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Avisos e Informações de Segurança

Durante as operações de instalação,manutenção e serviço, tenha cuidado
com a linha de amostras porque pode conter água ou amostra quente!

Sempre inspecione a tensão e frequência de entrada antes de fazer
qualquer conexão. Conexões incorretas danificam o equipamento!
Sempre siga os regulamentos de segurança elétrica aplicáveis em todos
os trabalhos de instalação!

Antes de realizar soldagens nas proximidades dos dispositivos, certifique-
se de que a tensão de alimentação não esteja conectada!
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1. Introdução
1.1. Princípios de medição
A operação do Metso Total Solids Transmitter (Metso
TS) se fundamenta na medição do tempo de propagação
de micro-ondas.

As micro-ondas são uma forma de radiação eletro-
magnética e a sua velocidade de propagação, ou tempo
de voo, depende da constante dielétrica do meio que
percorre. O tempo de voo é calculado da seguinte ma-
neira:

c = velocidade da luz no vácuo
er = constante dielétrica do meio

Na água, as micro-ondas se deslocam em uma veloci-
dade muito menor do que no lodo. Por isso, o teor de
sólidos secos pode ser calculado com base no tempo
que as micro-ondas levam para se deslocarem pela
massa medida.

As vantagens deste método de medição são: a não
dependência do meio, a não sensibilidade à variação
da velocidade do fluído e a calibração de um único
ponto.

1.2. Partes do dispositivo
O dispositivo compreende um sensor (Fig. 2 o 3) e

a unidade de operação TCU (Fig. 1).

Fig. 1. Unidade de operação (TCU).

Fig. 2. Metso TS-FT.

Fig. 3. Metso TS-FT de alta pressão.
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2. Construção
2.1. Metso TS-FT
O Metso TS (Fig. 1) compreende o sensor e a unidade
de operação TCU. O sensor está disponível em seis ta-
manhos, de FT50 a FT300, com classe de pressão
PN16.

Com classe de pressão PN100, o sensor está disponí-
vel em três tamanhos no intervalo de FT100 a FT200.
O modelo apropriado é selecionado de acordo com a
classe de pressão necessária e o diâmetro do tubo do
processo.

O corpo do sensor é do tipo passagem plena (flow-
through) e compreende uma seção de tubos que forma
parte da tubulação do processo depois de instalada.
Antenas embutidas são instaladas nos lados opostos do
corpo do sensor e a medição ocorre através do tubo. O
invólucro da eletrônica do sensor é instalado no seu
corpo através de um tubo de conexão.

Um sensor de temperatura (Pt-100) é instalado dentro
do tubo de conexão. Os cabos da antena, instalados em
um tubo de proteção, passam por fora do tubo e se co-
nectam ao invólucro da eletrônica.

Todas as partes úmidas do sensor e da antena são de
AISI 316/316L. A antena é de cerâmica polida.

A

B

C

D

E

Fig. 1. Metso TS-FT: A – eletrônica do sensor, B – co-
nector do cabo do sensor, C – cabo da antena, D –
sensor de temperatura, E – antenas de micro-ondas.
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2.2. Eletrônica do sensor
A Fig. 3 mostra aeletrônica do sensor modelo FT. A
placa eletrônica do sensor está instalada entre uma
tampa redonda e uma base. O sistema eletrônico contém
um transmissor e receptor de micro-ondas, além do
sistema eletrônico para controle, medição e comuni-
cação.

Quando a placa eletrônica é pressionada na placa de
assento, os conectores snap-on se acoplam aos conec-
tores do cabo da antena na placa. Os pinos-guia na
placa ajudam no posicionamento dos conectores. O
sensor de temperatura, a fonte de alimentação e as lin-
has de comunicação serial da TCU se ligam aos conec-
tores na carcaça eletrônica do sensor.

2.3. Unidade Central do Transmissor (TCU)
A TCU é o terminal de operação e a unidade de cálculo
do Metso TS, operada por teclado e um visor de quatro
linhas. Esta unidade é fornecida com uma placa de
proteção (Fig. 2).

Conexões:
– Para o sensor: tensão de operação, comunicação

serial RS485.
– Para saídas de corrente (passivas); na TCU rev.B e

posteriores: 2 saídas de corrente.
– Para o comunicador HART (apenas 1 saída de co-

rrente).
– Conexão RS232 para um PC (para fins de serviço).
– Linha de alimentação elétrica.

Fig. 2. Unidade de operação, TCU.

A

B

C

D

E

Fig. 3. Eletrônica do sensor: A – conector do cabo de alimentação, B – parafuso de fixação, C – conector do
sensor de temperatura, D – furo-guia, E – conectores do cabo da antena.
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3. Como instalar
3.1. Princípios gerais
A seleção do modelo do sensor deve ser feita de acordo
com o tamanho e a classe de pressão da tubulação. Os
modelos tipo passagem plena são: FT50/2", FT100/4",
FT150/6", FT200/8", FT250/10" e FT300/12". Eles
podem ser instalados nos seguintes flanges de tubos:

Modelo padrão
– DIN PN10
– DIN PN16
– ANSI Classe 150
– JIS 10K

Modelo de alta pressão
– DIN PN100
– ANSI Classe 600
– JIS 63K

Para o acompanhamento do laboratório, é importante
usar um bom coletor de amostras (por exemplo, NOVE)
e instalá-lo conforme as instruções de instalação do
Metso TS.

OBS.: antes de instalar o acoplamento / sensor, a tubu-
lação do processo deverá estar vazia e despressurizada
e o trabalho de instalação deverá ser realizado com se-
gurança!

3.2. Como escolher o local de instalação
Para escolher o ponto de instalação, preste atenção ao
seguinte:
– Nunca instale o sensor no lado de sucção de uma

bomba ou em uma torre.
– Verifique as seções de tubo reto disponível depois

de efetuar qualquer mudança no perfil da tubulação.
– Reserve espaço para o invólucro do sensor.
– A TCU deve ser instalada próxima ao sensor. O

comprimento normal do cabo do sensor é de 10
metros e existe um cabo de 30 metros como opção.

Preste atenção também às seguintes especificações:
– Temperatura máxima do processo: 100 °C (212 °F).
– pH: 2,5 a 11,5.
– Pressão recomendada do processo: 1,5 a 16 bar (22

- 232 psi) para eliminar o efeito de bolhas de ar.
– Condutividade de acordo com as especificações do

sensor.
– Taxa de pressão do sensor:

- Modelos PN16/PN100

Como inspecionar a instalação:
– O ponto de instalação e a posição do sensor devem

atender às instruções.
– A seta FLOW (fluxo) na carcaça do sensor deve

estar alinhada com a direção do fluxo do fluído de
processo.

– O sensor e a TCU devem ser protegidos de radiação
direta e da luz do sol direta.

– Antes da partida, deve-se verificar se as vedações
entre os flanges do Metso TS e os flanges do proces-
so estão corretamente instaladas e os parafusos de
montagem estão apertados.

A instalação do sensor em uma tubulação vertical e
horizontal está ilustrada nas Figuras 1 e 2.
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D

D

A B

Linha de medição em um ângulo
de 90° em direção ao eixo da bomba

Linha de medição paralela
ao tubo horizontal anterior

Fig. 1. Instalação do sensor em uma tubulação vertical: A – após uma bomba; B – após uma seção de tubos
horizontais.

2xD if Cs>8%

D

Min4xD Min2xD
1xD if
Cs>8%

Min4XD
2xD if Cs>8%

Min2xD
1xD if
Cs>8%

DA B

Se a seção de tubo horizontal antes do sensor
for maior que 10xD, o sensor deverá ser instalado
com a caixa eletrônica na parte superior.

Fig. 2. Instalação do sensor em uma tubulação horizontal: A - após uma curva; B – após uma seção de tubos
verticais.
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3.3. Dimensões da instalação
Quando instalado, o sensor substitui uma seção da tu-
bulação do processo (Figuras 3 e 4). As dimensões da
instalação estão indicadas nas Figuras 3 - 8. Uma eti-
queta no invólucro da eletrônica indica a direção correta
de instalação em relação ao fluxo na tubulação.

L

min. 500 mm (20")

Fig. 3. Princípios de instalação do Metso TS-FT.

min. 500 mm (20")

L

Fig. 4. Princípios de instalação doMetso TS-FT PN100.

Fig. 5. Principais dimensões FT50/2", FT100/4".
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Fig. 6. Principais dimensões FT150/6", FT200/8".

Fig. 7. Principais dimensões FT250/10", FT300/12".

Manual de Instalação, Operação e Serviço, OUL00489 V2.0
BZ14Metso Total Solids Transmitter



Fig. 8. Principais dimensões FT100/4", FT150/6", FT200/8" PN100.
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3.4. TCU e sua proteção
A TCU é fornecida com uma proteção acoplada. Escol-
ha um local de fácil acesso para montar a proteção na
parede usando três parafusos.

Quando escolher o ponto de instalação da TCU,
considere a extensão do cabo do sensor de 10 metros
(aprox. 33 pés). As dimensões da proteção estão indi-
cadas na Figura 9.

3.5. Conexões elétricas

OBS.: antes de ligar os cabos de alimentação, certifique-
se de que não estejam alimentados! Conecte os cabos
somente depois de ter feito e verificado todas as co-
nexões.

OBS.: se a TCU foi desconectada por algum tempo, o
visor vai precisar de alguns minutos para acender. Isso
é totalmente normal e ele começará a funcionar assim
que a bateria de recuperação interna for recarregada.

Cabo do sensor

OBS.: nos fornecimentos normais, o cabo do sensor já
vem conectado à TCU.

1. Se o cabo não estiver conectado, insira a ponta
aberta (ponta sem conector) na caixa de conexão
da TCU e faça a conexão como mostra a Figura
11. Conexão das blindagens:
Blindagens entrelaçadas dos pares trançados (co-
nector 3) no GND junto com o fio 2.
Blindagem do cabo sensor (fio 6) ao conector 'SC
SHIELD' (Sensor Cable Shield).

2. Leve a outra ponta do cabo até o sensor e acople-
o ao conector na placa de assento da eletrônica.

OBS. Não coloque o cabo do sensor na mesma bandeja
com os cabos de alimentação (motor/bomba, etc.).

232 (9.13")

70 (2.76")

31 (1.22")

23
6
(9
.2
9"
)

133 (5.24")

28
2
(1
1.
10
")

Fig. 9. Dimensões da instalação da proteção da TCU.
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Linha de alimentação
Conecte o cabo de alimentação (90 - 260 VAC) à TCU
através do prensa cabo esquerdo da caixa de conexão
e conecte-o à régua de terminais, como mostra a Figura
11.

Cabos de sinal de corrente
A TCU rev.B contém duas saídas de corrente. A saída
1 ("CS+", "CSIN") está conectada para emitir o sinal
do teor de sólidos secos. A saída 2 ("CS2+", "CSIN2")
permite ao usuário escolher a temperatura do processo
(°C/°F), a condutividade do processo (mS/cm) ou o
teor de sólidos (TS% / g/l).

Insira os cabos de saída de corrente na caixa de co-
nectores da TCU através dos prensa cabos e conecte-
os à régua de terminais, como mostra a Figura 11.
– Fio de alimentação para o conector CS+ ou CS2+.
– Fio de saída de corrente para o conector CSIN ou

CSIN2.

OBS.: a saída de corrente do Metso TS é passiva e exige
uma fonte de alimentação externa. A tensão de alimen-
tação mínima depende da resistência.

OBS.: na TCU rev.B, NÃO conecte a blindagem do cabo
de saída de corrente à TCU! Faça a conexão da blinda-
gem somente no lado do sistema de controle da fábrica
(SDCD ou CLP). Nas versões anteriores (TCU rev. 0 e
rev. A), a instrução foi para conectar a blindagem ao
conector “SHIELD” na TCU.

A Figura 10 mostra a resistência como uma função
da tensão de entrada. Resistência aqui significa a soma
total de todas as resistências (medição, cabos, alimen-
tação) no circuito da corrente.

1000

500

250

0
6 12 35 V2817

Ω

Região de
funcionamento

Fig. 10. Carga na saída de corrente da TCU.

TE

CS+

CSIN 250 Ω

90 - 260 VAC
47 - 63 Hz

C
an
al

Alimentação
elétrica

Sistema de Controle

Entrada
(4...20 mA)

Cabo do Sensor
2 x (2+1) x 0,5
+ Blindagem

4 - 20 mA + HART (teor de sólidos secos)
4 - 20 mA + (temperatura do processo /

condutividade)

Fig. 11. Conexões da TCU.
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4. Configuração
4.1. Como inspecionar o equipamento
1. A entrega deve estar em conformidade com o pe-

dido.
2. O dispositivo não deve ter sofrido danos durante

o transporte.

4.2. Como instalar
Instale o sensor e a TCU de acordo com as instruções
no Capítulo 3 deste manual.

4.3. Como inspecionar as conexões do cabo
1. O cabo de alimentação deve estar corretamente

conectado.
2. O cabo de alimentação deve estar corretamente

conectado.
3. O cabo do sensor deve estar corretamente conec-

tado.

4.4. Como inspecionar a operação elétrica
1. Conecte a alimentação elétrica ao sistema.
2. O visor da TCU deve se acender e mostrar um

texto, em geral, aparece rapidamente. No caso de
substituição de um dispositivo, é possível que o
programa peça ao usuário para iniciar a calibração.
Nesse caso, selecione a calibração da unidade
(sistema eletrônico do sensor /TCU) que não foi
substituída.

3. Aguarde o aquecimento do dispositivo por uma
hora antes de usá-lo.

OBS.: se a TCU foi desconectada por um longo tempo,
o visor vai precisar de algunsminutos para acender. Isso
é totalmente normal e ele começará a funcionar assim
que a bateria de recuperação interna for recarregada.

4.5. Configuração e calibração
1. Escolha o idioma, a unidade de temperatura (Cel-

sius/Fahrenheit) e a unidade de teor de sólidos
secos (TS% ou g/l) de acordo com as instruções
no Capítulo 6.2.

2. Ajuste a data e hora corretas no dispositivo de
acordo com as instruções no Capítulo 6.4.

3. Classifique as saídas de corrente de acordo com
as instruções no Capítulo 6.1.

4. Regule o teor de sólidos secos de acordo com as
instruções nos Capítulos 7.1 e 7.2.

Após esses procedimentos, o Metso TS está pronto
para iniciar as medições.
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5. Interface do usuário e operação
5.1. Unidade de operação, TCU
O sensor funciona com uma TCU (Unidade Central do
Transmissor).

Teclas numéricas: digite o número para selecionar
uma função nos menus. Em alguns visores, essas teclas
também podem ser usadas para digitar letras. Para inse-
rir letras, pressione uma tecla rapidamente, várias vezes,
e as letras indicadas nela aparecerão uma após a outra.

Sample (Amostra): na função "Sample taking" (Cole-
tar amostras) do menu "Calibration" (Calibração),
pressione este botão para iniciar e terminar a coleta de
amostra para calibração. Pressione essa tecla no menu
principal para iniciar e terminar a coleta de amostra de
verificação.

Edit/Save (Editar/Salvar): pressione este botão para
ir para o modo de edição. No modo de edição, pressione
esta tecla para salvar os dados digitados.

ESC:  para sair do modo de edição sem salvar. Comutar
entre a tela principal e o menu de funções.

Enter: para comutar entre a tela principal e a tela de
informações. No modo de edição, passa para o próximo
campo de edição.

Back arrow (seta para a esquerda):  no modo de
edição, volta para o caractere anterior dentro de um
campo.

Forward arrow (seta para a direita):  no modo de
edição, move para o próximo caractere dentro de um
campo.

Down arrow (seta para baixo):  para descer em uma
tela, se houver mais de quatro linhas (uma seta apontan-
do para baixo no canto inferior direito da tela indica
que há mais linhas). Para se deslocar pelas alternativas
em um campo de edição.

Up arrow (seta para cima):  para subir em uma tela
se houver mais de quatro linhas (uma seta apontando
para cima no canto superior direito da tela indica que
há mais linhas). Para se deslocar pelas alternativas
disponíveis em um campo de edição.
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5.2. Diagrama de operação
O diagrama de operação está dividido em quatro
funções e seus submenus. As principais seções são:
"Calibration" (Calibração), "Configuration" (Configu-
ração), "Diagnostics" (Diagnóstico) e "Special func-
tions" (Funções especiais). Para acessar um menu a
partir da tela principal, pressione "ESC" e selecione o
número da função desejada.

Pressione "ESC" para voltar para o nível anterior.

Se uma tela tiver mais linhas do que a TCU pode
mostrar por vez, ou seja, mais de quatro linhas, as setas
no canto direito superior ou inferior da tela indicarão
a possibilidade de rolar para cima ou para baixo, usando
as setas correspondentes.

TS FT200 POS-1234 1=C
2=Tu

4=D

ENTER

3=Lab Values
TS= 3.12%
T= 56.7 C
Status=OK

1=Calibration
2=Configuration

4=Special functions
3=Diagnostics

% Range = 53.00 %
mA = 12.48 mA
Cabin T = 52.3 C

ESC

1

2

3

4

Meas Att= 45.6 dB

Sample taking
Enter lab
Offset Correction
Calibration History
Sample History

Output signal 1
Output signal 2
User Settings
Device Info
Set Clock

Error Log
Diag. values
Diag. limits

Chemical Compensation
Temperature Compensation
Sensitivity Correction
Recipes

Fig. 1. Diagrama de operações.
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6. Configuração
6.1. Menu Configuration (Configuração)
O menu de configurações contém as seguintes funções:

1 = Output signal 1
2 = Output signal 2
3 = User settings
4 = Device info
5 = Set clock

6.2. Como configurar o sinal de saída
Na tela principal, pressione "ESC" para acessar o menu
"Operations" (Operações). Configure a saída de teor
de sólidos secos: selecione 1 e aparecerá a seguinte tela:

Low TS (4mA) = 0.0%
High TS(20mA) =10.0%
Filtering =1 s
Fault =3.75 mA

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) e digite os
valores para o teor de sólidos baixo e alto. Se houver
necessidade, é possível modificar o tempo do filtro de
amortização e selecionar o comportamento da saída de
corrente se o autodiagnóstico detectar erro. As alterna-
tivas são definir a saída de corrente como um valor fixo
(3.75 mA ou 22.5 mA) e congelá-lo no último valor
antes do erro.

Para configurar a temperatura do processo ou a
condutividade do processo para a saída de corrente 2,
selecione 2 e aparecerá a seguinte tela:

Choose variable:
Process temperature
Low (4 mA) = 0
High (20 mA) =100

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar). Selecione a
variável com as teclas de seta para cima/para baixo e
digite os limites baixo e alto para a variável seleciona-
da. Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) para salvar.

6.3. Configurações do usuário
Na tela principal, pressione "ESC" para acessar o menu
"Operations" (Operações). Selecione "Configuration"
(Configuração) -› "User settings" (Configurações do
usuário) para ver a seguinte tela:

trend int:10 min
positio :POS-1234
language :english
TS unit. : g/l
temp unit :C
password :N
Akt siglev :ON

A tela mostra quatro linhas por vez. Use as teclas de
seta para cima/para baixo para rolar na tela. Pressione
"Edit/Save" (Editar/Salvar) para editar o seguinte:

Trend int: Intervalo de amostragem da tabela de
tendências. Use as teclas de seta para cima/para baixo
para editar.

Position: TAG de identificação do ponto de instalação
do sensor. Neste campo, é possível digitar letras com
as teclas numéricas. Para digitar uma letra, pressione
um botão rapidamente, várias vezes, para que as letras
correspondentes à essa tecla apareçam na tela.

Language: Para modificar o idioma na tela. Use as te-
clas de seta para cima/para baixo para selecionar itens
da lista.

Temp unit: Unidade de temperatura, °C / °F. Use as
teclas de seta para cima/para baixo para selecionar itens
da lista.

TS unit: Unidade de teor de sólidos secos, TS% ou g/l.
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Password: Selecione a necessidade de se usar uma
senha. Use as teclas de seta para cima/para baixo para
selecionar. Se a senha estiver ativada, o programa pedi-
rá uma senha quando entrar no modo "Edit" (Editar) e
antes de coletar uma amostra de calibração. A senha é
3121. O padrão é não usar senha.

Act.siglev: ON/OFF. Quando esta configuração estiver
"ON" (ativada), o dispositivo manterá o nível de sinal
dentro de um determinado intervalo. Talvez isso seja
necessário se a condutividade do processo variar muito.

6.4. Device info (Informações do dispositivo)
Selecione "Configuration" (Configuração) -› "Device
info" (Informações do dispositivo) para ver a seguinte
tela:

1 = Sensor Electronics
2 = TCU

Para informações mais detalhadas sobre o sistema
eletrônico do sensor, selecione "1=Sensor electronics"
(1=eletrônica do sensor).

Type: TS FT-xxx
S/N : 123456
HW Ver: 0001
SW Ver: 0001

Type: Tipo do sensor Metso TS.

S/N: De série da eletrônica do sensor.

HW Ver: Número da versão da eletrônica do sensor.

SW Ver: Número da versão do software da eletrônica
do sensor.

Para ver as informações correspondentes na TCU,
selecione "2=TCU".

6.5. Como ajustar data e hora
Selecione "Configuration" (Configuração) -› "Set
clock" (Ajustar relógio) para ver a seguinte tela:

Date 26.09.10
Time 12:14:53

A data e hora ajustadas neste menu serão usadas na
tabela de tendências e como carimbo de data/hora para
as amostras de calibração. A linha de status na tela
principal mostra "Set clock" (Ajustar relógio) até que
a hora seja definida neste menu. Use o botão "Edit/Sa-
ve" (Editar/Salvar) para editar e salvar a hora.
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7. Calibração
7.1. Sobre a calibração
Como o Metso TS é fornecido com calibração de fábri-
ca, ele começará a medir o teor de sólidos secos assim
que for conectado. Essa calibração é feita no teste final,
usando água limpa.

Recomenda-se fazer uma nova calibração na partida
do dispositivo para otimizar suas configurações de
acordo com as condições reais apresentadas no local
de instalação.

Para calibrar o dispositivo, colete uma amostra do
teor de sólidos secos e informe ao Metso TS o resultado
do laboratório. Siga as instruções abaixo e note que a
linha de status na tela passará de "Factory calibration"
(Calibração de fábrica) para "OK".

O menu "Calibration" (Calibração) contém as seguin-
tes funções:

1 = Sample taking
2 = Enter lab
3 = Offset correction
4 = Calib.history
5 = Sample history

7.2. Sample taking (Coleta de amostra)
Na tela principal, pressione antes "ESC" para acessar
o menu "Operations" (Operações) e selecione "Calibra-
tion" (Calibração) -› "Sample Taking" (Coleta de
amostra). Sempre que coletar uma amostra com o dis-
positivo calibrado de fábrica, o sinal de medição será
ajustado ao nível ótimo de trabalho, o que pode signifi-
car uma pequena mudança na medição do teor de sóli-
dos secos.

Por este motivo, o dispositivo não deve ser usado
para o controle de teor de sólidos secos neste momento.

A tela de coleta de amostra se parece a esta:

Press sample-key
to start sampling.
TS = 3.26 %
status:Waiting

Pressione o botão "Sample" (Amostra), à direita da
tela. O dispositivo começa a calcular a média do resul-
tado de medição e a mensagem "Sampling" (Amostra-
gem) aparece na linha de status. Colete a amostra de
calibração e pressione o botão "Sample" (Amostra)
novamente. O dispositivo interrompe a média e mostra
o resultado na tela.

Sampling ready.
average TS= 3.26 %
min= 3.20%max= 3.33%
T = 56.3 °C

Além do teor médio de sólidos secos, o dispositivo
também mostra os valores mínimo e máximo durante
a amostragem e a temperatura do processo.

Os valores mínimo e máximo indicam a variação do
teor de sólidos secos durante a amostragem. A variação
deverá ser relativamente pequena para garantir a con-
fiabilidade da amostra obtida.

Os dados da amostra serão enviados para o menu
"Enter Lab" (Informar laboratório) para aguardar o
valor emitido pelo laboratório. Pressione "ESC" para
voltar para a estrutura de menus.

OBS.: se o botão "Sample" (Amostra) no menu principal
for pressionado, será iniciada a média do resultado de
medição. No entanto, a amostra obtida não poderá ser
usada para a calibração do dispositivo. O seu objetivo
é a leitura do resultado médio durante um período de
tempo, por exemplo, para fins de monitoramento.
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7.3. Como inserir os resultados do laboratório
Depois de determinado o teor de sólidos secos da
amostra no laboratório, pressione ESC no menu princi-
pal, para acessar o menu "Operations" (Operações), e
selecione "Calibration" (Calibração) -› "Enter Lab"
(Inserir laboratório). Aparecerá a seguinte tela:

dd.mm.yy hh:mm
TS =00.00%
Lab =00.00%
Chem =NaOH
TS con =1.2mS/cm
Lab con =0.0mS/cm

A primeira linha mostra a data e hora da amostragem
no formato dd.mm.aa, hh:mm. A segunda linha mostra
o teor de sólidos secos medido pelo Metso TS. Pressio-
ne "Edit/Save" (Editar/Salvar) e o cursor aparecerá no
campo "Lab" (Laboratório), onde será digitado o resul-
tado de teor de sólidos secos obtido no laboratório.

Quando for calibrar a medição de condutividade,
digite o resultado do laboratório para a condutividade
no campo "Lab" con, usando a unidade mS/cm.

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) para salvar os
valores.

OBS.: as linhas "Chem", "TS con" e "Lab con" são ne-
cessárias apenas para a compensação química (consulte
a seção 9.1).

O valor da amostra emitido pelo laboratório pode
ser informado apenas uma vez no menu "Enter Lab"
(Informar laboratório). Se necessário, pode-se fazer
uma correção offset para a calibração do teor de sólidos
secos, conforme explicação abaixo "Offset correction"
(Correção offset).

7.4. Correção do offset
Se o monitoramento do laboratório indicar que os resul-
tados de medição do Metso TS estão uniformemente
muito altos ou muito baixos, é possível corrigi-los
através da correção do offset da calibração.

Pressione ESC no menu principal para acessar o
menu "Operations" (Operações) e selecione "Calibra-
tion" (Calibração) -› "Offset correction" (Correção do
offset). Aparecerá a seguinte tela:

Offset = 0.00 %
Cum. offset = 0.00 %

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) e o cursor
aparecerá no campo "Offset", onde será digitado o valor
de correção offset necessário. Por exemplo, se o moni-
toramento do laboratório mostrar que o resultado do
Metso TS é 0,1% muito alto, a correção offset deverá
ser - 0,1%. Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) para
salvar os valores.
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7.5. Histórico de calibrações e amostras
Histórico de calibrações
A tabela do histórico de calibrações contém as últimas
10 modificações feitas na calibração do teor de sólidos
secos. Para consultar a tabela, pressione "ESC" no
menu principal para acessar o menu "Operations"
(Operações) e, em seguida, selecione "Calibration"
(Calibração) -› "Calib. History" (Histórico cal.). Apare-
cerá a seguinte tela:

10.10.10 12:10:48
Lab= 3.20 TS= 3.00
Cum.offset=-00.00 %
T=47.4C att= 40.2 dB

A primeira linha mostra a data (dd.mm.aa) e a hora da
mudança da calibração. A segunda linha mostra o resul-
tado informado pelo laboratório ("Lab") e o resultado
de medição (TS) Metso TS correspondente, se a cali-
bração usou uma amostra nova. Se foi feita apenas uma
correção offset, a segunda linha mostrará o resultado
do laboratório ("Lab") e a mudança offset ("Offs"). A
terceira linha mostra a mudança cumulativa, resultado
das correções do offset.

Aqui, pode-se ver se a calibração foi corrigida repe-
tidas vezes na mesma direção ou para frente/para trás.
A primeira alternativa indica claramente que a medição
do dispositivo tem se deslocado. No último caso, existe
um erro do dispositivo ou a análise do laboratório e a
calibração baseada nela pode estar incorreta.

Histórico de amostras
A tabela do histórico de amostras contém as últimas
30 amostras de calibração e monitoramento. Para cole-
tar amostras de monitoramento, pressione "Sample"
(Amostra), no menu principal, e para as de calibração,
use o menu "Sample taking" (Coleta de amostras). Esta
tabela também pode ser usada para ler os valores medi-
dos para determinadas amostras.

Para acessar a tabela do histórico de amostras, vá ao
menu "Operations" (Operações) e pressione "Calibra-
tion" (Calibração) -› "Sample history" (Histórico de
amostras).

10.10.10 12:10:48
TS= 3.00
att= 40.2 T=47.4C

…ENTER=for next

A segunda e terceira linhas mostram os resultados
de medição do Metso TS para o teor de sólidos secos,
atenuação do sinal de medição e temperatura do proces-
so.

Manual de Instalação, Operação e Serviço, OUL00489 V2.0
BZ27Metso Total Solids Transmitter



Observações
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8. Diagnóstico
8.1. Menu Diagnostics (Diagnóstico)
O menu de diagnóstico contém as seguintes funções:

Error Log
Diag. values
Diag. limits

8.2. Tabela de erros
No menu "Diagnostics" (Diagnóstico), selecione
"1=Error table" (1=tabela de erros). Se o sistema de
autodiagnóstico não detectou nenhum erro, a tela
mostrará "NOERRORS". Se foram detectados erros, a
primeira linha mostrará o carimbo de data/hora em que
o erro ocorreu, a segunda linha mostrará quando ele
terminou e a terceira linha, o tipo de erro.

Se o erro ainda estiver ativo, o carimbo aparecerá
como '--'. A mensagem "Shutdown" (Parada), no lugar
do carimbo de fim do erro, indica que a alimentação
do transmissor foi desligada quando o erro ainda estava
ativado. Se o erro ainda estiver ativo quando for ligada
a alimentação, ele será armazenado na tabela de erros
como um erro novo. A tabela contém os 10 erros mais
recentes.

10.12.10 15:32:45
--.--.-- --.--.--
RLEV ALARM
...ENTER=for next

8.3. Valores do diagnóstico
Selecione "Diagnostics" (Diagnóstico) -› "Diag. Va-
lues" (Valores diag.) e aparecerá a seguinte tela:

Cab temp = 40.6 C
Mlev = 121 mV
Rlev = 214.4 mV
Mstab = 9.8
Rstab = 2.1
El drift = -2.4
VCO drift = 3.2

Esta tela mostra os valores das seguintes medições
de diagnóstico:

Cab temp: Temperatura da eletrônica do sensor.

Mlev: Nível do sinal de medição.

Rlev: Nível do sinal do canal de referência.

Mstab: Estabilidade do sinal do canal de medição.

Rstab: Estabilidade do sinal do canal de referência.

El drift: Deslocamento do sinal do canal de referência.

VCO drift: Deslocamento do gerador de sinais.

O Capítulo 10 deste manual contém informações
mais detalhadas sobre como usar estes dados para ser-
viço.
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8.4. Limites do diagnóstico
Selecione "Diagnostics" (Diagnóstico) -› "Diag. limits"
(Limites diag.) e aparecerá a seguinte tela:

Ctmp max =90 /OFF
Ptmp max =100.0 /ON
Ptmp min =0.0 /ON
Mlev min =10 /ON
R.Lev min =100.0 /ON
Mstab max =20 /ON
Rstab max =2 /ON
Eldr abs =80.0 /ON
VCOdr abs =50 /ON

A tela mostra os limites de erro para cada medição
de diagnóstico e o seu efeito sobre o sinal de corrente
(ON/OFF). Para editar esses limites, pressione
"Edit/Save" (Editar/Salvar) e insira um novo limite de
erro ou mude o ajuste ON/OFF com os botões de seta
para cima/para baixo.

Mesmo que o efeito de um limite sobre o sinal de
corrente esteja bloqueado pelo ajuste OFF, uma mensa-
gem de erro aparecerá na linha de status da tela princi-
pal e os dados do erro serão armazenados na tabela de
erros.
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9. Funções especiais
9.1. Menu Special functions (Funções
especiais)
O menu de funções especiais contém as seguintes
funções:

1 = Chemical comp
2 = Temperature comp
3 = Sensitivity corr
4 = Recipes

9.2. Chemical comp. (Compensação química)
Grandes variações no teor químico podem causar erros
na medição do teor de sólidos secos do Metso TS. É
possível aplicar a compensação baseada na medição
da atenuação de micro-ondas para eliminar tais erros.

O uso da compensação química está explicado nas
próximas seções.

Como inserir valores do laboratório
1. Colete uma amostra de acordo com as instruções

indicadas na seção 7.1.
2. Determine o seu teor de sólidos secos e a conduti-

vidade de filtrado em temperatura ambiente.
3. Depois, vá para o menu "Enter Lab" (Informar

laboratório).
4. Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) e informe

o resultado do laboratório para o teor de sólidos
secos. Se pressionar "Enter", a tela irá até a última
linha.

5. Selecione o tipo químico com as teclas para ci-
ma/para baixo e informe a condutividade da
amostra, usando a medida mS/cm.

--------------------
Sample 12.08-04
TS = 3.00 %
Lab TS= 0.00 %
--------------------
Chem = NaOH
TS cond= 2.4 mS/cm
Lab cond= 0.0 mS/cm

Se o medidor de condutividade mostrar o resultado:
– com a unidade mS/m, divida-o por 100 (por exem-

plo, 550 mS/m = 5,5 mS/cm)
– com a unidade uS/cm, divida-o por 1.0000 (por

exemplo, 5500 uS/cm = 5,5 mS/cm)
– com a unidade umho/in, divida-o por 2.500 (por

exemplo, 25.000 umho/in = 10 mS/cm)

Como usar a compensação química
Depois de digitar os valores do laboratório, selecione
"Special functions" (Funções especiais) -› "Chemical
comp." (Comp. química) e aparecerá a seguinte tela:

--------------------
Chem.comp: OFF
Comp. value= 0.00%
Chem = NaOH
Lab cond =3.4 mS/cm
--------------------

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) e o cursor
aparecerá no campo "Chem. comp." (Comp. quím.). O
texto "OFF" indica que a compensação química não
está em uso. Use as teclas de seta para cima/para baixo
para mudar o texto para "ON" e pressione "Edit/Save"
(Editar/Salvar), e o Metso TS passará a usar a compen-
sação química.

O valor "Comp. value" (Valor compens.) na segunda
linha indica a quantidade que a compensação química
subtrai do resultado de medição real. A terceira e
quarta linhas indicam os valores químicos e de condu-
tividade inseridos pelo usuário.
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Correção da compensação de temperatura
O Metso TS compensa o efeito da temperatura, usando
uma medição de temperatura. Se ainda assim for obser-
vada uma sensibilidade à temperatura no resultado da
medição, isso poderá ser eliminado pela correção da
compensação de temperatura. Determine a dependência
real da temperatura através do monitoramento do labo-
ratório. Para garantir resultados confiáveis, a amostra-
gem e as análises de laboratório deverão ser precisas
e seguras e o intervalo de temperatura deverá ser sufi-
cientemente amplo.

Os resultados de monitoramento do laboratório
aparecem em um gráfico Laboratório x Temperatura
Metso TS. Se os pontos do TS-Lab estiverem em um
gráfico horizontal, os resultados de medição Metso TS
mostrarão que não há nenhuma dependência em relação
à temperatura. Se o gráfico estiver na horizontal, mas
não estiver no nível zero, faça uma correção de nível
para a calibração, conforme as instruções indicadas na
seção 7.3.

Se não estiver na horizontal, os resultados de me-
dição do Metso TS mostrarão que existe alguma de-
pendência em relação à temperatura (Fig. 1). Para eli-
minar este efeito, insira uma curva de correção para a
compensação de temperatura. Selecione "Special
functions" (Funções especiais) -› "Temperature comp."
(Comp. temperature) e aparecerá a seguinte tela:

Temp TS-Lab
1. 0.00 0.00
2. 0.00 0.00
3. 0.00 0.00
4. 0.00 0.00
5. 0.00 0.00
6. 0.00 0.00

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar). Insira a curva
de correção como pares de pontos (no máximo seis),
temperatura / Metso TS-Lab. O Metso TS usará estes
dados para corrigir a compensação. Para o caso mostra-
do na Figura 1, dois pares foram suficientes e, com
base nos resultados, eles poderão ser selecionados, por
exemplo, da seguinte maneira:

Temp TS-Lab
1. 42.0 0.00
2. 48.1 0.10
3. 00.0 0.00
4. 00.0 0.00
5. 00.0 0.00
6. 00.0 0.00

A compensação também é positiva fora do intervalo
definido de forma que a curva ultrapasse os pontos
mais extremos usando a mesma inclinação.

TS-Lab vs Temp
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Fig. 1. Como determinar a dependência da temperatura.
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Efeito sobre nova calibração de sólidos secos
Se o Metso TS for recalibrado de acordo com uma nova
amostra de teor de sólidos secos depois de determinar
a correção da compensação de temperatura, o disposi-
tivo fará um ajuste de nível na curva de correção.

Esse ajuste de nível determina o efeito da curva de
correção em zero na nova temperatura de calibração.
Por exemplo, se for feita uma nova calibração do teor
de sólidos secos com uma amostra de 45 °C, o disposi-
tivo fará um ajuste de nível de aproximadamente -0,05
% na curva, que se parecerá a esta.

Temp TS-Lab
1. 42.0 -0.05
2. 48.1 0.05

Como modificar a correção
Se após a correção, ainda for observada uma dependên-
cia da temperatura, a solução mais fácil será a edição
dos pontos dos dados existentes para corrigir a curva.
As modificações são incluídas nos valores de correção
existentes.

Por exemplo, após a curva de correção da tempera-
tura e uma nova calibração do teor de sólidos secos, os
resultados serão parecidos com os indicados na Figura
2. A curva de correção para 42 °C aumentaria 0,03 %
e o valor de correção para 48,1 °C diminuiria 0,02 %
para alcançar a seguinte correção.

Temp TS-Lab
1. 42.0 -0.02
2. 48.1 0.03

TS-Lab vs Temp
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Fig. 2. Resultados da nova calibração do teor de sólidos secos.
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9.3. Correção da sensibilidade
A sensibilidade da medição do teor de sólidos secos
do Metso TS foi configurada para o resíduo municipal.
Se o dispositivo for usado para medir algum outro
material, será necessário mudar a sensibilidade. Um
gráfico é usado para determinar a inclinação de um
conjunto de dados e esse valor indicará a sensibilidade
da medição do teor de sólidos secos do Metso TS.

Se a sensibilidade do dispositivo para o material
medido não for conhecido, será necessário o monitora-
mento feito pelo laboratório. Para determinar a sensibi-
lidade com alta confiabilidade, os resultados do labora-
tório deverão abranger uma faixa grande de teores de
sólidos secos. Os resultados do monitoramento são or-
ganizados em um gráfico, com o Metso TS no eixo
vertical e o teor de sólidos secos do laboratório no eixo
horizontal.

No exemplo da Figura 3, foi desenhado um gráfico
de regressão linear através dos pontos fornecidos pelos
dados. A inclinação da equação da curva fornece a
sensibilidade da medição que, neste caso, é 0,89.

Para corrigir a sensibilidade, selecione "Special
functions" (Funções especiais) -› "Sensitivity corr."
(Correção sensib.) e aparecerá a seguinte tela:

Input new sens.
coeff = 1.00

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) e insira o valor
da sensibilidade obtido no gráfico que, neste caso, era
0,89. Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) para salvar.
Se, por algum motivo, for preciso corrigir a sensibilida-
de uma segunda vez, considere as configurações de
correção existentes. Na prática, isso significa que a
sensibilidade obtida na segunda vez deverá ser multi-
plicada pelo coeficiente da sensibilidade existente e o
novo valor obtido será usado como fator de correção.

Exemplo: no exemplo anterior, se o valor de correção
da sensibilidade obtido do monitoramento repetido do
laboratório for 0,9, a nova correção da sensibilidade
será 0,89 x 0,9 = 0,8. Se for preciso cancelar a correção,
digite o valor 1.

TS vs Lab y = 0,8932x + 0,291

2
2,2
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Fig. 3. Como determinar a sensibilidade da medição do Metso TS.
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9.4. Recipe (Receita)
A função "Recipe" (Receita) poderá ser necessária em
aplicações especiais onde as condições de medição
variem muito de modo que não possam ser abrangidas
com apenas uma calibração. Essas mudanças podem
ser, por exemplo:
– grandes mudanças no teor de sólidos secos que saem

da faixa de medição do dispositivo (±9 % a ±15 %,
dependendo do tipo de sensor),

– uma mudança no material medido quando a sensibi-
lidade do teor de sólidos secos dos materiais for
muito diferente, ou

– uma grande mudança química (por exemplo, dife-
rente tipo químico) que não pode ser abrangido pela
compensação química.
Nesses casos, o dispositivo é calibrado e configurado

separadamente para cada conjunto diferente de con-
dições do processo, que são salvas como receitas sepa-
radas. Cada receita pode ter uma calibração de teor de
sólidos secos própria, compensação química, correção
da compensação de temperatura, correção da sensibili-
dade e escala de saída de corrente.

O dispositivo permite armazenar até quatro receitas.
Se as receitas estiverem em uso, a linha de status da
tela principal do Metso TS mostrará o nome da receita
em vez do usual "OK".

Selecione "Special functions" (Funções especiais)
-› "Recipes" (Receitas) para ver a seguinte tela:

--------------------
1=Choose recipe
2=Clear recipe
--------------------

Como usar as receitas
Selecione "Recipes" (Receitas) manualmente no teclado
da TCU ou automaticamente com controles binários
conectados à TCU. Pressione "Recipes" (Revceitas) -›
"Choose recipe" (Selecionar receita) e aparecerá a se-
guinte tela:

--------------------
Choose: OFF
1.--------000000
2.--------000000
3.--------000000
--------------------
4.--------000000

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) e o cursor
aparecerá no campo "Choose" (Selecionar), na primeira
linha. Use as teclas de seta para cima/para baixo para
selecionar o número da receita (1, 2, 3 ou 4) ou a opção
"Binary" (Binário). Quando a opção "Binary" (Binário)
for selecionada, a receita será definida pelas entradas
binárias da TCU "Bin0" e "Bin1" (veja abaixo, opção
"Recipe" com entradas binárias).

É possível nomear a receita da seguinte maneira:
mova o cursor até a receita com a tecla "Enter" e digite
o nome da receita. Use as teclas numéricas para rolar
as letras abaixo de cada tecla. Se a receita não for no-
meada pelo usuário, o programa usará nomes padrão
("RES01", etc.). Salve a opção "Recipe" (Receita) e os
nomes com a tecla "Edit/Save" (Editar/Salvar).

A data que está depois do nome da receita (ddmmaa)
indica a última vez em que a calibração foi modificada.
O texto "ON" após a data indica qual receita está em
uso no momento.

--------------------
Choose: 1
1.RES01---150405 ON
2.--------000000
3.--------000000
--------------------
4.--------000000

Quando as condições do processo variam muito de
modo a exigir uma nova receita, selecione a próxima
receita de acordo com as instruções acima, manualmen-
te ou com as entradas binárias.

--------------------
Choose: 2
1.RES01---150405
2.RES02---000000 ON
3.--------000000
--------------------
4.--------000000

O software armazenará a calibração da receita ante-
rior para a seguinte. Se a data aparecer assim 000000,
isso significa que a receita em questão não foi calibrada
com uma amostra própria. Siga as instruções do Capí-
tulo 7 para calibrar a receita com uma nova amostra e
a data de calibração aparecerá na tela.

Se houver necessidade, classifique o resultado atual
de acordo com as instruções na seção 6.1 e configure
também as funções especiais de acordo com as ins-
truções no Capítulo 9. Configure as receitas 3 e 4 da
mesma forma.
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Como apagar uma receita
Para excluir os dados de uma receita, selecione "Reci-
pes" (Receitas) -› "Clear recipe" (Apagar receita) e
aparecerá a seguinte tela:

--------------------
Clear recipe: 1

Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) e selecione a
receita com as teclas de seta para cima/para baixo.
Pressione "Edit/Save" (Editar/Salvar) e o programa
solicitará confirmação:

--------------------
This action will
Clear recipe 1
ENTER=Clear
ESC=Cancel
--------------------

Pressione "Enter" para apagar a receita.

OBS.: não é possível apagar a receita em uso nomomen-
to.

Seleção de receita com entradas binárias
Para selecionar "Recipes" (Receitas), use duas linhas
de controle digital conectadas às entradas binárias da
TCU, considerando- se no máximo quatro receitas.

Duas receitas podem ser usadas se apenas uma entra-
da binária estiver conectada. Selecione "Binary" (Biná-
rio) como método de seleção de receitas (veja acima,
Como usar receitas).

Choose: BIN
1.RES01---150405 ON
2.RES02---220405
3.--------000000
--------------------
4.--------000000

Conecte, por exemplo, linhas de controle digital
partindo do sistema da fábrica até as entradas binárias
da TCU BIN0 e BIN1, a base para inserir BINGND.
Selecione a receita com as entradas binárias de acordo
com as instruções na tabela a seguir. A formulação
usada no momento está indicada por "ON".

BIN0 BIN1 Recipe
0 0 1
1 0 2
0 1 3
1 1 4
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10. Como solucionar problemas
10.1. Procedimentos para solucionar
problemas
O Metso TS não requer manutenção programada. Este
capítulo contém instruções para possíveis situações de
falha. O dispositivo tem autodiagnóstico que monitora
determinadas medições internas e emite uma mensagem
de erro se alguma delas estiver fora do intervalo permi-
tido. O autodiagnóstico consegue detectar falhas claras
que normalmente são causadas pelo sistema eletrônico
do sensor.

Resultados de medição incorretos também podem
ser causados por fugas pela antena, contaminação, ca-
bos defeituosos da antena ou alguma variável do pro-
cesso que esteja atrapalhando a medição. Nem sempre
é possível detectar estes problemas através do sistema
de autodiagnóstico.

Às vezes, o sinal de saída da corrente da TCU está
incorreto. A medição real pode funcionar corretamente,
mas o sinal enviado para o sistema da fábrica está inco-
rreto. A Figura 1 mostra um diagrama de solução de
problemas para diferentes situações.

10.2. Efeito das condições do processo sobre
a medição
• Ar
A medição mostra se o lodo medido contém ar através
de um valor de teor de sólidos secos muito alto. O ar
pode estar presente em bolhas de diferentes tamanhos.
As bolhas de ar pequenas se dissolvem na água em uma
pressão de aproximadamente 1,5 bar (22 psi), porém
as grandes podem gerar problemas inclusive com
pressões mais elevadas. No pior dos casos, o erro pode-
rá ser até de vários pontos percentuais de sólidos secos.
O ar também é um fator de distúrbio no processo; por
isso, deve-se evitar a formação de bolhas.

Metso TS

VARIAÇÃO LENTA/ INDICAÇÃO DE ERRO

Contaminação
das antenas

Vazamento
nas antenas

Verifique as
condições
do processo

Verifique as mensagens
de erro do auto-diágnostico

Falha eletrônica
do sensor

Falha eletrônica
do sensor

MUDANçA SúBTA NA MEDIçãO
QUANDO AS CONDIçõES

DO PROCESSO ESTãO ESTáVEIS

FALHA NO CANAL
DE REFERêNCIA.

Sensor
electronics failure

Fig. 1. Diagrama de solução de problemas.
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Mecanismos que introduzem ar no processo
– O ar se mistura ao lodo, por exemplo, quando o

material cai de um transportador em um tanque ou
tina. Se o nível do tanque for baixo, o ponto de
adição estará próximo a uma bomba ou o tempo de
fluxo subsuperfície do tanque for curto, o ar não
será removido antes que o lodo abaixe novamente.
A melhor maneira para trazer material para um tan-
que é conduzir o fluxo de entrada sob a superfície.

– Forte agitação enquanto o nível no tanque está baixo
também pode gerar um redemoinho que suga ar para
o material.

– O ar também pode se misturar através de uma junta
que apresente vazamento no lado de entrada de uma
bomba.

– A água de diluição é outra fonte de ar.
– O ar pode começar a se juntar dentro de uma curva-

tura de tubo que forma o ponto mais alto de uma
linha. Quando essa bolsa de ar cresce, o fluxo pelo
tubo eventualmente irá puxá-lo. Esse tipo de bolsa
de ar pode gerar um pico distinto na medição do
teor de sólidos secos.

– Produtos químicos espumantes podem gerar ar no
lodo.

• Produtos químicos
A presença de produtos químicos no lodo pode enfra-
quecer o sinal de medição. Um limite máximo de con-
dutividade foi defiiido para cada tipo de sensot. Se a
condutividade do processo ultrapassar o limite, o sinal
de medição enfraquecerá muito, gerando ruído e erros
no resultado. Quando a condutividade estiver muito
acima do limite, o sinal de medição desaparecerá. Va-
riações no teor químico podem causar pequenos erros
na medição mesmo dentro da especificação da condu-
tividade.

Para eliminar esses erros, use a compensação quími-
ca do Metso TS (consulte o Capítulo 9).

• Temperatura
A temperatura afeta a medição do teor de sólidos secos
e a sua medição feita pelo Metso TS é usada para
compensar esse efeito. Caso seja observada uma de-
pendência da temperatura na medição, use a correção
da compensação de temperatura para eliminá-la (con-
sulte o Capítulo 9).

• Fuga pela antena
Uma fuga pela antena faz com que o sinal de medição
lentamente se desloque para cima ou para baixo. Ao
se detectar uma fuga, substitua a antena e o cabo, pois
o cabo pode estar molhado também. Uma fuga evidente
pode ser observada quando se remove a proteção da
antena e se nota gotejamento de água entre a antena e
o conector.

• Contaminação da antena
A contaminação da antena faz com que o resultado da
medição se desloque um pouco para cima. Se as antenas
passarem por limpeza periódica, por exemplo, durante
a lavagem do processo, esse erro desaparecerá. As an-
tenas são de cerâmica polida e a contaminação pode
ser devido à aderência de alguma substância na super-
fície. Para inspecionar a contaminação em antenas é
preciso parar o processo, pois o dispositivo deverá ser
removido.

• Falha no da eletrônica do sensor
Uma falha típica da eletrônica aparece como uma mu-
dança repentina de nível na medição e uma queda rápi-
da no nível do sinal quando algum componente falhar.
Um problema no canal de referência significa que a
eletrônica do sensor está defeituosa. O sistema de auto-
diagnóstico tem um limite de alarme para o sinal do
canal de referência e isso garante a detecção de falhas
claras do componente.

Falhas na eletrônica do sensor podem gerar ainda
um pequeno erro ou deslocamento no resultado da
medição se todas as outras causas indicadas acima pu-
derem ser excluídas. Nesse caso, todas as medições de
autodiagnóstico podem estar dentro dos limites admis-
síveis e, portanto, o sistema de diagnóstico não conse-
gue detectar o problema.

A localização da origem do problema pode exigir
uma análise cuidadosa da tendência interna do disposi-
tivo e das tabelas de histórico e sua comparação com
os resultados do erro, se houver dados (por exemplo,
acompanhamento do laboratório). Este procedimento
exige um profundo conhecimento do dispositivo e um
trabalho normalmente executado pela equipe de serviço
da Metso.

• Falha no canal de referência
Consulte as informações acima sobre falhas no sistema
eletrônico do sensor.
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10.3. Mensagens de erro do autodiagnóstico
O autodiagnóstico monitora os sinais do canal de me-
dição do processo e do canal de referência interna. Este
sistema consegue detectar falhas claras do dispositivo.
Quando ocorre uma falha dessas, o sistema emite um
alarme congelando o sinal ou ajustando-o com um valor
selecionado pelo usuário, 3.75 ou 22.5 mA.

Entretanto, se o resultado da medição oscilar, mas
não se observa nenhuma falha do dispositivo, o sistema
de autodiagnóstico talvez não possa detectar a situação.
Nesses casos, pode ser útil comparar os resultados de
medição do autodiagnóstico com o deslocamento ob-
servado e procurar correspondências entre eles para
poder localizar a falha.

Cab temp: Temperatura do sistema eletrônico do sen-
sor. Se esta temperatura estiver continuamente muito
alta, é provável que falhas ocorram com mais frequên-
cia.

Mlev: Nível do sinal de medição, mV. Se o nível do
sinal de medição ficar abaixo do limite de alarme, isso
poderá ser devido a uma falha no sistema eletrônico,
uma fuga pela antena ou condutividade muito alta do
lodo medido. Se o sistema eletrônico falhar, normal-
mente o nível do sinal de referência Rlev também ficou
abaixo do limite de alarme.

Rlev: Nível do sinal do canal de referência interna,
mV. Se este nível de sinal ficar abaixo do limite de
alarme, o problema sempre será o sistema eletrônico
do sensor.

Mstab: Indica a estabilidade do sinal do canal de me-
dição; isso reflete o efeito do sistema eletrônico do
sensor e do lodo medido. Se o sistema eletrônico do
sensor estiver correto (consulte "Rstab"), o valor "Ms-
tab" indicará se o processo contém bolhas de ar grandes
que possam gerar erros de medição. Bolhas de ar
grandes provocam um valor "Mstab" mais elevado e
resultados muito altos do teor de sólidos secos. O nível
"Mstab" também é influenciado pelo teor de sólidos
secos e pelo modelo do sensor. Quando o teor de sóli-
dos secos é alto, o valor "Mstab" é mais alto do que os
teores de sólidos mais baixos.

Rstab: Estabilidade do sinal do canal de referência in-
terna. Quanto mais baixo for este valor, mais estável
será o sinal. O alarme "Rstab" é resultado de falha no
sistema eletrônico do sensor.

El drift: Indica o deslocamento no retardo do sistema
eletrônico medido pelo canal de referência. Este valor
é eliminado do canal de medição por compensação;
dessa forma, qualquer deslocamento do sistema
eletrônico não causará erros no resultado da medição.
O alarme "El drift" é resultado de falha no sistema
eletrônico do sensor.

VCO drift: Indica o deslocamento do gerador de sinal
no sistema eletrônico do sensor. Este alarme é resultado
de falha no sistema eletrônico do sensor.
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Observações
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11. Como trocar componentes
11.1. Eletrônica do sensor
Como remover: (Fig. 1)
1. Solte o cabo do sensor que está conectado na placa

de assento do sensor para desconectar a alimen-
tação.

2. Remova a tampa da eletrônica.
3. Solte o conector do cabo e o conector do sensor

de temperatura que estão conectados ao sistema
eletrônico e coloque-os de lado.

4. Remova os três parafusos de montagem e levante
o sistema eletrônico para fora da carcaça, puxan-
do-o dos parafusos de montagem.

OBS.: a eletrônica do sensor é alinhada por três pinos-
guia que amantémposicionadamesmoquando os para-
fusos de montagem são removidos.

Como instalar:
1. Alinhe a ranhura de um lado da eletrônica com o

conector na placa de assento. Mova esse sistema
e, ao mesmo tempo, pressione-o levemente até
que os pinos-guia na placa se alinhem com os fu-
ros da eletrônica. Pressione o sistema uniforme-
mente na placa.

2. Aperte os três parafusos de montagem da eletrôni-
ca do sensor.

3. Conecte o cabo do sensor e os conectores do cabo
do sensor de temperatura no sistema.

4. Recoloque a tampa do sensor.
5. Conecte o cabo do sensor no seu conector, na

placa de assento.
6. Depois de ligado, o Metso TS poderá pedir para

selecionar a calibração. Selecione:
- TCU, se a TCU não foi trocada, ou
- Calibração padrão, se foi instalada uma nova
TCU.

Fig. 1. Como remover a eletrônica do sensor.
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11.2. Cabos da antena, sensor FT
Como remover (Figuras 2 e 3)
1. Remova a eletrônica do sensor de acordo com as

instruções na seção 11.1.
2. Desparafuse a bucha de entrada do cabo da antena

que está presa à placa de assento do sensor e des-
lize-a até ver o corpo do conector na ponta do ca-
bo.

3. Mantenha o corpo do conector posicionado com
uma chave de 8 mm (por exemplo, SMA) e, ao
mesmo tempo, use uma chave de boca fechada de
10 mm para soltar a bucha de aperto do outro lado
da placa.

OBS.: O corpo do conector não deve girar enquanto a
bucha de aperto é desparafusada.

4. Solte os quatro parafusos para soltar a tampa da
antena.

5. Abra o conector SMA do cabo da antena pela ex-
tremidade da antena, use uma chave ou adaptador
SMA. Para o FT50/FT100, também é preciso
soltar os dois parafusos que prendem a bucha do
cabo.

6. Remova o cabo da antena preso à ranhura de
montagem, por exemplo, arrancando o tubo de
revestimento com uma chave de fenda para retirar
o cabo da ranhura na ponta da antena.

7. Quando o tubo de revestimento do cabo se soltar
do corpo do sensor, puxe cuidadosamente o conec-
tor na placa até sair do furo.

OBS.: Levante o cabo pelo tubo de revestimento, não
pelo cabo!

OBS.: Tenha cuidado para não danificar o conector do
cabo da antena na placa de assento!

Fig. 2. Diagrama de extracción de los cables de antena
del FT-50/FT-100.

Como instalar:
1. O anel de vedação de nylon deve estar posicionado

na parte inferior da rosca passante do cabo da an-
tena, na placa de assento.

2. Cuidadosamente, insira o conector do cabo da
antena no furo da placa e pressione o tubo de re-
vestimento nas ranhuras. O colar de borracha na
ponta da antena precisa ficar bem encaixado.

3. Use uma chave de 8 mm para segurar o conector
do cabo da antena na placa. No lado oposto da
placa, aperte a bucha de aperto do conector com
um torque de 1 Nm. Para isso, use uma chave de
torque Beltzer. Não aperte demais a bucha para
não quebrá-la.

4. Deslize a bucha de entrada do cabo da antena até
a placa de assento e prenda-a na rosca.

5. Use uma chave ou adaptador SMA para parafusar
o conector do cabo da antena no conector da ante-
na, usando o torque indicado na chave. Para o FT-
50/FT-100, aperte também os dois parafusos de
montagem da bucha.

6. Use os quatro parafusos de montagem para pren-
der a tampa da antena.

Fig. 3. Como soltar o cabo da antena, FT100.
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11.3. Antenas, sensor FT
Consulte a Figura 4.

OBS.: antes de começar o trabalho, esvazie e despressu-
rize a tubulação do processo para garantir a segurança.

Como remover:
1. Remova o sistema eletrônico do sensor de acordo

com as instruções na seção 11.1.
2. Remova o cabo da antena de acordo com as ins-

truções na seção 11.2.
3. Remova os seis parafusos de montagem da antena

com uma chave Allen de 5 mm. Para o
FT50/FT100, use seis parafusos e arruelas de ve-
dação para montar a antena.

4. Retire a antena do furo e remova o anel de ve-
dação.

5. Solte dois parafusos M4x12 para desprender a
antena do flange.

Como instalar:
1. Prenda a antena no flange com dois parafusos

M4x12 e arruelas.
2. Limpe as superfícies de vedação do furo de insta-

lação da antena, usando, por exemplo, isopropa-
nol.

3. Instale um novo anel de vedação no encosto do
furo de instalação.

4. Aplique um pouco de Loctite 270 nas seis roscas
de montagem do flange.

5. Posicione corretamente o anel de vevdação do
flange da antena e instale-a em seu acoplamento.

6. Use uma chave Allen de 5 mm para apertar os seis
parafusos de montagem M6x16 e as arruelas, com
um torque de 8 Nm. Para o FT50/FT100, use seis
parafusos e arruelas de vedação para montar a
antena.

7. Instale o cabo da antena e o sistema eletrônico do
sensor na ordem inversa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.8.

10.

9.

Fig. 4. Construção do Metso TS-FT: 1 – tampa do
sensor, 2 – eletrônica do sensor, 3 – montagem da
placa de assento, 4 - termoelemento (sensor de tem-
peratura), 5 – corpo do sensor, 6 – vedação da antena,
7 – antena micro-ondas, 8 – flange da antena, 9 – cabo
da antena, 10 – proteção da antena.
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11.4. TCU
Como remover:
1. Desligue a alimentação da TCU e desconecte os

cabos de alimentação da régua de terminais da
TCU.

2. Desconecte o cabo do sensor e o cabo do sistema
da régua de terminais da TCU.

3. Solte a TCU da sua proteção metálica.

Como instalar:
1. Prenda a nova TCU à proteção.
2. Conecte o cabo do sensor, o cabo do sistema e o

cabo de alimentação à régua de terminais da nova
TCU.

3. Ligue o dispositivo.

OBS.: são necessários algunsminutos até que os carac-
teres apareçamno visor da TCU. Este é umprocedimento
normal, pois a bateria reserva interna deve ser carregada
antes que o visor comece a funcionar.

4. Se for solicitado para escolher a calibração, sele-
cione:

– Calibração da eletrônica do sensor, se este sistema
não foi substituído, ou

– Calibração padrão, se a eletrônica também foi
substituído.
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12. Interface do usuário HART®
12.1. Sobre a interface
HART ® é uma marca comercial registrada da HART
Communication Foundation. A comunicação HART é
um método de transferência digital de informações
entre dispositivos de campo e dispositivos host (por
ex. o comunicador HART). O Metso TS usa o arquivo
com a descrição do dispositivo do.

Para usar a comunicação HART, se necessita um
comunicador HART contendo a base de comando do.
A leitura %Cs do corresponde aos valores %TS do
Metso TS.

Conecte o sistema paralelo do comunicador HART
na linha de saída de corrente, por exemplo, para os pi-
nos do conector HART no painel frontal da TCU.

Todas as mesmas operações podem ser executadas
usando a interface do usuário HART do Metso TS e
com a TCU. A Figura 1 mostra o diagrama operacional
do comunicador HART que, ao ser conectado ao Metso
TS, exibe a seguinte tela:

MCA: MCA-1234
Online
1 Measurement
2 Configure
3 Calibrate
4 Diagnostics

Measurement

Configuration

Calibration

Diagnostics

Range Values
User Settings
Device Info
Sensor Electronics
TCU
Set time

Take sample
Enter Lab
Offset correction
Fillers
Calibration history
Sample History
Special Functions

Chemicals Comp.
Temperature Comp.
Sensitivity
Recipes

PV %Cs
Process Temp
Meas Att
Conductivity
AO mA
% of Range
Active Recipe Trend Int

Position
Language
Temp Unit

Diag history
Diag values
Diag alarms
Digital inputs
Loop test

Lab Cs
Filler %
Clay %
CaCO3 %
Talc %
TiO2 %
Chemical
Lab cond

Low Range
High Range
Damping
Alarm Current

Poll addr
Manufacturer
Model
Final Asbly number
Tag
Message
Universal rev
Descriptor

Filler %
Clay %
CaCO3 %
Talc %
TiO2 %

Fig. 1. Menu de operações do comunicador HART.
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12.2. Measurement (Medição)
O menu "Measurement" (Medição) mostra os resultados
da medição fornecidos pelo Metso TS:

MCA: MCA-1234
Measurement
1 Sensor Type FT200
2 Cs 0.00 %Cs
3 Prc Temp 57.3 °C
4 Status OK
5 Conductivity 2.43 mS/cm
6 % of range 36.72 %
7 mA 9.88 mA
8 meas Att 32.4 dB
Recipe # OFF

Tipo de sensor:

Cs: Teor de sólidos secos medido.

Prc Temp: Temperatura do processo medida.

Status: Status do dispositivo (OK, Alarme, etc.).

Cab Temp: Temperatura da eletrônica do sensor.

% of range: Valor da corrente produzida de sólidos
secos, como porcentagem da faixa total de saída.

mA: Valor da corrente produzida de sólidos secos, em
mA.

meas Att: Atenuação de micro-ondas medida no pro-
cesso.

Recipe #:  Número da receitao em uso (consulte a seção
9.3).

12.3. Configure (Configurar)
No menu “Configure” (Configurar), é possível configu-
rar a saída de corrente do Metso TS e alguns outros
parâmetros e visualizar informações do dispositivo.

MCA: MCA-1234
Configure
1 Range Values
2 User settings
3 Device info
4 SENSOR ELECTRONICS
5 TCU
6 Set Clock

Range values (Valores do intervalo)
LowRnge: Resultado do teor de sólidos secos corres-
pondente ao limite baixo (4 mA) do sinal da corrente.

UppRnge:  Resultado do teor de sólidos secos corres-
pondente ao limite alto (20 mA) do sinal da corrente.

Damping: Tempo de amortização do sinal da corrente.

Alarm cur:  Comportamento do sinal da corrente
quando o autodiagnóstico detecta um erro. As alterna-
tivas são: 3,7 mA, 22,5 mA ou Fixo no último resultado
medido.

User settings (Configurações do usuário)
Trend Int:  Intervalo de amostragem da tabela de
tendências internas.

Pos:  Informação de posição do dispositivo.

Lang: Versão do idioma do Metso TS.

Temp unit:  Unidade da temperatura do processo, °C
/ °F.
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Device info (Dados do dispositivo)
Poll Addr:  Endereço HART do dispositivo.

Manufacturer:  Fabricante do dispositivo (Metso).

Model:  Nome do dispositivo.

Final asmbly num:  Número de identificação do dis-
positivo de campo.

Universal rev:  Revisão Universal Device Description
aceita pelo dispositivo.

Tag: Texto inserido pelo usuáriousuário – aparecerá
na parte superior do visor, depois do nome do disposi-
tivo.

Message: Texto inserido pelo usuário.

Descriptor: Texto inserido pelo usuário.

Sensor Electronics (Eletrônica do sensor)
Sensor type: Tipo do sensor em uso.

Sensor S/N:  Número da eletrônica do sensor.

Sensor HW rev:  Número da eletrônica do sensor.

Sensor SW rev:  Número da revisão a eletrônica do
sensor.

TCU
S/N A:  Primeira parte do número de série da TCU.

S/N B:  Segunda parte do número de série da TCU.

HW rev:  Revisão da TCU.

SW rev:  Número da revisão do software da TCU.

Cal date:  Data de teste final da TCU.

Cal ID:  Iniciais da pessoa que realizou o teste final.

Set Clock (Ajustar o relógio)
Date:  Data, no formato dd/mm/aa.

Hours:  Horas.

Minutes:  Minutos.

Seconds:  Segundos.

12.4. Calibrate (Como calibrar)
O Metso TS usa a calibração de ponto único. O menu
"Calibrate" (Calibrar) contém os comandos para coletar
amostra e inserir valor do laboratório.

Também é possível corrigir o offset, realizar algumas
funções especiais e visualizar dados do histórico de
amostras e de calibração. O menu "Calibrate" (Calibrar)
se parece a este:

MCA: MCA-1234
Calibrate
1 Sample taking
2 Enter Lab
3 Level corr
4 Filler
5 Lab cal History
6 Sample history
7 Special functions

Sample taking (Coleta de amostra)
Use esta função para coletar uma amostra para cali-
bração de ponto único.

Mova o cursor com as teclas de seta até o campo
"Sample taking" (Coleta de amostra) e pressione a seta
para a direita para ver a seguinte tela:

Press OK to start
sample taking

ABORT OK

Pressione "OK" (F4). O Metso TS inicia o cálculo
da média do resultado de medição para a amostra e
depois aparece a seguinte indicação:

Press OK to stop
sample taking

ABORT OK

Colete a amostra e pressione "OK" (F4) novamente.
O Metso TS mostra o resultado da medição:

MCA:MCA-1234
Sampling ready
Average Cs = 3.02 %
Min: 3.01 % Max: 3.03 %
T = 42.3 °C

ABORT OK

Pressione "OK" (F4) e o menu "Calibrate" (Calibrar)
aparece novamente.
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Enter Lab (Informar laboratório)
Use esta função para inserir o valor do laboratório para
a amostra.

Mova o cursor com as teclas de seta ate o campo
"Enter Lab" (Informar laboratório) e pressione a seta
para a direita para ver a seguinte tela:

MCA: MCA-1234
Enter lab
Lab Cs
Filler%
Kaolin
CaCO3
Talc
TiO2
Chemical
Lab Cond

Lab Cs:  Resultado do laboratório para o teor de sóli-
dos secos.

Filler %:  Não se aplica ao Metso TS.

Kaolin%:  Não se aplica ao Metso TS.

CaCO3%:  Não se aplica ao Metso TS.

Talc%:  Não se aplica ao Metso TS.

TiO2%:  Não se aplica ao Metso TS.

Chemical: Tipo de produto químico (necessário apenas
para a compensação química).

Lab cond:  Resultado do laboratório para a condutivi-
dade, mS/cm (necessário apenas para a compensação
química).

OBS.: se o medidor de condutividade fornecer:
o resultado em mS/m, divida-o por cem (por exemplo,
550 mS/m = 5,5 mS/cm)
o resultado em uS/cm, divida-o por mil (por exemplo,
5500 uS/cm = 5,5 mS/cm)

Offset corr
Use esta função para fazer a correção de nível no resul-
tado da medição.

Mova o cursor com as teclas de seta até o campo
"Level corr" e pressione a seta para a direita para ver
a seguinte tela:

MCA: MCA-1234
Set the offset
correction: [-10,10]

0
0

DEL ABORT ENTER

Digite o valor exigido e pressione "ENTER" (F4).
O comunicador HART enviará o valor para o Metso
TS.

Lab cal History
Este menu mostra um histórico das calibrações no dis-
positivo.

Mova o cursor com as teclas de seta até o campo
“Lab cal History” e pressione a seta para a direita para
ver a seguinte tela:

MCA: MCA-1234
23-04-10 10:32:09
Lab = 3.00 MCA=3.10
Cum offset = 0.00 Cs
T=53.2 C Att=49.3 dB

ABORT OK

A tela mostra a data e a hora da calibração, o resul-
tado da medição e os valores do laboratório para a
amostra. Para navegar pelas calibrações, pressione
"OK" (F4) e "ABORT" (F3) para sair do menu.

Sample History (Histórico das amostras)
Este menu mostra o histórico de amostras coletadas
com o dispositivo.

Mova o cursor com as teclas de seta até o campo
"Sample History" (Histórico de amostras) e pressione
a seta para a direita para ver a seguinte tela:

MCA: MCA-1234
23-04-10 10:32:09
MCA = 3.04 % Cs
Att=49.3 dB T=53.2 C

ABORT OK

A tela mostra a data e a hora da amostra e os resulta-
dos da medição. Para navegar pelas amostras, pressione
"OK" (F4) e "ABORT" (F3) para sair do menu.

Manual de Instalação, Operação e Serviço, OUL00489 V2.0
BZ48Metso Total Solids Transmitter



Special functions (Funções especiais)
As funções especiais incluem a compensação química,
correção de compensação da temperatura, correção da
sensibilidade e receitas.

Chemical Compensation (Compensação química)
Grandes variações no teor químico podem causar erro
na medição do teor de sólidos secos do Metso TS. A
compensação baseada na medição da atenuação de
micro-ondas pode ser aplicada para eliminar tais erros.

A compensação química exige a configuração em
dois menus. Primeiro, selecione o produto químico e
digite o resultado do laboratório para a condutividade
da amostra (em mS/cm) no menu Enter lab.

Se o medidor de condutividade mostrar o resultado
em mS/m, divida-o por cem (por exemplo, 550 mS/m
= 5,5 mS/cm) e se for em uS/cm, divida-o por mil (por
exemplo, 5500 uS/cm = 5,5 mS/cm).

Em seguida, ative a compensação no menu "Special
functions" -› "Chemicals compensation".

MCA: MCA-1234
Chemicals Comp
Chem. comp = OFF
Comp.value = 0.00 %
Chemical = NaOH
Lab.cond = 2.45 mS/cm

ABORT OK

Modifique a configuração no campo "Chem.comp",
de "OFF" para "ON", para ativar a compensação quími-
ca. O valor da compensação química aparece no campo
"Comp.value".

As duas linhas de baixo apresentam os valores de
condutividade química e laboratorial inseridos no menu
"Enter lab".

Temperature Comp. (Correção da compensação
de temperatura)
Se for notada uma dependência da temperatura nos re-
sultados da medição, pode-se inserir uma curva de co-
rreção da compensação de temperatura.

Para determinar a curva de correção, use de 2 a 6
pares de pontos (temperatura/ teor de sólidos secos) e
o Metso TS irá usá-la para corrigir os resultados da
medição do teor de sólidos secos.

Determine os pares de pontos conforme as instruções
na seção 9.1 deste manual e, em seguida, digite-os no
menu "Temp Comp".

MCA: MCA-1234
Temp Comp
1 #1 °C 0.00
2 #1 % 0.00
3 #2 °C 0.00
4 #2 % 0.00
…
9 #5 °C 0.00

#5 % 0.00
#6 % 0.00
#6 % 0.00

Insira os valores da temperatura e do teor de sólidos
secos para os números de pontos exigidos (no.1...6) e
pressione "SEND" (F2) para enviar os dados para o
Metso TS.

Sensitivity Correction (Correção de sensibilidade)
A sensibilidade da medição do teor de sólidos secos
do Metso TS está ajustada para o resíduo municipal.
Se houver necessidade, é possível editar a sensibilidade
da medição, por exemplo, se for para algum outro ma-
terial.

Se a correção da sensibilidade para o material medi-
do não for conhecida com antecedência, determine-a
conforme as instruções na seção 9.2 deste manual e
insira a correção no menu "Sens. Corr".

MCA: MCA-1234
Sens Corr

1.00
1.00

DEL ESC ENTER
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Recipes
A função “Recipe” (receita) pode ser necessária em
aplicações especiais, onde as condições de medição
variam muito de modo que não podem ser abrangidas
com apenas uma calibração.

Estas mudanças podem ser, por exemplo:
– Grandes modificações no teor de sólidos secos que

saem fora do intervalo de medição do dispositivo
(±9% a ±15%, dependendo do tipo do sensor),

– Uma modificação no material medido, quando a
sensibilidade do teor de sólidos secos dos materiais
é muito diferente, ou

– Uma grande modificação química (por exemplo, tipo
diferente de produto químico) que não pode ser
abrangida pela compensação química.
Nesses casos, o dispositivo é calibrado e configurado

separadamente para cada conjunto diferente de con-
dições do processo e depois salvo como receitas sepa-
radas.

Cada receita pode ter uma calibração de teor de sóli-
dos secos própria, compensação química, correção da
compensação de temperatura, correção da sensibilidade
e escala de saída de corrente. O dispositivo aceita arma-
zenar até quatro receitas.

O menu "Recipes" (Receitas) se parece a este:

MCA: MCA-1234
Recipes
1 Choose: OFF

No campo "Choose" (escolher), defina a receita
exigida. As alternativas são:
– OFF: a função "Recipe" não está em uso (padrão)
– 1, 2, 3, 4: selecione o número da receita
– BIN: seleção da receita através das entradas binárias

Selecione uma receita e, em seguida, calibre o dispo-
sitivo e classifique a saída de corrente para ela. Proceda
da mesma maneira para usar as outras receitas.

Quando a configuração "BIN" for usada, conecte,
por exemplo, as linhas de controle digital do sistema
da fábrica para as entradas binárias da TCU BIN0 e
BIN1, a base para entrar BINGND. Selecione a receita
com as entradas binárias conforme as indicações na
tabela a seguir.

BIN0 BIN1 Resepti
0 0 1
1 0 2
0 1 3
1 1 4

12.5. Diagnostics (Diagnóstico)
O menu Diagnostics (Diagnóstico) contém as seguintes
funções:

MCA: MCA-1234
Diagnostics
1 Diag History
2 Diag Values
3 Diag Alarms
4 Digital Inputs
5 Loop test
6 Clear Logs

Diag History:  Os 10 alarmes de auto-diagnóstico mais
recentes, indicando as horas de início e de fim.

Diag values: Valores medidos das variáveis do diag-
nóstico (consulte a seção 8.2)

Diag Alarms:  Limites do alarme das variáveis do
diagnóstico e alarmes de configuração ON e OFF
(consulte a seção 8.3)

Digital Inputs:  Status das entradas binárias da TCU
BIN0 e BIN1.

Loop test:  Para forçar o sinal de saída para um deter-
minado valor.

Master Reset:  Reiniciar a TCU. Assim como ao des-
ligar, não apaga a calibração da memória da TCU.

Status, Status nxt:  Status das variáveis do diagnóstico
(alarme on / off).
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13. Reciclagem e disposição

Quando classificadas por material, praticamente todas as partes do dispositivo podem ser recicladas. O dispositivo
é fornecido com uma lista de materiais. O fabricante fornecerá instruções mais detalhadas sobre reciclagem e
disposição, quando solicitadas. O dispositivo também poderá ser devolvido ao fabricante para reciclagem e dispo-
sição mediante o pagamento de uma taxa.
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Observações
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Metso Total Solids Transmitter
(Metso TS) Especificações Técnicas

© Metso Automation Manufacturer reserves the right to changes without prior notice.

Sensor
Medição
Faixa de medição.............. 0% a 35% TS (se > 35% TS,

consulte a Metso Automation)
Repetibilidade ................. ± 0,01 % TS
Sensibilidade  .................. 0,001 % TS
Amortização  ................... 1–99 s

Condições do processo
Faixa de pH  .................... 2,5 a 11,5
Temperatura.................... +0 °C a 100 °C (+32°F a 212°F)
Pressão:
- Mínimo recomendado. ... > 1,5 bar (> 22 psi), sem ar livre
- Máximo  ........................ 16 bar / 100 bar (232 / 1450 psi)
Vibração  ......................... máx. 20 m/s2, 10–200 Hz

Condições ambientais
Temperatura.................... -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158

°F), proteger de fonts diretas de
calor

Classificação
do invólucro ..................... IP65 (NEMA 4)

Conexões
Tensão de operação,
comunicação ................ cabo da TCU

Materiais
Partes úmidas  ................ AISI 316, AISI 316L, cerâmica
Vedações ........................ Viton, Simrit 483

Unidade de operação TCU
Conexões
Cabo para o sensor  ........ comprim. 10 metros (33 pés)

(opcional 30 metros / 98 pés)
Tensão de operação ........ 90–260 Vca / 0,1 A

Conexões para os sistemas da fábrica
- saídas analógicas  ......... 2 saídas de corrente (4–20 mA):

Teor de sólidos secos +
temperatura do processo /
condutividade (selecionável)

- HART® ......................... 12–36 Vcc
- entradas binárias ........... 2 x 12–28 Vcc/10 mA, isoladas

Conexões para o PC (partida, serviço)
DTM para FieldCare™ ..... HART®
Conexão do PC
(serviço) .......................... RS-232
Profibus PA

Condições ambientais
Temperatura .................... 5 °C a 50 °C (+41 °F a 122 °F)
Classificação
do invólucro ..................... IP65 (NEMA 9)

Dimensões e peso
Larg. x alt. x prof. ............. 232 x 282 x 133 mm

(9 1/8" x 11 1/8" x 5 1/4")
Peso ................................ 2 kg (4,5 lbs)

Limites de condutividade e pesos do sensor:

Conductividade máx. (mS/cm) Peso, kg
(lbs)30°C 50°C 70°C

Metso TS FT-50/2" 25 25 25 8.5 (18.7)
Metso TS FT-100/4" 18 16 13 10.0 (22)
Metso TS FT-100/4" PN100 18 16 13 38 (83.8)
Metso TS FT-150/6" 13 12 10 13.5 (29.8)
Metso TS FT-150/6" PN100 13 12 10 78 (172)

Metso TS FT-200/8" 13 11 9 17.0 (37.5)

Metso TS FT-200/8" PN100 13 11 9 126 (277.8)
Metso TS FT-250/10" 13 11 9 24.5 (54)
Metso TS FT-300/12" 10 9 7 29.0 (63.9)
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Metso Total Solids Transmitter
(Metso TS)

Peças Sobressalentes
& Kit de Serviço

© Metso Automation Manufacturer reserves the right to changes without prior notice.

Metso TS Peças Sobressalentes
1 Tampa do sensor OUL00480 1
2 Sistema eletrônico do sensor OUL00469 1
3 Conjunto de montagem FT OUL00271 1
4 Conjunto de termoelemento FT OUL00178 1
5 Anel de vedação OUL00294 2
6 Cabo micro-ondas FT-50/2" PN16 OUL00420 2

FT-100/4" PN16 OUL00114 2
FT-100/4" PN100 K06594 2
FT-150/6" PN16 / PN100 OUL00118 2
FT-200/8" PN16 / PN100 OUL00194 2
FT-250/10" PN16 OUL00197 2
FT-300/12" PN16 OUL00216 2

7 Anel O-ring 23.4x3.5 Viton OUL00198 2
8 Antena de micro-ondas AISI 316L OUL00046 2
9 Proteção da antena FT-150/6", FT-200/8", FT-250/10", FT-300/12" OUL00189 2

FT-50/2", FT-100/4" OUL00180 1 / 2
FT-50/2", antena no lado do atenuador OUL00422 1

Atenuador 10 dB FT-50/2" OUL00428 1
Gaxeta FT-50/2", FT-100/4" OUL00213 2

10 Parafuso DIN912-M6x16 A4-70 OUL00185 12
11 Arruela DIN127-B6 A4 5060013 12
12 Parafuso DIN84-M4x12 A4 5160015 4
13 Arruela DIN127-B4 A4 5060011 12
14 Parafuso DIN84-M4x8 A4 5160025 8
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Metso Total Solids Transmitter
(Metso TS)

Peças Sobressalentes
& Kit de Serviço

Metso TS Kit de Serviço OUL00512
Caixa de acessórios OUL00513 1
Manual OUL00489 1
Sistema eletrônico do sensor OUL00469 1
Unidade de operação TCU (TS) OUL00471 1
Simulador do termoelemento OUL00350 1
Cabo de simulação OUL00334 1
Torquímetro modificado SMA A4611042 1
Adaptador de torquímetro SMA OUL00407 1
Chave de torque 1/4" OUL00349 1
Box Key 10 mm, 1/4" para chave OUL00409 1
Fixador para rosca Loctite 270 83200021 10 ml
Cola adesiva instantânea Loctite 480 8360019 20 g
Conjunto de peças sobressalentes Metso TS-FT: OUL00352 1

Anel O-Ring 14.3x2.4 Simrit 483 8060036 5
Anel O-Ring 23.4x3.5 Viton OUL00198 5
Anel O-Ring 33x2.62 Viton OUL00182 5
Anel O-Ring 56.2x3.0 Viton OUL00184 5
Anel de vedação 16x10x1 poliamida OUL00294 10
Arruela de vedação U6.7x11.0x1 OUL00183 5
Arruela de pressão DIN127-B4 A4 5060011 5
Arruela de pressão DIN127-B6 A4 5060013 5
Parafuso de cabeça chata DIN965-M3x12 OUL00094 5
Parafuso de fenda DIN84-M4x8 A4 5160025 5
Parafuso de fenda DIN84-M4x12 A4 5160015 5
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN912-M6x16 A4 OUL00185 5

OPCIONAIS:
Cabo de micro-ondas FT-50/2" PN16 OUL00420

FT-100/4" PN16 OUL00114
FT-100/4" PN100 K06594
FT-150/6" PN16 / PN100 OUL00118
FT-200/8" PN16 / PN100 OUL00194
FT-250/10" PN16 OUL00197
FT-300/12" PN16 OUL00216

Conjunto termoelemento FT OUL00178
Antena de micro-ondas AISI 316L OUL00046
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