cado.
• As saídas permanecerão em condição de erro (como mostrado neste exemplo) até que se faça a confi guração apropriada do 

menu "Output" ou até que se corrija o valor verdadeiro que está afetando a fonte de saída.
• O tempo limite de retorno deste item à primeira tela de visão de mediçõs é de 10 minutos.

Saida1 22.10 mA
Saida2 22.10 mA

Reles Ativados
_ _ _ _ _ _ _ _

Reles Ativados
1 2 _ _ A B _ _

7.3.5  Indicadores de Estado de Relé
• O 8900 aceita até oito (8) relês; quatro internos e quatro externos.  Os quatro relês internos são numerados de 1 a 4, e os quatro 

relês externos possuem letras de A a D. Na tela "Activated Relays" (Relés Ativados), traços (“_”) são usados para indicar relês 
em repouso ou inativos.  

• Se um relê estiver ativado, a sua letra ou número substituirá o traço correspondente. No exemplo abaixo,os relês 1 e 2 e A e B 
estão ativados:

• Os relês que não estão instalados ou conectados estarão sempre representados pelo traço.
• Os relês permanecerão ou se tornarão inativos (condição de erro) até que se faça a confi guração adequadano menu "Relay", ou 

até que se corrija o  valor verdadeiro que está afetando a fonte do relê.
• O tempo limite de retorno deste item à primeira tela de visão de mediçõs é de 10 minutos.

Memorando:
gfsignet.com

7.3.6  Memo
• Na segunda linha desta tela podem ser utilizados até 15 caracteres alfanuméricos.  
• Use este campo para anotar datas importantes como commissioning ou manutenção do sistema, ou o número do telefone do seu 

representantes de venda +GF+.  
• O tempo limite de retorno deste item à primeira tela de visão de mediçõs é de 10 minutos.
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7.3.8  Menu Directory
• Selecione este item para sair do menu "View" e ir para o "Menu Directory".
• O "Menu Directory" pode ser alcançado de qualquer item no menu "View" pressionado e segurando a tecla ENTER por dois 

segundos.
• O "Menu Directory" permite o acesso aos sete menus separados do 8900: System Setup (Confi guração do Sistema), Channel 

Settings (Ajustes do Canal), Hold Inputs (Manter Entradas), Relay (Relé), Output (Saída), Calibration (Calibração), e Options 
(Opções). 

• O conteúdo e a utilidade de cada um destes menus estão descritos na seção 8: Menus.
• O tempo limite de retorno deste item à primeira tela de visão de mediçõs é de 10 minutos.

Diretorio Menu:
               >

Diretorio Menu:
Setup Sistema

7.3.7  Confi guração do Sistema
• Selecionado este item um inventório dos módulos plug-in instalados na unidade passarão na tela.  

Entradas Sensor:
# of channels

Config Sistema:

               >

Saida  1 e 2:
type or "Nenhuma"

Alimentacao:
VAC or VDC

Comm/Saida 3 e 4:
type or "Nenhuma"

Reles 1 & 2:
type or "Nenhuma"

Reles externos:
detected or not

Outputs 1 & 2:
type or "Nenhuma"

• A ordem que os itens aparecerão na tela será a seguinte:

• Para avançar com mais rapidez à tela seguinte, pressione qualquer tecla durante a sequencia de aparição.   
• O tempo limite de retorno deste item à primeira tela de visão de mediçõs é de 10 minutos.
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8. Menus
O 8900 é um controlador de multiplos canais e parâmetros baseado em um conceito de extrema modularidade. O número de hardware 
e medições possíveis atíngiveis deste sistema é surprendente.  No entanto, softwares inteligente asseguram que cada confi guração 
individual não será carregada com complexidades inúteis.  
Quando alimentação é aplicada ao 8900, este reconhece automáticamente os tipos de módulos plug-in instalados e ajusta 
adequadamente o conteúdo do menu. Por exemplo, se um módulo de E/S que contenha somente as entradas é instalado, não haverá 
referência aos canais 3 e 4 em nenhum dos menus. Da mesma maneira, os menus "Relay" e "Output" se adaptam automaticamente 
a cada módulo opcional, e se expandirá ou contrairá de acordo com número instalado.  Mais adiante os menus são refi nados por 
seleções feitas durante a Confi guração do Sistema, particularmente confi gurada(s) pelo "Channel Type".
Para ajudar a produzir uma estrutura de alta intuição, cada menu é uma divisáo funcional de todo o sistema. Esta seção começa com 
as diretrizes gerais para o arranque e a realização de medições com o 8900, então fornece descrições detalhadas e instruções para 
usar cada menu para alcançar a funcionalidade necessária às aplicações específi cas.

Screen ~ Line ^
Telas de visualização

configuráveis p/ View

Necessário p/ config. inicial

Channel ~ ID
Config. sensores 

   em  canais

Necessário p/ config. inicial

Load S3L Devices    
Carregar sensores S3L

     conectados ao BUS

Necessário p/ config. inicial

Channel ~ Type
Escolher tipo do canal

Necessário p/ config. inicial

8.2: System Set-up
Escolher tipo do canal, config. 

sensores, ajustar as telas 

do View necessárias p/ ínicio

Volume
units, percent,

specific gravity,

tank shape, custom points

Level
unidades, medias,

porcentagem,

desvio

Volume
unidades, medias,

porcentagem,

desvio

8.3: Channel Settings
Ajustar unidades de eng.,

decimais, etc., depois de 

escolher o tipo do canal

Unhold Input
Liberar o canal

congelado

Hold Input
selecionar um ou todos os

               canais.

Hold Time
selecionar tempo 

de congelamento

8.4: Hold Inputs
Congelar entradas e saídas;

útil durante calibração

Test Relay

Off / On

Relay ~ Logic
N.A. ou N.F.

apenas para relés de 

estado sólido 

Relay Mode
off, baixo, alto, intervalo,

pulso proporcional, PWM,

pulso volumétrico, USP

Relay Source
Escolher sensor específico 

ou uma medição derivada

como fonte de relé

8.5: Relay
Escolher e ajustar os relés

para sensores e 

medições derivadas

Test Output
Ajustável manualemente

sobre toda a 

faixa de saída

Adjust Output
Fazer ajustes menores

para valores de  

saída mín. e máx.

Output Set
Ajustar os valores de

medição para endpoints

         mín. e máx.

Output Source
Escolher sensor específico 

ou uma medição derivada

como fonte de saída

8.6:  Output
Escolher e ajustar as saídas

para sensores e 

medições derivadas

8.7: Calibration
Calibrar medições

do sensor

Memo
Campo aberto,

alfanumérico, até

15 caracteres

Cloning
Carregar todos os 

ajustes de outro

8900

Auto scroll
On ou Off para

telas de visualização

de medições em View

Func. ^ Type:
Selecionar as medições

derivadas entre dois

sensores do mesmo tipo

Display Setting
Ajustar Brilho (VF)

ou

Contraste (LCD)

Password type
Padrão

ou

Especial

8.8: Options

Vários

Menu Directory

View

Switch Sensors
Trocar os canais 

escolhidos para dois

sensores iguais

Flow
unidades, medias,

total permanente, total 

resetável, fator-K 

pH/ORP
unidades de temp., 

medias

Conductivity
unidades, medias,

unidades de temp.,

tipos de comp. temp. 

  Pressure
unidades,

medias

Temperature
unidades,

medias

Reset ~
Rearmazenar os 

ajustes de fábrica 

Temperature
Ajustar Temperatura

Pressure
Cal de 2 pontos:

Ajustar Zero, e/ou

Ajustar Pressão

pH/ORP
Cal no instrumento ou

sensor.  Ajustar Std.,

 Slope, eTemp. (se pH)

Flow
Cal. da taxa

Cal. do Volume 

Conducivity
Cal no instrumento ou

sensor.  Ajustar Cond. 

e ajustar Temp.

Level
Ajustar Nível

8.1 Orientações Gerais
Para começar as medições: instale os módulos plug-in, conecte os sensores, energize o equipamento, complete os itens no "System 
Setup" e vá ao modo "View" para monitorar as medições. Vá a outros menus quando necessário para personalizar a confi guração do 
sistema.
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8.1.2 Efetuando Medições Após Pré-Confi guração
Para seguir fazendo medições com uma unidade que tenha sido pré-confi gurada tal como descrita anteriormente, realize os seguintes 
passo:

1. Desenergize a unidade (se estiver energizada), conecte os sensores, e então ligue a unidade.
2. Vá para o menu de Confi guração do Sistema para carregar os Dispositivos S3L e/ou confi gurar a número da Identidade do Canal.  
3. Vá para o modo "View" para monitorar as medições.

8.1.1 Orientações para Pré-Confi guração
Para pré-confi gurar uma unidade para uma aplicação dada, antes de instalar no campo para, por exemplo, conectar os sensores e 
commissioning realize os passos seguintes:
1. Instale os módulos plug-in e energie a unidade.
2. No menu de Confi guração do Sistema, vá ao item "Channel Type" e ajuste os tipos de medição e canais.
3. Saia do menu de Confi guração do Sistema e vá ao menu de Ajustes do Canal. Faça os ajustes necessários às confi gurações 

default.
4. Saia do menu Ajustes do Canal e vá ao menu de Relé, se correspondente (se não, vá para o passo 5).  Ítens do menu de relês 

externos A a D estão sempre presentes no menu de Relay.  Ítens do menu interno 1 a 4 só aparecerão se instalados.  Faça os 
ajustes necessários às confi gurações default.

5. Saia do menu de Ajustes do Canal ou Relé e vá para o menu de Saída, se correspondente (se não, vá para o passo 6).  Ítens do 
menu das saídas aparecerão somente se instalados.   Faça os ajustes necessários às confi gurações default.

6. Saia do menu de Ajustes do Canal ou Saída e vá para o menu de Opções. Faça os ajustes necessários às confi gurações default.
7. Saia do menu de Opções e volte para o menu de Confi guração do Sistema.  Vá as Telas de Visualização de medições (Tela n #   

Linha #) e ajuste as preferências de visualização de medições para a modadlidade de "View".  
8. Saia do menu de Confi guração do Sistema e vá ao "Menu Directory". Percorra pelos itens do modo "View" para assegurar o ajuste 

correto.
 Nota:  “CHK SENSOR” é normal quando:

a. sensores não estão conectados, ou
b. os dispositivos S3L não froam carregados, ou
c. a identidade do canal não foi confgurada.
 Nota:  b. e c. só poderão ser modifi cadas após o sensor ser conectado.

9. Desenergize a unidade. Todos os ajustes serão salvos indefi nidamente na memória não-volátil.
10. Os sistemas 8900 podem ser transportados de um lugar a outro com os módulos plug-in instalados.
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• Selecione um tipo de medição para ser assinalado a este canal:
 None (Nenum), Flow (Vazão), pH, ORP, Conductivity (Condutividade), Pressure (Pressão), 

Temperature (Temperatura) ou Level (Nível).
• Selecione "None" para esconder completamente um canal do modo "View" e outros modos 

da tela.
• Se houver trocas no Tipo do Canal, as seleções deste canal se restabelecerá às 

confi gurações default de todos os outros menus. Se um tipo de canal for trocados por 
engano, todo o trabalho prévio de confi guração será desperdiçado. Para evitar que isto 
ocorra, cada vez que houver troca ao Tipo do Canal, aparecerão duas mensagens de 
segurança e a pergunta "Are you sure?" (Você tem certeza?). 

 Chanal 1 Type:
 Condutividade >

8.2 Confi guração do Sistema
No que se refere ao arranque da unidade e a realização das medições, o menu de Confi guração do sistema é o mais importante 
do menu do 8900.  E, o primeiro e mais importante item deste menu é a seleção do Tipo do Canal. O acesso e o conteúdo de 
praticamente todos os itens de cada menu depende da associação dos tipos de medição com os canais. Este é o propósito da seleção 
do Tipo de Canal e antes que isso ocorra, nenhum ajuste adicional pode ser realizado.

Uma vez confi gurado, é possível ajustar os elementos pertinentes de outros menus a partir das confi gurações pré-determinadas.   
Para continuar realizando medições, é imprescindível terminar os itens restantes do menu de Confi guração do Sistema.

Instalar instru-
mentos S3L:   >

  Chanal 1 ID:
  3456789012   >

Tela 1 Liha 1:
Temperatura T1 >

  Mudar Sensor
   (CUIDADO!)  >

• Aparece apenas se o mesmo tipo de medição é assinalado para mais de un canal.
• Esta função inverte a assinalação do canal de qualquer dois sensores do mesmo tipo.  
• "CAUTION" é que todos os ajustes do instrumento permanecerão com o canal, e apenas o 

que for assinalado ao canal do sensor será trocado.
 Esta função serve para resolver rapidamente situações em que a confi guração 

personalizada do instrumento esteja associada com o sensor incorreto.

• Para o modo "View", quatro telas de visualização de medições com duas linhas cada uma 
podem ser confi guradas. 

• Selecione os tipos de medições que será utilizado, sua sequência de aparição e o formato 
de apresentação.

• Para o formato de apresentação individual, escolha “None” para uma das linhas da tela.
• Consulte a seção 7.3.2 Telas de Visualização de Medições para mais informações.

• Selecione um sensor específi co S3L (a partir dos números de identidade carregados no 
passo anterior) para ser assinalado a este canal.

• Para esta seleção estarão disponíveis únicamente os números de identidade de sensores 
que combinam com o tipo de medição assinalado a este canal.

• Se o mesmo tipo de medição for assinalada para mais de um canal, o número da identidade 
do sensor é usado para diferencia-los. 

• Se o Tipo de Canal = Vazão, está função é utilizada para confi gurar a entrada de frequência 
1 ou 2 deste canal.

• Este passo é feito após a confi guração inicial, sempre que houver Troca de Canal ou 
quando sensores ou relês externos são adicionados ou removidos do sistema

• Escaneie a rede S3L e carregue todos os dispositivos conectados S3L.
• Salve os números de identidade do sensor para confi gurações dos canais subsequentes.
• Números de Identidade do sensor S3L = últimos 10 dígitos do número de série do sensor.  
• Este passo é feito após a confi guração inicial, sempre que houver Troca de Canal ou 

quando sensores ou relês externos são adicionados ou removidos da rede S3L.
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8.3.1 Ajustes do Canal: Tipo do Canal = Vazão: 

Ajuste o factor-K (pulsos por unidade de volume) do manual do Sensor de Vazão:
Mínimo: 0.0001  Máximo: 99999. (não pode ser zero)

Selecione a posição do ponto decimal para a apresentação da Faixa de Vazão:
XXXXX. XXXX.X          XXX.XX               XX.XXX X.XXXX           

Este ajuste identifi ca as unidades do Totalizador. Não tem efeito em nenhum cálculo.  
Até oito (8) caracteres alfanuméricos, maiúsculo e minúsculo, servem como rótulo.

Tot~ Factor:  Ajusta o volume de cada contagem do Totalizador como multiplo da unidade 
de volume do fator-K:  Se o fator-K = pulsos por galão, e Fator Tot~ for ajustado a 1.000, 
então o Totalizador conta uma vez a cada galão; se o Fator Tot~ for ajustado a 10.00, 
então o Totalizador conta uma vez a cada 10 galões, etc.
Mínimo: 0.0001       Máximo: 99999. (não pode ser zero)

Selecione a posição do ponto decimal para a apresentação do Totalizador:
XXXXXXXX. XXXXXXX.X XXXXXX.XX 

Lock On:  Necessita do código EDIT para resetar o totalizador Resetável para zero.
Lock Off:  Não necessita do código EDIT para resetar o totalizador Resetável para zero.

Amortece as faixas de resposta de display, saída e relê para este canal.
Off:  atualização quase instantânea
Low: 4 s Med:  8 s Hi: 32 s

Ajuste as unidades de medição para esse canal de vazão.
O último caracter ajusta o tempo:
Selecione S (segundos)      M (minutos) H (horas)      D (dias)

     F1 Unidade:
       GPM      >

   Fator-K  F1:
      60.000    >

    F1 Decimal:
      **.***    >

    Tot1 Unidade:
     Gallons    >

   Tot1 Fator:
     60.000     >

   Tot1 Decimal:
    ******.**   >

    Tot1 Reset:
    Destravado  >

     F1 media:
       Med      >

8.3 Ajustes do Canal
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8.3.2 Ajustes do Canal: Tipo do Canal = pH 

    T1 Unidad:
        C      >

Seleciona a unidade de mediçãopara o sensor de temperatura localizado no interior do 
eletrodo de pH:  °C ou °F

   ORP1 Media:
      Med      >

   pH1 Media:
      Med      >

Amortece as faixas de resposta de display, saída e relê para este canal.
Off:  atualização quase instantânea
Low: 4 s Med:  8 s Hi: 32 s

Amortece as faixas de resposta de display, saída e relê para este canal.
Off:  atualização quase instantânea
Low: 4 s Med:  8 s Hi: 32 s

8.3.3 Ajustes do Canal: Tipo do Canal = ORP

8.3.4 Ajustes do Canal: Tipo do Canal = Condutividade

Selecione a unidade de medição para este canal de condutividade:
uS/cm   mS/cm     k • cm  M • cm PPM ou PPB (de TDS)

Se as unidades para este canal são PPM ou PPB:  ajuste a razão de μS por PPM.
Mínimo 0.01 μS por PPM   máximo 99999.9 μS por PPM

Seleciona a unidade de mediçãopara o sensor de temperatura localizado no interior do 
eletrodo de condutividade:
   C  F

Selecione o método de compensação de temperatura:
None  necessário para USP
Linear  para água com condutividade maior que 0.2 μS/cm (5.0 M resistividade)
Pure Water para água com condutividade maior que 0.2 μS/cm (5.0 M resistivity)

Selecione a posição do ponto decimal para apresentação de condutividade:
XXXXX.       XXXX.X       XXX.XX       XX.XXX       X.XXXX 

Ajuste nominal é de 2% de variação em condutividade para cada 1º C de variação em relação 
a 25ºC.
Máximo ajuste é de 9.99% por °C

    C1 Unidade:
      uS/cm     >

      TDS C1:
 2.0000 uS/PPM  >

    T1 Unidade:
        C       >

    C1 Modo CT:
     Agua Pura  >

   C1 Desvio CT:
      2.00 %    >

    Decimal C1:
     **.***     >

    C1 Media:
        Med     >

Amortece as faixas de resposta de display, saída e relê para este canal.
Off:  atualização quase instantânea
Low: 4 s Med:  8 s Hi: 32 s



30 Signet 8900 Controlador Multi-Parâmetro

Selecione a unidade de medição para o canal de pressão: psi bar kPa   P1 Unidade:
      psi      >

Selecione a posição do ponto decimal para a apresentação da pressão:
  XXXXX.       XXXX.X       XXX.XX       XX.XXX 

   T1 Unidade:
       C       >

Selecione a unidade de medição para o canal de temperatura: C ou F

8.3.5 Ajustes do Canal:  Tipo do canal = Pressão

8.3.6 Ajustes do Canal:  Tipo do Canal = Temperatura

Amortece as faixas de resposta de display, saída e relê para este canal.
Off:  atualização quase instantânea
Low: 4 s Med:  8 s Hi: 32 s

Amortece as faixas de resposta de display, saída e relê para este canal.
Off:  atualização quase instantânea
Low: 4 s Med:  8 s Hi: 32 s

    P1 Media:
      Med      >

   Decimal P1:
   **.***      >

   T1 Media:
      Med      >
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8.3.7 Ajustes do Canal: Tipo do Canal = Nível

Selecione a unidade de medição para o canal de Nível: cm  m  in ft

Yes: Medição do nível será apresentado como porcentagem da escala total.
No: Medição do nível será apresentado na unidade de medição selecionada 
anteriormente.

Se a medição de nível for apresentada como porcentagem, ajsute a escala total (100%) em 
unidades de medição.

Selecione a medição do ponto decimal para a presentação de nível.
XXXXX. XXXX.X        XXX.XX XX.XXX      X.XXXX 

Insira a distância (em unidades de medição) do sensor para o ponto de referência zero.
Consulte Apêndice para informação adicional.

Selecione a unidade de medição para apresentar Volume neste sensor de nível:
cm3 m3  in3  ft3  gal lit lb kg

Yes: Medições volumétricas serão apresentadas como porcentagem da escala total.
No: Medições volumétricas serão apresentadas como unidades selecionadas 
anteriormente.

Se o Volume for apresentado como porcentagem, ajuste o valor da escala total (100%) em 
unidades de medição.

Se um sensor de pressão for usado para medição de nível, insira a densidade específi ca do 
fl uído

    N1 Unidade:
        ft      >

  Mostre em % N1:
        Nao     >

     N1 100%=
     0.00 ft    >

   N1 Decimal:
     **.***     >

 Dist. Sensor N1:
  +XXX.XX   ft  >

    V1 Unidade:
       ft3      >

  Mostre em % V1:
       Nao       >

    V1 100% =:
    0.0000 gal  >

 Grav Especif N1:
     1.0000     >

Nota:  Os seguintes ajustes de canal para Volume podem ser ignorados se não forem aplicáveis à aplicação.
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8.3.8 Ajustes do Canal: Tipo do Canal = Nível (continuação)

 V1 Forma Tanque:
   Cilind Vert  >

Selecione a posição do ponto decimal para apresentação do Volume.  Deve ser 
consistente com a faixa:  XXXXX. XXXX.X     XXX.XX     XX.XXX     X.XXXX     

Se Custom for selecionado, entre com o número de pontos de medição a ser usado para 
caracterizar o formato do reipiente.
Mínimo 2 pontos, máximo 20 pontos. Quantos mais pontos maior a precisão.

Manual:  Entre Nível e Volume para cada ponto.  Estes pontos são tipicamente 
determinados por cálculos.

Automatic:  Entre apenas com Volume para cada ponto.  Use este método se o volume 
associado com cada nível puder ser facilmente medido.

Selecione o formato do tanque onde o sensor está localizado.
Vert Cylinder (Cilindro Vert) Horiz Cylinder (Cilindro Horiz) 
Rectangular (Retangular) Custom (Especial)

Se Vert Cylinder ou Horiz Cylinder for selecionado, entre com o diâmetro do cilindro.
0.0000 a 99999.

Se Horiz Cylinder ou Rectangular for selecionado, entre com o comprimento do tanque.
0.0000 a 99999.

Se Rectangular for selecionado, entre com a largura do tanque.
0.0000 to 99999.

   V1 Diametro:
   10.000  ft   >

  V1 Comprimento:
   5.0000  ft   >

   V1 Largura:
   2.0000  ft   >

 V1 Pontos Calib:
        10      >

    L1 Mediçao:
      Manual    >

 Pt01: -1234.5 ft
 V1: +5432.1 gal>

   V1 Decimal:
     **.***     >

    L1 media:
       Med      >

Amortece display, output and relay response rates for this channel.
Off:  Near instantaneous updates
Low: 4 s Med:  8 s Hi: 32 s

Permanece com o status da função de entrada, saída e relê (totalizadores de vazão 
continuarão contando).  Útil durante calibração para evitar falsos alarmes a atuação não 
desejada de equipamento de controle. 

Ajuste a duração que o canal deve permanecer em espera:
5  10  30  60  (tempo infi nito, até que seja manualmente   
           liberado)

O canal é liberado manualmente. (Aparece somente quando o canal permaneceem 
espera)

Espera Ent: min
 5 10 30 60   

8.4 Manter Entradas

  Espera Ent:
ConductividadeC1>

  Fim Espera:
ConductividadeC1>
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8.5 Relé
A tabela seguinte contem os modos de operação para relês internos e externos, por tipos de medição e função, suportado
pelo 8900:

Consulte o Apêndice E para maiores informações sobre as funções do modo relê.

 Fonte Rele 1:  
    Vazao V1   >

Seleciona o tipo de medição ou função derivada a ser associado a este relê.

Seleciona o modo de operação para este relê:
Off, Low, High, Window, Prop Pulse, PWM, Volumetric Pulse, USP

Se o modo de relê for Low ou High:  Insira o setpoint do relê.

Se o modo de relê for Prop Pulse, PWM ou Window: Insira o valor inferior da faixa.

Se o modo de relê for Prop Pulse, PWM ou Window: Insira o valor superior da faixa

Se o modo de relê for PWM, ajuste o período do pulso.  Mínimo 0.1 s, máximo 3240 s (54 
minutos)

Faixa rele1: max
  +45.000 GPM  >

Rele 1 Modo:
      Baxio     > 

Ajuste Rele 1:
    10.0 GPM   >

Faixa Rele1: min
  +25.000 GPM  >

 Periodo Rele: 
   5.0 secs    >

* Maximum pulse rate: 400 pulses per minute

Modos de Relé para módulos de relé Interno (Relé 1 a relé 4)

PROPORCIONAL LARG. do PULSO VOLUMÉTRICO

Medições Primárias OFF BAIXO ALTO INTERVALO  PULSO MODULAÇÃO  PULSO USP

PRESSÃO X X X X

TEMPERATURA X X X X X X

NÍVEL X X X X X X

CONDUTIVIDADE X X X X X X X

pH X X X X X X

ORP X X X X X X
VAZÃO X X X X X X X

Medições Derivadas

SOMA X X X X

DIFERENÇA X X X X

RAZÃO X X X X

REJEITO X X X X
PASSAGEM X X X X
RECUPERAÇÃO X X X X

Modos de Relé para módulos de relés Externo (Relé A a relé D)

PROPORCIONAL LARG. do PULSO VOLUMÉTRICO

Medições Primárias OFF BAIXO ALTO INTERVALO  PULSO MODULAÇÃO  PULSO USP
PRESSÃO X X X X
TEMPERATURA X X X X
NÍVEL X X X X
CONDUTIVIDADE X X X X X
pH X X X X
ORP X X X X
VAZÃO X X X X
Medições Derivadas
SOMA X X X X
DIFERENÇA X X X X
RAZÃO X X X X
REJEITO X X X X
PASSAGEM X X X X
RECUPERAÇÃO X X X X
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8.5 Relé (continuação)

Atraso Rele 1:
    1.0 sec    >

Raz Max Rele:
  120 pls/min  >

Volume Rele 1: 
  100.00 G    >

 Larg Pul Rele: 
    0.1 secs   >

 Logica rele: 
      N.A.     >

Rele 1 Teste:
               >

Se o modo de relê for High, Low, Window ou USP:  Insira o valor da histerese.

Se o modo de relê for High, Low, Window ou USP:  Insira o tempo de retardo.  O relê apenas 
se o valor do processo exceder o setpoint por este período de tempo.
Mínimo 0.1 s, máximo 6400 s (106.67 minutos) 

Se o modo de relê for Pulse: Ajuste a taxa máx. de pulsos.  (1 a 400 pulsos por minuto.)

Se o modo de relê for Vol Pulse (Flow):  Ajuste o volume representado por um pulso.

Se o modo de relê for pulse:  Ajuste a duração do pulso do relê.
Mínimo 0.1 s, máximo 3240 s (54 minutos)

Para relês de estado sólidos apenas: N.C. = Normalmente Fechado
         N.O. = Normalmente Aberto

Comuta o estado do relê manualmente para teste de funcionamento.

Hister Rele:
     5.0 GPM   >
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Selecione o tipo de medição ou função derivada a ser associada a esta saída.

Se o de saída de Voltagem estiver instalado:  Selecione 0 a 5 VCC ou 0 a 10 VCC.

Se o de saída de Voltagem estiver instalado:  Entre com o setpoint inferior = 0 VCC.

Se o de saída de Voltagem estiver instalado:  Enter com o setpoint superior = 5 ou 10 
VCC.

Ajuste a voltagem de saída do setpoint inferior: 0 a  0.5 VCC.

Ajuste a voltagem de saída do setpoint superior: 4.5 a 5.5 VCC ou 9.5 a 10.5 VCC. 

Se o cartão de saída de corrente estiver instalado:  Ajuste o setpoint inferior = 4 mA.

Se o cartão de saída de corrente estiver instalado:  Ajuste o setpoint superior = 20 mA.

Ajuste a corrente de saída do setpoint inferior: 3.8 a 5.0 mA.

Ajuste a corrente de saída do setpoint superior: 19.0 a 21.0 mA.

Ajuste manualmente a saída analógica para testar sua operação.
Se 4 a 20 mA, os limites do teste são 3.8 mA a 21.0 mA.
se 0 a 5 VCC, os limites do teste são 0.00  a 5.50 VCC.
Se 0 a 10 VCC, os limites do teste são 0.00  a 10.50 VCC.

8.6 Saída

Fonte Saida 1:
     Vazao 1    >

Faixa Saida 1:
    0-5Vdc     >

 Saida 1 0Vdc:
   +25.000 GPM >

 Saida 1 5Vdc:
   +25.000 GPM >

Ajuste Baixo 1:
     0 V       >

Ajuste Alto 1:
     5 V       >

 Saida 1 4mA:
  +25.000 GPM  >

 Saida 1 20mA:
  +25.000 GPM  >

Ajuste Baixo 1:
      4.00 mA  >

Ajuste Alto 1:
     20.00 mA  >

Teste Saida 1:
       >
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8.7 Calibração

Faixa:  Seleciona o método base da calibração.
Volumétrica: Seleciona o método volumétrico da calibração.

 Calib Volumetr
       F1:      >

Selecione para executar a calibração volmétrica.

Presione ENTER para iniciar o período de calibração volumétrica.  O 8900 começa a contar 
os pulso do sensor de vazão.

Pressione ENTER para parar o período de calibração volumétrica.  O 8900 para de contar os 
pulso do sensor de vazão.

Insira o volume conhecido de fl uído que passou pelo sensor durante o período de calibração 
volumétrica.

O fator-K calculado é menor  que 0.0001 ou maior que 99999.  Retorna para "Enter Volume".

Calibração volumétrica efetuada com sucesso.  Pressione ENTER para aceitar o novo fator-K 
ou pressione as telas para CIMA-BAIXO simultaneamente para sair sem salvar e retornar a  
"Enter Volume" (Insira Volume).

  Erro: Nao Foi
 Detectado vazao

Pres <ENTER>
Para IniciarCalib 

 
  Pres <ENTER>
Para Parar Calib

  Entre Volume:
  0000.0   GPM

  Novo Fator-K:
123.456

  Erro: Fator-K
  fora da faixa

Metodo F calib:
      Volume    >

Selecione para igualar a taxa de vazão dinâmica momentânea como indicado por uma 
referência externa.  Inserindo uma taxa modifi cará o fator-K existente.

Indica que o sensor de vazão não está gerando pulsos, ou pulsos não est
ão sendo detectados pelo 8900.  Retorna a "Volumetric Cal".

 Faixa Calib F1:
          >

8.7.1 Calibração:  Tipo do Canal = Vazão
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SENSOR:   Selecione para efetuar a calibração no sensor pelo EasyCal 2750.
INSTRUMENTO: Selecione para efetuar a calibração no 8900 pelos passos abaixo.

Se Cal for selecionado no instrumento, os seguintes itens no menu aparecem:

Coloque o sensor em qualquer solução de pH. Permita tempo sufi ciente para a saída do 
sensor estabilizar, então entre o valor.  Máximo offset permitido:  ±1.3 pH.

Coloque o sensor em qualquer solução que seja diferente pelo menos por 2 unidades de 
pH do valor std (parâmetro anterior), então entre o valor.  Máximo offset permitido:  ±1.3 
pH.

Calib pH1 a:
    Sensor    >

Ajuste a medição da temperatura do sensor de pH para igualar com uma referência 
confi ãvel.  Máximo offset permitido é ± 20°C

Se "pH~ Cal" for selecionado no Instrumento, "reseta" os parâmetros Standard, Slope e 
Temperature para a calibração de fábrica.

8.7.2 Calibração:  Tipo do Canal = pH

  Calib ORP1 a:
      Sensor    >

8.7.3 Calibração:  Tipo do Canal = ORP

  Padrao pH1 :
              >

  Slope pH1:
              >

Set Temperature
      T1:     >

Resetar pH1   
Calibra fabrica:  

SENSOR:   Selecione para efetuar a calibração no sensor pelo EasyCal 2750.
INSTRUMENTO: Selecione para efetuar a  calibração no 8900 pelos passos abaixo.

Se Cal for selecionado no instrumento, os seguintes itens no menu aparecem:

Coloque sensor em qualquer solução de ORP. Permita tempo sufi ciente para a saída do 
sensor estabilizar, então entre o valor.  Máximo offset permitido:  ±2900 mV.

Coloque o sensor em qualquer solução que seja diferente pelo menos por 30 mV do 
valor std (parâmetro anterior), então entre o valor.  Máximo offset permitido:  ±2900 mV.

Se "ORP~ Cal" for selecionado no Instrumento, "reseta" os parâmetros Standard, Slope 
para a calibração de fábrica.

   Prado ORP1:
               >

 Slope ORP1:
                >

  Resetar ORP1
 Calibra fabrica:
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8.7.4 Calibração:  Tipo do Canal = Condutividade

Setar condutivid
       C1:     >

Se "pH~ Cal" for selecionado no Instrumento "reseta" os parâmetros Conductivity e 
Temperature para a calibração de fábrica.

Calibrar C1 a:
     Sensor    >

Resetar C1
Calibra fabrica>

SetarTemperatura
       T1:     >

SENSOR:   Selecione para efetuar a calibração no sensor pelo EasyCal 2750.
INSTRUMENTO: Selecione para efetuar a  calibração no 8900 pelos passos abaixo.

Se Cal for selecionado no instrumento, os seguintes itens no menu aparecem:

Coloque sensor em qualquer solução de teste de condutividade. Permita tempo 
sufi ciente para a saída do sensor estabilizar, então entre o valor.  

Ajuste a medição da temperatura do sensor de condutiviade para igualar com uma 
referência confi ável.  Máximo offset permitido é ± 20°C

Selecione YES ajustar a leitura para zero em ambiente de pressão atmosférica.
Máximo offset permitido é ± 2.75 psi.

Setar Zero
      P2:       >

Ajuste a pressão para igualar com referência uma confi ável.
Deve ser  ž 3 psi acima do ponto zero.
Máximo offset permitido é ± 2.75 psi.

"Reseta" a calibração da pressão para o valor pré-estabelecido de fábrica.

 SetarTemperatura
      T2:       >

8.7.5 Calibração:  Tipo do Canal = Pressão

Ajusta a temperatura para igualar com uma referência confi ável.
Máximo offset permitido ± 20°C.

"Reseta" a temperatura para o valor pré-estabelecido de fábrica.

8.7.6 Calibração:  Tipo do Canal = Temperatura

Setar Pressao
      P2:       >

Resetar P2
 Calibra fabrica>

Reset T2
 Calibra fabrica>

 Setar Nivel
       N1:      >

Resetar N1
 Calibra fabrica>

Entre o valor do Nível (em pol.) baseado em uma medição externa.

"Reseta" a calibração do Nível para o valor pré-estabelecido de fábrica.

8.7.7 Calibração:  Tipo do Canal = Nível
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Tipo de Codigo:
Padrao 

Ajuste o contraste da tela:  4 ajustes.

Se dois ou mais estiverme presentes ao memso tempo, selecione uma relação  funcional 
entre elas: Sum(Soma) Difference(Diferença) Ratio(Razão) 
% Reject(% de Rejeite) % Passage(% de Passagem)  
% Recovery(A, B, ou C)(% de Recuperação) None(Nenhuma)  

Entre com anotaçãoes, exemplo :
data do próximo commissionamento, manutenção, telefone do representante de vendas da 
+GF+, etc.

A senha padrão é a seta para "CIMA-CIMA-CIMA-BAIXO".  Selecione "Enhanced 
password" para escolher uma senha de 4 dígitos.

Se "Enhanced password" for selecionada, escolha quaisquer 4 dígitos numéricos: de 
0000 (default) até 9999.  Se a senha for esquecida, consulte a seção 8.8.2.1 abaixo.

Selecione as duas medições a serem usadas nesta função.

Selecione "YES" para fazer download de todos os ajustes de outro 8900.  Ambas 
unidades devem ser equipadas com os mesmos módulos plug-in, incluindo o Módulo de 
Comunicação RS232.  O acessório cabo crossover DB-9 é necessário para esta operação.

Habilita "Auto Scroll" para as tela de medição no menu View.

Ajuste o intervalo do tempo de navegação para cada tela de medição.  Mínimo 1 segundo, 
máximo 99 segundos.  Pressione qualquer tecla para interropmer a navegação automática 
por 20 segundos, ou o tempo de navegação, o que for maior.

8.8 Opções

8.8.1 Senha Padrão
Para a senha padrão pressione as teclas de seta para CIMA-CIMA-CIMA-BAIXO.

8.8.2 Troca da Senha
O ajuste default da senha selecionada é 0-0-0-0, ajustável para quaisquer 4 dígitos numéricos até 9999.

8.8.2.1 Procedimento de Reset da Troca da Senha:
Os seguintes procedimentos irão resetar a senha escolhida para a senha pré-estabelecida de fábrica (0-0-0-0).
Nota: Para a sua segurança, este procedimento é para ser difícil.  Dica:  Não esqueça a senha escolhida!
1. Desligue a alimentação.
2. Remova o Módulo de E/S (retire todos os terminais deste módulo e todos os outros módulos plug-in instalados, depois retire a 

tampa posterior traseira).
3. Conecte a alimentação da unidade (alimente por pelo menos 15 segundos, então desconecte a alimentaçãonovamente)
4. Instale o Módulo de E/S, o painel traseira, e os terminais.
5. Reconecte a alimentação da unidade.

Seleciona Codigo
avancado:

Contraste:
       3       >

 Auto Scroll:
      Des      >

Tempo Scroll:
     4 secs    >

Tipo Funcao 1:
     Razao     >

 Funaco 1 fonte:
   ORP1-ORP2   >

Clonar 
   Instrumento: >

 Memorando:
  gfsignet.com >
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Notas
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• % de Recuperação é uma medida derivada baseado na taxa 
de vazão apenas.  Em um sistema de osmose reversa,% 
de Recuperação é taxa de vazão no permeável (produto) 
comparado com a taxa de vazão da água de alimentação 
que entra.

• Para medir o % de Recuperação, o 8900 deve possuir dois 
sensores de vazão conectados.  Eles podem ser colocados 
na linha de Alimentação, na linha de Concentração ou na 
linha de Permeável.

• O 8900 fornece 3 métodos diferentes para calcular 
Recuperação de modo a acomodar qualquer confi guração.

• Ambos os sensores devem usar a mesma base de tempo e 
mesmas unidades de medição.

Apêndice A: Funções Derivadas

Quando duas ou mais medidas do mesmo tipo estiverem presentes, o 8900 pode calcular várias funções derivadas de pares iguais.  
Até três Funções derivadas podem ser defi nidas e usadas como a fonte para as funções de display e saída.
• Os canais de Vazão, Temperatura, Pressão e Nível  devem ter unidades iguais.  (canais de vazão também devem possuir a 

mesma base de tempo)
• Canais de Condutividade serão automaticamente ajustáveis para μS/cm antes que o cálculo de função seja feito.
• Três medidas derivadas podem ser aplicadas a quaisquer sensores, sem importar o tipo.

• Razão:   Medida 1  ÷ Medida 2
• Diferença: Medida 1 - Medida 2 
• Soma:   Medida 1 + Medida 2

• % de Passagem e % de Rejeito são derivadas de medidas 
de condutividade apenas, especifi camente para uso em 
sistemas de osmose reversa.

• % de Passagem é a quantia de contaminação que  
permanece na água de produto comparado ao nível de 
contaminação na água de alimentação.  Por exemplo, se 
a água de alimentação mede 100 μS e a água de produto 
mede 5 μS, a % de Passagem é  

 (5 ÷ 100) x 100, ou 5%.
• % de Rejeito é a quantia de contaminação rejeitada 

da concentração de água comparada à quantia de 
contaminação da água de alimentação.  Por exemplo, se o 
% de Passagem é 5%, o % de Rejeição é 95%.

• A diminuição do valores de Rejeito e aumento dos valores de 
Passagem indicam um problema com a membrana de OR.

% de Recuperação

% de Passagem e % de Rejeito

% de Passagem:  (Permeável ÷ Alimentação) x 100

% de Rejeito: [1 - (Permeável ÷ Alimentação)] x 100

% de Recuperação A: (Permeável ÷ Alimentação) x 100
No menu de Setup, selecione a opção que representa 
Alimentação Permeável

% de Recuperação B:
Permeável ÷ (Permeável + Concentração) x 100
No menu de Setup, selecione a opção que representa 
Concentração  Permeável

% de Recuperação C:
[(Alimentação - Concentração) ÷ Alimentação] x 100
No menu de Setup, selecione a opção que representa 
Concentração Alimentação

Membrana OR

Membrana OR 

Membrana OR

Alimentação

Concentração

Permeável

Alimentação
Concentração

Membrana OR

Membrana OR

Membrana OR

Permeável

Membrana OR

Membrana OR

Membrana OR

Alimentação

Concentração

Permeável

Membrana OR

Membrana OR

Membrana OR

Alimentação

Concentração

Permeável
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Ponto de referência Zero (Z):
Defi nição:
 Ponto do tanque onde você deseja que o 8900 mostre zero (0 

metros, 0 litros. etc).
• Se Z estiver localizado abaixo da superfície do líquido, o 

8900 exibirá uma medição positiva do nível.
• Se Z estiver localizado acima da superfície do líquido, o 

8900 exibirá uma medição negativa do nível. 

Ponto de Posição do Sensor (SLoc):
Defi nição:
 Ponto do sensor de nível onde se dá a medição.

• Os sensores de nível magnetoestritivo medem a partir da 
extremidade fi nal da haste.

• Os sensores de pressão medem a partir da linha central 
do diafragma.

• Os sensores de nível ultrasônico medem a partir da parte 
inferior da face do transdutor.

Offset (O):
Defi nição:
 Distância do ponto de referência zero (Z) ao ponto de 

localização do sensor (Sloc).
• Entre com um valor positivo no menu de Calibração do 

sensor se o sensor estiver localizado acima do ponto Z 
(ponto de referência zero).

• Entre com um valor negativo no menu de Calibração do 
sensor se o sensor estiver localizado abaixo do ponto Z 
(ponto de referência zero).

• Entre 0 no menu de Calibração se o sensor estiver 
localizado no ponto Z (ponto de referência zero).

Nível (L):
Defi nição:

• A distância do ponto Z (ponto de referência zero) até a 
superfície do fl uído. O(ffset) > 0

L > 0

Z(ero)

SLoc

L > 0

Z(ero)

O(ffset) < 0

SLoc

L< 0
Z(ero)

SLoc

O(ffset) < 0

L > 0

O(ffset) > 0

Z(ero)

SLoc

L > 0

O(ffset) < 0
Z(ero)

SLoc

L<0

SLoc

O(ffset) < 0

Z(ero)

L < 0

L > 0

Z(ero)

O(ffset) > 0

Z(ero)

O(ffset) > 0

SLoc
SLoc

Posição e Offset do Sensor Magnetoestritivo 2222

Posição e Offset do Sensor de Pressão 2450 Posição e Offset do sensores de nível ultrasônico 2210

Z

Z

Para tanques cilíndricos 
horizontais, o ponto de 
referência zero TEM que ser o 
ponto mais baixo do tanque.

Para a maioria dos 
tanques, o ponto de 
referência zero pode ser 
ajustado em qualquer 
altura no tanque.

Apêndice B: Confi guração do Sistema de Nível

O 8900 é capaz de aceitar a entrada de uma variedade de transmissores de nível.  Esta versatilidade faz necessário o seguinte 
procedimento de confi guração do sistema.

1. Determine o ponto de ínicio para a medição do nível.  Este será o ponto de referência Zero (Z).
 Revise os diagramas para o seu tipo de sensor, a fi m de selecionar a melhor opção.
2. Determine a posição de montagem do seu sensor.  Este será o SLoc.
 Consulte o manual do Sensor para informções sobre a melhor localização de montagem do sensor.
3. Meça a distância entre Z e SLoc.  Este será o O(ffset).
4. Entre com o Offset (desvio) no menu de Calibração.



43Signet 8900 Controlador Multi-Parâmetro

r

h

Comp.

Pontos especiais #10 3000 gal.

Pontos especiais  #1 0 gal.

Pontos especiais  #2 45 gal.

Pontos especiais  #3 118 gal.

Pontos especiais  #4 160 gal. 

Pontos especiais  #5 250 gal.

Pontos especiais  #9 1300 gal.

Pontos especiais  #6 380 gal.

Pontos especiais  #7 700 gal.

Pontos especiais  #8 1000 gal.

Conversão de Nível e Volume para tanques diferentes
Quando selecionado "Custom Shape" no menu de Opções, é 
possível defi nir de 2 a 20 Pontos Especiais para estabelecer a 
relação de nível para volume do tanque.

• Selecione o modo de "Manual level Measurement" (medição 
manual de nível) para editar ambos os dados de nível e 
volume (confi guração a seco).

• Selecione o modo de "Automatic level Measurement" 
(medição automática de nível) para aceitar a medição de nível 
do sensor, enquanto você defi ne um valor volumétrico para 
cada ponto especial (confi guração com líquido).

• Entre de 2 a 20 pontos especiais para relacionar valores de 
nível e volume.

• O primeiro ponto tem que ser o nível mais baixo de fl uído no 
tanque.

• Cada pont sucessivo tem que ser maior do que o ponto 
anterior.

• O último ponto tem que ser maior ou igual ao nível mais alto 
de fl uído no tanque.

• Um ponto especial deve ser localizado em todos os pontos 
de transição do formato do tanque(por exemplo, no ponto 9, 
onde o formato troca de cilindro para cone).

• Formas mais complexas devem ser defi nidas com mais 
pontos. Note que a seção do desenho em forma de cone foi 
defi nida pelos pontos especiais de 1 a 9.

• Formas mais simples necessitam de menos pontos de 
defi nição. Note que o cilindro requer apenas os pontos 9 e 10.

Cálculos de nível, volume e massa executados pelo 8900 
incluem:

Conversão de pressão para nível:
 Nível = P ÷ (SG • D(água))
onde P = Pressão

 SG = Peso Específi co do fl uído 
 D(água)  =  Densidade da água

Com pressão em psi: Nível (metros) = (0.703069 • P / SG)
Com pressão em bar: Nível (metros) = 1.019715 • P / SG)

Conversão de Massa
 m = D(água) • SG • V

onde m  =  massa do fl uído
  D(água)   =  Densidade da água = 1000 kg/m3

  SG  =  Peso Específi co do fl uído
  V =  Volume do fl uído (m3)
m (kg) = 1000 • SG • V

A

Referência Técnica para Medição de Nível
Cálculos de Volume 

Cilindro vertical:  V = þ • d2 • h/4

onde  d = diâmetro do cilindro
  h = altura do fl uído

Tanque retangular: V = w • l • h

 onde   w = largura
   l = comprimento

Cilindro horizontal: V = A • L

 onde  A = área do segmento
  L = comprimento do recipiente

Tanque com formato especial:
O 8900 efetua interpolação linear entre pontos adjacentes.
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Fator TDS 

Algumas indústrias precisam apresentar o valor da condutividade 
em forma de Total de Sólidos Dissolvidos (TDS), medidos em 
unidade de partes por milhão (PPM) ou partes por bilhão (PPB).
• 1 PPM é equivalente a 1 mg por litro.
• 1 PPB é equivalente a 1 μg por  litro.
• O 8900 calcula o valor PPM ou PPB dividindo o valor μS por 

um Fator TDS defi nido pelo usuário.
• Os fatores TDS exibem uma grande variação, desde 1.50 a 

2.50 μS por PPM.  Os métodos para estabelecer o fator TDS 
não são aprsentadas neste manual.

• O 8900 aceita fatores TDS de 0.01 a 99999.9 μS por PPM.
 (valores de fábrica = 2.00 μS por PPM)

               NOTA:  O fator TDS do 8900 TDS tem que ser 
                             ajustado em PPM.   

Fator TDS =
Condutividade (μS) ÷Total de sólidos dissolvidos (PPM) 

PPM  = Condutividade da solução (μS)  ÷ Fator TDS 

Examplo:
• Condutividade da solução = 150 μS
• TDS = 80 PPM
• Fator TDS =  150 μS ÷ 80 PPM   = 1.88 μS por PPM

Efeitos da Temperatura 
A medição de condutividade é altamente dependente da 
temperatura. A regra básica é que altas temperaturas resultam 
em maior condutância (menos resistência).
Os efeitos da temperatura se expressam como a porcentagem 
de varaições de condutividade (em μS) por °C.  Em geral, a 
referência do valor da condutividade é 25 ºC.  O 8900 possui três 
opções de compensação de temperatura:

Nenhum ("None")
Os padrões USP para águas farmacêuticas requerem que a 
medição se faça sem compensação de temperatura. Na página 7 
encontra-se uma explicação sobre os limites de USP.

Água Pura (Compensação Padrão - "Pure Water - Standard")
Esta seleção se emprega a medição de água muito limpa, com 
valores inferiores a 0.2 μS.  Nesta faixa os efeitos da temperatura 
não são lineares, portanto o coefi ciente de temperatura não é 
fácil de ser determinado.  Esta seleção é recomendada para 
todas as aplicações de resistividade que trabalham entre de 
5MΩa 18MΩ.  Esta seleção cumpre com as normas padrãoes 
ASTM D1125 e D5391.

Linear
Esta seleção permite calcular um valor especial de compensação 
de temperatura para as medições de condutividade na faixa de 
0.2 μS e maiores (aplicações de resistividade que medem menos 
de 5 MΩ).  O procedimento é descrito na seção à direita.

Cálculo de um Coefi ciente de Temperatura Linear 

1. Ajuste o Modo TC para NONE (Consulte o menu SETUP ).
2. Aqueça a solução de amostra perto da temperatura máxima 

do processo. Coloque o sensor na solução de amostra, deixe 
em repouso por vários minutos até que se estabilize.  Anote 
os valores de temperatura e condutividade do 8900 nos 
espaços abaixo:

 Temperatura apresentada:    T1 = _______ °C
 
 Condutividade apresentada: C1 = _______ μS

3. Esfrie a solução de amostra perto da temperatura mínima do 
processo. Coloque o sensor na solução de amostra, deixe em 
repouso por vários minutos até que se estabilize.  Anote os 
valores de temperatura e condutividade do 8900 nos espaços 
abaixo:

 Temperatura apresentada:   T2 = _______ °C
 
 Condutividade apresentada: C2 = _______ μS

 (Recomenda-se efetuar uma variação de 10% na 
condutividade entre os passos 2 e 3.)

4.  Substitua as leituras anotadas (passos 2 e 3) na seguinte 
fórmula:

 TC Slope =                   100 x (C1 - C2)              
  (C2 x (T1 - 25)) - (C1 x (T2 - 25))

Exemplo:  Uma solução de amostra possui uma condutividade de 
205 μS a 48°C.  Após o esfriamento a condutividade resultante é 
de 150 μS a 23 °C.  (C1 = 205, T1 = 48, C2 = 150, T2 = 23)
Cálculo da TC:  

TC Slope =                 100 x (205 - 150)            = 5500 = 1.42%/°C
 (150 x (48 - 25)) - (205 x (23 - 25)) 3860

Procedimento de Calibração da Condutividade
Calibração Molhada com Soluções Rastreáveis NIST:
• Quando utilizam-se soluções tracejáveis NIST, deve-se 

revisar a informação de temperatura proporcionada com a 
solução de teste.

• Não contamine a solução de calibração.
• O sensor deve estar na temperatura especifi cada na etiqueta 

de solução de teste.
• Remova o sensor do sistema e enxague com uma pequena 

quantidade da solução de teste.
• Coloque o sensor dentro da solução de teste. Agite 

cuidadosamente o eletrodo para eliminar as bolhas de ar.
• Coloque o termômetro de referência na mesma solução.
• Espere o tempo necessário para que a temperatura se 

estabilize.
• Ajuste a Temp: Ajuste o valor da temperatura baseado no 

termômetro de referência.
• Ajuste a Cond: Ajuste o valor da condutividade baseado na 

no valor da solução de teste.
• Verifi que a linearidade do 8900 conectando o sensor a uma 

segunda solução de teste de valor diferente.
• Se o 8900 não mostrar o valor correto (Temperatura ± 0.5 ºC, 

Condutividade ± 2% da leitura), será necessário chamar um 
técnico.

Apêndice C: Aplicação de Condutividade/
Resistividade
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Apêndice D: Limites USP 

A USP (United States Pharmacopoeia) defi niu um conjunto de valores (limites) de condutividade para ser utilizada no monitoramento de água para 
uso farmacêutico. Este padrão necessita de medições de condutividade de temperatura não compensadas para advertir que a condutância se 
aproxima ao limite da USP.  Os limites variam de acordo com a temperatura da amostra.
O 8900 possui os limites da USP gravados na memória. O instrumento irá automaticamente determinar o limite da USP baseado na medição da 
temperatura.

Usando a função USP 
Os pontos de atuação da USP são defi nidos com uma porcentagem abaixo dos limites da USP, então o alarme da USP é sempre um alarme ALTO. 
O 8900 pode ser ajustado para advertir quando a condutividade se aproxima a uma porcentagem estabelecida do limite da USP.

Os seguintes ajustes e cndições são necessários para a função de relê USP:
1. No menu Setup:
• RELAY MODE deve ser ajustado para USP.
•   RELAY SOURCE deve ser o canal de Condutividade
• SOURCE UNITS deve ser ajustado para μS.

2.  No menu OPTIONS:
• O Modo TC do canal USP deve ser ajustado para None.

(Dica: Se um relê está constantemente ligado quando deveria estar desligado, cheque os ajustes do relê listados acima.)

Exemplo:
• O setpoint USP é 40%.
• A temperatura da água é 19 ºC, então o limite da USP é 1.0  μS.
• O relê será ativado quando o valor da condutividade atingir 0.6 μS, ou 40% abaixo do limite de USP 1.0.
• Se a temperatura da água aumenta mais de 20ºC, o 8900 ajustará automaticamente o limite de USP para 1.1.
• O relê se ativará agora quando o valor da condutividade chegar a 40% abaixo de 1.1 μS, ou 0.66 μS.

0 a < 5 ºC  0.6

5 a < 10 ºC  0.8

10 a < 15 ºC  0.9

15 a < 20 ºC  1

20 a < 25 ºC  1.1

25 a < 30 ºC  1.3

30 a < 35 ºC  1.4

35 a < 40 ºC  1.5

40 a < 45 ºC  1.7

45 a < 50 ºC  1.8

50 a < 55 ºC  1.9

55 a < 60 ºC  2.1

60 a < 65 ºC  2.2

65 a < 70 ºC  2.4

70 a < 75 ºC  2.5

75 a < 80 ºC  2.7

80 a < 85 ºC  2.7

85 a < 90 ºC  2.7

90 a < 95 ºC  2.7

95 a < 100 ºC  2.9

100 a < 105 ºC  3.1

O limite USP 
(μS) é:

Quando a faixa da 
temperatura é:
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3-8900.621CI/O Module 3-8900.401-X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+5VDC (Black)
Freq. Input (Red)

GND (Shield)
+5VDC (Black)

Freq. Input 2 (Red)
S  L (Red)

GND (White/Shield)
+5VDC (Black)
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3

3
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1
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2
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1

+
-

+
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Clonagem permite a cópia da programação de uma unidade para outra. 
Depois de completar a programação de um 8900, ele se torna a unidade 
mestre (ENVIAR) que pode enviar suas confi gurações para uma unidade 
8900 escravo (RECEBER).

Passo 1: Designação do controlador

1. Designe o controlador 8900 que receberá os dados e refi ra- 
 se a esse controlador como o Controlador Receptor.
2. Designe o outro controlador 8900 como o Controlador   
 Transmissor.

Passo 2: Ligação 

1. Conecte os terminais 9 dos dois controladores com um 
condutor com um único fi o.

2. Conecte os terminais 10 dos dois controladores com um 
condutor com um único fi o. Veja a Figura 1 à direita como 
referência.

Passo 3: Confi guração do Controlador Receptor 

1. Vá ao menu "Option" (Opções) e role até ver o item do menu 
"Clone Port" (Porta para clonagem) e selecione "S3L", se já 
não tiver sido selecionado.

2. Role até o item do menu "Clone Operation" (Clonar a 
operação) e confi gure-o para "Receive" (Receber), se já não 
tiver sido confi gurado.

3. Role pelo menu "Option" (Opções) até o item do menu 
"Clone Instrument" (Clonar o instrumento).

4. Pressione a seta para a direita para alternar entre as opções.

5. Aperte a tecla ENTER quando a opção "Yes" (Sim) estiver 
piscando para continuar.

6. A mensagem "All Settings Will be Changed" (Todas as 
confi gurações serão alteradas) será exibida por cerca de 

 3 segundos.

7. A mensagem "Are You Sure?" (Tem certeza?) seguirá a 
mensagem anterior e também será exibida por cerca de 

 3 segundos. NÃO pressione a tecla ENTER ainda.

8. Agora o Controlador Receptor está pronto para iniciar o 
processo de clonagem, mas o Controlador Transmissor 
também precisa estar confi gurado para iniciar o processo de 
clonagem. Continue no passo 4.

 Are You Sure?
Press <ENTER>

 All Settings
   Will be Changed!

Clone
   Instrument:   >

fi gura 1

Apêndice E: Clonagem utilizando S3L (Clonagem serial)
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Passo 4: Confi guração do Controlador de Transmissão

1. Vá ao menu "Option" (Opções) do Controlador de 
Transmissão e role até ver o item do menu "Clone Port" 
(Porta para clonagem) e selecione "S3L", se já não tiver sido 
selecionado.

2. Role até o item do menu "Clone Operation" (Clonar a 
operação) e confi gure-o para "Send" (Enviar), se já não tiver sido 
confi gurado.

3. Role pelo menu "Option" (Opções) até o item do menu 
"Clone Instrument" (Clonar o instrumento).

4. Pressione a seta para a direita para alternar entre as opções.

5. Não pressione a tecla ENTER ainda.

Passo 5: Iniciação e terminação do processo de clonagem

1. DICA: Devido a limites de tempo, leia os passos 2 a 6 abaixo 
antes de iniciar o processo pelo passo 2.

2. Coloque os dois controladores 8900 próximos um ao outro 
e pressione a tecla ENTER no Controlador Transmissor. A 
mensagem "Waiting for Request" (Esperando pelo pedido) 
deverá aparecer.

3. Aperte a tecla ENTER no Controlador 8900 Receptor. (OBS.: 
Este passo precisa ocorrer no máximo 7 segundos após 
o passo anterior). A seguinte mensagem deverá ser exibida 
"Requesting Data From Host" (Pedindo dados do host).

4. A mensagem "Transmitting Data" (Transmitindo dados) 
será exibida no visor do Controlador Transmissor durante 
a transferência de dados. O visor no Controlador Receptor 
permanecerá inalterado (igual ao passo 3 acima).

5. Quando a mensagem "Transfer Complete" (Transferência 
terminada) estiver exibida nos dois controladores, o processo 
de clonagem foi bem-sucedido. Se não, o processo falhou, e 
a mensagem "Transmitting Data" (Transmitindo dados) ainda 
estará exibida no Controlador Transmissor.
A mensagem à direita será exibida no visor do Controlador 
Receptor "Error: No data from host"  (Não foram recebidos dados 
do host).

6. De qualquer maneira, pressione a seta para a direita e 
os dois controladores 8900 se reiniciarão, e as confi gurações 
do Controlador Receptor serão adotadas se a operação de 
clonagem foi bem-sucedida.

Error: No Data
    From Host    >

Transmitting
 Data...

Transfer
     Complete    >

Transmitting
 Data...

Requesting Data
From Host

Waiting for
Request...

Clone
   Instrument:   >
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Apêndice E: Descrições do Modo Relé
Desligado:  Desativa o relê
Baixo:    O relê é ativado quando o valor do processo cai abaixo do setpoint.
Alto:    O relê é ativado quando o valor do processo sobe acima do setpoint.
Intervalo:   O relê é ativado quando o valor do processo sai de um intervalo fi xo de valores.
Pulso Proporcional:  Os pulsos do relê se produzem a uma frequência defi nida pelos valores de controle mínimo e máximo  
        do processo.  (Frequência máx 400 pulsos por minuto.)
Modulação por Largura de Pulsos: O ciclo de trabalho do relê varia entre os pontos de atuação máx. e mín. Não se aplica a vazão e  
   pressão.
Pulso Volumétrico:  Um pulso é gerado quando se registra um volume específi co de líquido. Somente para entradas de  
   vazão.
USP:   O relê é ativado quando o valor do processo sobrepassa os limites de condutividade e temperatura  
   defi nidos pela USP. Somente para entradas de condutividade.

Histerese

Tempo

Ponto de Atuação

Inferior

Processo

Histerese

Tempo

Ponto de Atuação

Superior

Processo

Limite Superior
Histerese

Histerese

Intervalo
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Limite Inferior

Processo

105

Fa
ix
a 

de
 S

aí
da

 d
e 

R
el
é:

0 
a 

10
0 

P
ul
so

s/
m

in
.

ponto final
F

a
ix

a
 d

e
 P

u
ls

o

0 pulses
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Ponto inicial

Baixo
• O relê é ativado quando a variável do processo é inferior ao setpoint.
• O relê é desativado quando a variável do processo sobrepassa a soma do setpoint 

e da histerese.

Alto
• O relê é ativado quando a variável do processo é superior ao setpoint.
• O relê é desativado quando a variável do processo cai abaixo da soma do setpoint 

e da histerese.

Pulso Proporcional
• O modo de Pulso Proporcional varia a frequência dos pulsos em 

proporção direta aos pontos de atuação mín. e máx.
• O 8900 não permite utilizar este modo para aplicações de Pressão.
Exemplo:
• A saída será 0 pulsos/mín. para valores de processo abaixo de  5.0.
• A saída será 50 pulsos/mín. quando o valor de processo for 7.5.
• A saída será 100 pulsos/mín. para valores de processo acima de 10.

Intervalo
• Neste modo, um único relê é ativado quando a variável do processo sai de um 

intervalo fi xo de valores.
• O relê é desativado quando a variável do processo move-se dentro do intervalo 

para mais que o valor da histerese.
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Intervalo 
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da PWM

Intervalo

máximo 

da PWM

O relé está

sempre OFF

O relé está

sempre ON

Valor do processo

Modulação por Largura de Pulse (PWM)
• PWM varia automaticamente a razão entre o tempo de 

ATIVAÇÃO e o de DESATIVAÇÃO de forma proporcional aos 
ajustes mínimos e máximos.

• O período do relê é a soma do tempo que um relê está 
ATIVADO e o tempo que está DESATIVADO.

• A largura de pulso do relê é o tempo em que o relê está 
ATIVADO.

• O 8900 deve ser programado com o período do relê e com os 
pontos de ativação alto e baixo.

• O 8900 não permite utilizar esta modalidade para aplicações de 
pressão.

Exemplo:
• A largura do pulso será 0% do período do relê (relê sempre 

OFF) quando o valor do processo é menor que o intervalo mín.
• A largura do pulso será 100% do período do relê (relê sempre 

ON) quando o valor do processo é maior que o intervalo máx.
• A largura do pulso será 60% do período do relê quando o valor 

do processo seja igual ao 60% do intervalo entre o valor mínimo 
e máximo. 
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Apêndice F: Mensagens exibidas pelo 8900 

Mensagem    Descrição
Press <ENTER>To Stop Cal  Isto parará a contagem de vazão para a cal. volumétrica
Enter Volume:    Entre o volume para calcular o Fator-K da vazão
New K-Factor:    Novo Fator-K é calculado na Cal. vol. da vazão  
Channel Data Will be RESET!   Usado quando os tipos de instrumento são trocados
Check Relay and Output Sources   Usado quando os tipos de instrumento são trocados   
Error: No Flow Detected        Se a vazão não for detectada durante uma Cal. vol. da vazão 
Error: K-Factor Out of Range    Se o fator Fator-K calc. durante uma Cal vol. de vazão for incorreta
Instrument Types Must be Selected  Se entrando no menu Setup, Hold Input, ou Cal antes que os tipos de instrumento  
     forem selecionados
Must Have 2 or Less Flow Inputs   Se duas entradas de vazão já foram selecionadas    
Lost Signal                        Se a saída de um sensor ultrasônico é um valor fora do intervalo
CHK SENSOR    Se um sensor não pode ser detectado     
Too Much Error CHECK SENSOR  Não necessita explicação     
Value must be 6400 or less         Se o tempo de retardo do relê é ajustado para um valor maior do que 6400  
Value must be Greater than 0    Se o tempo da Peso Específi co ou o intervalo de "Auto Scroll" forem zero   
Must Have MoreThan 1 Point   Se o número de pontos especiais é 0 ou 1 
Must Have 20 or Less Points       Se o número de pontos especiais é maior do que 20   
WARNING: Table Must be Modifi ed  Se o número de pontos especiais é trocado
Channel ~ CustomTable Error        Se o número de pontos especiais não são monotônicos e crescentes
Must be > Than Previous Point     Se um valor de volume é ajustado a uma valor menor do que o ponto anterior
No Relay Cards Installed   Não necessita explicação     
No Output Cards Installed   Não necessita explicação     
Channel Type  Must be Selected  Não necessita explicação     
Memory Error  Load Defaults?  Se a localização dos dados no EEPROM estiverem danifi cados eles podem ser   
     recarregados
Input Module Not Found       Não necessita explicação     
Input/Out 1&2  Module Defective  Não necessita explicação     
Comm/Out 3&4 Module Defective  Não necessita explicação     
Cal Point Too Close to Zero    pressão: Valor ajustado para pressão é muito próximo a zero    
Standard Too Close to Slope   pH/ORP: Pontos de cal muito próximo um do outro 
Found New S3L Device(s)   Aparece se novos sensores forem detectados 
Value Must Be 3240 or Less  Se o período de PWM é maior que 3240 secs     
Value Must be 0.1 or Higher  Se o período de PWM é menor que 0.1 secs 
Value Must Be 400 or less   Se a faixa máx. do Relé é maior que 400     
Value Must Be1 or Higher   Se a faixa máx. do Relé é menor que 1     
Value Must Be 1000.0 Or Less  Se a largura de pulso do relê é maior que 1000.0     
All Settings Will Change!   Se “Yes” for escolhido para clonagem     
Are You Sure? Press <ENTER>  <ENTER> começa o processo de clonagem
Requesting Data From Host  Não necessita explicação     
Error: Invalid Host Version   Se as duas unidades possuirem versões de software imcompatíveis
Error: No Data From Host   Se nenhum ou dados incompletos forem recebidas     
Error: Data Transfer Failed   Falha na transferência devido a dados danifi cados
Transfer Complete   Sucesso no processo de clonagem      
8900 Restarting    Após sucesso na clonagem
- - - - -     Fora da faixa     
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Informação para Pedidos
No. do componente Código   Descrição
Unidade Base, necessário; escolha um
3-8900   159 000 868  Unidade base com tela LCD de iluminação posterior
Módulo E/S, necessário; escolha um
3-8900.401-1  159 000 870  Duas entradas, sem saídas
3-8900.401-2  159 000 871  Duas entradas, duas saídas passivas de 4 a 20mA 
3-8900.401-3  159 000 872  Duas entradas, duas saídas ativas de 4 a 20mA 
3-8900.401-4  159 000 873  Duas entradas, duas saídas de 0 a 5/10 VCC 
3-8900.401-5  159 000 874  Quatro entradas, sem saídas
3-8900.401-6  159 000 875  Quatro entradas, duas saídas passivas de 4 a 20mA 
3-8900.401-7  159 000 876  Quatro entradas, duas saídas ativas de 4 a 20mA 
3-8900.401-8  159 000 877  Quatro entradas, duas saídas de 0 a 5/10 VCC 
Módulo de Alimentação, necessário; escolha um
3-8900.402-1  159 000 878  Alimentação de 85 a 264 VCA
3-8900.402-2  159 000 879  Alimentação de 12 a 24 VCC
Módulo de Relé, opcional; escolha nenhum, um ou dois
3-8900.403-1  159 000 880  Dois relês de contato seco
3-8900.403-2  159 000 881  Dois relês de estado sólido
Módulo de Relé Externo, opcional; escolha nenhum ou um 
3-8059-4   159 000 772  Quatro relês externos de contato seco
3-8059-4AC  159 000 773  Qautro relês externos de contato seco com fonte de alimentação
Saídas Adicionais, opcional; escolha nenhum ou um
3-8900.405-1  159 000 883  Duas saídas passivas de 4 a 20mA 
3-8900.405-2  159 000 884  Duas saídas ativas de 4 a 20mA 

Acessórios
No. do componente Código   Descrição
3-8050-1   159 000 753  Caixa de Junção de Montagem Universal
3-8050-2   159 000 754  Caixa de Junção de Montagem Universal com EasyCal (para uso com  2750)
3-8050.392  159 000 640  Adaptador de Painel, 1/2 DIN para 1/4 DIN
3-8050.395  159 000 186  Tampa Traseira à prova de Respingos
3-8050.396  159 000 617  Kit de Filtro RC (para uso com relê, 2 peças)
3-8052-1   159 000 755  Caixa de Junção de Montagem NPT de 3/4 pol.  
3-8052-1CR  159 000 890  Caixa de Junção de Montagem NPT de 3/4 pol. com intervalos (para uso com 2850)
3-8052-2   159 000 756  Caixa de Junção de Montagem NPT de 3/4 pol. com EasyCal (para uso com 2750)
3-8052-2CR  159 000 803  Caixa de Junção de Montagem NPT de 3/4 pol. com EasyCal (para uso com  2850)
3-0000.596-1  159 000 892  Abraçadeira de Montagem em Parede de 1/4 DIN, 6.5 pol.     
      (utilize se nenhuma tampa traseira for instalada)
3-0000.596-2  159 000 893  Abraçadeira de Montagem em Parede de 1/4 DIN, 9 pol.
      (utilize se nenhuma tampa traseira for instalada)
3-5000.399  198 840 224  Adaptador de Painel, 5 pol. x 5 pol. para 1/4 DIN
3-5000.598  198 840 225  Suporte de Montagem em Prateleira/Tubo
3-9000.392  159 000 368  Kit de Conexão à prova de vazamentos, (3 peças)
3-9000.392-1  159 000 839  Kit de Conexão à prova de vazamentos, NPT (1 peça)
3-9000.392-2  159 000 841  Kit de Conexão à prova de vazamentos, PG13.5 (1 peça)

Partes para Reposição
No. do componente Código   Descrição
3-8900.614  159 000 902  Plug de 14 terminais (para Módulo de E/S)
3-8900.604  159 000 903  Plug de 4 terminais (para Módulo de Alimentação)
3-8900.606  159 000 905  Plug de 6 terminais (para Relés de contato seco)
3-8900.602  159 000 904  Plug de 2 terminais, 2 cada (para Relés de estado sólido e Saídas 3 e 4)
3-8900.391  159 000 918  Painel Traseiro com Parafusos Imperdíveis
3-8900.561  159 000 919  Junta Frontal do Painel
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