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1 - Descrição do frontal dos instrumentos

1 – Display: visualiza o valor do sensor coligado. Em caso de alarme o valor do sensor é visualizado alternadamente aos 
códigos dos alarmes ativos. Durante a programação, mostra os códigos dos parâmetros e os seus  valores.

2 – LED decimal: permanece aceso quando a grandeza controlada é visualizada com a resolução de 1 décimo.

3 – LED Reverse: pisca quando pelo menos uma saída em funcionamento ‘Reverso’ é ativa. O número de piscadas indica o 
número de saídas  ativas em Reverso. Entre uma fase de piscadas e a sucessiva, o LED permanece apagado por  2 segundos.

4 – LED Direct: pisca quando é ativa pelo menos uma saída  em funcionamento ‘Direto’. Valem as mesmas considerações 
da  função  Reverso. 
Nota: Direto = controle em resfriamento e Reverso = controle em aquecimento.

5 – Tecla SEL: visualiza e/ou altera os valores  dos  set  points.  Se pressionado junto com a tecla  PRG/MUTE por 5 
segundos,  permite inserir a senha e acessar os parâmetros de configuração (parâmetros com códigos tipo ‘Cxx’).

6 – Tecla PRG/Mute: pressionado por 5 segundos,  dá acesso  ao menu dos parâmetros  de utilização  mais  freqüentes 
(códigos tipo ‘Pxx’). Em caso de alarme silencia a buzina. Termina a programação gravando na memória,  os valores dos 
parâmetros modificados.

7 – Tecla : incrementa o valor do set-point ou de qualquer parâmetro selecionado.

8 – Tecla  : decrementa o valor do set-point ou de qualquer parâmetro selecionado. Nas versões com entrada NTC, se 
pressionado quando no display é visualizado o valor do sensor principal, permite a visualização do segundo sensor pelo 
tempo em que a tecla permanecer pressionada.

2. Modos de funcionamento

Antes de analisar em detalhe os parâmetros é necessário descrever os nove Modos de funcionamento previstos, utilizando 
somente o parâmetro: C0. 
A configuração do instrumento mediante os modos de funcionamento representa na realidade uma flexibilidade inovativa 
em instrumentos deste nível de preço. Além do que a escolha do Modo de funcionamento correto é a primeira ação, no caso 
em que a configuração de fábrica, ou o funcionamento reverse, não seja apropriado à aplicação. 



Modo 1: funcionamento Direct CO=1

Parâmetros fundamentais:
–  set-point (St1);
–  diferencial (P1).
No funcionamento Direct o controlador efetua uma ação de controle quando a grandeza regulada é superior ao  valor de set-
point. Fixado o ponto de trabalho desejado (St1), as saídas são ativadas uma a uma, proporcionalmente ao desvio de St1. Os 
relês presentes nos modelos com mais saídas, são distribuídos igualmente ao interno de um único diferencial configurado. 
Quando a grandeza controlada é igual ou superior a St1+P1, todas as saídas são ativas. Se a grandeza, partindo de valores 
superiores a St1, começa a diminuir, eventuais relês ativos são desligados até que a grandeza se aproxime a St1. No valor 
St1 todas as saídas são desligadas. O LED Direct pisca somente se saídas estão ativas e o número de impulsos é igual aos 
relês energizados.

Modo 2: funcionamento Reverse CO=2 (default)
Parâmetros fundamentais : 
– set-point (St1); 
– diferencial (P1).
Uma vez fixado o ponto de trabalho desejado,  as saídas são ativadas  uma a uma, proporcionalmente ao 
afastamento de St1, isto é, quanto menor o valor medido pelo sensor, mais saídas entram em funcionamento. 
Nos modelos com mais relês, a ativação dos mesmos é proporcional dentro do diferencial estabelecido. Quando 
a  grandeza,  partindo  de  valores  inferiores  a  St1,  começa  a  aumentar,  as  saídas  são  desativadas 
proporcionalmente à aproximação de St1. Valem as mesmas considerações para o LED Direct.

Modo 3: funcionamento ZONA NEUTRA CO=3
Parâmetros fundamentais:
– set-point (St1);
– diferencial de ação Reverse (P1);
– diferencial de ação Direct (P2);
– ZONA NEUTRA (P3). 
A função do controlador é a de manter a grandeza medida ao interno de um intervalo em relação ao set-point (St1), chamado 
zona neutra. A extensão da zona neutra depende do valor do parâmetro P3. No interior da zona neutra o instrumento não 
aciona nenhum dispositivo.
Fora da zona neutra o instrumento trabalha em Modo Direct ,quando a grandeza controlada aumenta e em Modo Reverse, 
quando diminui. Dependendo do modelo usado, podemos ter um ou mais relês em funcionamento Direct e Reverse. Tais 
saídas são ativadas ou desligadas uma a uma, segundo a modalidade (ver  modos 1 e 2), em conformidade aos valores das 
grandeza controlada, do valor St1, do P1 e do P2. O LED Direct e o LED Reverse piscam (ver descrição do frontal dos 
instrumentos a pág.1). 

Atenção: quando o instrumento possui uma única saída a relê, e opera em Modo 3 (ZONA NEUTRA), o mesmo funcionará 
sempre em Modo Reverse.

Modo 4: funcionamento PWM CO=4
Parâmetros fundamentais:
– set-point (St1);
– diferencial de ação Reverse (P1);
– diferencial de ação Direct (P2);
– ZONA NEUTRA (P3). 
A lógica de regulação do Modo 4 é a mesma já vista para o Modo 3. É um funcionamento com ZONA NEUTRA com a 
particularidade que os relês são ativados em pulsos, com base no procedimento PWM (Pulse Width Modulation, modulação 
da largura de pulso). Cada relê é ativado a cada 20 segundos (período eventualmente modificável através do parâmetro C12, 
ver página 16) por um tempo de 0,1 a 20 segundos. O tempo de ON do relê é proporcional a posição ocupada pela grandeza 
controlada no interior do diferencial. Para um pequeno afastamento, a saída se ativará por um breve período. Quando o valor 
supera o diferencial, o relê será sempre inserido (20 segundos por 20). O funcionamento PWM permite controlar em modo 
“proporcional”  periféricos  com funcionamento  tipicamente  ON/OFF  (ex.  resistência  de  aquecimento)  para  melhorar  o 
controle da grandeza regulada. O funcionamento PWM, pode ser empregado para obter um sinal modulante tipo 0/10 V ou 
4/20 utilizando a versão IR com saídas para o comando de relê a estado sólido com módulo opcional para converter o sinal. 
No funcionamento PWM os LEDs Direct/Reverse piscam com um número de impulsos igual ao número de saídas ativas. 
quando o instrumento possui uma única saída a relê, funciona sempre em Modo Reverse com ZONA NEUTRA.

Atenção: é absolutamente desaconselhado a utilização PWM com compressores ou outros periféricos que ressentem ações 
de liga/desliga muito próximas. Em todos os casos se recomenda não reduzir a valores mínimos o parâmetro C12, para não 
comprometer a vida útil dos relês (calculada em aproximadamente 1 milhão de ativações).



Modo 5: funcionamento “ALARME” CO=5
Parâmetros fundamentais:
– set-point (St1);
– diferencial de ação Reverse (P1);
– diferencial de ação Direct (P2);
– ZONA NEUTRA (P3);
– set do alarme de “Baixa” (P25);
– set do alarme de “Alta” (P26);
– diferencial do alarme (P27);
– tempo de retardo de ativação do alarme (P28).
Com o Modo 5 um ou mais relês são ativados para sinalizar a presença de um alarme genérico (sensor desligado ou em 
curto, funcionamento anômalo da eletrônica, etc.) ou um alarme de “Alta” ou “Baixa”. Nas versões V e W é previsto um 
único relê de alarme. Na versão Z são 2 relês: o relê 3, para os alarmes genéricos e alarme de “Baixa”, enquanto o relê 4 
para os alarmes genéricos e alarme de “Alta”. A ativação do relê de alarme soma-se as usuais sinalizações ativas com os 
outros modos de funcionamento ou códigos de alarme no display e sinal acústico (nas versões com buzina). No caso das 
versão W e Z, os relês não utilizados para as sinalizações dos alarmes são dedicados a regulação com a modalidade vista no 
Modo 3. 

Modo 6: comutação Direct/Reverse via entrada digital CO=6
Parâmetros fundamentais:
– set-point 1 (St1);
– diferencial de St1 (P1) de ação Direct;
– set-point 2 (St2);
– diferencial de St2 (P2) de ação Reverse. 
O instrumento comuta do funcionamento Direct ao Reverse (ver Modo 1 e Modo 2) em função do estado da 
entrada digital 1. Funcionamento Direct (St1) quando a entrada digital está aberta, funcionamento Reverse (St2) 
quando está fechada.

Modo 7: funcionamento Direct com comutação do set e diferencial via entrada digital CO=7
Parâmetros fundamentais:
– set (St1);
– diferencial de St1 (P1);
– set (St2);
– diferencial de St2 (P2).
Com este Modo a variação do estado da entrada digital 1 (aberta/fechada) não troca o tipo de ação (sempre Direct), mas 
troca o set-point e o diferencial. O set (St1) e o diferencial (P1) estão ativos quando a entrada digital está aberta; o set (St2) e 
o diferencial (P2) estão ativos quando a entrada digital está fechada.

Modo 8: funcionamento Reverse com comutação de set e diferencial via entrada digital CO=8
Parâmetros fundamentais:
– set (St1);
– diferencial (P1).
Com este Modo a variação de estado da entrada digital 1 (aberta/fechada) não troca o tipo de ação (sempre 
Reverse), mas troca o set e o diferencial. O set (St1) e o diferencial (P1) estão ativos quando a entrada digital 
está aberta e o set (St2) e o diferencial (P2) estão ativos quando a entrada digital está fechada.

Modo 9: funcionamento com 2 set-points, um em Direct e um em Reverse CO=9
Parâmetros fundamentais:
– set-point 1 (St1);
– diferencial de St1 (P1) de ação Reverse;
– set-point 2 (St2);
– diferencial de St2 (P2) de ação Direct. 
Operativo somente nas versões W e Z é similar ao Modo 3 (funcionamento com zona neutra), enquanto metade das saídas 
estão  ativas  em  Direct  e  outra  metade  em  Reverse.  A  sua  particularidade  é  que  não  existe  nenhum  vínculo  no 
posicionamento  dos  set-points,  podendo operar  como se   fossem dois  instrumentos  independentes,  trabalhando  com o 
mesmo sensor.



3 - Programação

3.1  Modificação do set-point (St1)

Para modificar o set-point (valor previsto em fábrica St1 = 20):
a) pressionar a tecla “SEL” por alguns segundos: no display aparece St1;
b) soltar a tecla “SEL”: no display pisca o valor atual do set-point;
c) pressionar as teclas  ou   para atingir o valor desejado;
d) pressionar “SEL” para confirmar o novo valor de St1.
  

3.1  Modificação do segundo set-point (St2) 

Nos modos de funcionamento 6, 7, 8 e 9 o instrumento trabalha  com dois set-points. Para modificar ambos os set-points: 
a) pressionar a tecla “SEL” por alguns segundos: no display aparece St1;
b) soltar a tecla “SEL”: no display pisca o valor atual do set-point 1;

c) pressionar as teclas  ou   até atingir o valor desejado;
d) pressionar “SEL” para confirmar o novo valor de St1;
e) depois de confirmado St1, o instrumento visualiza no display o código St2 por alguns segundos,  após o que, aparece 
piscando o valor atual do set-point 2;
f) pressionar as teclas  ou  até a atingir o valor desejado;
g) pressionar a tecla “SEL” para confirmar o valor St2;
h) no display reaparece o valor medido do sensor principal.

3.2 Modificação dos parâmetros de tipo “P”

Para modificar o diferencial (valor previsto em fábrica P1=2) e outros parâmetros “P”:
a) pressionar a tecla “PRG” por 5 segundos: no display aparece “P1”;
b) pressionar a tecla  ou   até  visualizar o parâmetro a ser modificado;
c) pressionar a tecla “SEL”: no display aparece o valor atual do parâmetro;
d) pressionar “PRG” ou   até  atingir o valor desejado;
e) pressionar “SEL” para confirmar o valor;
f) no display aparece o código do parâmetro modificado;
g) repetir as operações do ponto b) ao f),  se desejar modificar outros parâmetros, caso contrário passe ao ponto h);
h) pressionar “PRG” para memorizar os dados modificados e retornar ao funcionamento normal.

3.3 Modificação dos parâmetro‚ de tipo “C” 

Para modificar os parâmetros C é necessário:
• pressionar contemporaneamente as teclas PRG e SEL por cinco segundos;
• no display aparece “0”;
• inserir a senha correta (22 ou 77) utilizando as teclas   ou  ;
• pressionar a tecla SEL para confirmar;
• o acesso é confirmado, no display aparece C0.

3.4 Parâmetros “C” para o uso com termopares, sensores de tensão ou corrente

Os modelos com entrada para termopar também utilizam o parâmetro C13: 
C13=0 corresponde a termopar K , valor definido em fábrica, que corresponde a termopar K;
C13=1 corresponde a termopar tipo J. 

Os modelos com entrada em corrente possuem um parâmetro particular, C13, que permite escolher o tipo de entrada em 
corrente:
C13=0 para sensores 4/20 mA , valor definido em fábrica;
C13=1 para sensores 0/20 mA. 
A modificação do valor só é necessária se é usada um sensor em corrente com sinal 0/20 mA.

Os modelos com entrada em corrente ou em tensão possuem dois parâmetros especiais, C15 e C16, que permitem  definir a 
faixa de trabalho do sensor, ou os valores que correspondem as entradas mínima (C15) e máxima (C16). 
C15 e/ou C16 somente devem ser modificados caso o sensor usado tenha o limite diferente daquele predefinido na fábrica.
C15=0 e C16=100, como a exemplo dos sensores de pressão.



Nota: O parâmetro C13 é operativo também para os instrumentos com entrada NTC.  Com C13=1 o instrumento inverte a 
visualização dos sensores, ou seja, o display visualiza correntemente o segundo sensor, que chamamos NTC2, enquanto o 
sensor de regulação NTC1 pode ser visualizado pressionando a tecla . Com C13=0 a visualização é no NTC1.

Para modificar os parâmetro‚ C13, C15, C16:
a) pressionar as teclas “SEL” e “PRG” contemporaneamente por 5 segundos;
b) no display aparece 0;

c) inserir a senha, pressionando a tecla  até a visualizar 22;
d) pressionar a tecla “SEL” para confirmar a senha;
e) se a senha inserida é correta, no display aparece o código “C0”, do contrário é necessário repetir as operações desde o 
ponto a);
f) pressionar as teclas “ ” e/ou  até a visualizar o parâmetro desejado (C13, C15, C16): então, pressionar a tecla “SEL”;
g) no display aparece o valor associado ao parâmetro‚: pressionar as teclas   ou    até a visualizar o valor desejado; 
pressionar a tecla “SEL” para confirmar;
h) repetir a procedimento do ponto f) para modificar outros parâmetros;
i) pressionar a tecla “PRG” para terminar a modificação memorizando os novos valores.

3.5  Como modificar o Modo (parâmetro‚ C0)

a) pressionar as teclas “SEL” e “PRG” contemporaneamente por  5 segundos;
b) no display aparece ‘0’;
c) inserir a senha, ou pressionar a tecla  e/ou   até visualizar “22”;
d) pressionar a tecla “SEL” para confirmar a senha;
e) se o procedimento foi executado em modo correto,  no display aparece o código “C0”, do contrário pressionar a tecla 
“PRG” e repetir as operações desde o ponto a); C0 é o parâmetro correspondente ao Modo de funcionamento. 
Para carregar  no instrumento um dos 9 modos descritos é suficiente configurar  C0 com o número do Modo escolhido, 
seguindo as seguintes modalidade:
f) quando C0 aparece sul display, pressionar a tecla “SEL”;
g) no display aparece “2”, que identifica o Modo (C0=2) configurado em fábrica;
h) para selecionar um diferente Modo de funcionamento, pressionar as teclas  ou   até a visualizar o valor numérico 
associado ao Modo de funcionamento escolhido, entre 1 e 9; pressionar “SEL” para confirmar o   dado;
j) pressionar a tecla “PRG” para concluir a operação e memorizar o novo Modo de funcionamento.

4.  Lista completa dos parâmetros

Par.           Descrição                                                                                     Mínimo                     Máximo                              Default     

St1            Set Point 1                                                                                     mínimo sensor           máximo sensor                    20              
St2            Set Point 2 (Modos Funcionamento 6,7,8,9)                                 mínimo sensor           máximo sensor                    40              
C0             Modo de Funcionamento                                                               1                                 9                                           2                

Seleção dos Diferenciais                                                                                                                                                                        
P1             Diferencial Set Point 1 (valor absoluto)                                        0,1                              99,9                                      2,0             
P2             Diferencial Set Point 2                                                                  0,1                              99,9                                      2,0             
P3             Diferencial zona Neutra (Modos 3,4,5) (valor absoluto)              0                                 99,9                                      2,0             
C4 Autoridade. Ativa somente nos modelos NTC, com
                Modo 1 o 2 e C19=2, 3 o 4                                                           -2,0                            2,0                                        0,5             
C5             Tipo de regulação: 0=Proporcional, 1= P+OS                              0                                 1                                           0                

Parâmetros relativos a saídas                                                                                                                                                               
C6             Retardo entre os acionamentos de 2 relê diferentes                      0                                 999’’                                     5’’            
C7             Tempo mínimo entre os acionamentos do mesmo relê                 0                                 15’                                       0                
C8             Tempo mínimo de desligamento do mesmo relê                          0                                 15’                                       0                
C9             Tempo mínimo  de ligamento do  mesmo relê                              0                                 15’                                       0                
C10 Estado relê de regulação em caso de alarme sensor: 0 3 0

0 = todos os relês desligados
1 = todos os relês ligados
2 = ligados os relês em Direct, desligados os outros

                3 = ligados os relês em Reverse, desligados os outros                                                                                                              



Par.           Descrição                                                                                     Mínimo                     Máximo                    Default             

C11 Rotações saídas (somente Modos 1, 2, 6, 7 e 8) 0 7 0
0 = Rotações não ativa
1 = Rotações padrão
2 = Rotações 2+2 (compressores sobre relês 1 e 3)
3 = Rotações 2+2 
... e somente para modelos a 4 saídas (Z e A)
4 = rodam saídas 3 e 4, não rodam 1 e 2
5 = rodam saídas 1 e 2, não rodam 3 e 4 
6 = rodam separadamente as duplas 1–2 (entre elas) e 3–4  

                7= rodam as saídas 2, 3 e 4, não roda a saída 1                                                                                                                        
C12           Tempo de ciclo funcionamento PWM (s)                                     0,2’’                           999’’                                    20’’           

Parâmetros sensor                                                                                                                                                                                 
C13 Tipo sensor: 0 1 0 

0=4-20, 1=0-20; 
 0=Tc K, 1=tc J;

                NTC: se C13=1 é visualizado NTC2 com regulação sempre sobre NTC1                                                                             
P14           Calibração sensor o off-set                                                            -99                             +99.9                                   0,0             
C15           Valor mínimo para entrada OS e V                                               -99                             C16                                      0,0             
C16           Valor máximo para entrada OS e V                                              C15                            999                                       100            
C17           Filtro sensor anti-ruído                                                                  1                                 14                                         5                
C18           Seleção unidade temperatura: 0=°C, 1=°F                                    0                                 1                                           0                
C19 Funcion. 2° sensor: somente vers. NTC, Modo 1 ou 2 0 4 0

0 = nenhuma Modificação ao func. Padrão
1 = funcionamento diferencial (NTC1 - NTC2)
2 = compensação de verão 3 

= compensação invernal                 4   
= compensação sempre ativa com zona neutra P2                                                                                                                                  

Parâmetros set                                                                                                                                                                                         
C21           Valor mínimo  set-point 1                                                             -99                             C22                        mínimo  sensor       
C22           Valor máximo set-point 1                                                              C21                            999                         máximo sensor       
C23           Valor mínimo  set-point 2                                                             -99                             C24                        mínimo  sensor       
C24       Valor máximo set-point 2                                                              C23                            999                         máximo sensor       

Parâmetros de alarme                                                                                                                                                                             
P25           Set alarme de “Baixa”                                                                   -99                             P26                        mínimo sensor        
P26           Set alarme de “Alta”                                                                      P25                            999                         máximo sensor       
P27           Diferencial alarme (valor absoluto)                                              -99,0                          99,0                        2,0                             
P28           Tempo retardo atuação alarme (mínimo)                                      0                                 120’                       60’                            
C29 Entrada digit.1 (válido se C0 é diferente de 6, 7 e 8) 0 4 0

Em caso de alarme, o estado dos relês dependem de C31
0 = entrada não ativada
1 = alarme est. imediato, Reset automático
2 = alarme est. imediato, Reset manual
3 = alarme est. com retardo (P28), Reset manual

                4 = ON/OFF regulação em relação estado entrada digital                                                                                                          
C30 Controle entrada digital 2 (somente IRDR)
                Para os significados, ver C29                                                        0                                 4                             0                                
C31 Estado saídas em caso de alarme da entrada digital 0 3   0

0 = todas as saídas OFF
1 = todas as saídas ON
2 = OFF as saídas com funcionamento Reverse, inalteradas as outras

                3 = OFF as saídas com funcionamento Direct, inalteradas as outras                                                                                        

Outras predisposições                                                                                                                                                                             
C32           Endereço para conexão serial                                                        1                                 16                           1                                



Parâmetros funcionamento “especial”                                                                                                                                                  
C33 funcionamento especial 0=no, 1=sì 0 1    0
                Antes da modificação acertar-se de ter sido selecionado e programado o Modo de partida (C ) desejado                         
C34           OUT1: DEPENDÊNCIA                                                              0                                 15                           – (*)                          
C35           OUT1: TIPO DE SAÍDA                                                              0                                 1                             – (*)                          
C36           OUT1: INSERÇÃO                                                                      -100                           +100                      – (*)                          
C37           OUT1: DIFERENCIAL/LÓGICA                                                -100                           +100                      – (*)                          
C38           OUT2: DEPENDÊNCIA                                                              0                                 15                           – (*)                          
C39           OUT2: TIPO DE SAÍDA                                                              0                                 1                             – (*)                          
C40           OUT2: INSERÇÃO                                                                      -100                           +100                      – (*)                          
C41           OUT2: DIFERENCIAL/LÓGICA                                                -100                           +100                      – (*)                          
C42           OUT3: DEPENDÊNCIA                                                              0                                 15                           – (*)                          
C43           OUT3: TIPO DE SAÍDA                                                              0                                 1                             – (*)                          
C44           OUT3: INSERÇÃO                                                                      -100                           +100                      – (*)                          
C45           OUT3: DIFERENCIAL/LÓGICA                                                -100                           +100                      – (*)                          
C46           OUT4: DEPENDÊNCIA                                                              0                                 15                           – (*)                          
C47           OUT4: TIPO DE SAÍDA                                                              0                                 1                             – (*)                          
C48           OUT4: INSERÇÃO                                                                      -100                           +100                      – (*)_                        
C49           OUT4: DIFERENCIAL/LÓGICA                                                -100                           +100                      – (*)                          
(*) dependendo do modelo e do modo de partida

Predisposições para habilitação controle remoto/teclado                                                                                                                    
C50 habilitação teclado (TS) e controle remoto (TC) 0 4 4

0 = TS Off, TC On (somente parâmetros de Tipo P)
1 = TS On, TC On (somente parâmetros de Tipo P)
2 = TS Off, TC Off 
3 = TS On, TC Off

                4 = TS On, TC On (todos os parâmetros)                                                                                                                                   
C51 Código para a habilitação do controle remoto 0 120 0
                0 = Senha inserida                                                                                                                                                                       

5. Procura e eliminação dos defeitos (instrumento e controle remoto)

– problema:
o teclado e/ou o controle remoto não funcionam/modificam os parâmetros;
verificar:

•  ver parâmetro C50 (pelo teclado) 

– problema: a medida oscila continuamente;
verificar:
•  a  medida pode ser  influenciada  por distúrbios eletromagnéticos;  verificar  o  cabo sensor:  deve ser  blindado (com 

blindagem conectada a  terra).  A vezes  pode ser  útil  conectar  a blindagem somente a  referência  interna do instrumento, 
indicado com “Com.”. A malha de blindagem não deve ser conectada a terra em ambos os extremos. 
 • o parâmetro C17 (filtro sensor) com valores muito baixos.

• controlar que na mesma calha não estejam os cabos sensores  e os cabos de potência.

– problema: os alarmes de “Alta” e/ou “Baixa” não são sinalizados;
verificar:
• se ocorre um retardo do alarme ou se existe uma configuração incorreta.
• ver parâmetros P25, P26, P27 e P28.

– problema: as saídas não são ativadas;
verificar:
• verificar as temporizações de proteção das saídas, parâmetros C6, C7, C8.
• verificar os set points e relativos diferenciais.

– problema:  as saídas são ativadas muito freqüentemente;
verificar:
• o diferencial é muito estreito. 
• Aumentar e/ou modificar as temporizações de proteção sobre saídas, parâmetros C6, C7 e C8.



– problema: a medida não atinge nunca o valor de set-point;
verificar:
• excluindo problemas de dimensionamento da instalação, o diferencial, P1 o P2, é muito grande ou a zona neutra P3 é 

excessiva.

– problema: a medida visualizada no display não corresponde ao valor real;
verificar:
• pode ser um problema de instalação do sensor ou de set-up sensor. Nas versões com entrada em corrente, em tensão ou 

J/K, Tc,  ver o parágrafo 6.6, pág. 8“, parâmetros “C”, para termopares, ...” É possível uma correção do valor lido através do 
parâmetro P14.

– problema: as saídas de alarme não se ativam, mesmo sendo sinalizado um alarme de temperatura;
verificar:
• não foram predispostas corretamente as saídas de alarme. 
• Verificar Modo (C0) e no funcionamento especial o relativo parâmetro DEPENDÊNCIA.

– problema: o controle remoto não funciona;
verificar:
• controlar a existência das baterias e que estejam colocadas corretamente, ou que as mesmas não estejam descarregadas;
• não devem existir obstáculos entre o controle remoto e o controlador;
• o transmissor do controle remoto e o receptor do controlador não devem estar sujos;
• a distância entre controle remoto e controlador não deve ser superior a 3 metros. 
• parâmetro C50

6.  Condições de alarme, causas e soluções

Mensagem Descrição Causa na Efeitos sobre Reset Verificações/Soluções
A regulação

Er0 erro sensor sensor ruim depende do R: automático verificar os conexões
parâmetro C10 V: manual verificar o sinal senso  

 (ex.: NTC=10kΩ 25°C)
Er1 erro sensor NTC2 como Er0 se C19=1 e modo  como Er0 como Er0

1, 2 como er0, 
caso contrário não 
bloca a regulação

Er2 erro memória queda de tensão bloqueio total R: automático recolocar os valores de
durante a program. V: manual           fábrica desligar o
memória danificada  instrumento e ligar  com
por interferências  ‘ PRG’pressionado;se
eletromagnéticas  persiste, substituir o

 instrumento
__________________________________________________________________________________________
Er3 alarme via contato é aberto o contato em base ao R: depende de verificar par.

externo (ent. dig.) conectado à ent. dig. C29 e C30 C30, C31 e P28
V: manual  verificar o

comando do
 contato externo

Er4 alarme de ALTA a entrada tem nenhum efeito R: automático verificar os parâmetros
superado P26 por V: automático(*) P26, P27 e P28
um tempo>P28

Er5 alarme de BAIXA a entrada diminuiu  nenhum efeito R: automático verificar os parâmetros
abaixo P25 por  P26, P27 e P28
um tempo>P28 V: automático (*)

R = Regulação. 
O Reset  da  regulação  significa  o  retorno  das  condições  de  normal  funcionamento  da  regulação  uma  vez 
cessada a condição de alarme.

V = Visualização.
Display e buzina. O reset da visualização  significa o retorno da visualização normal

(*) = para obter o Reset de alarme de tipo manual, é suficiente configurar o diferencial de alarme (P27) amplo
7. Esquemas de conexão



7.1  IR32 versões com entrada NTC

IR32V – NTC: Versão V, alimentação 24/240 ou 110/240Vac-dc

IR32V – NTC: com alimentação 12/24 Vac-dc

IR32W – NTC: com alimentação 12/24 Vac-dc

IR32Z – NTC: com alimentação 12/24 Vac-dc

IR32A – NTC: com alimentação 12/24 Vac-dc



IR32D – NTC: com alimentação 12/24 Vac-dc

7.2  IR32 versões com entrada Pt100, J/K ou  V/I

IR32V com alimentação 24/240 ou 110/240 Vac-dc

IR32V, com alimentação 12/24Vac-dc

IR32W, com alimentação 12/24 Vac-dc



IR32Z, com alimentação 12/24Vac-dc

IR32A, com alimentação 12/24Vac-dc

IR32D: alimentação 12/24 Vac-dc



7.3 Conexões sensores 

IR32 (*)

IRDR (*) 

 

(*) Um modelo específico para cada sensor.

 Nota:
1) no caso de sensores Pt100 a 2 fios curto-circuitar os bornes 8 e 9 (IR32) ou 2 e 3 (IRDR); 
2) conectar a eventual blindagem do sensor a terra do quadro elétrico. No caso de termopares, é necessário usar sensores 
com cabo compensado blindado para ter uma correta imunidade aos distúrbios;
3) para os sensores em tensão ou corrente, considerar que a máxima tensão fornecida é 10 Vdc @ , 30mA (máx. 8Vdc para 
IRDRW. 

8 - Tabela de códigos dos modelos da “ Serie Infrared Universal ”

                                        DESCRIÇÃO   CÓDIGO

Termostatos 1 relê, montagem a painel, alim.,  12÷24 Vac/dc, predispostos para comunicação  serial.
IR32V0E: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IR32V0E000
IR32V1E: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IR32V1E000
IR32V2E: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IR32V2E000
IR32V3E: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IR32V3E000
IR32V4E: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IR32V4E000

Termostatos 1 relê, montagem em painel, alim.,  12÷24 Vac/dc com buzina, predispostos para comunicação  serial e 
controle remoto.
IR32V0L: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IR32V0L000
IR32V1L: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IR32V1L000
IR32V2L: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IR32V2L000
IR32V3L: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IR32V3L000
IR32V4L: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IR32V4L000

Termostatos 1 relê, montagem em painel, alim. 110÷230 Vac/dc com buzina, predispostos para controle remoto.
IR32V0H: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IR32V0H000
IR32V1H: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IR32V1H000
IR32V2H: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IR32V2H000
IR32V3H: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IR32V3H000
IR32V4H: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IR32V4H000

Termostatos 2 relês, montagem a painel, alimentação 12÷24 Vac/dc com buzina, predispostos para serial e controle 
remoto .



IR32W0: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IR32W00000
IR32W1: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IR32W10000
IR32W2: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IR32W20000
IR32W3: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IR32W30000
IR32W4: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IR32W40000

Termostatos 4 relês, montagem a painel, alimentação 12÷24 Vac/dc com buzina, predispostos para serial e controle 
remoto.
IR32Z0: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IR32Z00000
IR32Z1: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IR32Z10000
IR32Z2: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IR32Z20000
IR32Z3: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IR32Z30000
IR32Z4: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IR32Z40000

Termostato 1 relê, montagem em trilho DIN, alimentação 230 Vac, predispostos para controle remoto.
IRDRTE: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC          IRDRTE0000

Termostatos 1 relê, montagem em trilho DIN, alimentação 24 e 230 Vac, predispostos para serial, buzina e controle 
remoto.
IRDRV0: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IRDRV00000
IRDRV1: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IRDRV10000
IRDRV2: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IRDRV20000
IRDRV3: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IRDRV30000
IRDRV4: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IRDRV40000

Termostatos  2 relês,  montagem em trilho DIN, alimentação 24 e 230 Vac com buzina, predispostos para serial  e 
controle remoto.
IRDRW0: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IRDRW00000
IRDRW1: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IRDRW10000
IRDRW2: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IRDRW20000
IRDRW3: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IRDRW30000
IRDRW4: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IRDRW40000

Termostatos  4  relês,  montagem  em trilho  DIN,  alimentação  12÷24 Vac/dc  com buzina,  predispostos  para  serial, 
controle remoto.
IRDRZ0: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IRDRZ00000
IRDRZ1: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IRDRZ10000
IRDRZ2: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IRDRZ20000
IRDRZ3: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IRDRZ30000
IRDRZ4: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IRDRZ40000

Termostatos com 1 saída PWM 0/10 Vdc para comando Relê Estado Solido (SSR), montagem a painel, 
alimentação 12÷24 Vac/dc com buzina, predispostos para serial e controle remoto.
IR32D0L: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IR32D0L000
IR32D1L: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IR32D1L000
IR32D2L: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IR32D2L000
IR32D3L: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IR32D3L000
IR32D4L: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IR32D4L000

Termostatos com 4 saídas 10 Vdc para comando Relê Estado Solido (SSR), montagem a painel, alimentação 12÷24 
Vac/dc com buzina, predispostos para serial e controle remoto. 
IR32A0: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IR32A00000
IR32A1: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IR32A10000
IR32A2: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IR32A20000
IR32A3: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IR32A30000
IR32A4: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IR32A40000

Termostatos com 4 saídas 10 Vdc para comando Relê Estado Solido (SSR), montagem em trilho DIN, alimentação 
12÷24 Vac/dc com buzina, predispostos para serial e controle remoto.
IRDRA0: 3 dígitos, 2 entradas para sensor NTC IRDRA00000
IRDRA1: 3 dígitos, 1 entrada para sensor PT100 IRDRA10000



IRDRA2: 3 dígitos, 1 entrada para termopar J/K IRDRA20000
IRDRA3: 3 dígitos, 1 entrada para sensor 4÷20 mA IRDRA30000
IRDRA4: 3 dígitos, 1 entrada para sensor -0,5÷1 Vcc IRDRA40000

1.4  Códigos dos controles remotos
Controle remoto versão em língua italiana  IRTRUI0000
Controle remoto versão  em língua inglesa   IRTRUE0000
Controle remoto versão em língua francesa IRTRUF0000
Controle remoto versão em língua alemã IRTRUD0000

1.5  Códigos  dos módulos opcionais
Modulo para conversão de sinal PWM em  saída analógica 0/10 V o 4/20 mA COMV0/10A0
Modulo alimentação (da 24 Vac a 24 Vdc) e conversor de sinal da 0/10 Vdc a 0/1 Vdc COMV0/1L00
Modulo para conversão de sinal PWM em saída ON/OFF a relê COMVONOFF
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