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Leia este Manual antes da Instalação
Este manual oferece informações sobre o Transmissor tipo radar R82. É
importante ler com atenção e seguir todas as instruções em sequência. As
instruções de Instalação Rápida são um guia breve sobre a sequência de
passos para que técnicos com experiência sigam ao instalar o equipamen-
to. As instruções detalhadas estão incluídas na seção Instalação Completa
deste manual.

Convenções Utilizadas neste Manual
São utilizadas determinadas convenções neste manual para informar
tipos específicos de informações. Materiais técnicos gerais, dados de
suporte e informações de segurança são apresentados de forma des-
critiva. Os seguintes estilos são utilizados para observações, advertên-
cias e avisos de atenção.

l_pbos^†Îbp
As observações contêm informações que estendem ou esclarecem
passos operacionais. As observações em geral não contêm ações; as
mesmas seguem os passos de procedimentos a que se referem.

Advertências
As advertências alertam o técnico sobre condições especiais que
podem ferir funcionários, danificar equipamentos ou reduzir a
integridade mecânica de um componente. Também são utilizadas
para alertar o técnico sobre práticas não seguras ou a necessidade de
equipamentos de proteção especiais ou materiais específicos. Neste
manual, as caixas de advertência indicam situações perigosas que,
se não evitadas, poderão resultar em danos de pequena ou média
intensidade.

AVISOS DE ATENÇÃO
Os avisos de atenção identificam situações que podem ser
perigosas ou causar danos graves. Neste manual, indicam situ-
ações de risco iminente que, se não evitadas, podem resultar em
danos graves ou em morte.

Mensagens de Segurança
O sistema de Radar Através do Ar foi criado para uso em instalações
de Categoria II, Grau de Poluição 2. Siga todos os procedimentos
padrão do mercado para tratar de equipamentos elétricos e de com-
putação ao trabalhar com alta voltagem. Sempre desligue a fonte de
energia antes de tocar em qualquer componente. Apesar de não existir
alta voltagem neste sistema, poderá existir em outros sistemas.

Os componentes elétricos são sensíveis à descarga eletrostática. Para
impedir que ocorram danos ao equipamento, observe os procedimen-
tos de segurança ao trabalhar com componentes sensíveis à energia
eletrostática.

Diretiva de Baixa Voltagem
Para uso em Instalações de Categoria II, Grau de Poluição 2. Se o
equipamento for utilizado de forma não especificada pelo fabricante, a
proteção oferecida pelo equipamento poderá ser prejudicada.

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e está de acordo com
os limites de dispositivos digitais Classe B, conforme a Seção 15 das
Normas da FCC. Estes limites foram criados para oferecer proteção
adequada contra interferência nociva em instalações residenciais. Este
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de rádiofrequência
e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá

causar interferência nociva à comunicação por rádio. Entretanto, não
existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determi-
nada instalação. Se este equipamento não causar esta interferência
nociva à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado
ligando e desligando o equipamento, sugere-se tentar corrigir a inter-
ferência através de uma ou mais medidas a seguir:

• Mover ou reorientar a antena de recepção.

• Aumentar o espaço entre o equipamento e o receptor.

• Conectar o equipamento em uma tomada em um circuito difer-
ente do qual o receptor está conectado.

• Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV especializa-
do para obter ajuda.

As alterações e modificações não autorizadas e não aprovadas pela
Magnetrol International, Incorporated poderão anular a autoridade do
usuário em operar este equipamento.

ATENÇÃO! Perigo de explosão. Não conecte ou desconecte peças
com classificação à prova de explosão ou de incêndio, exceto se a força
foi desligada e/ou o ambiente não apresentar riscos.

Aviso de Marca Registrada e Limitações
AMAGNETROL e o logotipo da Magnetrol são marcas registradas da
Magnetrol International.

Copyright © 2016 Magnetrol International, Incorporated. Todos os
direitos reservados.

As especificações de desempenho são válidas a partir da data de emis-
são, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Magnetrol reserva
o direito de fazer alterações ao produto descrito neste manual a qual-
quer momento, sem aviso, e não garante a precisão das informações
contidas neste manual.

Garantia

Todos os controles de nível e fluxo eletrônicos da MAGNETROL
possuem garantia contra defeitos em materiais ou fabricação pelo
período de dezoito meses a partir da data do envio original da fábrica.

Caso devolvido dentro do período de garantia e, mediante inspeção de
controle pela fábrica a causa da reclamação for determinada coberta
pela garantia, a MAGNETROL irá reparar ou substituir o controle
sem custo ao comprador (ou proprietário), bem como o transporte.

A MAGNETROL não será responsável pelo uso indevido, ações tra-
balhistas, danos ou gastos oriundos direta ou indiretamente da insta-
lação ou uso do equipamento. Não há outras garantias expressas ou
implícitas, exceto as garantias especiais por escrito que cobrem alguns
dos produtos Magnetrol.

Garantia de Qualidade

O sistema de garantia de qualidade da
MAGNETROL garante o mais alto nível de
qualidade da empresa. A Magnetrol tem
compromisso com a satisfação total do cliente
tanto em oferecer produtos como serviços de
qualidade.

O sistema de garantia de qualidade da MAGNETROL possui a
certificação ISO 9001, comprovando seu comprometimento com
padrões internacionais de qualidade e oferecendo a garantia da
melhor qualidade do produto ou serviço disponível.
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1.0 Instalação Rápida

Os procedimentos de Instalação Rápida oferecem os princi-
pais passos para a montagem, instalação elétrica e configu-
ração do transmissor de nível tipo radar R82, que se desti-
nam aos instaladores especializados de instrumentos de
medição de nível eletrônico. Vide a Instalação Completa,
Seção 2.0, para obter as instruções de instalação detalhadas.

1.1 Introdução

Antes de iniciar os procedimentos da Instalação Rápida, veja
se os equipamentos, ferramentas e informações corretas
estão disponíveis.

1.1.1 Equipamentos e Ferramentas

Não são necessárias ferramentas especiais. Os seguintes itens
são recomendados:

• Antena com rosca e transmissor . . . . . . . . 2" (50 mm)

• Chave de fenda simples

• Multímetro digital ou

volt-amperímetro/amperímetro . . . . . . . . Opcional

• Fonte de alimentação

24 VDC (23 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcional
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1.1.2 Informações de Configuração

São necessárias algumas informações essenciais para configurar o transmissor tipo radar R82. Preencha
a tabela de parâmetros de operação a seguir antes de começar a configuração. Refere-se a Seção 2.4.1.6
para Aplicações de Vazão de Canal Aberto.
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1.2 Montagem Rápida
1.2.1 Transmissor/Antena

1. 1. O dispositivo é fabricado como uma unidade que inclui o
transmissor e a antena.

2. Remova materiais de proteção da antena antes da instalação.

3. Instale o transmissor/antena na conexão do processo. Se for
rosqueado, aperte firmemente com as mãos apoiando-se no
estojo. Verifique se está rosqueado de forma adequada e não
aperte demais, pois isto poderá causar danos às roscas de
plástico.

4. Ajuste a posição dos feixes girando o ajuste interno do
lançador (Figura 2). Este ajuste é numerado de 1 a 18, de
acordo com 10-180 graus de ajuste; 9 é o ponto inter-
mediário. O padrão de polarização é paralelo ao display do
transmissor quando o mecanismo de ajuste estiver na
posição 11 (padrão de fábrica). Após posicionar o display do
transmissor, o lançador deve ser ajustado de modo que o
padrão de polarização esteja paralelo a uma linha tangente à
parede mais próxima do tanque (Figura 3). Não otimize a
Intensidade do Eco em um nível no vaso.

• Não coloque materiais de isolamento em torno de nenhuma
peça do transmissor tipo Radar, incluindo a conexão do
processo da antena.

1.3 Instalação Elétrica Rápida

l_pbos^†ÍlW `ÉêíáÑáèìÉJëÉ ÇÉ èìÉ ~ áåëí~ä~´©ç Éä¨íêáÅ~ Çç íê~åëãáëJ
ëçê íáéç ê~Ç~ê oUO ÉëíÉà~ ÅçãéäÉí~ É ÇÉ ~ÅçêÇç Åçã íçÇ~ë ~ë
åçêã~ë É ÅµÇáÖçëK

1. Remova a tampa do compartimento elétrico.

2. Fixe a montagem do conduíte e encaixe o plugue do con-
duíte na outra abertura. Puxe o fio de alimentação através
da montagem do conduíte.

3. Conecte o shield a uma fonte de alimentação aterrada e deixe
flutuando no transmissor.

4. Conecte o cabo de alimentação positivo à terminação (+), e o
cabo de alimentação negativo à terminação (-).

5. Vede o conduíte para impedir a entrada de líquidos.

6. Coloque novamente a tampa do transmissor.
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Figura 2
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Aterramento
Ajuste do
Lançador

1.4 Configuração Rápida

O transmissor tipo Radar vem calibrado de fábrica e pode
ser configurado em minutos para aplicações específicas. A
configuração de bancada oferece uma forma conveniente de
configurar o transmissor antes de ir ao local do tanque para
completar a instalação. As instruções de configuração míni-
ma são apresentadas a seguir. Utilize as informações da
tabela de parâmetros de operação antes de iniciar a configu-
ração. Vide Informações de Configuração, Seção 1.1.2.

1. Ligue o transmissor

Durante a operação normal, o display muda a cada 2 segun-
dos para mostrar um dos diversos valores medidos que
podem ser escolhidos: Nível, Volume, Intensidade do Eco,
%Resultado, Corrente do Circuito e Marcador Local.

2. Retire a tampa do compartimento eletrônico.

3. O teclado oferece várias formas de funcionalidades de naveg-
ação no menu e entrada de dados (Vide a Seção 2.6.3 para
obter uma explicação completa).

A seta para CIMA move através do menu ou aumenta
o valor no display

A seta para BAIXO move através do menu ou diminui o
valor no display

A seta VOLTAR sai de uma seção do menu ou sai sem
aceitar o valor inserido

A seta ENTER entra em uma seção do menu ou aceita
o valor inserido

Se for solicitada uma SENHA, insira-a neste momento. O
Padrão=0 (não é necessária senha).

Figura 4

Figura 5
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Öáê~ê ç ä~å´~Ççê é~ê~ çÄíÉê ç ãÉäÜçê
ÇÉëÉãéÉåÜçK bñÉÅìíÉ ç éêçÅÉÇáãÉåíç ÇÉ
oÉàÉá´©ç ÇÉ bÅç ëÉäÉÅáçå~åÇç ç kðsbi ÅçêJ
êÉíçI Å~åÅÉä~åÇç ÇÉëí~ Ñçêã~ íçÇ~ë ~ë
êÉÑäÉñπÉë Ñ~äë~ë åç î~ëçX ç áÇÉ~ä ¨ êÉ~äáò~ê ç
éêçÅÉÇáãÉåíç Åçã ç í~åèìÉ î~òáçK

fåëáê~ ç î~äçê ã∞åáãç Çç å∞îÉä EMBF é~ê~ ç
éçåíç ÇÉ Q ã^K

fåëáê~ ç î~äçê ã•ñáãç Çç å∞îÉä ENMMBF é~ê~
ç éçåíç ÇÉ OM ã^K

Measure
Type

Level Units
(select)

Sensor Offset
xxxx

Tank Top
(select)

Tank Height
xxxx

Blocking Dist
xxxx

Level Offset
xxx.x

Dielectric
(select)

Turbulence
(select)

Foam
(select)

Rate of Change
(select)

Set 4mA
xx.x

Echo Profile

Set 20mA
xx.x

Deslocamento do sensor

Altura do Tanque

Distância
de Bloqueio

Deslocamento
de Nível

2

1

7

8

9 11

10

12

13

14

5

3

6
4

As seguintes entradas de configuração são o mínimo requerido para
configuração. A senha padrão é 0 (sem necessidade de senha).

N

O

P

Q

R

S

U

V

NM

NN

NO

NP

NQT

Figura 6
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ADVERTÊNCIA
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS SENSÍVEIS

NÃO TRANSPORTE OU ARMAZENE PRÓXIMO A
CAMPOS ELETROSTÁTICOS, ELETROMAGNÉTICOS,

MAGNÉTICOS OU RADIOATIVOS FORTES

2.0 Instalação Completa

Esta seção oferece os procedimentos detalhados para a insta-
lação, configuração e, se necessário, resolução de problemas
adequados do Transmissor de Nível Tipo Radar R82.

2.1 Desempacotamento

Retire o instrumento da embalagem com cuidado. Verifique
se todos os componentes foram retirados das embalagens.
Examine todos os componentes conforme informado na
nota do produto e informe à fábrica possíveis discrepâncias.

Antes de prosseguir com a instalação, realize os seguintes
procedimentos:

• Examine todos os componentes e verifique se não existem
danos, e em caso positivo, informe a transportadora dentro
de 24 horas.

• Verifique se o número do modelo anunciado no transmissor
coincide com o da nota e pedido de compra.

• Tome nota do modelo e número de série para referência
futura ao fazer pedidos de peças.

2.2 Procedimento de Tratamento
de Descarga Eletrostática (ESD)

Os instrumentos eletrônicos da Magnetrol são fabricados
com os padrões mais altos de qualidade, e utilizam compo-
nentes eletrônicos que podem ser danificados pela eletrici-
dade estática presente na maioria dos ambientes de trabalho.

Os passos a seguir são recomendados para reduzir o risco de
falhas no componente devido à descarga eletrostática.

• Transporte e armazene placas de circuito em bolsas anti-
estáticas. Caso não haja uma disponível, envolva a placa em
papel alumínio. Não coloque as placas com materiais de
empacotamento com espuma.

• Utilize uma pulseira de aterramento ao instalar e remover
placas de circuito. É recomendável uma estação de trabalho
aterrada.

• Manuseie as placas de circuito somente pelas bordas. Não
toque nos componentes ou pinos conectores.

• Verifique se todas as conexões elétricas estão totalmente
instaladas e não existem conexões parciais ou pendentes.
Aterre todos os equipamentos de forma adequada.
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2.3 Antes de Começar

2.3.1 Preparação do Local

Cada transmissor tipo Radar R82 é fabricado para atender às
especificações físicas da instalação solicitada. Verifique se a
conexão da antena está correta para a montagem roscada ou com
flange no vaso ou tanque onde o transmissor será posicionado.
Consulte Montagem, Seção 2.4.

Verifique se a instalação elétrica entre a fonte de alimentação e o
transmissor tipo Radar está completa e correta para o tipo de
instalação.

Ao instalar o transmissor tipo Radar em uma área para fins gerais
ou perigosa, devem ser observadas todas as normas e diretrizes
locais, estaduais e federais. Consulte Instalação Elétrica, Seção
2.5.

2.3.2 Equipamentos e Ferramentas

Não são necessárias ferramentas especiais. Os itens a seguir
são recomendados:

• Antena com rosca e transmissor . . . . . . . . 2" (50 mm)

• Chave de fenda simples

• Multímetro ou volt-amperímetro/amperímetro . . . . Opcional

• Fonte 24 VDC (23 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcional

2.3.3 Considerações Operacionais

As aplicações de radares são caracterizadas por três condições bási-
cas; Dielétrico, Distância (intervalo de medição) e Perturbações
(turbulências, espuma, alvos falsos, diversas reflexões e taxa de
alteração).

2.3.3.1 Distância Máxima

A Figura 07 a esquerda mostra o intervalo máximo de
medição (Distância) baseado em condições fundamentais
de Dielétrico, Distância e Turbulência. A distância máxi-
ma é calculada como a Altura do Tanque + Deslocamento
do Sensor. É medida a partir do Ponto de Referência do
Sensor (parte inferior da rosca NPT, parte superior da
rosca BSP ou face de um flange).

2.3.3.2 Distância Mínima

Se o nível de líquido entrar na antena, o ruído e o produ-
to acumulado diminuirão drasticamente a medição con-
fiável. O líquido não deve passar mais próximo de 15’’
(380 mm), BSP: 16’’ (405 mm) da parte inferior das
roscas de montagem da antena (ou face do flange estéril).
A distância da extremidade da antena varia de acordo com
a antena escolhida. Consulte a Figura 8.

_wRUJSNM qê~åëãáëëçê qáéç o~Ç~ê jçÇÉäç oUO

Dielectrico Turbulencia R82

1.7-3.0

Nenhuma OS EUKMF

Leve, < 0.5" ON ESKQF

Moderada, < 1.0" NQ EQKPF

Pesada, > 1.0" T EOKNF

3.0-10.0

Nenhuma PP ENMKNF

Leve, < 0.5" OS ETKVF

Moderada, < 1.0" NV ERKUF

Pesada, > 1.0" NO EPKTF

10.0-100

Nenhuma QM ENOF

Leve, < 0.5" PO EVKUF

Moderada, < 1.0" OQ ETKPF

Pesada, > 1.0" NT ERKOF

DISTÂNCIA MÁXIMA pés (metros)

Altura
do Tanque

OffSet do Sensor
+ Altura do Tanque =
Distância entre a
conexão do processo
e o inferior do tanque

20 mA

4 mA

Ponto de Referência do Sensor
Offset do Sensor (+)

Distância
de Bloqueio

Distância

Zona Segura

Nível
do Produto

Offset do Nível

Menor
Valor

Mensurável

Maior
Valor

Mensurável

Figura 7
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2.3.3.3 Aplicações Problemáticas;
Alternativa com GWR [radar de ondas guiadas]

Algumas aplicações podem ser problemáticas para o Radar. Neste caso,
recomenda-se o Radar de Ondas Guiadas:

• Meio dielétrico extremamente baixo (εr<2,0)
• Reflexões muito baixas da superfície líquida, em particular durante turbulên-
cias, podem causar um desempenho baixo.

• Tanques muito aglomerados com alvos falsos (misturadores, bombas, escadas,
tubos, etc.)

• Durante momentos em que há níveis de líquido muito baixos de meio dielétrico,
pode ser detectado desempenho em declínio na parte inferior do tanque de metal.

Antena de 2 polegadas (50 mm) Antena de 8 polegadas (200 mm)

13"
(330 mm)

7"
(178 mm)

Mínimo de 15” (380 mm),
BSP: 16'' (405 mm)
(medido a partir
da parte inferior

de roscas ou
da face do flange)

Antena de
2 polegadas (50 mm)

O Rebaixo Máximo (m) é 2 x o Diâmetro do Bocal (d) (Máximo Schedule 40)
(exemplo: bocal de diâmetro de 2”)

Antena de 8
polegadas (200 mm)

Nível Máximo
do Líquido

Nível Máximo
do Líquido

md

15" (380 mm),
BSP: 16" (405 mm)

2" (50 mm)

4" (100 mm)

15" (380 mm),
BSP: 16" (405 mm)

8" (200 mm)

9" (225 mm)

3" (75 mm)

4" (100 mm)d

Figura 8

A distância mínima até a extremidade da antena varia dependendo da antena utilizada

Figura 9

Uso da altura do bocal para maximizar o espaço utilizável do tanque
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• A espuma não consegue absorver ou refletir a energia de
micro-ondas dependendo da profundidade, dielétrico, densi-
dade e espessura da parede das bolhas. Devido a variações
típicas na quantidade (profundidade) da espuma, é impossív-
el receber a maioria, alguma ou nenhuma energia transmiti-
da.

• Condições em que os níveis de líquido são extremamente
altos (Transbordamento) quando o líquido está muito próxi-
mo da antena (acima da Distância de Bloqueio) podem
causar leituras incorretas e falha na medição.

2.4 Montagem

O transmissor tipo Radar R82 pode ser montado em um
vaso utilizando diversas conexões de processos. Em geral, é
utilizada uma conexão roscada ou com flange.

2.4.1 Instalação da Antena

Antes de instalar, verifique se:

• A temperatura, pressão, dielétrico, turbulência e distância do
processo estão de acordo com as especificações de instalação
da antena.

• A extremidade da antena está protegida e não irá dobrar ou
quebrar.

• O material de isolamento não está posicionado ao redor de
alguma peça do transmissor tipo Radar, incluindo o flange
da antena.

• O transmissor está sendo montado em um local ideal.
Consulte as instruções a seguir: Localização, Ângulo dos
Feixes, Obstruções, Bocais, Tubos de Calma e Vazão de
Canal aberto para obter informações mais específicas.

2.4.1.1 Localização

O ideal é que o transmissor tipo Radar seja montado para
fornecer um caminho sem obstruções para o sinal até a
superfície do líquido que deve iluminar (com energia de
micro-ondas) a maior área de superfície possível. Consulte a
Seção 2.4.1.2, Ângulo dos Feixes. Os obstáculos inevitáveis
irão produzir reflexões que devem ser minimizadas durante a
configuração do campo. Realize a montagem em um local
igual a 1/2 do raio da parte superior do tanque. Não realize a
montagem no centro do vaso ou mais próximo que 10” (25
cm) da parede do tanque.

2.4.1.2 Ângulo dos Feixes

O ideal é que o padrão dos feixes ilumine o máximo da
superfície do líquido, atingindo o mínimo possível outros
objetos no vaso, incluindo a parede do tanque.

1/2
Raio

> 10"
(25 cm)

W

Distância Cobertura dos Feixes

m¨ë jÉíêçë m¨ë jÉíêçë

NM P OKR MKTQ

OM S QKV NKQT

PM V TKQ OKON

QM NO VKU OKVR

Figura 10

Figura 11



2.4.1.3 Obstruções

Quase todo o objeto que estiver dentro do padrão dos feixes fará com
que as reflexões sejam interpretadas de forma incorreta como um
nível de líquido falso. Apesar de o Modelo R82 possuir um procedi-
mento de Rejeição de Eco, devem ser tomadas todas as precauções
possíveis para minimizar reflexões de alvos falsos com a instalação
adequada e orientação. Vide a Figura 12.

2.4.1.4 Bocais

A instalação inadequada do bocal cria uma “campainha” que afeta a
medição de maneira negativa. São fornecidas duas extensões da
Antena para permitir que o transmissor R82 funcione de forma ade-
quada em uma variedade de bocais.

A Distância Mínima de Bloqueio de 15” (380 mm) é sempre medida
a partir da parte inferior das roscas da face do flange. A distância
relacionada conforme medida a partir da extremidade da antena varia
dependendo da extensão escolhida. Vide a Figura 13.

Com a largura estreita do feixe de 26 GHz, o R82 permite a mon-
tagem de modo que a antena possa ter um rebaixo dentro do bocal.
O ideal é que a dimensão do rebaixo nunca exceda 2x o diâmetro do
bocal (Máximo Schedule 40). Vide a Figura 13.

klq̂ W Se a antena possuir rebaixo em um bocal, é obrigatório que a Rejeição
do Eco seja executada para eliminar qualquer possibilidade de reflexões
falsasK
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Antena de
2 polegadas (50 mm)

O Rebaixo Máximo (m) é 2 x o Diâmetro do Bocal (d) (Máximo Schedule 40)
(exemplo: bocal de diâmetro de 2”)

Antena de 8
polegadas (200 mm)

Nível Máximo
do Líquido

Nível Máximo
do Líquido

md

15" (380 mm),
BSP: 16" (405 mm)

2" (50 mm)

4" (100 mm)

15" (380 mm),
BSP: 16" (405 mm)

8" (200 mm)

9" (225 mm)

3" (75 mm)

4" (100 mm)d

Figura 12

Evitar Obstruções

Figure 13

Using nozzle height to maximize useable tank space
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2.4.1.5 Stillwells

O R82 pode ser montado em um stillwell, porém com
determinadas considerações:

• Somente stillwells de metal: máximo de 40 Sched de
2” (50 mm).

• O diâmetro deve ser consistente em todo o compri-
mento; sem redutores.

• O comprimento do stillwell deve comportar todo o
intervalo de medição (o líquido deve estar dentro do
stillwell).

• A solda deve ser homogênea.

• Aberturas: orifícios <0,125 de diâmetro, ranhuras
<0,125 largura.

• Se for utilizada uma válvula de bloqueio, deverá ser
uma válvula de esfera com passagem integral, com
diâmetro interno igual ao diâmetro do tubo.

• Instalação de Freios/Bypass: O lançador deve ser gira-
do 90º das conexões do processo.

• A configuração deve incluir uma entrada para o
diâmetro interno do tubo de calma. Consulte a Seção
2.6.6.2, Item 34 - Diâmetro Interno do Tubo de
Calma.

2.4.1.6 Medição de Vazão de Canal Aberto

Para uma precisão otimizada, monte o transmissor com
um mínimo de 30’’ acima do elemento de vazão (este é
dependente do tipo e tamanho do elemento de vazão).
Consulte o fabricante para assistência nesta dimensão.

Instale o modelo R82 no lado de afluência da garganta
da calha ou crista do vertedouro no local definido pelo
fabricante do primeiro dispositivo de medição. A
unidade deve também estar alinhada com o eixo longi-
tudinal da garganta da calha ou crista do vertedouro.

Em Vazão de canal aberto, o R82 é usado para medir o
nível (Cabeça, Head) em estruturas hidráulicas. A estru-
tura hidráulica é o elemento primário de medição, dos
quais os dois tipos mais comuns são Garganta da calha
e crista do vertedouro. Uma vez que o elemento
primário tem um tamanho e dimensões definidas, a
classificação de vazão através da garganta da calha ou
crista do vertedouro, que é relacionado ao nível líquido
(Head) no lugar especificado de medição. O modelo
R82 é o dispositivo secundário de medição que mede a
altura (Head) do líquido na garganta da calha ou crista
do vertedouro. Equações de Vazão de Canal aberto
arquivadas no firmware do R82 convertem a “Head”
medida para unidades de vazão (volume/tempo).

Figura 14

R82 montado no Stillwell (Freio)

Figura 15

Montagem de Canal Aberto

em Linha

Modelo R82

Vazão

Garganta da Calha
Parshall

klq̂ W
^ éçëá´©ç ~éêçéêá~Ç~ Çç jçÇÉäç
oUO ÇÉîÉ ëÉê éçê êÉÅçãÉåÇ~´©ç
Çç Ñ~ÄêáÅ~åíÉ Ç~ Ö~êÖ~åí~ Ç~
Å~äÜ~ çì Åêáëí~ Çç îÉêíÉÇçìêç É
éçëëìáê ~ ã∞åáã~ ~äíìê~ êÉÅçãÉåJ
Ç~Ç~K jçåí~ÖÉã Åçã åç ã∞åáãç
PMÛÛ ~Åáã~ Çç íçéç Çç ÉäÉãÉåíç
î~á êÉåÇÉê ìã~ ãÉäÜçê ~Åìê~ÅáJ
Ç~ÇÉK
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2.4.2.2 Instalação Inicial

De forma ideal, o transmissor deve ser montado na metade
do raio da parede do tanque. Em um tanque vertical
comum, o Lançador deve ser ajustado de forma que o
padrão de polarização esteja paralelo a uma linha tangente à
parede mais próxima do tanque. Vide a Figura 17.

Gire o ajuste interno do Lançador para atingir a posição de
Polarização correta. Lembre-se que cada entalhe na roda de
ajuste corresponde a 10 graus de rotação. Vide a Figura 18.

Para vasos cilíndricos horizontais, mire o feixe ao longo do
eixo vertical do vaso. Não otimize a Intensidade do Eco em
um nível no vaso.

Um transmissor montado em 10” (25 cm) da parede de um
tanque poderá exigir ajustes de orientação para limitar
diversos caminhos e otimizar o desempenho. Vide a Seção
2.4.2.3, Baixa Intensidade do Eco.Figura 18

Exemplos de Ajustes de

Orientação do Lançador

90 graus: Gire o Mecanismo do
Lançador em Sentido Horário 9 vezes

30 graus: Gire o Mecanismo do
Lançador em Sentido Horário 3 vezes

30°

90°

Linha Tangente

2.4.2 Instalação do Transmissor

Instale o Transmissor com sua antena inteira aparafusan-
do-a no vaso. NÃO APERTE DEMAIS A ANTENA,
dado que poderá danificar as roscas de plástico..

• Não coloque materiais de isolamento em torno do trans-
missor tipo radar, incluindo o flange da antena.

• Instalação do NEMA 6P/IP 68: o R82 pode ser instalado
para permitir submersão temporária a 6,5 pés (2 m) por 24
horas:
- Use o selante TFE para vedar entradas do conduíte, ou
prensa cabo IP 68
- Não aperte demais a cobertura plástica; o anel de
vedação é um selante ideal para água e não necessita ser
apertado excessivamente

2.4.2.1 Orientação

O transmissor R82 utiliza um feixe linearmente polarizado
e de micro-ondas que pode ser girado para aumentar o
desempenho. A orientação adequada pode minimizar
reflexões indesejadas, diminuir as reflexões na parte lateral
externa (vias múltiplas) e maximizar as reflexões diretas da
superfície do líquido.

O mecanismo do lançador interno pode ser girado para
otimizar o desempenho. O lançador possui marcas de
índice com números de 1-18 (representando 10-180
graus). O padrão de polarização é paralelo ao display do
transmissor quando o mecanismo de ajuste está na posição
11 (padrão de fábrica). Vide as Figuras 16 e 17.

Aterramento

Ajuste do lançador
na posição 11 (Padrão)

Figura 17

Padrão de Polarização

Linha de Tangente

Figura 16

Ajuste do Lançador na Posição
11 (Padrão)
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2.4.2.3 Orientador do Lançador - Aplicação de Vazão

Oriente o transmissor do R82 de forma que o padrão de
Polarização esteja visado diretamente para baixo da garganta da
calha ou crista do vertedouro.

Se as conexões do conduto estiverem orientadas para 90º da
vazão, configure o ajuste do Lançador para #2.

2.4.2.4 Baixa Intensidade do Eco

A Baixa Intensidade do Eco possui muitas causas. A seguir estão
duas áreas iniciais para verificação.

Orientação do Lançador: A orientação inicial do lançador é
sempre paralela à tangente da circunferência do tanque (vide as
Seções 2.4.2.1 e 2.4.2.2). Em vasos altos e quando a antena é
montada próxima à parede do tanque, a melhora na Intensidade
do Eco pode ser obtida girando o lançador 90 graus.

Perda de Sinal: Se o sinal do Nível for perdido repetidamente
em um ponto específico do vaso, geralmente é um sintoma de
que diversos caminhos (reflexões das paredes laterais externas)
estão causando o cancelamento, devolvendo ao transmissor
exatamente 180º fora de fase com o sinal do Nível. Utilize os
seguintes procedimentos:

• Vá para a tela 5 do transmissor, que mostra Nível e Intensidade
do Eco.

• Aumente o Nível (ou diminua) até o ponto exato em que o
sinal é perdido repetidamente. Monitore a Intensidade do Eco
que está sendo atingida neste ponto. A Intensidade do Eco será
reduzida para um ponto baixo antes de começar a aumentar.

• Na menor Intensidade do Eco, gire devagar o lançador 1-2
vezes. Permita que a unidade se estabilize por aproximadamente
um minuto. Repita este procedimento até que a Intensidade do
Eco seja otimizada.

Figura 19

Ajuste Interno do Lançador

Aterramento
Ajuste do
Lançador

Figura 20

Montagem sobre

a garganta da calha
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2.5 Instalação Elétrica

A instalação elétrica entre a fonte de alimentação e o transmissor tipo
Radar deve ser realizada utilizando um cabo de instrumentação de par
trançado blindado 18-22 AWG. Dentro do aparelho transmissor, as
conexões são feitas até a faixa do terminal e as conexões aterradas. Corte
a fiação em excesso para minimizar a aglomeração, problemas de ruído e
permitir acesso ao ajuste do Lançador. Vide a Figura 21. As direções para
a instalação elétrica do transmissor tipo Radar dependem da aplicação:

• Uso geral ou contra incêndio (Cl I, Div. 2)

• Segurança intrínseca

2.5.1 Uso geral ou contra incêndio (Cl I. Div. 2)

A instalação com uso geral não possui meios inflamáveis. As áreas clas-
sificadas como à prova de incêndio (Cl I, Div. 2) possuem meios
inflamáveis somente em condições anormais. Não são necessárias
conexões elétricas. Se os meios inflamáveis estiverem no vaso, o trans-
missor deve ser instalado de acordo com os padrões Cl I, Div. 1 da
classificação da área.

Aterramento

Figura 21

Instalação Elétrica do Transmissor

Cuidado: l íê~åëãáëëçê o~Ç~ê oUO
çéÉê~Éã îçäí~ÖÉã ÇÉ NSÓPS sa`
EdmF É NSJOUKS sa` EfpFK sçäí~ÖÉã
ã~áçê î~á Ç~åáÑáÅ~ê ç íê~åëãáëëçêK

klq̂ pW
√ pÉ ~ íÉåë©ç ÇÉ ~äáãÉåí~´©ç ¨
áåÅÉêí~I ìëÉ ç sÉêáÑáÅ~Ççê ÇÉ Ä~áñ~
îçäí~ÖÉã Çç EpÉ´©ç OKSKSKNI @PPW
qÉëíÉ ÇÉ äççé ÇÉ QJOMFK

√ m~ê~ ~ë ÇáêÉíêáòÉë ÇÉ áåëí~ä~´©ç
q̂buI îÉêáÑáÅ~ê ç ÄçäÉíáã _b RUJ
SNMK

Para instalar com Uso Geral ou Instalação Elétrica à Prova de Incêndio:

1. Retire a tampa do compartimento elétrico do transmissor. Instale o
plugue do conduíte na abertura não utilizada.

2. Instale o encaixe do conduíte e puxe os fios de alimentação.

3. Conecte a blindagem em um aterramento na fonte de alimentação e
deixe flutuando no transmissor.

4. Conecte um fio de aterramento ao parafuso de aterramento verde mais
próximo de acordo com o código elétrico local (não exibido na ilus-
tração).

5. Conecte o cabo de alimentação positivo ao terminal (+) e o cabo de ali-
mentação negativo ao terminal (-).

6. Vede o conduíte para impedir entrada de umidade.

7. Coloque novamente a capa do transmissor.

2.5.2 Segurança Intrínseca

Uma instalação de Segurança Intrínseca (SI) possivelmente possui
meios inflamáveis presentes. Uma barreira de SI aprovado deve ser
instalado na área não perigosa (segura).

Para instalar a fiação de Segurança Intrínseca:
1. Verifique se a barreira de SI está instalada de forma adequada na área

segura (consulte as dependências locais ou procedimentos). Complete a
instalação elétrica da barreira até o transmissor tipo Radar.

2. Retire a tampa do transmissor. Instale o plugue do conduíte na abertura
não utilizada.

3. Instale um encaixe do conduíte e puxe os cabos de alimentação.

4. Conecte o shield a um aterramento na fonte de alimentação e deixe flu-
tuando no transmissor.



5. Conecte um fio de aterramento ao parafuso de aterramento verde mais
próximo de acordo com o código elétrico local (não exibido na ilus-
tração).

6. Conecte o cabo de alimentação positivo ao terminal (+) e o cabo de ali-
mentação negativo ao terminal (-).

7. Coloque novamente a capa do transmissor.

2.6 Configuração do Transmissor
O transmissor tipo Radar vem calibrado de fábrica e pode ser configura-
do em poucos minutos para utilização em aplicações específicas.

Antes de configurá-lo, verifique as informações de parâmetros de oper-
ação. Em seguida, ligue o transmissor em uma bancada e siga os proced-
imentos passo a passo para o display orientado pelo menu. As infor-
mações de configuração do transmissor com um comunicador HART
são exibidas em Configurações com HART (Seção 2.7).

2.6.1 Parâmetros de Operação

São necessárias algumas informações importantes para configurar o
transmissor tipo Radar. Se necessário, preencha a tabela de informações
de configuração na Seção 1.1.2.

2.6.2 Ajustes para a Configuração de Fábrica

O transmissor tipo Radar pode ser configurado em uma bancada de
teste conectando-se uma fonte de alimentação de 24 VDC diretamente
aos terminais do transmissor. As conexões são ilustradas nos diagramas
anexos. Um multímetro digital opcional será exibido se as medições
atuais forem desejadas.

Ao utilizar um comunicador HART para configuração, é necessária
uma resistência mínima de carga de linha de 250 Ω. Consulte o manual
do HART para obter mais informações.

2.6.3 Transmitter Display and Keypad

O transmissor R82 possui uma interface de usuário local que consiste
de um display de cristal líquido (LCD) de 2 linhas e 16 caracteres e um
teclado de 4 botões. Todos os dados de medição e informações de con-
figuração são exibidos no LCD.

O display padrão do transmissão é a tela de medição, que muda de
ciclo a cada 2 segundos para exibir as informações de *STATUS,
*NÍVEL, *INTENSIDADE DO ECO, *%RESULTADO, *COR-
RENTE DO CIRCUITO e *MARCADOR LOCAL. O transmissor
possui este display como padrão após 5 minutos caso não tenham sido
identificados toques de teclas. Também é possível acessar cada uma
destas telas individualmente. O display não retornará à tela padrão se
ficar em uma destas telas. Por exemplo, o dispositivo pode ser configu-
rado para exibir somente NÍVEL indefinidamente se deixado nesta tela.

Aterramento
Ajuste do
Lançador

Figura 22

Display e Teclado do Transmissor
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2.6.4 Passagem do Menu e Entrada de Dados

Os quatro botões oferecem diversas formas de recursos
para a navegação e entrada de dados (Navegação,
Seleção de Dados, etc.).

Botão Ação da Tecla

m~ê~ Åáã~ jçîÉ ~í¨ ç áíÉã ~åíÉêáçê å~ Çáîáë©ç Çç ãÉåì

m~ê~ Ä~áñç jçîÉ ~í¨ ç éêµñáãç áíÉã å~ Çáîáë©ç Çç ãÉåì

sçäí~ê
sçäí~ ìã å∞îÉä ~í¨ ç áíÉã ã~áë ~äíç ~åíÉêáçê å~
Çáîáë©ç Çç ãÉåì

båíÉê
båíê~ å~ Çáîáë©ç ÇÉ ãÉåçê å∞îÉä Çç ãÉåì çì î~á
é~ê~ ç ãçÇç ÇÉ Éåíê~Ç~

2.6.4.1 Menu de Navegação

2.6.4.2 Seleção de Dados

Use este método para selecionar a configuração de dados
de uma lista específica. Uma seta vai aparecer quando no
modo de Seleção de Dados. Veja a figura 23.

Utilize o seguinte procedimento:

• Setas Para Cima e Para baixo para navegar no menu
principal

• Seta Enter para confirmar a seleção

• Setas Para Cima e Para Baixo para fazer uma nova
seleção

• Seta Enter para confirmar a seleção

• Use a tecla Voltar (Escape) a qualquer momento para
cancelar o procedimento e retornar para o item anterior
da divisão do menu.

2.6.4.3 Inserção de Dados Numéricos Utilizando a
Entrada de Dígitos

Utilize este método para inserir dados numéricos, por ex.,
Deslocamento do Sensor.

Botão Ação da Tecla

m~ê~
Åáã~

jçîÉ é~ê~ Åáã~ ~í¨ ç éêµñáãç Ç∞Öáíç ã~áë ~äíç
EMINIOIPIKKKKVFK pÉ ã~åíáÇç éêÉëëáçå~ÇçI çë Ç∞Öáíçë
ëÉê©ç êçä~Ççë ~í¨ èìÉ ç Äçí©ç ëÉà~ ëçäíçK

m~ê~
Ä~áñç

jçîÉ é~ê~ Ä~áñç ~í¨ ç éêµñáãç Ç∞Öáíç ã~áë Ä~áñç
EVIUITISIKKKKMFK pÉ ã~åíáÇç éêÉëëáçå~ÇçI çë Ç∞Öáíçë
ëÉê©ç êçä~Ççë ~í¨ èìÉ ç Äçí©ç ëÉà~ ëçäíçK

sçäí~ê

jçîÉ ç Åìêëçê é~ê~ ~ ÉëèìÉêÇ~ É ÉñÅäìá ìã Ç∞ÖáíçK
pÉ ç Åìêëçê à• ÉëíáîÉê å~ éçëá´©ç ã~áë ¶ ÉëèìÉêJ
Ç~I ë~áê• Ç~ íÉä~ ëÉã ~äíÉê~ê ç î~äçê ë~äîç ~åíÉêáçêJ
ãÉåíÉK

båíÉê
jçîÉ ç Åìêëçê é~ê~ ~ ÇáêÉáí~K pÉ ç Åìêëçê ÉëíáîÉê
äçÅ~äáò~Çç Éã ìã~ éçëá´©ç ÇÉ Å~ê~ÅíÉêÉ Éã Äê~åJ
ÅçI ç åçîç î~äçê ëÉê• ë~äîçK

l_pbos^†ÎbpW qçÇçë çë î~äçêÉë åìã¨êáÅçë ë©ç
àìëíáÑáÅ~Ççë ¶ ÉëèìÉêÇ~I É çë åçîçë î~äçêÉë ë©ç
áåëÉêáÇçë Ç~ ÉëèìÉêÇ~ é~ê~ ~ ÇáêÉáí~K mçÇÉ ëÉê
áåëÉêáÇç ìã éçåíç ÇÉÅáã~ä ~éµë ç éêáãÉáêç Ç∞Öáíç
ëÉê áåëÉêáÇçI ÇÉ ãçÇç èìÉ IV ëÉê• áåëÉêáÇç Åçãç
MIVK

^äÖìåë áíÉåë ÇÉ ÅçåÑáÖìê~´©ç éçÇÉã íÉê î~äçê
åÉÖ~íáîçK kÉëíÉ Å~ëçI ~ éçëá´©ç ã~áë ¶ ÉëèìÉêÇ~
íÉê• ç î~äçê çéçëíç EJ é~ê~ ìã î~äçê åÉÖ~íáîç çì
H? é~ê~ ìã î~äçê éçëáíáîçFK

Figura 24

Figura 23
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2.6.4.4 Inserção de Dados Numéricos Utilizando
Acréscimo/Decréscimo

Utilize este método para inserir os seguintes dados:
Damping, Atraso da Perda do Eco, Nível de Retificação,
Retificação 4 mA, Retificação 20 mA, Circuito Teste 4-
20 e Checagem Addr. HART.

Botão Ação da Tecla

m~ê~
Åáã~

^ìãÉåí~ ç î~äçê ÉñáÄáÇçK pÉ ã~åíáÇç éêÉëëáçå~J
ÇçI çë Ç∞Öáíçë êçä~ê©ç ~í¨ èìÉ ç Äçí©ç ëÉà~ ëçäíçK
aÉéÉåÇÉåÇç Ç~ íÉä~ êÉîáë~Ç~I ç ~Åê¨ëÅáãç
éçÇÉê• ~ìãÉåí~ê Éã ìã Ñ~íçê ÇÉ NM ~éµë ç î~äçê
íÉê ëáÇç ~ÅêÉëÅáÇç NM îÉòÉëK

m~ê~
Ä~áñç

aáãáåìá ç î~äçê ÉñáÄáÇçK pÉ ã~åíáÇç éêÉëëáçå~ÇçI
çë Ç∞Öáíçë êçä~ê©ç ~í¨ èìÉ ç Äçí©ç ëÉà~ ëçäíçK
aÉéÉåÇÉåÇç Ç~ íÉä~ ãçëíê~Ç~I ç ÇÉÅê¨ëÅáãç
éçÇÉê• ~ìãÉåí~ê Éã ìã Ñ~íçê ÇÉ NM ~éµë ç î~äçê
íÉê ëáÇç ÇÉÅêÉëÅáÇç NM îÉòÉëK

sçäí~ê
sçäí~ é~ê~ ç ãÉåì ~åíÉêáçê ëÉã ãìÇ~ê ç î~äçê
çêáÖáå~äI ç èì~ä ¨ ÉñáÄáÇç åçî~ãÉåíÉ áãÉÇá~í~J
ãÉåíÉK

båíÉê
^ÅÉáí~ ç î~äçê ÉñáÄáÇç É îçäí~ é~ê~ ç ãÉåì ~åíÉêáJ
çêK

Figura 25

2.6.4.5 Inserção de Dados de Caracteres

Este método é utilizado para inserir caracteres
alfanuméricos, por ex. Entrada de Marcador Local.

Botão Ação da Tecla

m~ê~
Åáã~

jçîÉ ~í¨ ç Å~ê~ÅíÉêÉ ~åíÉêáçê EwI vI uI tFK pÉ
ã~åíáÇç éêÉëëáçå~ÇçI çë Ç∞Öáíçë êçä~ê©ç ~í¨ èìÉ
ç Äçí©ç ëÉà~ ëçäíçK

m~ê~
Ä~áñç

jçîÉ ~í¨ ç éêµñáãç Å~ê~ÅíÉêÉ ÇÉ áíÉã E^I _I `I
aFK pÉ ã~åíáÇç éêÉëëáçå~ÇçI çë Ç∞Öáíçë êçä~ê©ç
~í¨ èìÉ ç Äçí©ç ëÉà~ ëçäíçK

m~ê~
Ä~áñç

^î~å´~ ç Åìêëçê é~ê~ ~ ÉëèìÉêÇ~K pÉ ç Åìêëçê
ÉëíáîÉê å~ éçëá´©ç ã~áë ¶ ÉëèìÉêÇ~I ç åçîç
ã~êÅ~Ççê ëÉê• ë~äîçK

båíÉê
^î~å´~ ç Åìêëçê é~ê~ ~ ÇáêÉáí~K pÉ ç Åìêëçê
ÉëíáîÉê å~ éçëá´©ç ã~áë ¶ ÇáêÉáí~I ç åçîç
ã~êÅ~Ççê ëÉê• ë~äîç

Figura 26
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2.6.5 Proteção por Senha (Padrão = 0)

O transmissor tipo Radar é protegido por senha para restringir o acesso a deter-
minadas posições da estrutura do menu que afetam a operação do sistema. A
senha pode ser alterada para qualquer valor numérico até 255. A senha é
necessária sempre que os valores de configuração são alterados.

A senha padrão instalada no transmissor na fábrica é 0 (desativada por senha). A
última etapa no menu de configuração oferece a opção de inserir uma nova
senha. Se for inserido 0 como senha, o transmissor não será mais protegido por
senha e qualquer valor no menu pode ser alterado (exceto valores de diagnósti-
co) sem inserir uma senha de confirmação.

l_pbos^†ÍlW pÉ å©ç ëÉ ëçìÄÉê ~ ëÉåÜ~I ç áíÉã Çç ãÉåì kçî~ pÉåÜ~I å~ë ëÉ´πÉë OKSKSKN
E∞íÉã PRFI OKSKSKO EáíÉã PVF É OKSKSKP E∞íÉã QNF ÉñáÄáê• ìã î~äçê ÅêáéíçÖê~Ñ~Çç èìÉ êÉéJ
êÉëÉåí~ ~ ëÉåÜ~ ~íì~äK båíêÉ Éã Åçåí~íç Åçã ~ Ñ•ÄêáÅ~ Åçã ÉëíÉ î~äçê ÅêáéíçÖê~Ñ~Çç
é~ê~ ÇÉíÉêãáå~ê ~ ëÉåÜ~ êÉ~äK

2.6.6 Menu: Procedimento Passo a Passo

A tabela a seguir oferece uma explicação completa dos menus do software
exibidos pelo transmissor tipo Radar. Utilize esta tabela como um guia passo a
passo para configurar o transmissor.

A primeira coluna apresenta os menus exibidos no display do transmissor, na
ordem que apareceriam se as teclas de setas fossem utilizadas para rolar através do
menu. Os números não são exibidos no display; são somente fornecidos como
referência.

A segunda coluna oferece as ações a serem tomadas ao configurar o transmissor.
São oferecidas outras informações ou explicações de ações na terceira coluna.

A Figura 27 oferece uma referência do procedimento de configuração.

O uso do pro-
grama
PACTwareTM
PC incluído é
altamente
recomendável e
valioso para a
resolução de
problemas e cali-
bração avançada.
O HART
RS232 ou
modem USB
(adquiridos sep-
aradamente) são
necessários. Vide
a publicação
Magnetrol
PACTwareTM
59-101.

Altura
do tanque

Deslocamento do sensor +
Altura do tanque =

Distância da conexão do processo
até a parte inferior do tanque

20 mA

4 mA

Ponto de referência do sensor
Deslocamento do sensor (+)

Distância
de bloqueio

Distância

Zona segura

Altura do
tanque

Deslocamento de nível

Menor
valor de
medição

Maior
valor de
medição

Figura 27
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2.6.6.1 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Somente Medição de Nível
lÄëÉêî~´©çW mêÉëëáçåÉ ~ ëÉí~ m~ê~ `áã~ R îÉòÉë é~ê~ ~Äêáê ~ íÉä~ ÇÉ çé´πÉë ÇÉ áÇáçã~K

Display Ação Comentário

1

*Status*
*Level*
*Volume*

*Distance*
*Echo Str xx*

*%Output*
*Loop Current*
*Local Tag*

bñáÄá´©ç Çç qê~åëãáëëçê

bñáÄá´©ç é~Çê©ç Çç íê~åëãáëëçêW çë î~äçêÉë ÇÉ pí~íìëI k∞îÉäI
ÇáëíßåÅá~I fåíÉåëáÇ~ÇÉ Çç bÅçI B oÉëìäí~ÇçI `çêêÉåíÉ Çç `áêÅìáíç
É j~êÅ~Ççê içÅ~ä ~ìãÉåí~ã ~ Å~Ç~ O ëÉÖìåÇçëK qçÇ~ë ~ë íÉä~ë
EÉñÅÉíç OJUF êÉíçêå~ê©ç Åçãç é~Çê©ç é~ê~ Éëí~ íÉä~ ~éµë R
ãáåìíçë ÇÉ åÉåÜìã~ íÉÅä~ éêÉëëáçå~Ç~I çì ëÉ Ñçê ÉñáÄáÇ~ ìã~
ãÉåë~ÖÉã ÇÉ c~äÜ~ çì ^íÉå´©çK ^ ÉñáÄá´©ç é~Çê©ç í~ãÄ¨ã
ÉñáÄáê• ~ c~äÜ~ ÇÉ ã~áçê éêáçêáÇ~ÇÉ çì ^äÉêí~K pÉ Éñáëíáê ã~áë ÇÉ
ìã~ c~äÜ~ çì ^äÉêí~I ëÉê©ç ÉñáÄáÇçë å~ íÉä~ eáëíµêáÅç EáíÉã @OI
pÉ´©ç OKSKSKQ jÉåì ÇÉ c•ÄêáÅ~ Çç qê~åëãáëëçê o~Ç~êI å~ m•Öáå~
QMF Éã çêÇÉã ÅêçåçäµÖáÅ~K m~ê~ ^ÇáÅáçå~ê LoÉãçîÉê èì~áë
áåÑçêã~´πÉë ~ ëÉê ÉñáÄáÇ~ë å~ ÉñáÄá´©ç é~Çê©çW
√ s• é~ê~ ç é~êßãÉíêç ÉëéÉÅ∞ÑáÅç Éã èìÉëí©ç EíÉä~ë OJUF
√ mêÉëëáçåÉ båíÉê √bëÅçäÜ~ iáÖ~Çç çì aÉëäáÖ~Çç
√ mêÉëëáçåÉ båíÉê é~ê~ ÅçåÑáêã~ê

2 Level
xxx.x units bñáÄá´©ç Çç qê~åëãáëëçê

l íê~åëãáëëçê ÉñáÄÉ ~ ãÉÇá´©ç ÇÉ k∞îÉä å~ ìåáÇ~ÇÉ ÉëÅçäÜáÇ~
ÇÉ ãÉÇáÇ~K

3 Distance
xxx.x units bñáÄá´©ç Çç qê~åëãáëëçê

l íê~åëãáëëçê ÉñáÄÉ ~ ãÉÇá´©ç ÇÉ aáëíßåÅá~ å~ ìåáÇ~ÇÉ
ÉëÅçäÜáÇ~ ÇÉ ãÉÇáÇ~X ~ ãÉÇá´©ç áåÅäìá ç î~äçê ÇÉ pÉåëçê lÑëÉí
EaÉëäçÅ~ãÉåíç Çç pÉåëçêFK bëíÉ î~äçê éçÇÉ å©ç êÉéêÉëÉåí~ê ~
êÉÅ∞éêçÅ~ Çç k∞îÉä ëÉ ç å∞îÉä Çç ä∞èìáÇç ÉëíáîÉê ÇÉåíêç Ç~
aáëíßåÅá~ ÇÉ ÄäçèìÉáç çì aÉëäçÅ~ãÉåíç ÇÉ k∞îÉä Éã èìÉ ç k∞îÉä
Éëí• êÉä~Åáçå~ÇçK

4 Echo Strength xx
xxx.x units bñáÄá´©ç Çç qê~åëãáëëçê

l íê~åëãáëëçê ÉñáÄÉ ç k∞îÉä É fåíÉåëáÇ~ÇÉ Çç bÅç Ç~ êÉÑäÉñ©ç Çç
ëáå~äK s~äçêÉë áÇÉ~áë ë©ç OMJVVK

5 % Output
xx.x% bñáÄá´©ç Çç qê~åëãáëëçê

l íê~åëãáëëçê ÉñáÄÉ ~ ãÉÇá´©ç ÇÉ B oÉëìäí~Çç ÇÉêáî~Çç Ç~
~ãéäáíìÇÉ ÇÉ OM ã^K

6 Loop Current
xx.xx mA bñáÄá´©ç Çç qê~åëãáëëçê

l íê~åëãáëëçê ÉñáÄÉ ç î~äçê Ç~ `çêêÉåíÉ Çç `áêÅìáíç Eã^FK

7 Local Tag
xxxxxxxxxxxx bñáÄá´©ç Çç qê~åëãáëëçê

l íê~åëãáëëçê ÉñáÄÉ ~ë áåÑçêã~´πÉë Çç j~êÅ~Ççê içÅ~äK

8 Measure Type
(select) pÉäÉÅáçå~ê qáéç ÇÉ jÉÇá´©ç

pÉäÉÅáçåÉ iiÉÉîîÉÉää====llååääóó çì=ccääççïï==CC==iiÉÉîîÉÉääII==ssççääììããÉÉ==CC==iiÉÉîîÉÉääII==ccääççïïII
ccääççïï==rrååááííëëII==ssççääììããÉÉII==ssççääììããÉÉ==rrååááííëëII==iiççççéé==`̀ççååííêêççää É=ppííêê~~ééééááååÖÖ
qq~~ÄÄääÉÉ ~é~êÉÅÉã=ëçãÉåíÉ=èì~åÇç=åÉÅÉëë•êáçK=kçíÉ=èìÉ=~ë=íÉä~ë
ÇÉ=s~ò©ç=çì=sçäìãÉ=ë©ç=ëÉäÉÅáçå~Ç~ë=é~ê~=êçí~´©ç=èì~åÇç=ç
íáéç=ÇÉ=ãÉÇá´©ç=¨=ÅçåÑáÖìê~Çç=é~ê~=ss~~òò©©çç==ÉÉ==kk∞∞îîÉÉää çì=ssççääììããÉÉ==ÉÉ
kk∞∞îîÉÉää É=¨=ÇÉëJëÉäÉÅáçå~Çç=èì~åÇç=ç=íáéç=ÇÉ=ãÉÇá´©ç=¨
ÅçåÑáÖìê~Çç=é~ê~=pçãÉåíÉ=k∞îÉäK
sÉà~=~=ëÉ´©ç=OKSKSKO=é~ê~=ç=ãÉåì=ÅçãéäÉíç=ÇÉ=sçäìãÉ=É=k∞îÉä
çì=OKSKSKP=é~ê~=ç=ãÉåì=ÅçãéäÉíç=ÇÉ=s~ò©ç=É=k∞îÉäK

9 Level Units
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=råáÇ~ÇÉë=ÇÉ
ãÉÇáÇ~

^=éçëá´©ç=ÇÉÅáã~ä=éÉêãáíáÇ~=¨=Åçåíêçä~Ç~X=èì~íêç=Å~ê~ÅíÉêÉë
ë©ç=~=äÉáíìê~=ã•ñáã~K=^=éçëá´©ç=ÇÉÅáã~ä=¨=Åçåíêçä~Ç~=éÉä~ë
råáÇ~ÇÉë=É=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ

10 Sensor Offset
xx.x units

fåëáê~=ç=î~äçê=Çç=
aÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçê

l=aÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçê=¨=~=ÇáëíßåÅá~=EH=çì=JF=Çç=éçåíç=ÇÉ
êÉÑÉêÆåÅá~=Çç=pÉåëçê=Eé~êíÉ=áåÑÉêáçê=Ç~=êçëÅ~=kmq=çì=Ñ~ÅÉ=Çç
Ñä~åÖÉI=é~êíÉ=ëìéÉêáçê=Ç~=êçëÅ~=_pmF=~í¨=~=é~êíÉ=ëìéÉêáçê=Çç
í~åèìÉK

11 Tank Top
(select)

fåëáê~=ç=Ñçêã~íçLíáéç=Ç~=é~êíÉ
ëìéÉêáçê=Çç=í~åèìÉ

pÉäÉÅáçåÉ=~=Éëíêìíìê~=ëìéÉêáçê=Çç=í~åèìÉ=ãÉí•äáÅç=mä~å~I
`áäáåÇêç=eçêáòçåí~äI=açãçI=fêêÉÖìä~ê=çì=lìíê~=Eå©ç=ãÉí•äáÅ~FK

12 Tank Height
xxx.xx units fåëÉêáê=~=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ

^=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ=¨=~=ÇáëíßåÅá~=Ç~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=~í¨=~=ëìéÉêáçê
Çç=í~åèìÉK
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13 Blocking Distance
(xxx.x) fåëÉêáê=~=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç

^=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç=ÇÉÑáåÉ=ìã~=•êÉ~=éêµñáã~=¶=~åíÉJ
å~=Éã=èìÉ=~ë=êÉÑäÉñπÉë=å©ç=éçÇÉã=ëÉê=ãÉÇáÇ~ë=ÇÉ
Ñçêã~=ÉÑáÅ~ò=ÇÉîáÇç=¶=îáÄê~´©ç=Ç~=~åíÉå~K=°=ãÉÇáÇ~=~
é~êíáê=Çç=éçåíç=ÇÉ=oÉÑÉêÆåÅá~=Çç=pÉåëçêK=^=ÇáëíßåÅá~
é~Çê©ç=ã∞åáã~=¨=ÇÉ=NRÒ=EPTR=ããF=Ç~=ÅçåÉñ©ç=Çç
éêçÅÉëëç=~í¨=ç=å∞îÉä=ã•ñáãçK
bëíÉåÇ~=ÉëíÉ=î~äçê=èì~åÇç=Ñçê=åÉÅÉëë•êáç=ÄäçèìÉ~ê=~ë
êÉÑäÉñπÉë=ÇÉ=çÄàÉíáîçë=éêµñáãçë=Ç~=~åíÉå~K=l=êÉëìäí~Çç
ëÉê•=çÄíáÇç=Åçã=ç=î~äçê=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉ=¶=aáëíßåÅá~=Çç
_äçèìÉáçK=k©ç=éÉêãáí~=~=Éåíê~Ç~=ÇÉ=ä∞èìáÇçë=å~=aáëíßåÅá~
ÇÉ=_äçèìÉáçI=Ç~Çç=èìÉ=éçÇÉã=êÉëìäí~ê=Éã=äÉáíìê~ë
Éêê~Ç~ëK

14 Level Offset
(xxx.x units) fåëÉêáê=ç=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä

l=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä=ÇÉÑáåÉ=ìã~=•êÉ~=å~=é~êíÉ=áåÑÉêáJ
çê=Çç=î~ëçI=Éã=èìÉ=~ë=êÉÑäÉñπÉë=å©ç=éçÇÉã=ëÉê=ãÉÇáÇ~ë
ÇÉ=Ñçêã~=ÉÑáÅ~ò=ÇÉîáÇç=~=é~êíÉë=áåÑÉêáçêÉë=áêêÉÖìä~êÉëI=ëÉêJ
éÉåíáå~ë=ÇÉ=~èìÉÅáãÉåíçëI=êÉÑäÉñπÉë=Ç~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=ÇÉ
í~åèìÉë=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ÇáÉä¨íêáÅ~ë=Ä~áñ~ëI=ÉíÅK=°=~=ÇáëJ
íßåÅá~=Ç~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=Çç=í~åèìÉ=~í¨=~=ãÉåçê=äÉáíìê~=ÇÉ
å∞îÉä=î•äáÇ~K=^=äÉáíìê~=ÇÉ=å∞îÉä=åìåÅ~=ëÉê•=ãÉåçê=èìÉ=ç
î~äçê=ÇÉ=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉäK

15 Dielectric
(select)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=ÇÉ=áåíÉêî~äç=Çç
aáÉä¨íêáÅç

NKTJPKMX=PKMJNMKMX=NMKMJNMMKM

16 Turbulence
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=èì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ
qìêÄìäÆåÅá~=Çç=ä∞èìáÇç

kÉåÜìã~I=iÉîÉI=j¨Çá~I=mÉë~Ç~K=^ìãÉåíÉ=~=ëÉäÉ´©ç=ëÉ=ç
bÅç=Ñçê=éÉêÇáÇç=Åçã=ÑêÉèìÆåÅá~=çì=~=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅç
Ñçê=YOMK

17 Foam
(select) pÉäÉÅáçå~ê=~=èì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ=bëéìã~

kÉåÜìã~I=iÉîÉI=j¨Çá~I=mÉë~Ç~K=^ìãÉåíÉ=~=ëÉäÉ´©ç=ëÉ=ç
bÅç=Ñçê=éÉêÇáÇç=Åçã=ÑêÉèìÆåÅá~=çì=~=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅç
Ñçê=YOMK

18 Rate of Change
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=q~ñ~=ÇÉ=^äíÉê~´©ç=Çç
ä∞èìáÇç

pÉäÉÅáçåÉ=~=í~ñ~=ã•ñáã~=ÇÉ=~äíÉê~´©ç=Ç~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=Çç
å∞îÉäI=Éã=~ìãÉåíç=çì=èìÉÇ~I=Éã=éçäÉÖ~Ç~ë=EÅãFLãáåìíçX
YR=ENPFI=RJOM=ENPJRMFI=OMJSM=ERMJNRMFI=[SM=ENRMF

19 Echo Profile

mêÉëëáçå~ê=båíÉê=é~ê~
J=oÉîÉê=íçÇçë=çë=bÅçë

J=bñÉÅìí~ê=ìã=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ
oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

NKF=jçÇç=ÇÉ=iáëí~=Çç=bÅç=J=pÉäÉÅáçåÉ=êÉîÉê=~=aáëíßåÅá~
çì=k∞îÉä=Ççë=ÉÅçë
OKF=oÉîÉà~=íçÇçë=çë=ÉÅçë=ìíáäáò~åÇç=~ë=ëÉí~ë=m~ê~
`áã~Lm~ê~=_~áñçX=äáëí~Ççë=Éã=k∞îÉä=ÇÉëÅÉåÇÉåíÉ
PKF=m~ê~=ÉñÉÅìí~ê=ìã=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç
~KF=pÉäÉÅáçåÉ=ç=bÅç=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉ=~ç=å∞îÉä=ÇÉ=ä∞èìáÇç
êÉ~ä
ÄKF=mêÉëëáçåÉ=bkqbo=É=ÅçåÑáêãÉ=ëÉ=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉñÉÅìí~Çç
ìã=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅçK=pÉ=åÉÅÉëë•êáçI
éêÉëëáçåÉ=bp`^mb=é~ê~=ë~áê=~=èì~äèìÉê=ãçãÉåíçK
l_pbos^†ÎbpW
J=^=obgbf†Íl=al=b`l=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉñÉÅìí~Ç~=Åçã=ç=î~ëç
î~òáç=çì=èì~ëÉ=î~òáç=èì~åÇç=íçÇçë=çë=~äîçë=ÑçêÉã
Éñéçëíçë
J=bñÉÅìíÉ=åçî~ãÉåíÉ=ÉëíÉ=éêçÅÉÇáãÉåíç=ëÉ=~=Å~äáÄê~´©ç
áåáÅá~ä=Ñçê=ÑÉáí~=Åçã=ä∞èìáÇç=ëìÑáÅáÉåíÉ=åç=î~ëç
J=l=éÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=Çç=bÅç=ëÉê•=ÇÉë~íáî~Çç=É=ÉëíÉ
éêçÅÉÇáãÉåíç=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉñÉÅìí~Çç=åçî~ãÉåíÉ=ëÉ=çë
ëÉÖìáåíÉë=é~êßãÉíêçë=ÑçêÉã=ãçÇáÑáÅ~ÇçëW
abpil`^jbkql=al=pbkploI=^iqro^=al
q̂ knrbI=afpqšk`f^=ab=_ilnrbflI=afbi°qof`lI
qro_riŽk`f^I=bpmrj^
J=^=ãÉåë~ÖÉã=oÉàbÅç=fåî•äáÇ~=ëÉê•=ÉñáÄáÇ~=ëÉ=ÉëíÉ
~äÖçêáíãç=Ñçê=abp q̂fs^al=ÇÉîáÇç=~=ìã~=~äíÉê~´©ç=åç
é~êßãÉíêçK

Åçåíáåì~=å~=éêµñáã~=é•Öáå~

2.6.6.1 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Somente Medição de Nível (Cont.)
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24 _wRUJSNM=qê~åëãáëëçê=qáéç=o~Ç~ê=jçÇÉäç=oUO

Display Ação Comentário

19 Echo Profile
(cont.)

J= bñÉÅìí~ê=ìã=åçîç
mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ
bÅç

Åçåíáåì~Çç=Ç~=é•Öáå~=~åíÉêáçê

QKF=båíÉê=iÉîÉä=J=ìëÉ=Éëí~=Éåíê~Ç~=é~ê~=ÇáÖáí~ê=ã~åì~äãÉåíÉ=ç=î~äçê=ÅçêJ
êÉíç=Çç=å∞îÉä

jÉåë~ÖÉåë=ÇÉ=ÉêêçW
"Echo too Close" fåÇáÅ~=èìÉ=ç=äáèìáÇç=Éëí~=ãìáíç=éÉêíç=Ç~=~åíÉå~K=
l=äáèìáÇç=å©ç=ÇÉîÉ=ÅÜÉÖ~ê=~=ãÉåçë=èìÉ=PMÒ=E=TRMããF=Ç~=~åíÉå~K

"Echo too Strong" fåÇáÅ~=ìã=ÉÅç=ãìáíç=ÑçêíÉ=Éëí~=ëÉåÇç=êÉàÉáí~ÇçK
~KF=`çåÑáêã~ê=èìÉ=å©ç=¨=ç=å∞îÉä=êÉ~ä=Çç=äáèìáÇç
ÄKF=dáêÉ=ç=ëÉåëçê=é~ê~=ãáåáãáò~ê=~=ÉÅç

RKF=p~äîç=ç=éÉêÑáä=ÇÉ=êÉàÉá´©ç=Çç=ÉÅç
~KF=p~äî~ê=çì=å©ç=ë~äî~ê=ìã=éÉêÑáä
ÄKF=oÉîáë~ê=é~ê~=ìã=éÉêÑáä=ÉñáëíÉåíÉ
ÅKF=oÉîáë©ç=Çç=î~äçê=ÇÉ=å∞îÉä=çåÇÉ=ç=éÉêÑáä=ÉñáëíÉåíÉ=Ñçá=ÉñÉÅìí~Çç

20 4 mA Set Point
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=Çç=
éçåíç=ÇÉ=Q=ã^

aìê~åíÉ=~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=ç=î~äçê=ÇÉ=ã^=ëÉê•=Ñáñ~Çç=Éã=ìã=äáãáíÉ
ÇÉÑáåáÇç=éÉäç=î~äçê=Çç=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä=EÅçåëìäíÉ=ç=áíÉã=NQFK

21 20 mA Set Point
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=
Çç=éçåíç=ÇÉ=OM=ã^

aìê~åíÉ=~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=ç=î~äçê=ÇÉ=ã^=ëÉê•=Ñáñ~Çç=Éã=ìã=äáãáíÉ
ÇÉÑáåáÇç=éÉäç=î~äçê=Ç~=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç=EÅçåëìäíÉ=ç=áíÉã=NPFK

22 Damping
(xx sec)

fåëÉêáê=ç=Ñ~íçê=ÇÉ=
a~ãéáåÖ

l=Ñ~íçê=ÇÉ=Ç~ãéáåÖ=EMJQRF=éçÇÉê•=ëÉê=~ÇáÅáçå~Çç=é~ê~=ÇÉëçÄëíêìáê=ìã
Çáëéä~ó=ÉLçì=êÉëìäí~Çç=Åçã=áåíÉêÑÉêÆåÅá~ë=ÇÉîáÇç=¶=íìêÄìäÆåÅá~K

23 System Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=ç=î~äçê=ÇÉ=
c~äÜ~ë=Çç=páëíÉã~

pÉäÉÅáçå~ê=PIS=ã^I=OO=ã^=çì=j^kqbo=E∫äíáãç=î~äçêFK

24 Echo Loss Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=ç=î~äçê=ÇÉ=
c~äÜ~=ÇÉ=mÉêÇ~=ÇÉ=bÅç

pÉäÉÅáçå~ê=PIS=ã^I=OO=ã^=çì=j^kqbo=E∫äíáãç=î~äçêFK

25 Echo Loss Delay
(xxx sec)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=Çç=^íê~ëç=
ÇÉ=mÉêÇ~=ÇÉ=bÅç

pÉäÉÅáçåÉ=ìã=î~äçê=ÇÉ=MJNMMMX=ç=é~Çê©ç=¨=PM

26 Safe Zone Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=c~äÜ~=
å~=wçå~=pÉÖìê~

^=wçå~=pÉÖìê~=¨=ìã~=•êÉ~=ÇÉÑáåáÇ~=éÉäç=ìëì•êáç=~Ä~áñç=Ç~=aáëíßåÅá~
ÇÉ=_äçèìÉáçK=`çåÑáÖìêÉ=Éëí~=c~äÜ~I=ëÉ=åÉÅÉëë•êáçI=é~ê~=Ö~ê~åíáê=äÉáíìê~ë
ëÉÖìê~ë=É=ÇÉ=~äíç=å∞îÉä=Éã=~éäáÅ~´πÉë=áãéçêí~åíÉëK=^ë=çé´πÉë=ë©ç=PIS
ã^I=OO=ã^I=båÖ~íÉ=PIS=çì=båÖ~íÉ=OOK=`~ëç=çë=Ççáë=∫äíáãçë=ëÉà~ã
ÉëÅçäÜáÇçëI=~=ÅçêêÉåíÉ=Çç=ÅáêÅìáíç=éÉêã~åÉÅÉê•=Éã=~ä~êãÉ=~í¨=èìÉ=ëÉà~
äáãé~=éÉäç=ÅäáÉåíÉ=Éã=ìã=båÖ~íÉ=pw=~Ä~áñç=EÅçåëìäíÉ=ç=áíÉã=OUFK

27 Safe Zone Height
(xx.x units)

fåëÉêáê=~=aáëíßåÅá~=
Ç~=wçå~=pÉÖìê~

fåëáê~=ìã=î~äçê=ÇÉ=ÇáëíßåÅá~=èìÉ=Åêá~=ìã~=òçå~=~Ä~áñç=Ç~=aáëíßåÅá~=ÇÉ
_äçèìÉáçK=kÉëíÉ=éçåíç=~=ìåáÇ~ÇÉ=áê•=áåÑçêã~ê=ìã~=c~äÜ~=ÇÉ=wçå~=ÇÉ
pÉÖìê~å´~=EÅçåëìäíÉ=ç=áíÉã=OSF=ëÉ=ç=å∞îÉä=ëìÄáê=é~ê~=Éëí~=•êÉ~K

28 Safe Zone Alarm
(Reset)

iáãé~=ç=^ä~êãÉ=
ÇÉ=wçå~=pÉÖìê~

aÉëÑ~´~=ç=~ä~êãÉ=Ç~=wçå~=pÉÖìê~=Åçã=ÉåÖ~íÉK

29 Trim Level
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ìã=î~äçê=ÇÉ=
k∞îÉä=ÇÉ=^àìëíÉ

l=k∞îÉä=ÇÉ=^àìëíÉ=¨=ìã=î~äçê=ÇÉ=ÇÉëäçÅ~ãÉåíç=èìÉ=ëÉê•=ìíáäáò~Çç=é~ê~
Ñçê´~ê=ç=êÉëìäí~Çç=ÇÉ=ìã=k∞îÉä=~ÇÉèì~Çç=Çç=íê~åëãáëëçêK=bëíÉ=éêçÅÉÇáJ
ãÉåíç=ÇÉîÉ=ëÉê=ìíáäáò~Çç=ëçãÉåíÉ=~éµë=~=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ=É=ç
aÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçê=íáîÉêÉã=ëáÇç=ÅçåÑáêã~Ççë=Åçãç=ÅçêêÉíçëK=JOQ
~=HOQ=éçäÉÖ~Ç~ë=EJSN=~=HSN=ÅãFK

30 Pipe I.D.
(xx.x units)

fåëÉêáê=ç=aáßãÉíêç=
fåíÉêåç=Çç=qìÄç

m~ê~=ãÉÇá´©ç=Éã=ìã=ëíáääïÉää=EíìÄç=ÇÉ=Å~äã~=çì=ëí~åÇJéáéÉFK=fåëáê~=ìã
î~äçê=é~ê~=ç=ÇáßãÉíêç=áåíÉêåç=Çç=íìÄç=E~íì~äãÉåíÉ=ëçãÉåíÉ=OÒ=ERM=ããF
¨=~ÅÉáí•îÉäFK=l=î~äçê=ÇÉîÉ=ëÉê=ÇÉáñ~Çç=Åçãç=M=ëÉ=å©ç=ÜçìîÉê
ëíáääïÉääLíìÄçë=êÉíçëK

31 Trim 4 mA ^àìëí~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=
Q=ã^

`çêêáÖÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=ë~∞Ç~K=pÉ=ç=êÉëìäí~Çç=å©ç=Ñçê=áÖì~ä=~
QIMM=ã^I=~àìëíÉ=ç=î~äçê=åç=Çáëéä~ó=~í¨=èìÉ=ç=ãìäí∞ãÉíêç=äÉá~=ÉëíÉ=î~äçêK
bëíÉ=éêçÅÉÇáãÉåíç=å©ç=ëÉ=ÇÉëíáå~=~=ÅçåÑáÖìê~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=Qã^=EÅçåJ
ëìäíÉ==ç=áíÉã=OMFK

2.6.6.1 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Somente Medição de Nível (Cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K
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32 Trim 20 mA ^àìëí~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=OM=ã^

`çêêáÖÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=ë~∞Ç~K=pÉ=ç=êÉëìäí~Çç=å©ç=Ñçê
áÖì~ä=~=OMIMM=ã^I=~àìëíÉ=ç=î~äçê=åç=Çáëéä~ó=~í¨=èìÉ=ç=ãìäí∞ãÉíêç
äÉá~=ÉëíÉ=î~äçêK=bëíÉ=éêçÅÉÇáãÉåíç=å©ç=ëÉ=ÇÉëíáå~=~=ÅçåÑáÖìê~ê=ç
éçåíç=ÇÉ=OMã^=EÅçåëìäíÉ==ç=áíÉã=ONFK

33 Test 4–20 Loop
(xx.xx mA)

båíêÉ=Åçã=ç=î~äçê=ÇÉëÉà~Çç
é~ê~=ë~∞Ç~=Éã=ã^

bëí~=íÉä~=éçëëìá=Çì~ë=Ñìå´πÉëW
NKF=`~äáÄê~ê=`áêÅìáíçW=fåëáê~=ìã=î~äçê=ÇÉ=ë~∞Ç~=Éã=ã^=é~ê~

Éåîá~ê=ìã~=ÅçêêÉåíÉ=Åçåëí~åíÉK=^=ÅçêêÉåíÉ=~íì~ä=êÉíçêå~ê•=~ç
ë~áê=Ç~=íÉä~

OKF=sÉêáÑáèìÉ=ëÉ=Ü•=~=îçäí~ÖÉã=ëìÑáÅáÉåíÉ=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=]OMã^W
~KF=iÉîÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=é~ê~=QIMM=ã^
ÄKF=iÉîÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=é~ê~=[NM=ã^
ÅKF=mêÉëëáçåÉ=bkqX=ëÉê•=ÉñáÄáÇ~=~=äáåÜ~=ëìéÉêáçê=Çç=Çáëéä~ó
J=E\\\\F=ëÉ=êÉ~äáò~Çç=ÇÉ=Ñçêã~=áåÅçêêÉí~
J=ElhF=ëÉ=ç=sa`=ëìÑáÅáÉåíÉ=Ñçê=Å~äÅìä~Çç
J=E_~áñçF=ëÉ=ç=sa`=áåëìÑáÅáÉåíÉ=Ñçê=Å~äÅìä~Çç

ÇKF=^=äáåÜ~=áåÑÉêáçê=Çç=Çáëéä~ó=ÉñáÄáê•=~=îçäí~ÖÉã=Çç=ÅáêÅìáíç
Å~äÅìä~Ç~=~=OM=ã^

34 Hart Poll Addr
(xx)

pÉäÉÅáçåÉ=ç=å∫ãÉêç=Çç
båÇÉêÉ´ç=ÇÉ=`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êí

pÉäÉÅáçåÉ=ç=å∫ãÉêç=Çç=båÇÉêÉ´ç=ÇÉ=`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êíK=pÉäÉÅáçåÉ
ìã=båÇÉêÉ´ç=ÇÉ=`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êí=EMJNRFK=fåëáê~=M=é~ê~=ìã~=∫åáÅ~
áåëí~ä~´©ç=Çç=íê~åëãáëëçêX=NJNR=é~ê~=ìã~=êÉÇÉ=ãìäíáéçåíç
e^oqK

35 New Password
(enter) fåëÉêáê=~=åçî~=pÉåÜ~

fåëáê~=ç=î~äçê=ÇÉëÉà~Çç=Ç~=pÉåÜ~=ÉåíêÉ=M=É=ORRX=l=Z=åÉåÜìã~
ëÉåÜ~K=aìê~åíÉ=~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=¨=ÉñáÄáÇ~=~=ëÉåÜ~=ÅêáéJ
íçÖê~Ñ~Ç~K=`çåëìäíÉ=~=Ñ•ÄêáÅ~=é~ê~=ÇÉÅêáéíçÖê~Ñ~ê=ÉëíÉ=î~äçêI
Å~ëç=ëÉà~=åÉÅÉëë•êáçK

36 Reset
de Configuração båíê~=é~ê~=êÉëÉí~ê

~ë=ÅçåÑáÖìê~´πÉë
oÉëÉíÉ=çë=é~êßãÉíêçë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç=é~ê~=çë=î~äçêÉë=é~Çê©ç
ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~K

37 Language
(select) pÉäÉÅáçå~ê=ç=fÇáçã~

pÉäÉÅáçåÉ=ç=fÇáçã~=èìÉ=ëÉê•=ÉñáÄáÇç=å~=íÉä~=Çç=íê~åëãáëëçêK
båÖäáëÜI=bëé~¥çäI=aÉìíëÅÜ=É=cê~å´~áëK

38 Input Local Tag
(enter) fåëÉêáê=ç=j~êÅ~Ççê=içÅ~ä

l=j~êÅ~Ççê=içÅ~ä=éçÇÉ=íÉê=ìã=ã•ñáãç=ÇÉ=NO=Å~ê~ÅíÉêÉëK

39 Magnetrol S/N bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê
bñáÄÉ=ç=k∫ãÉêç=ÇÉ=p¨êáÉ=Çç=j~ÖåÉíêçä=é~ê~=êÉÑÉêÆåÅá~K

40 Model R82 version bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

k∫ãÉêç=Çç=jçÇÉäç=ÇÉ=_~ëÉ=Åçã=íáéç=ÇÉ=`çãìåáÅ~´©ç=Eeq=Z
e^oqF
sÉêë©ç=É=a~í~=Çç=cáêãï~êÉ

41 Factory Params fåëÉêáê=é~ê~=ÉñáÄáê=çë
m~êßãÉíêçë=ÇÉ=c•ÄêáÅ~

fåëáê~=é~ê~=ÉñáÄáê=çë=m~êßãÉíêçë=ÇÉ=c•ÄêáÅ~K=bëí~=ëÉ´©ç=ÉñáÄÉ=OV
íÉä~ëK=^ë=íÉä~ë=ÇÉ=eáëíµêáÅç=ë©ç=ÇÉ=áãéçêíßåÅá~=é~êíáÅìä~ê=é~ê~=ç
ìëì•êáçI=à•=èìÉ=ãçëíê~ã=ìã~=äáëí~=ÇÉ=ÉîÉåíçë=ÅêçåçäµÖáÅçë=É=ÇÉ
Çá~ÖåµëíáÅçI=ëÉåÇç=çë=ã~áë=êÉÅÉåíÉë=éêáãÉáêçK

2.6.6.1 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Somente Medição de Nível (Cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K
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2.6.6.2 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Volume e Nível
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K

Display Ação Comentário

1

*Status*
*Level*
*Volume*

*Distance*
*Echo Str xx*

*%Output*
*Loop Current*
*Local Tag*

bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

bñáÄá´©ç= é~Çê©ç= Çç= íê~åëãáëëçêW= çë= î~äçêÉë= ÇÉ= pí~íìëI= k∞îÉäI
ÇáëíßåÅá~I=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅçI=B=oÉëìäí~ÇçI=`çêêÉåíÉ=Çç=`áêÅìáíç
É=j~êÅ~Ççê=içÅ~ä=~ìãÉåí~ã=~=Å~Ç~=O=ëÉÖìåÇçëK=qçÇ~ë=~ë=íÉä~ë
EÉñÅÉíç= OJUF= êÉíçêå~ê©ç= Åçãç= é~Çê©ç= é~ê~= Éëí~= íÉä~= ~éµë= R
ãáåìíçë=ÇÉ=åÉåÜìã~= íÉÅä~=éêÉëëáçå~Ç~I= çì= ëÉ= Ñçê= ÉñáÄáÇ~=ìã~
ãÉåë~ÖÉã= ÇÉ= c~äÜ~= çì= ^íÉå´©çK= ^= ÉñáÄá´©ç= é~Çê©ç= í~ãÄ¨ã
ÉñáÄáê•=~=c~äÜ~=ÇÉ=ã~áçê=éêáçêáÇ~ÇÉ=çì=^äÉêí~K=pÉ=Éñáëíáê=ã~áë=ÇÉ
ìã~=c~äÜ~=çì=^äÉêí~I= ëÉê©ç=ÉñáÄáÇçë=å~= íÉä~=eáëíµêáÅç= EáíÉã=@OI
pÉ´©ç=OKSKSKQ=jÉåì=ÇÉ=c•ÄêáÅ~=Çç=qê~åëãáëëçê=o~Ç~êI=å~=m•Öáå~
QMF= Éã= çêÇÉã= ÅêçåçäµÖáÅ~K= m~ê~= ^ÇáÅáçå~ê= LoÉãçîÉê= èì~áë
áåÑçêã~´πÉë=~=ëÉê=ÉñáÄáÇ~ë=å~=ÉñáÄá´©ç=é~Çê©çW
√=s•=é~ê~=ç=é~êßãÉíêç=ÉëéÉÅ∞ÑáÅç=Éã=èìÉëí©ç=EíÉä~ë=OJUF
√mêÉëëáçåÉ=båíÉê===√bëÅçäÜ~=iáÖ~Çç=çì=aÉëäáÖ~Çç
√mêÉëëáçåÉ=båíÉê=é~ê~=ÅçåÑáêã~ê

2 Level
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~=ãÉÇá´©ç=ÇÉ=k∞îÉä=å~=ìåáÇ~ÇÉ=ÉëÅçäÜáÇ~
ÇÉ=ãÉÇáÇ~K

3 Volume
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=qê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~=jÉÇá´©ç=ÇÉ=s~ò©ç=å~=ìåáÇ~ÇÉ=ÇÉ
ãÉÇá´©ç=ÉëÅçäÜáÇ~K=

4 Distance
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~=ãÉÇá´©ç=ÇÉ=aáëíßåÅá~=å~=ìåáÇ~ÇÉ
ÉëÅçäÜáÇ~=ÇÉ=ãÉÇáÇ~X=~=ãÉÇá´©ç=áåÅäìá=ç=î~äçê=ÇÉ=pÉåëçê=lÑëÉí
EaÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçêFK=bëíÉ=î~äçê==éçÇÉ=å©ç=êÉéêÉëÉåí~ê=~
êÉÅ∞éêçÅ~=Çç=k∞îÉä=ëÉ=ç=å∞îÉä=Çç=ä∞èìáÇç=ÉëíáîÉê=ÇÉåíêç=Ç~
aáëíßåÅá~=ÇÉ=ÄäçèìÉáç=çì=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä=Éã=èìÉ=ç=k∞îÉä
Éëí•=êÉä~Åáçå~ÇçK

5 Echo Strength xx
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=ç=k∞îÉä=É=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅç=Ç~=êÉÑäÉñ©ç=Çç
ëáå~äK=s~äçêÉë=áÇÉ~áë=ë©ç=OMJVVK

6 % Output
xx.x% bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~=ãÉÇá´©ç=ÇÉ=B=oÉëìäí~Çç=ÇÉêáî~Çç=Ç~
~ãéäáíìÇÉ=ÇÉ=OM=ã^K

7 Loop Current
xx.xx mA bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=ç=î~äçê=Ç~=`çêêÉåíÉ=Çç=`áêÅìáíç=Eã^FK

8 Local Tag
xxxxxxxxxxxx bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~ë=áåÑçêã~´πÉë=Çç=j~êÅ~Ççê=içÅ~äK

9 Measure Type
(select) pÉäÉÅáçå~ê=qáéç=ÇÉ=jÉÇá´©ç

pÉäÉÅáçåÉ=iiÉÉîîÉÉää====llååääóó çì=ccääççïï==CC==iiÉÉîîÉÉääII==ssççääììããÉÉ==CC==iiÉÉîîÉÉääII==ccääççïïII
ccääççïï==rrååááííëëII==ssççääììããÉÉII==ssççääììããÉÉ==rrååááííëëII==iiççççéé==`̀ççååííêêççää É=ppííêê~~ééééááååÖÖ
qq~~ÄÄääÉÉ ~é~êÉÅÉã=ëçãÉåíÉ=èì~åÇç=åÉÅÉëë•êáçK=kçíÉ=èìÉ=~ë=íÉä~ë
ÇÉ=s~ò©ç=çì=sçäìãÉ=ë©ç=ëÉäÉÅáçå~Ç~ë=é~ê~=êçí~´©ç=èì~åÇç=ç
íáéç=ÇÉ=ãÉÇá´©ç=¨=ÅçåÑáÖìê~Çç=é~ê~=ss~~òò©©çç==ÉÉ==kk∞∞îîÉÉää çì=ssççääììããÉÉ==ÉÉ
kk∞∞îîÉÉää É=¨=ÇÉëJëÉäÉÅáçå~Çç=èì~åÇç=ç=íáéç=ÇÉ=ãÉÇá´©ç=¨
ÅçåÑáÖìê~Çç=é~ê~=pçãÉåíÉ=k∞îÉäK
sÉà~=~=ëÉ´©ç=OKSKSKN=é~ê~=ç=ãÉåì=ÅçãéäÉíç=ÇÉ=sçäìãÉ=É=k∞îÉä
çì=OKSKSKP=é~ê~=ç=ãÉåì=ÅçãéäÉíç=ÇÉ=s~ò©ç=É=k∞îÉäK

10 Level Units
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=råáÇ~ÇÉë=ÇÉ
ãÉÇáÇ~

^=éçëá´©ç=ÇÉÅáã~ä=éÉêãáíáÇ~=¨=Åçåíêçä~Ç~X=èì~íêç=Å~ê~ÅíÉêÉë
ë©ç=~=äÉáíìê~=ã•ñáã~K=^=éçëá´©ç=ÇÉÅáã~ä=¨=Åçåíêçä~Ç~=éÉä~ë
råáÇ~ÇÉë=É=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ

11 Sensor Offset
xx.x units

fåëáê~=ç=î~äçê=Çç=
aÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçê

l=aÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçê=¨=~=ÇáëíßåÅá~=EH=çì=JF=Çç=éçåíç=ÇÉ
êÉÑÉêÆåÅá~=Çç=pÉåëçê=Eé~êíÉ=áåÑÉêáçê=Ç~=êçëÅ~=kmq=çì=Ñ~ÅÉ=Çç
Ñä~åÖÉI=é~êíÉ=ëìéÉêáçê=Ç~=êçëÅ~=_pmF=~í¨=~=é~êíÉ=ëìéÉêáçê=Çç
í~åèìÉK

12 Tank Top
(select)

fåëáê~=ç=Ñçêã~íçLíáéç=Ç~=é~êíÉ
ëìéÉêáçê=Çç=í~åèìÉ

pÉäÉÅáçåÉ=~=Éëíêìíìê~=ëìéÉêáçê=Çç=í~åèìÉ=ãÉí•äáÅç=mä~å~I
`áäáåÇêç=eçêáòçåí~äI=açãçI=fêêÉÖìä~ê=çì=lìíê~=Eå©ç=ãÉí•äáÅ~FK

13 Tank Height
xxx.xx units fåëÉêáê=~=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ

^=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ=¨=~=ÇáëíßåÅá~=Ç~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=~í¨=~=ëìéÉêáçê
Çç=í~åèìÉK
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2.6.6.2 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Volume e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K

Display Ação Comentário

14 Blocking Distance
(xxx.x) fåëÉêáê=~=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç

^=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç=ÇÉÑáåÉ=ìã~=•êÉ~=éêµñáã~=¶=~åíÉJ
å~=Éã=èìÉ=~ë=êÉÑäÉñπÉë=å©ç=éçÇÉã=ëÉê=ãÉÇáÇ~ë=ÇÉ
Ñçêã~=ÉÑáÅ~ò=ÇÉîáÇç=¶=îáÄê~´©ç=Ç~=~åíÉå~K=°=ãÉÇáÇ~=~
é~êíáê=Çç=éçåíç=ÇÉ=oÉÑÉêÆåÅá~=Çç=pÉåëçêK=^=ÇáëíßåÅá~
é~Çê©ç=ã∞åáã~=¨=ÇÉ=NRÒ=EPTR=ããF=Ç~=ÅçåÉñ©ç=Çç
éêçÅÉëëç=~í¨=ç=å∞îÉä=ã•ñáãçK
bëíÉåÇ~=ÉëíÉ=î~äçê=èì~åÇç=Ñçê=åÉÅÉëë•êáç=ÄäçèìÉ~ê=~ë
êÉÑäÉñπÉë=ÇÉ=çÄàÉíáîçë=éêµñáãçë=Ç~=~åíÉå~K=l=êÉëìäí~Çç
ëÉê•=çÄíáÇç=Åçã=ç=î~äçê=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉ=¶=aáëíßåÅá~=Çç
_äçèìÉáçK=k©ç=éÉêãáí~=~=Éåíê~Ç~=ÇÉ=ä∞èìáÇçë=å~=aáëíßåÅá~
ÇÉ=_äçèìÉáçI=Ç~Çç=èìÉ=éçÇÉã=êÉëìäí~ê=Éã=äÉáíìê~ë
Éêê~Ç~ëK

15 Level Offset
(xxx.x units) fåëÉêáê=ç=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä

l=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä=ÇÉÑáåÉ=ìã~=•êÉ~=å~=é~êíÉ=áåÑÉêáJ
çê=Çç=î~ëçI=Éã=èìÉ=~ë=êÉÑäÉñπÉë=å©ç=éçÇÉã=ëÉê=ãÉÇáÇ~ë
ÇÉ=Ñçêã~=ÉÑáÅ~ò=ÇÉîáÇç=~=é~êíÉë=áåÑÉêáçêÉë=áêêÉÖìä~êÉëI=ëÉêJ
éÉåíáå~ë=ÇÉ=~èìÉÅáãÉåíçëI=êÉÑäÉñπÉë=Ç~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=ÇÉ
í~åèìÉë=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ÇáÉä¨íêáÅ~ë=Ä~áñ~ëI=ÉíÅK=°=~=ÇáëJ
íßåÅá~=Ç~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=Çç=í~åèìÉ=~í¨=~=ãÉåçê=äÉáíìê~=ÇÉ
å∞îÉä=î•äáÇ~K=^=äÉáíìê~=ÇÉ=å∞îÉä=åìåÅ~=ëÉê•=ãÉåçê=èìÉ=ç
î~äçê=ÇÉ=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉäK

16
Volume Setup
(continued on
next page)

fåëÉêáê=~=áåÑçêã~´©ç=ÇÉ=sçäìãÉ

^=í~ÄÉä~=ëÉÖìáåíÉ=çÑÉêÉÅÉ=ìã~=ÉñéäáÅ~´©ç=ÇÉ=Å~Ç~=ìã
Ççë=é~êßãÉíêçë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç=Çç=ëáëíÉã~=é~ê~=~éäáJ
Å~´πÉë=ÇÉ=îçäìãÉ=èìÉ=ìë~ã=ìã=Ççë=åçîÉ=íáéçë=ÇÉ
êÉëÉêî~íµêáçë=~Ä~áñçK=sÉà~=~Ä~áñç=é~ê~=êÉÑÉêÆåÅá~=É=áåÑçêJ
ã~´©ç=åÉëíÉë=åçîÉ=íáéçë=ÇÉ=êÉëÉêî~íµêáçëK

Comprimento

Raio

Visão Lateral

Raio

Raio

Altura da Elipse

Visão Lateral

Raio

Visão Lateral

Visão Lateral

Raio

Comprimento

Comprimento

Comprimento

Largura

HORIZONTAL/ESFÉRICO

ESFÉRICO

VERTICAL/ELIPTICO

RETANGULAR

HORIZONTAL/FLAT

HORIZONTAL/ELÍPTICO

Raio

Visão Lateral

VERTICAL/ESFÉRICO

Raio

Visão do Topo

VERTICAL/FLAT

Raio

Altura do Cone
Visão do Topo

VERTICAL/CÔNICO
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2.6.6.2 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Volume e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K

Display Ação Comentário

16
Volume Setup
(continued from
previous page)

råáÇ~ÇÉë=ÇÉ=sçäìãÉ

rã~=ëÉäÉ´©ç=ÇÉ=Gallons EråáÇ~ÇÉ=ÇÉ=sçäìãÉ=é~Çê©ç=ÇÉ
Ñ•ÄêáÅ~FI=MillitetersI=LitersI=Cubic FeetI=çì=Cubic
InchesI=¨=çÑÉêÉÅáÇ~K=`~ëç=çìíê~ë=ìåáÇ~ÇÉë=ÇÉ=îçäìãÉ
ÑçêÉã=ÇÉëÉà~Ç~ëI=ìëÉ=ç=êÉÅìêëç=ÇÉ=Åìëíçãáò~ê=~=ìåáÇ~ÇÉI
Çáëéçå∞îÉä=å~=ÅçåÑáÖìê~´©ç=~î~å´~Ç~=Çç=ãÉåìK

qáéç=Çç=oÉëÉêî~íµêáç

pÉäÉÅáçåÉ=Vertical/Flat Eé~Çê©ç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~FI
Vertical/Ellip.I=Vertical/SphereI=Vertical/ConicalI
Custom TableI=RectangularI=Horizontal/FlatI=Horiz./EllipKI
Horiz./SphereI=Spherical çê=Custom Table EsÉà~=∞íÉã=NTFK

aáãÉåëπÉë=Çç
oÉëÉêî~íµêáç

aÉéÉÇÉåÇç=Çç=íáéç=ÇÉ=êÉëÉêî~íµêáç=ëÉäÉÅáçå~ÇçI=~ë=íÉä~ë
ëÉÖìáåíÉë=éÉêãáíÉã=áåëÉêáê=~ë=ÇáãÉåëπÉë=Çç=êÉëÉêî~íµêáçK

Radius ¨ìë~Çç=é~ê~=íçÇçë=çë=íáéçë=ÇÉ=êÉëÉêî~íµêáçI=Åçã
ÉñÅÉëë©ç=é~ê~=êÉëÉêî~íµêáçë=êÉí~åÖìä~êÉëK

Ellipse Height ëµ=é~ê~=êÉëÉêî~íµêáçë=îÉêíáÅ~áë=É=Éä∞éíáÅçë

Conical Height ëµ=é~ê~=êÉëÉêî~íµêáçë=sÉêíáÅ~áë=É=Å∑åáÅçëK

Width ëµ=é~ê~=êÉëÉêî~íµêáçë=êÉí~åÖìä~êÉëK

Length ëµ=ìë~Çç=é~ê~=êÉëÉêî~íµêáçë=êÉí~åÖìä~êÉë=É=çìíJ
êçë=êÉëÉêî~íµêáçë=Üçêáòçåí~áëK

Ellipse End ëµ=é~ê~=oÉëÉêî~íµêáçë=Üçêáòçåí~áë=É=Éä∞éíáÅçëK

17
Volume

Custom Table

fåëáê~=çë=Ç~Ççë=é~ê~=~=q~ÄÉä~
`ìëíçãáò•îÉä

lë=éçåíçë=Ç~=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉä=éçÇÉã=ëÉê=ìã~
êÉä~´©ç=Linear EÉã=äáåÜ~=êÉí~=ÉåíêÉ=çë=éçåíçë=~Çà~ÅÉåíÉëF
çì=Spline EéçÇÉ=ëÉê=ìã~=äáåÜ~=Åìêî~=ÉåíêÉ=éçåíçëFK

qáéç=ÇÉ=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉä
lë=éçåíçë=Ç~=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉä=éçÇÉã=ëÉê=ÇÉ=ìã~
êÉä~´©ç=Linear EÉã=äáåÜ~=êÉí~=ÉåíêÉ=çë=éçåíçë=~Çà~ÅÉåíÉëF
çì=Spline EéçÇÉ=ëÉê=ìã~=äáåÜ~=Åìêî~=ÉåíêÉ=éçåíçëFK

s~äçêÉë=Ç~=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉä

rã=ã•ñáãç=ÇÉ=OM=éçåíçë=éçÇÉã=ëÉê=ìë~Ççë=å~=ÅçåJ
ëíêì´©ç=ÇÉ=ìã~=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉäK=`~Ç~=é~ê=ÇÉ=î~äJ
çêÉë=î©ç=íÉê=ìã=å∞îÉä=E~äíìê~F=å~ë=ìåáÇ~ÇÉë=ÉëÅçäÜáÇ~ë=å~
íÉä~=Ç~ë=ìåáÇ~ÇÉë=Çç=k∞îÉäI=É=ç=îçäìãÉ=~ëëçÅá~Çç=é~ê~=ç
êÉëéÉÅíáîç=éçåíç=ÇÉ=å∞îÉäK=lë=î~äçêÉë=éêÉÅáë~ã=ëÉê=ÇÉ
Ñçêã~=èìÉ=Å~Ç~=é~ê=ÇÉ=î~äçêÉë=ëÉà~ã=ã~áçê=èìÉ=ç=é~ê
ÇÉ=å∞îÉäLîçäìãÉ=~åíÉêáçêK=l=∫äíáãç=é~ê=ÇÉ=î~äçêÉë=ÇÉîÉ=íÉê
ç=ã~áë=~äíç=î~äçê=ÇÉ=å∞îÉä=Eåçêã~äãÉåíÉ=ç=î~äçê=ÇÉ=o~åÖÉF
É=ç=îçäìãÉ=~ëëçÅá~Çç=Åçã=ç=å∞îÉä=Çç=êÉëÉêî~íµêáçK

P2

P1

LINEAR
SPLINE

P1 P2
P3

P4

P5
P6
P7

P8
P9

Ponto de
Transição

Use onde as paredes não são perpendicular a base.

Concentre no mínimo dois pontos no início (P1) 

e fim (P9); e três pontos em ambos os lados dos 
pontos de transição.
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2.6.6.2 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Volume e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K

Display Ação Comentário

18 Dielectric
(select) fåëÉêáê=ç=î~äçê=ÇÉ=áåíÉêî~äç=aáÉä¨íêáÅç NKTJPKMX=PKMJNMKMX=NMKMJNMMKM

19 Turbulence
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=èì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ
qìêÄìäÆåÅá~=Çç=ä∞èìáÇç

kÉåÜìã~I=iÉîÉI=j¨Çá~I=mÉë~Ç~K=^ìãÉåíÉ=~=ëÉäÉ´©ç=ëÉ=ç=bÅç
Ñçê=éÉêÇáÇç=Åçã=ÑêÉèìÆåÅá~=çì=~=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅç=Ñçê=YOMK

20 Foam
(select) pÉäÉÅáçå~ê=~=èì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ=bëéìã~

kÉåÜìã~I=iÉîÉI=j¨Çá~I=mÉë~Ç~K=^ìãÉåíÉ=~=ëÉäÉ´©ç=ëÉ=ç=bÅç
Ñçê=éÉêÇáÇç=Åçã=ÑêÉèìÆåÅá~=çì=~=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅç=Ñçê=YOMK

21 Rate of Change
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=q~ñ~=ÇÉ=^äíÉê~´©ç=Çç
ä∞èìáÇç

pÉäÉÅáçåÉ=~=í~ñ~=ã•ñáã~=ÇÉ=~äíÉê~´©ç=Ç~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=Çç=å∞îÉäI
Éã=~ìãÉåíç=çì=èìÉÇ~I=Éã=éçäÉÖ~Ç~ë=EÅãFLãáåìíçX=YR=ENPFI
RJOM=ENPJRMFI=OMJSM=ERMJNRMFI=[SM=ENRMF

22 Echo Profile

mêÉëëáçåÉ=båíÉê=é~ê~W
J=oÉîÉê=íçÇçë=çë=bÅçë

J=bñÉÅìí~ê=ìã=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ
oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

J=oÉîÉê=ìã=mÉêÑáä=ÉñáëíÉåíÉ=ÇÉ
êÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅçå

NKF=jçÇç=ÇÉ= iáëí~= Çç=bÅç= J= pÉäÉÅáçåÉ= êÉîÉê= ~=aáëíßåÅá~= çì
k∞îÉä=Ççë=ÉÅçë
OKF=oÉîÉà~=íçÇçë=çë=ÉÅçë=ìíáäáò~åÇç=~ë=ëÉí~ë=m~ê~=`áã~Lm~ê~
_~áñçX=äáëí~Ççë=Éã=k∞îÉä=ÇÉëÅÉåÇÉåíÉ
PKF=m~ê~=ÉñÉÅìí~ê=ìã=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç
~KF=pÉäÉÅáçåÉ=ç=bÅç=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉ=~ç=å∞îÉä=ÇÉ=ä∞èìáÇç=êÉ~ä
ÄKF=mêÉëëáçåÉ=bkqbo=É=ÅçåÑáêãÉ=ëÉ=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉñÉÅìí~Çç=ìã
åçîç= mÉêÑáä= ÇÉ= oÉàÉá´©ç= ÇÉ= bÅçK= pÉ= åÉÅÉëë•êáçI= éêÉëëáçåÉ
bp`^mb=é~ê~=ë~áê=~=èì~äèìÉê=ãçãÉåíçK
l_pbos^†ÎbpW
J=^=obgbf†Íl=al=b`l=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉñÉÅìí~Ç~=Åçã=ç=î~ëç=î~òáç
çì=èì~ëÉ=î~òáç=èì~åÇç=íçÇçë=çë=~äîçë=ÑçêÉã=Éñéçëíçë
J= bñÉÅìíÉ= åçî~ãÉåíÉ= ÉëíÉ= éêçÅÉÇáãÉåíç= ëÉ= ~= Å~äáÄê~´©ç
áåáÅá~ä=Ñçê=ÑÉáí~=Åçã=ä∞èìáÇç=ëìÑáÅáÉåíÉ=åç=î~ëç
J= l= éÉêÑáä= ÇÉ= oÉàÉá´©ç= Çç= bÅç= ëÉê•= ÇÉë~íáî~Çç= É= ÉëíÉ
éêçÅÉÇáãÉåíç= ÇÉîÉ= ëÉê= ÉñÉÅìí~Çç= åçî~ãÉåíÉ= ëÉ= çë
ëÉÖìáåíÉë= é~êßãÉíêçë= ÑçêÉã= ãçÇáÑáÅ~ÇçëW
abpil`^jbkql= al= pbkploI= ^iqro^= al= q̂ knrbI
afpqšk`f^=ab=_ilnrbflI=afbi°qof`lI= qro_riŽk`f^I
bpmrj^
J=^=ãÉåë~ÖÉã=oÉàbÅç=fåî•äáÇ~=ëÉê•=ÉñáÄáÇ~=ëÉ=ÉëíÉ=~äÖçêáíãç
Ñçê=abp q̂fs^al=ÇÉîáÇç=~=ìã~=~äíÉê~´©ç=åç==é~êßãÉíêçK

QKF=båíÉê=iÉîÉä=J=ìëÉ=Éëí~=Éåíê~Ç~=é~ê~=ÇáÖáí~ê=ã~åì~äãÉåíÉ=ç
î~äçê=ÅçêêÉíç=Çç=å∞îÉä

jÉåë~ÖÉåë=ÇÉ=ÉêêçW
"Echo too Close" fåÇáÅ~=èìÉ=ç= äáèìáÇç=Éëí~=ãìáíç=éÉêíç=Ç~
~åíÉå~K=
l= äáèìáÇç= å©ç= ÇÉîÉ= ÅÜÉÖ~ê= ~=ãÉåçë= èìÉ= PMÒ= E= TRMããF= Ç~
~åíÉå~K

"Echo too Strong" fåÇáÅ~=ìã=ÉÅç=ãìáíç=ÑçêíÉ=Éëí~=ëÉåÇç
êÉàÉáí~ÇçK
~KF=`çåÑáêã~ê=èìÉ=å©ç=¨=ç=å∞îÉä=êÉ~ä=Çç=äáèìáÇç
ÄKF=dáêÉ=ç=ëÉåëçê=é~ê~=ãáåáãáò~ê=~=ÉÅç

RKF=p~äîç=ç=éÉêÑáä=ÇÉ=êÉàÉá´©ç=Çç=ÉÅç
~KF=p~äî~ê=çì=å©ç=ë~äî~ê=ìã=éÉêÑáä
ÄKF=oÉîáë~ê=é~ê~=ìã=éÉêÑáä=ÉñáëíÉåíÉ
ÅKF=oÉîáë©ç=Çç=î~äçê=ÇÉ=å∞îÉä=çåÇÉ=ç=éÉêÑáä=ÉñáëíÉåíÉ=Ñçá=ÉñÉJ
Åìí~ÇçK

23 Loop Control
(select) pÉäÉÅáçåÉ=ç=ãçÇç=éL=`çåíêçäÉ=ÇÉ=`áêÅìáíç pÉäÉÅáçåÉ=k∞îÉä=çì=sçäìãÉ

24 4 mA Set Point
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=Çç=
éçåíç=ÇÉ=Q=ã^

aìê~åíÉ=~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=ç=î~äçê=ÇÉ=ã^=ëÉê•=Ñáñ~Çç=Éã
ìã=äáãáíÉ=ÇÉÑáåáÇç=éÉäç=î~äçê=Çç=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä=EÅçåJ
ëìäíÉ=ç=áíÉã=NRFK

25 20 mA Set Point
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=
Çç=éçåíç=ÇÉ=OM=ã^

aìê~åíÉ=~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=ç=î~äçê=ÇÉ=ã^=ëÉê•=Ñáñ~Çç=Éã
ìã=äáãáíÉ=ÇÉÑáåáÇç=éÉäç=î~äçê=Ç~=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç=EÅçåJ
ëìäíÉ=ç=áíÉã=NQFK
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2.6.6.2 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Volume e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K

Display Ação Comentário

26 Damping
(xx sec)

fåëÉêáê=ç=Ñ~íçê=ÇÉ=
a~ãéáåÖ

l=Ñ~íçê=ÇÉ=Ç~ãéáåÖ=EMJQRF=éçÇÉê•=ëÉê=~ÇáÅáçå~Çç=é~ê~=ÇÉëçÄëíêìáê=ìã=Çáëéä~ó
ÉLçì=êÉëìäí~Çç=Åçã=áåíÉêÑÉêÆåÅá~ë=ÇÉîáÇç=¶=íìêÄìäÆåÅá~K

27 System Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=ç=î~äçê=ÇÉ=
c~äÜ~ë=Çç=páëíÉã~

pÉäÉÅáçå~ê=PIS=ã^I=OO=ã^=çì=j^kqbo=E∫äíáãç=î~äçêFK

28 Echo Loss Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=ç=î~äçê=ÇÉ=
c~äÜ~=ÇÉ=mÉêÇ~=ÇÉ=bÅç

pÉäÉÅáçå~ê=PIS=ã^I=OO=ã^=çì=j^kqbo=E∫äíáãç=î~äçêFK

29 Echo Loss Delay
(xxx sec)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=Çç
^íê~ëç=

ÇÉ=mÉêÇ~=ÇÉ=bÅç

pÉäÉÅáçåÉ=ìã=î~äçê=ÇÉ=MJNMMMX=ç=é~Çê©ç=¨=PM

30 Safe Zone Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=c~äÜ~=
å~=wçå~=pÉÖìê~

^=wçå~=pÉÖìê~=¨=ìã~=•êÉ~=ÇÉÑáåáÇ~=éÉäç=ìëì•êáç=~Ä~áñç=Ç~=aáëíßåÅá~=ÇÉ
_äçèìÉáçK=`çåÑáÖìêÉ=Éëí~=c~äÜ~I=ëÉ=åÉÅÉëë•êáçI=é~ê~=Ö~ê~åíáê=äÉáíìê~ë=ëÉÖìê~ë=É
ÇÉ=~äíç=å∞îÉä=Éã=~éäáÅ~´πÉë=áãéçêí~åíÉëK=^ë=çé´πÉë=ë©ç=PIS=ã^I=OO=ã^I
båÖ~íÉ=PIS=çì=båÖ~íÉ=OOK=`~ëç=çë=Ççáë=∫äíáãçë=ëÉà~ã=ÉëÅçäÜáÇçëI=~=ÅçêêÉåíÉ
Çç=ÅáêÅìáíç=éÉêã~åÉÅÉê•=Éã=~ä~êãÉ=~í¨=èìÉ=ëÉà~=äáãé~=éÉäç=ÅäáÉåíÉ=Éã=ìã
båÖ~íÉ=pw=~Ä~áñç=EÅçåëìäíÉ=ç=áíÉã=POF

31 Safe Zone Height
(xx.x units)

fåëÉêáê=~=aáëíßåÅá~=
Ç~=wçå~=pÉÖìê~

fåëáê~=ìã=î~äçê=ÇÉ=ÇáëíßåÅá~=èìÉ=Åêá~=ìã~=òçå~=~Ä~áñç=Ç~=aáëíßåÅá~=ÇÉ
_äçèìÉáçK=kÉëíÉ=éçåíç=~=ìåáÇ~ÇÉ=áê•=áåÑçêã~ê=ìã~=c~äÜ~=ÇÉ=wçå~=ÇÉ
pÉÖìê~å´~=EÅçåëìäíÉ=ç=áíÉã=PMF=ëÉ=ç=å∞îÉä=ëìÄáê=é~ê~=Éëí~=•êÉ~K

32 Safe Zone Alarm
(Reset)

iáãé~=ç=^ä~êãÉ=
ÇÉ=wçå~=pÉÖìê~

aÉëÑ~´~=ç=~ä~êãÉ=Ç~=wçå~=pÉÖìê~=Åçã=ÉåÖ~íÉK

33 Trim Level
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ìã=î~äçê=ÇÉ=
k∞îÉä=ÇÉ=^àìëíÉ

l=k∞îÉä=ÇÉ=^àìëíÉ=¨=ìã=î~äçê=ÇÉ=ÇÉëäçÅ~ãÉåíç=èìÉ=ëÉê•=ìíáäáò~Çç=é~ê~=Ñçê´~ê
ç=êÉëìäí~Çç=ÇÉ=ìã=k∞îÉä=~ÇÉèì~Çç=Çç=íê~åëãáëëçêK=bëíÉ=éêçÅÉÇáãÉåíç=ÇÉîÉ
ëÉê=ìíáäáò~Çç=ëçãÉåíÉ=~éµë=~=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ=É=ç=aÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçê
íáîÉêÉã=ëáÇç=ÅçåÑáêã~Ççë=Åçãç=ÅçêêÉíçëK=JOQ=~=HOQ=éçäÉÖ~Ç~ë=EJSN=~=HSN
ÅãFK

34 Stillwell I.D.
(xx.x units)

fåëÉêáê=ç=aáßãÉíêç=
fåíÉêåç=Çç=qìÄç

m~ê~=ãÉÇá´©ç=Éã=ìã=ëíáääïÉää=EíìÄç=ÇÉ=Å~äã~=çì=ëí~åÇJéáéÉFK=fåëáê~=ìã=î~äçê
é~ê~=ç=ÇáßãÉíêç=áåíÉêåç=Çç=íìÄç=E~íì~äãÉåíÉ=ëçãÉåíÉ=OÒ=ERM=ããF=¨=~ÅÉáí•îÉäFK
l=áåíÉêî~äç=Ççë=î~äçêÉë=MI=PJOM=éçäÉÖ~Ç~ë=EMI=QMJRMM=ããFK=l=î~äçê=ÇÉîÉ=ëÉê
ÇÉáñ~Çç=Åçãç=M=ëÉ=å©ç=ÜçìîÉê=ëíáääïÉääLíìÄçë=êÉíçëK

35 Trim 4 mA
^àìëí~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=

Q=ã^
`çêêáÖÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=ë~∞Ç~K=pÉ=ç=êÉëìäí~Çç=å©ç=Ñçê=áÖì~ä=~=QIMM=ã^I
~àìëíÉ=ç=î~äçê=åç=Çáëéä~ó=~í¨=èìÉ=ç=ãìäí∞ãÉíêç=äÉá~=ÉëíÉ=î~äçêK=bëíÉ=éêçÅÉÇáJ
ãÉåíç=å©ç=ëÉ=ÇÉëíáå~=~=ÅçåÑáÖìê~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=Qã^=EÅçåëìäíÉ==ç=áíÉã=OQFK

36 Trim 20 mA
^àìëí~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=OM

ã^
`çêêáÖÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=ë~∞Ç~K=pÉ=ç=êÉëìäí~Çç=å©ç=Ñçê=áÖì~ä=~=OMIMM=ã^I
~àìëíÉ=ç=î~äçê=åç=Çáëéä~ó=~í¨=èìÉ=ç=ãìäí∞ãÉíêç=äÉá~=ÉëíÉ=î~äçêK=bëíÉ=éêçÅÉÇáJ
ãÉåíç=å©ç=ëÉ=ÇÉëíáå~=~=ÅçåÑáÖìê~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=OMã^=EÅçåëìäíÉ==ç=áíÉã=ORFK

37 Test 4–20 Loop
(xx.xx mA)

båíêÉ=Åçã=ç=î~äçê
ÇÉëÉà~Çç=é~ê~=ë~∞Ç~

Éã=ã^

bëí~=íÉä~=éçëëìá=Çì~ë=Ñìå´πÉëW
NKF=`~äáÄê~ê=`áêÅìáíçW=fåëáê~=ìã=î~äçê=ÇÉ=ë~∞Ç~=Éã=ã^=é~ê~=Éåîá~ê=ìã~=ÅçêJ

êÉåíÉ=Åçåëí~åíÉK=^=ÅçêêÉåíÉ=~íì~ä=êÉíçêå~ê•=~ç=ë~áê=Ç~=íÉä~
OKF=sÉêáÑáèìÉ=ëÉ=Ü•=~=îçäí~ÖÉã=ëìÑáÅáÉåíÉ=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=]OMã^W
~KF=iÉîÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=é~ê~=QIMM=ã^
ÄKF=iÉîÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=é~ê~=[NM=ã^
ÅKF=mêÉëëáçåÉ=bkqX=ëÉê•=ÉñáÄáÇ~=~=äáåÜ~=ëìéÉêáçê=Çç=Çáëéä~ó
J=E\\\\F=ëÉ=êÉ~äáò~Çç=ÇÉ=Ñçêã~=áåÅçêêÉí~
J=ElhF=ëÉ=ç=sa`=ëìÑáÅáÉåíÉ=Ñçê=Å~äÅìä~Çç
J=E_~áñçF=ëÉ=ç=sa`=áåëìÑáÅáÉåíÉ=Ñçê=Å~äÅìä~Çç

ÇKF=^=äáåÜ~=áåÑÉêáçê=Çç=Çáëéä~ó=ÉñáÄáê•=~=îçäí~ÖÉã=Çç=ÅáêÅìáíç=Å~äÅìä~Ç~=~
OM=ã^

38 Hart Poll Addr
(xx)

pÉäÉÅáçåÉ=ç=å∫ãÉêç=Çç
båÇÉêÉ´ç=ÇÉ

`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êí

pÉäÉÅáçåÉ=ç=å∫ãÉêç=Çç=båÇÉêÉ´ç=ÇÉ=`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êíK=pÉäÉÅáçåÉ=ìã=båÇÉêÉ´ç
ÇÉ=`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êí=EMJNRFK=fåëáê~=M=é~ê~=ìã~=∫åáÅ~=áåëí~ä~´©ç=Çç=íê~åëãáëëçêX
NJNR=é~ê~=ìã~=êÉÇÉ=ãìäíáéçåíç=e^oqK

39 New Password
(enter) fåëÉêáê=~=åçî~=pÉåÜ~

fåëáê~=ç=î~äçê=ÇÉëÉà~Çç=Ç~=pÉåÜ~=ÉåíêÉ=M=É=ORRX=l=Z=åÉåÜìã~=ëÉåÜ~K=aìê~åíÉ
~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=¨=ÉñáÄáÇ~=~=ëÉåÜ~=ÅêáéíçÖê~Ñ~Ç~K=`çåëìäíÉ=~=Ñ•ÄêáÅ~=é~ê~
ÇÉÅêáéíçÖê~Ñ~ê=ÉëíÉ=î~äçêI=Å~ëç=ëÉà~=åÉÅÉëë•êáçK

40 Configuration
Reset

båíê~=é~ê~=êÉëÉí~ê
~ë=ÅçåÑáÖìê~´πÉë

oÉëÉíÉ=çë=é~êßãÉíêçë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç=é~ê~=çë=î~äçêÉë=é~Çê©ç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~K
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Display Ação Comentário

41 Language
(select) pÉäÉÅáçå~ê=ç=fÇáçã~

pÉäÉÅáçåÉ=ç=fÇáçã~=èìÉ=ëÉê•=ÉñáÄáÇç=å~=íÉä~=Çç=íê~åëãáëëçêK
båÖäáëÜI=bëé~¥çäI=aÉìíëÅÜ=É=cê~å´~áëK

42 Input Local Tag
(enter) fåëÉêáê=ç=j~êÅ~Ççê=içÅ~ä l=j~êÅ~Ççê=içÅ~ä=éçÇÉ=íÉê=ìã=ã•ñáãç=ÇÉ=NO=Å~ê~ÅíÉêÉëK

43 Magnetrol S/N bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê bñáÄÉ=ç=k∫ãÉêç=ÇÉ=p¨êáÉ=Çç=j~ÖåÉíêçä=é~ê~=êÉÑÉêÆåÅá~K

44 Model R82 version bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

k∫ãÉêç=Çç=jçÇÉäç=ÇÉ=_~ëÉ=Åçã=íáéç=ÇÉ=`çãìåáÅ~´©ç=Eeq=Z
e^oqF
sÉêë©ç=É=a~í~=Çç=cáêãï~êÉ

45 Factory Params fåëÉêáê=é~ê~=ÉñáÄáê=çë
m~êßãÉíêçë=ÇÉ=c•ÄêáÅ~

fåëáê~=é~ê~=ÉñáÄáê=çë=m~êßãÉíêçë=ÇÉ=c•ÄêáÅ~K=bëí~=ëÉ´©ç=ÉñáÄÉ=OV
íÉä~ëK=^ë=íÉä~ë=ÇÉ=eáëíµêáÅç=ë©ç=ÇÉ=áãéçêíßåÅá~=é~êíáÅìä~ê=é~ê~=ç
ìëì•êáçI=à•=èìÉ=ãçëíê~ã=ìã~=äáëí~=ÇÉ=ÉîÉåíçë=ÅêçåçäµÖáÅçë=É=ÇÉ
Çá~ÖåµëíáÅçI=ëÉåÇç=çë=ã~áë=êÉÅÉåíÉë=éêáãÉáêçK

2.6.6.2 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Volume e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K
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2.6.6.3 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Vazão e Nível
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K

Display Ação Comentário

1

*Status*
*Level*
*Flow*
*Head*

*Distance*
*Echo Str xx*

*%Output*
*Loop Current*
*Local Tag*

*Totalizer R*
*Totalizer NR*

bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

bñáÄá´©ç= é~Çê©ç= Çç= íê~åëãáëëçêW= çë= î~äçêÉë= ÇÉ= pí~íìëI= k∞îÉäI
s~ò©çI= eÉ~ÇI= ÇáëíßåÅá~I= fåíÉåëáÇ~ÇÉ= Çç= bÅçI= B= oÉëìäí~ÇçI
`çêêÉåíÉ= Çç= `áêÅìáíçI= j~êÅ~Ççê= içÅ~ä= É= î~äçêÉë= qçí~äáò~ÇçêÉë
~ìãÉåí~ã= ~= Å~Ç~= O= ëÉÖìåÇçëK= qçÇ~ë= ~ë= íÉä~ë= EÉñÅÉíç= OJNNF
êÉíçêå~ê©ç= Åçãç= é~Çê©ç= é~ê~= Éëí~= íÉä~= ~éµë= R= ãáåìíçë= ÇÉ
åÉåÜìã~=íÉÅä~=éêÉëëáçå~Ç~I=çì=ëÉ=Ñçê=ÉñáÄáÇ~=ìã~=ãÉåë~ÖÉã=ÇÉ
c~äÜ~=çì=^íÉå´©çK=^=ÉñáÄá´©ç=é~Çê©ç=í~ãÄ¨ã=ÉñáÄáê•=~=c~äÜ~=ÇÉ
ã~áçê= éêáçêáÇ~ÇÉ= çì= ^äÉêí~K= pÉ= Éñáëíáê= ã~áë= ÇÉ= ìã~= c~äÜ~= çì
^äÉêí~I= ëÉê©ç= ÉñáÄáÇçë=å~= íÉä~=eáëíµêáÅç= EáíÉã=@OI=pÉ´©ç=OKSKSKQ
jÉåì=ÇÉ=c•ÄêáÅ~=Çç=qê~åëãáëëçê=o~Ç~êI=å~=m•Öáå~=QMF=Éã=çêÇÉã
ÅêçåçäµÖáÅ~K= m~ê~= ^ÇáÅáçå~ê= LoÉãçîÉê= èì~áë= áåÑçêã~´πÉë= ~= ëÉê
ÉñáÄáÇ~ë=å~=ÉñáÄá´©ç=é~Çê©çW
√=s•=é~ê~=ç=é~êßãÉíêç=ÉëéÉÅ∞ÑáÅç=Éã=èìÉëí©ç=EíÉä~ë=OJNNF
√=mêÉëëáçåÉ=båíÉê===√=bëÅçäÜ~=iáÖ~Çç=çì=aÉëäáÖ~Çç
√=mêÉëëáçåÉ=båíÉê=é~ê~=ÅçåÑáêã~ê

2 Level
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~=ãÉÇá´©ç=ÇÉ=k∞îÉä=å~=ìåáÇ~ÇÉ=ÉëÅçäÜáÇ~
ÇÉ=ãÉÇáÇ~K

3 Flow
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=qê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~=jÉÇá´©ç=ÇÉ=s~ò©ç=å~=ìåáÇ~ÇÉ=ÇÉ
ãÉÇá´©ç=ÉëÅçäÜáÇ~K=

4 Head
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

eÉ~Ç=¨=ÇÉÑáåáÇ~=Åçãç=~=ãÉÇá´©ç=ÉåíêÉ=wÉêç=ÇÉ=î~ò©ç=É=î~ò©ç
j•ñáã~K=°=ÉñáÄáÇç=å~ë=ìåáÇ~ÇÉë=ÇÉ=k∞îÉä=ëÉäÉÅáçå~Ç~ë=éÉäç
ìëì•êáçK

5 Distance
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~=ãÉÇá´©ç=ÇÉ=aáëíßåÅá~=å~=ìåáÇ~ÇÉ
ÉëÅçäÜáÇ~=ÇÉ=ãÉÇáÇ~X=~=ãÉÇá´©ç=áåÅäìá=ç=î~äçê=ÇÉ=pÉåëçê=lÑëÉí
EaÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçêFK=bëíÉ=î~äçê==éçÇÉ=å©ç=êÉéêÉëÉåí~ê=~
êÉÅ∞éêçÅ~=Çç=k∞îÉä=ëÉ=ç=å∞îÉä=Çç=ä∞èìáÇç=ÉëíáîÉê=ÇÉåíêç=Ç~
aáëíßåÅá~=ÇÉ=ÄäçèìÉáç=çì=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä=Éã=èìÉ=ç=k∞îÉä
Éëí•=êÉä~Åáçå~ÇçK

6 Echo Strength xx
xxx.x units bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=ç=k∞îÉä=É=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅç=Ç~=êÉÑäÉñ©ç=Çç
ëáå~äK=s~äçêÉë=áÇÉ~áë=ë©ç=OMJVVK

7 % Output
xx.x% bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~=ãÉÇá´©ç=ÇÉ=B=oÉëìäí~Çç=ÇÉêáî~Çç=Ç~
~ãéäáíìÇÉ=ÇÉ=OM=ã^K

8 Loop Current
xx.xx mA bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=ç=î~äçê=Ç~=`çêêÉåíÉ=Çç=`áêÅìáíç=Eã^FK

9 Local Tag
xxxxxxxxxxxx bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=íê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=~ë=áåÑçêã~´πÉë=Çç=j~êÅ~Ççê=içÅ~äK

10 Totalizer
(Resetável) bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=qê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=ç=î~äçê=~íì~ä=Çç=qçí~äáò~Ççê=oÉëÉí•îÉäK

11 Totalizer
(Não-Resetável) bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

l=qê~åëãáëëçê=ÉñáÄÉ=ç=î~äçê=~íì~ä=Çç=qçí~äáò~Ççê=k©ç=oÉëÉí•îÉäK

12 Measure Type
(select) pÉäÉÅáçå~ê=qáéç=ÇÉ=jÉÇá´©ç

pÉäÉÅáçåÉ=iiÉÉîîÉÉää====llååääóó çì=ccääççïï==CC==iiÉÉîîÉÉääII==ssççääììããÉÉ==CC==iiÉÉîîÉÉääII==ccääççïïII
ccääççïï==rrååááííëëII==ssççääììããÉÉII==ssççääììããÉÉ==rrååááííëëII==iiççççéé==`̀ççååííêêççää É=ppííêê~~ééééááååÖÖ
qq~~ÄÄääÉÉ ~é~êÉÅÉã=ëçãÉåíÉ=èì~åÇç=åÉÅÉëë•êáçK=kçíÉ=èìÉ=~ë=íÉä~ë
ÇÉ=s~ò©ç=çì=sçäìãÉ=ë©ç=ëÉäÉÅáçå~Ç~ë=é~ê~=êçí~´©ç=èì~åÇç=ç
íáéç=ÇÉ=ãÉÇá´©ç=¨=ÅçåÑáÖìê~Çç=é~ê~=ss~~òò©©çç==ÉÉ==kk∞∞îîÉÉää çì=ssççääììããÉÉ==ÉÉ
kk∞∞îîÉÉää É=¨=ÇÉëJëÉäÉÅáçå~Çç=èì~åÇç=ç=íáéç=ÇÉ=ãÉÇá´©ç=¨
ÅçåÑáÖìê~Çç=é~ê~=pçãÉåíÉ=k∞îÉäK
sÉà~=~=ëÉ´©ç=OKSKSKN=é~ê~=ç=ãÉåì=ÅçãéäÉíç=ÇÉ=sçäìãÉ=É=k∞îÉä
çì=OKSKSKP=é~ê~=ç=ãÉåì=ÅçãéäÉíç=ÇÉ=s~ò©ç=É=k∞îÉäK

13 Level Units
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=råáÇ~ÇÉë=ÇÉ
ãÉÇáÇ~

^=éçëá´©ç=ÇÉÅáã~ä=éÉêãáíáÇ~=¨=Åçåíêçä~Ç~X=èì~íêç=Å~ê~ÅíÉêÉë
ë©ç=~=äÉáíìê~=ã•ñáã~K=^=éçëá´©ç=ÇÉÅáã~ä=¨=Åçåíêçä~Ç~=éÉä~ë
råáÇ~ÇÉë=É=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ

14 Range `çäçèìÉ=ç=î~äçê=Çç=o~åÖÉ
l=o~åÖÉ=¨=ãÉÇáÇç=Çç=áåÑÉêáçê=Ççë=Ñáçë=Ç~=~åíÉå~=~í¨=ç=áåÑÉêáçê
Çç=ÉäÉãÉåíç=ÇÉ=î~ò©çK
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2.6.6.3 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Vazão e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K

Display Ação Comentário

15 Blocking Distance
(xxx.x) fåëÉêáê=~=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç

^=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç=ÇÉÑáåÉ=ìã~=•êÉ~=éêµñáã~=¶=~åíÉJ
å~=Éã=èìÉ=~ë=êÉÑäÉñπÉë=å©ç=éçÇÉã=ëÉê=ãÉÇáÇ~ë=ÇÉ
Ñçêã~=ÉÑáÅ~ò=ÇÉîáÇç=¶=îáÄê~´©ç=Ç~=~åíÉå~K=°=ãÉÇáÇ~=~
é~êíáê=Çç=éçåíç=ÇÉ=oÉÑÉêÆåÅá~=Çç=pÉåëçêK=^=ÇáëíßåÅá~
é~Çê©ç=ã∞åáã~=¨=ÇÉ=NRÒ=EPTR=ããF=Ç~=ÅçåÉñ©ç=Çç
éêçÅÉëëç=~í¨=ç=å∞îÉä=ã•ñáãçK
bëíÉåÇ~=ÉëíÉ=î~äçê=èì~åÇç=Ñçê=åÉÅÉëë•êáç=ÄäçèìÉ~ê=~ë
êÉÑäÉñπÉë=ÇÉ=çÄàÉíáîçë=éêµñáãçë=Ç~=~åíÉå~K=l=êÉëìäí~Çç
ëÉê•=çÄíáÇç=Åçã=ç=î~äçê=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉ=¶=aáëíßåÅá~=Çç
_äçèìÉáçK=k©ç=éÉêãáí~=~=Éåíê~Ç~=ÇÉ=ä∞èìáÇçë=å~=aáëíßåÅá~
ÇÉ=_äçèìÉáçI=Ç~Çç=èìÉ=éçÇÉã=êÉëìäí~ê=Éã=äÉáíìê~ë
Éêê~Ç~ëK

16 Level Offset
(xxx.x units) fåëÉêáê=ç=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä

l=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä=ÇÉÑáåÉ=ìã~=•êÉ~=å~=é~êíÉ=áåÑÉêáJ
çê=Çç=î~ëçI=Éã=èìÉ=~ë=êÉÑäÉñπÉë=å©ç=éçÇÉã=ëÉê=ãÉÇáÇ~ë
ÇÉ=Ñçêã~=ÉÑáÅ~ò=ÇÉîáÇç=~=é~êíÉë=áåÑÉêáçêÉë=áêêÉÖìä~êÉëI=ëÉêJ
éÉåíáå~ë=ÇÉ=~èìÉÅáãÉåíçëI=êÉÑäÉñπÉë=Ç~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=ÇÉ
í~åèìÉë=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ÇáÉä¨íêáÅ~ë=Ä~áñ~ëI=ÉíÅK=°=~=ÇáëJ
íßåÅá~=Ç~=é~êíÉ=áåÑÉêáçê=Çç=í~åèìÉ=~í¨=~=ãÉåçê=äÉáíìê~=ÇÉ
å∞îÉä=î•äáÇ~K=^=äÉáíìê~=ÇÉ=å∞îÉä=åìåÅ~=ëÉê•=ãÉåçê=èìÉ=ç
î~äçê=ÇÉ=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉäK

17
Flow Setup
(continued on
next page)

Head

Modelo R82

Distância de Bloqueio
15" (380 mm) min.

Vazão

Superfície Líquida
Seção “Garganta”
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Chapa do 
Vertedouro

Superfície Líquida
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Modelo R82

fåëáê~=~ë=áåÑçêã~´πÉë=ÇÉ=s~ò©ç

^=í~ÄÉä~=ëÉÖìáåíÉ=çÑÉêÉÅÉ=ìã~=ÉñéäáÅ~´©ç=ÇÉ=Å~Ç~
é~êßãÉíêç=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç=Çç=ëáëíÉã~=é~ê~=~Äêáê=ç=Åå~ä
ÇÉ=~éäáÅ~´πÉë=ÇÉ=î~ò©ç=ìë~åÇç=ìã=Ççë=ÉäÉãÉåíçë=ÇÉ
î~ò©ç=èìÉ=Éëí©ç=~êã~òÉå~Ççë=åç=Ñáêãï~êÉK=sÉà~=~Ä~áñç=É
~ë=é•Öáå~ë=VÓNN=é~ê~=áåÑçK=ÇáãÉåëáçå~áë=Ç~ë=Å~äÜ~ë=É
îÉêíÉÇçìêçëK

råáÇ~ÇÉë=ÇÉ=s~ò©ç

rã~=ëÉäÉ´©ç=ÇÉ=Gallons/Minute Eé~Çê©ç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~FI
Gallons/HourI=Mil Gallons/DayI=Liters/SecondI
Liters/MinuteI=Liters/HourI=Cubic Meter/HourI
Cubic Ft/SecondI=Cubic Ft/MinuteI=É=Cubic Ft/Hour
ë©ç=çÑÉêÉÅáÇ~ëK=e~îÉåÇç=~äÖìã~=çìíê~=ìåáÇ~ÇÉ=ÇÉ=î~ò©ç
ÇÉ=áåíÉêÉëëÉI=ç=êÉÅìêëç=ÇÉ=`ìëíçãáò~ê=råáÇ~ÇÉë=éçÇÉ
ëÉê=ìë~Çç=å~ë=`çåÑáÖìê~´πÉë=^î~å´~Ç~ë=Çç=jÉåìK

Calha (visão lateral)

Vertedouro
(visão lateral)



2.6.6.3 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Vazão e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K
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Display Ação Comentário

17

Flow Setup
(continued from
previous page)

(continued on
next page)

bäÉãÉåíç=ÇÉ=s~ò©ç

pÉäÉÅáçåÉ=ìã=Ççë=ëÉÖìáåíÉë=bäÉãÉåíçë=ÇÉ=s~ò©ç
mêáã•êáçë=èìÉ=ÉëíÉà~ã=~êã~òÉå~Ççë=åç=Ñáêãï~êÉW
Parshall `~äÜ~ë=ÇÉ=í~ã~åÜç=ÇÉ=1"I 2"I 3"I 6"I 9"I 12"I
18"I 24"I 36"I 48"I 60"I 72"I 96"I 120" and 144"K=m~äãÉêJ
_ïäë=Em~äãÉêJ_çïäìëF=Å~äÜ~ë=ÇÉ=í~ã~åÜç=ÇÉ=4"I 6"I 8"I
10"I 12"I 15", 18"I 21"I 24"I 27" É=30"K=V-notch îÉêíÉJ
Ççìêçë=ÇÉ=í~ã~åÜçë=ÇÉ=22.5°I=30°I 45°I 60°I 90° e 120°K
oÉÅí=ïáíÜ=båÇë=EsÉêíÉÇçìêç=oÉí~åÖìä~ê=Åçã=`çåíê~´πÉë
qÉêãáå~áëFI=oÉÅí=ïLç=båÇë=EsÉêíÉÇçìêç=oÉí~åÖìä~ê=ëÉã
`çåíê~´πÉë=qÉêãáå~áëFI=É=sÉêíÉÇçìêç=`áéçäÉííáK=

`çãéêáãÉåíç=Ç~=`êáëí~
E`êÉëí=iÉåÖíÜF

^=íÉä~=`êÉëí=iÉåÖíÜ ëµ=~é~êÉÅÉ=èì~åÇç=ç=bäÉãÉåíç=ÇÉ
s~ò©ç=¨=`áéçäÉííá=çì=ìã=Ççë=sÉêíÉÇçìêçë=oÉí~åÖìä~êÉëK
fåëáê~=ÉëíÉ=ÅçãéêáãÉåíç=å~ë=ìåáÇ~ÇÉë=ÇÉ=ÇÉ=å∞îÉä=ëÉäÉJ
Åáçå•îÉáë=éÉäç=ìëì•êáçK

aáëíßåÅá~=oÉÑÉêÉåÅá~ä
EoÉÑÉêÉåÅÉ=aáëíF

^=oÉÑÉêÉåÅÉ=aáëí=¨=ãÉÇáÇ~=Çç=áåÑÉêáçê=Ççë=Ñáçë=Ç~=~åíÉå~
~í¨=ç=éçåíç=òÉêç=ÇÉ=î~ò©ç=Ç~=Å~äÜ~=çì=îÉêíÉÇçìêçK=bëí~
éêÉÅáë~=ëÉê=ãÉÇáÇ~=ÇÉ=ìã~=Ñçêã~=ãìáíç=éêÉÅáë~=å~ë
ìåáÇ~ÇÉë=ÇÉ=å∞îÉä=ëÉäÉÅáçå•îÉáë=éÉäç=ìëì•êáçK=m~ê~=~äÖìåë
bäÉãÉåíçë=ÇÉ=s~ò©çI=í~ä=Åçãç=Å~äÜ~ë=m~êëÜ~ääI=~=aáëíßåÅá~
oÉÑÉêÉåÅá~ä=¨=~=ãÉëã~=Çç=î~äçê=Çç=ê~åÖÉK=sÉêíÉÇçìêçë=É
~äÖìåë=çìíêçë=bäÉãÉåíçë=ÇÉ=s~ò©ç=î©ç=íÉê=ìã~=aáëíßåÅá~
oÉÑÉêÉåÅá~ä=èìÉ=¨=ãÉåçê=èìÉ=ç==î~äçê=ÇÉ=ê~åÖÉK

eÉ~Ç=j•ñáã~
Ej~ñáãìã=eÉ~ÇF

l=j~ñáãìã=eÉ~Ç=¨=ç=î~äçê=ÇÉ=å∞îÉä=ä∞èìáÇç=ã~áë=~äíç
EeÉ~ÇF=Ç~=Å~äÜ~=çì=îÉêíÉÇçìêç=~åíÉë=Ç~=Éèì~´©ç=ÇÉ=î~ò©ç
j•ñáãç=¨=ÉñéêÉëëç=å~ë=ìåáÇ~ÇÉë=ÇÉ=å∞îÉä=ëÉäÉÅáçå•îÉáë
éÉäç=ìëì•êáçK=l=oUO=éçê=é~Çê©ç=î©á=~ç=ã~áçê=î~äçê=ÇÉ
eÉ~Ç=j•ñáãç=èìÉ=¨=éÉêãáíáÇç=é~ê~=èì~äèìÉê=Å~äÜ~=çì
îÉêíÉÇçìêçK=l=î~äçê=ÇÉ=eÉ~Ç=j•ñáãç=éçÇÉ=ëÉê=êÉîáë~ÇçI
ÇÉéÉåÇÉåÇç=Çç=î~äçê=Ç~=aáëíßåÅá~=oÉÑÉêÉåÅá~ä=çì=Ç~
éêÉÑÉêÆåÅá~=Ñáå~ä=Çç=ìëì•êáçK

j•ñáã~=s~ò©ç
^=j~ñáãìã=cäçï ¨=ìã=î~äçê=ëçãÉåíÉJäÉáíìê~=èìÉ=êÉéêÉJ
ëÉåí~=ç=î~äçê=ÇÉ=î~ò©ç=ÅçêêÉëéçåÇÉåíÉ=é~ê~=ç=î~äçê==eÉ~Ç
j•ñáãç=~ñáãìã=eÉ~Ç é~ê~=~=Å~äÜ~=çì=îÉêíÉÇçìêçK

`çêíÉ=ÇÉ=s~ò©ç=_~áñ~

l=içï=cäçï=`ìíçÑÑ EÉã=ìåáÇ~ÇÉë=ÇÉ=å∞îÉä=ëÉäÉÅáçå•îÉáë
éÉäç=ìëì•êáçF=î~á=Ñçê´~ê=ç=î~äçê=Å~äÅìä~Çç=ÇÉ=î~ò©ç=é~ê~
òÉêç=ëÉãéêÉ=èìÉ=ç=eÉ~Ç=ÉëíáîÉê=~Ä~áñç=ÇÉëíÉ=éçåíçK=bëíÉ
é~êßãÉíêç=î~á=íÉê=ìã=î~äçê=ã∞åáãç=É=é~Çê©ç=ÇÉ=òÉêçK

qçí~äáò~ÇçêÉëW=råáÇ~ÇÉë
Eqçí~äáòÉêëW=råáíëF

^=íÉä~=ÇÉ=qçí~äáòÉê=råáíë ëÅêÉÉå=¨=é~ê~=ëÉäÉ´©ç=Ç~ë
ìåáÇ~ÇÉë=é~ê~=~ãÄçë=íçí~äáò~ÇçêÉëI=êÉëÉí•îÉáë=É=å©ç
êÉëÉí•îÉáëK=pÉäÉÅáçåÉ=Gallons EìåáÇ~ÇÉ=é~Çê©ç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~FI
Mil GallonsI=LitersI=Mil LitersI=Cubic MetersI=çì=Cubic
FeetK

qçí~äáò~ÇçêÉëW=qçí~ä=ko=jìäí
Eqçí~äáòÉêëW=qçí~ä=ko=jìäíF

^=íÉä~=qçí~ä=ko=jìäí=éÉêãáíÉ=ëÉäÉ´©ç=Çç=ãìäíáéäáÅ~Ççê==~
ëÉê=ìë~Çç=é~ê~=íçí~äáò~Ççê=å©ç=êÉëÉí•îÉáëK=rã~=Ñìå´©ç=Çç
ãìäíáéäáÅ~Ççê=Çç=íçí~äáò~Ççê=¨=í~ä=èìÉ=ëÉ=~ë=ìåáÇ~ÇÉë
ÉëÅçäÜáÇ~ë=~êÉ=Ö~ääçåë=É=ç=ãìäíáéäáÅ~Ççê=Ñçê=NMMI=ç=î~äçê
íçí~äáò~Ççê=î~á=áåÅêÉãÉåí~ê=ìã~=ìåáÇ~ÇÉ=áåíÉáê~=é~ê~=Å~Ç~
NMM=Ö~ääçåëK=pÉäÉÅí=1I=10I=100I=1,000 Eé~Çê©çFI=10,000 çì
100,000K

qçí~äáò~ÇçêÉëW=qçí~äáò~Ççê=ko
Eqçí~äáòÉêëW=qçí~äáòÉê=koF

bëí~=¨=ìã~=íÉä~=ëçãÉåíÉJäÉáíìê~=èìÉ=ÉñáÄÉ=ç=î~äçê=éêÉëÉåíÉ
Çç=íçí~äáò~Ççê=å©çJêÉëÉí•îÉäK

qçí~äáò~ÇçêW=qÉãéç=qçí~ä=ko
Eqçí~äáòÉêëW=qçí~ä=ko=qáãÉF

bëí~=¨=ìã~=íÉä~=ëçãÉåíÉJäÉáíìê~=èìÉ=ÉñáÄÉ=ç=íÉãéç=ÇÉÅçêJ
êáÇç=ÇÉëÇÉ=èìÉ=ç=íçí~äáò~Ççê=å©çJêÉëÉí•îÉä=íÉã=íçí~äáò~Çç
~=î~ò©çK
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17
Flow Setup
(continued from
previous page)

qçí~äáò~ÇçêÉëW=jçÇç=qçí~ä=o
Eqçí~äáòÉêëW=qçí~ä=o=jçÇÉF

l=ãçÇç=qçí~ä=o=éÉêãáíÉ=ç=ìëì•êáç=Ü~Äáäáí~ê=É=ÇÉë~Äáäáí~ê=ç
ç=íçí~äáò~Ççê=êÉëÉí•îÉäK=l=ãçÇç=é~Çê©ç=¨=ÇÉë~Äáäáí~ÇçK

qçí~äáò~ÇçêÉëW=qçí~ä=o=jìäí
Eqçí~äáòÉêëW=qçí~ä=o=jìäíF

^=íÉä~=qçí~ä=o=jìäí éÉêãáíÉ=ëÉäÉ´©ç=Çç=ãìäíáéäáÅ~Ççê=~=ëÉê
ìë~Çç=é~ê~=íçí~äáò~Ççê=êÉëÉí•îÉäK=^=Ñìå´©ç=ÇÉ=ãìäíáéäáJ
Å~Ççê=Çç=íçí~äáò~Ççê=¨=í~ä=èìÉ=ëÉ=~ë=ìåáÇ~ÇÉë=ÉëÅçäÜáÇ~ë
ÑçêÉã=Ö~ääçåë=É=ç=ãìäíáéäáÅ~Ççê=Ñçê=NMMI=ç=î~äçê
íçí~äáò~Ççê=î~á=áåÅêÉãÉåí~ê=ìã~=ìåáÇ~ÇÉ=áåíÉáê~=ÇÉ=Å~Ç~
NMM=Ö~ääçåëK=pÉäÉÅáçåÉ=1I=10I=100I=1,000 Eé~Çê©çFI=10,000
çì=100,000K

qçí~äáò~ÇçêÉëW=qçí~äáòÉê=o
Eqçí~äáòÉêëW=qçí~äáòÉê=oF

bëí~=¨=ìã~=íÉä~=ëçãÉåíÉJäÉáíìê~=èìÉ=ÉñáÄÉ=ç=î~äçê=éêÉJ
ëÉåíÉ=Çç=íçí~äáò~Ççê=êÉëÉí•îÉäK

qçí~äáò~ÇçêÉëW=qÉãéç=Çç=qçí~äáò~Ççê=o
Eqçí~äáòÉêëW=qçí~äáòÉê=o=qáãÉF

bëí~=¨=ìã~=íÉä~=ëçãÉåíÉJäÉáíìê~=èìÉ=ÉñáÄÉ=ç=íÉãéç
ÇÉÅçêêáÇç=ÇÉëÇÉ=èìÉ ç=íçí~äáò~Ççê=êÉëÉí•îÉä=Éëí•=íçí~äáò~åÇç
~=î~ò©çK

qçí~äáò~ÇçêÉëW=qçí~äáò~Ççê=o
Eqçí~äáòÉêëW=qçí~äáòÉê=oF

^=íÉä~=qçí~äáòÉê=o=oÉëÉí éÉêãáíÉ=ç=ìëì•êáç=êÉëÉí~ê=ç=íçí~ä
ÇÉ=î~ò©ç=É=íÉãéç=ÇÉÅçêêáÇç=Çç=qçí~äáòÉê=o é~ê~=òÉêç
Eqçí~äáòÉê ko ¨=å©ç=êÉëÉí•îÉäFK=aÉëÇÉ=èìÉ=Éëí~=~´©ç=î~á
éÉêã~åÉåíÉãÉåíÉ=éÉêÇÉê=Éëí~=áåÑçêã~´©çI=ìã~=ëÉÖìåÇ~
ÅÜ~åÅÉ=¨=çÑÉêÉÅáÇ~=Åçã=ìã=^êÉ=óçì=ëìêÉ\Ò=íÉä~K

18 Flow
Generic Equation

båíêÉ=Åçã=~ë=áåÑçêã~´πÉë=ÇÉ=s~ò©ç
rë~åÇç=ìã~=Éèì~´©ç=ÖÉå¨êáÅ~

lë=Ñ~íçêÉë=dÉå¨êáÅçë=bèå=c~Åíçêë=dÉåÉêáÅ=bèì~íáçå ¨
ìã~=Éèì~´©ç=ÇÉ=î~ò©ç=åç=Ñçêã~íç=ÇÉ=n=Z=hEiJ`eFeåI
çåÇÉ=n=Z=Ñäçï=E`ì=cíLpÉÅçåÇFI=e=Z=eÉ~Ç=EcÉÉíFI=h=Z=~
Åçåëí~åíÉI=É=iI=`=É=å=ë©ç=Ñ~íçêÉë=ÇÉ=Éåíê~Ç~=Çç=ìëì•êáç
èìÉ=ÇÉéÉåÇÉã=ÇÉ=èì~ä=bäÉãÉåíç=ÇÉ=s~ò©ç=Éëí•=ëÉåÇç
ìë~ÇçK=`ÉêíáÑáèìÉJëÉ=èìÉ=~=Éèì~´©ç=ÇÉ=î~ò©çÉëí•=åç
ãÉëãç=Ñçêã~íç=ÇÉ=n=Z=hEiJ`eFeåI=É=éêçÅÉÇ~=~=áåëÉê´©ç
Ççë=î~äçêÉë=ÇÉ=hIiI`Ie=É=åK

Q = K(L-CH)Hn

rë~åÇç=çë=Ñ~íçêÉë=~Åáã~I=~=Éèì~´•ç=ëÉ=íçêå~W

n=Z=PKPP=EUJMKOeF=eNKR

l=î~äçê=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~=é~ê~=ìã=î~äçê=ÇÉ=eÉ~Ç=ÇÉ=P=é¨ë=ëÉ=íçêå~=NOUKMQ=Pés
Cúbicos/SegundoK=pÉ=ç=dmj=Ñçê=ëÉäÉÅáçå~Çç=é~ê~=råáÇ~ÇÉë=ÇÉ=s~ò©çI=~=íÉä~=jÉ~ëìêÉÇ
s~äìÉë Çç=oUO=ÉñáÄáêá~=ÉëíÉ=î~äçê=ÅçåîÉêíáÇç=é~ê~=RTIQVM=dmjK

Exemplo de Equação Genérica Eìë~åÇç=Éèì~´©ç=é~ê~=ìã=îÉêíÉÇçìêç=êÉí~åÖìä~ê=ÇÉ=UD=Åçã=`çåíê~´πÉë
qÉêãáå~áëF

n=Z=Pés Cúbicos/Seg. Åä~ëëK=î~ò©ç
i=Z=UD=E`çãéêáãÉåíç=Ç~=`êáëí~=Çç

îÉêíÉÇçìêç=Éã=é¨ëF
e=Z=s~äçê=Çç=eÉ~Ç

h=Z=PKPP=Ñçê=Pés Cúbicos/Seg ìåÇë `=Z=MKO=EÅçåëí~åíÉF å=Z=NKR=Åçãç=ìã=ÉñéçÉåíÉ

2.6.6.3 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Vazão e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K
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19 Flow
Custom Table

qáéç=ÇÉ=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉä

^=í~ÄÉä~=ëÉÖìáåíÉ=çÑÉêÉÅÉ=ìã~=ÉñéäáÅ~´©ç=ÇÉ=Å~Ç~
é~êßãÉíêç=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç=Çç=ëáëíÉã~=é~ê~=~éäáÅ~´πÉë
ÇÉ=î~ò©ç=ÇÉ=Å~å~=~ÄÉêíç=ìë~åíç=í~ÄÉä~=Åìëíçãáò•îÉäK

P1
P2

P3

P4

P5

Pontos concentrados ao longo da curva

P2

P3

P7

P10Transition
point

P1

Pontos concentrados como seguem:
A. No mínimo dois pontos no princípio (P1 e P2);
B. No mínimo dois pontos no final (P9 e P10);
C. Três pontos aproximados à média de classificação 
      de vazão (por exemplo, P3, P4, P5); e no ponto de 
      transição (P7) e pontos em ambos os lados (P6, P8). 

P5
P4

P6

P8

P9

Média de Classificação
          de Vazão

s~äçêÉë=Ç~=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉä

rã=ã•ñáãç=ÇÉ=OM=éçåíçë=éçÇÉã=ëÉê=ìë~Ççë=å~=ÅçåJ
ëíêì´©ç=Ç~=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉä=E`ìëíçã=q~ÄäÉFK=`~Ç~
é~ê=ÇÉ=î~äçêÉë=î©ç=íÉê=ìã=eÉ~Ç=E~äíìê~F=å~ë=ìåáÇ~ÇÉë
ÉëÅçäÜáÇ~ë=å~=qÉä~=Ç~ë=råáÇ~ÇÉë=ÇÉ=k∞îÉä=EiÉîÉä=råáíëFI=É
~=î~ò©ç=~ëëçÅá~Ç~=é~ê~=ç=î~äçê=Çç=eÉ~ÇK=lë=î~äçêÉë=éêÉJ
Åáë~ã=ëÉê=ãçåçí∑åáÅçë=EÉñÉãéäçI=Å~Ç~=é~ê=ÇÉ=î~äçêÉë
éêÉÅáë~ã=ëÉê=ã~áçêÉë=èìÉ=ç=é~ê=~åíÉêáçê=ÇÉ=eÉ~ÇLî~ò©çFK
l=∫äíáãç=é~ê=ÇÉ=î~äçêÉë=ÇÉîÉã=íÉê=ç=î~äçê=ÇÉ=eÉ~Ç=ã~áë
~äíç=Eåçêã~äãÉåíÉ=ç=î~äçê=j•ñáãç=ÇÉ=eÉ~ÇF=É=~=î~ò©ç
~ëëçÅá~Ç~=Åçã=~èìÉäÉ=î~äçê=ÇÉ=eÉ~ÇK

SPLINE OU LINEAR

lë=éçåíçë=Ç~=q~ÄÉä~=`ìëíçãáò•îÉä=E`ìëíçã=q~ÄäÉF
éçÇÉã=ëÉê=ìã~=êÉä~´©ç=Linear EäáåÜ~=êÉí~=ÉåíêÉ=éçåíçë
~Çà~ÅÉåíÉëF=çì=Spline EéçÇÉ=ëÉê=ìã~=äáåÜ~=Åìêî~=ÉåíêÉ
éçåíçëFK=
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lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K

Display Ação Comentário

20 Dielectric
(select)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=ÇÉ=áåíÉêî~äç=Çç
aáÉä¨íêáÅç

NKTJPKMX=PKMJNMKMX=NMKMJNMMKM

21 Turbulence
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=èì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ
qìêÄìäÆåÅá~=Çç=ä∞èìáÇç

kÉåÜìã~I=iÉîÉI=j¨Çá~I=mÉë~Ç~K=^ìãÉåíÉ=~=ëÉäÉ´©ç=ëÉ=ç
bÅç=Ñçê=éÉêÇáÇç=Åçã=ÑêÉèìÆåÅá~=çì=~=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅç
Ñçê=YOMK

22 Foam
(select) pÉäÉÅáçå~ê=~=èì~åíáÇ~ÇÉ=ÇÉ=bëéìã~

kÉåÜìã~I=iÉîÉI=j¨Çá~I=mÉë~Ç~K=^ìãÉåíÉ=~=ëÉäÉ´©ç=ëÉ=ç
bÅç=Ñçê=éÉêÇáÇç=Åçã=ÑêÉèìÆåÅá~=çì=~=fåíÉåëáÇ~ÇÉ=Çç=bÅç
Ñçê=YOMK

23 Rate of Change
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=q~ñ~=ÇÉ=^äíÉê~´©ç=Çç
ä∞èìáÇç

pÉäÉÅáçåÉ=~=í~ñ~=ã•ñáã~=ÇÉ=~äíÉê~´©ç=Ç~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=Çç
å∞îÉäI=Éã=~ìãÉåíç=çì=èìÉÇ~I=Éã=éçäÉÖ~Ç~ë=EÅãFLãáåìíçX
YR=ENPFI=RJOM=ENPJRMFI=OMJSM=ERMJNRMFI=[SM=ENRMF

24 Echo Profile

mêÉëëáçåÉ=båíÉê=é~ê~W
J=oÉîÉê=íçÇçë=çë=bÅçë

J=bñÉÅìí~ê=ìã=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ
oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

J=oÉîÉê=ìã=mÉêÑáä=ÉñáëíÉåíÉ=ÇÉ
êÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

NKF=jçÇç=ÇÉ=iáëí~=Çç=bÅç=J=pÉäÉÅáçåÉ=êÉîÉê=~=aáëíßåÅá~
çì=k∞îÉä=Ççë=ÉÅçë
OKF=oÉîÉà~=íçÇçë=çë=ÉÅçë=ìíáäáò~åÇç=~ë=ëÉí~ë=m~ê~
`áã~Lm~ê~=_~áñçX=äáëí~Ççë=Éã=k∞îÉä=ÇÉëÅÉåÇÉåíÉ
PKF=m~ê~=ÉñÉÅìí~ê=ìã=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç
~KF=pÉäÉÅáçåÉ=ç=bÅç=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉ=~ç=å∞îÉä=ÇÉ=ä∞èìáÇç
êÉ~ä
ÄKF=mêÉëëáçåÉ=bkqbo=É=ÅçåÑáêãÉ=ëÉ=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉñÉÅìí~Çç
ìã=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅçK=pÉ=åÉÅÉëë•êáçI
éêÉëëáçåÉ=bp`^mb=é~ê~=ë~áê=~=èì~äèìÉê=ãçãÉåíçK
l_pbos^†ÎbpW
J=^=obgbf†Íl=al=b`l=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉñÉÅìí~Ç~=Åçã=ç=î~ëç
î~òáç=çì=èì~ëÉ=î~òáç=èì~åÇç=íçÇçë=çë=~äîçë=ÑçêÉã
Éñéçëíçë
J=bñÉÅìíÉ=åçî~ãÉåíÉ=ÉëíÉ=éêçÅÉÇáãÉåíç=ëÉ=~=Å~äáÄê~´©ç
áåáÅá~ä=Ñçê=ÑÉáí~=Åçã=ä∞èìáÇç=ëìÑáÅáÉåíÉ=åç=î~ëç
J=l=éÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=Çç=bÅç=ëÉê•=ÇÉë~íáî~Çç=É=ÉëíÉ
éêçÅÉÇáãÉåíç=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉñÉÅìí~Çç=åçî~ãÉåíÉ=ëÉ=çë
ëÉÖìáåíÉë=é~êßãÉíêçë=ÑçêÉã=ãçÇáÑáÅ~ÇçëW
abpil`^jbkql=al=pbkploI=^iqro^=al
q̂ knrbI=afpqšk`f^=ab=_ilnrbflI=afbi°qof`lI
qro_riŽk`f^I=bpmrj^
J=^=ãÉåë~ÖÉã=oÉàbÅç=fåî•äáÇ~=ëÉê•=ÉñáÄáÇ~=ëÉ=ÉëíÉ
~äÖçêáíãç=Ñçê=abp q̂fs^al=ÇÉîáÇç=~=ìã~=~äíÉê~´©ç=åç
é~êßãÉíêçK

QKF=båíÉê=iÉîÉä=J=ìëÉ=Éëí~=Éåíê~Ç~=é~ê~=ÇáÖáí~ê=ã~åì~äJ
ãÉåíÉ=ç=î~äçê=ÅçêêÉíç=Çç=å∞îÉä

jÉåë~ÖÉåë=ÇÉ=ÉêêçW
"Echo too Close" fåÇáÅ~=èìÉ=ç=äáèìáÇç=Éëí~=ãìáíç=éÉêíç
Ç~=~åíÉå~K=
l=äáèìáÇç=å©ç=ÇÉîÉ=ÅÜÉÖ~ê=~=ãÉåçë=èìÉ=PMÒ=E=TRMããF
Ç~=~åíÉå~K

"Echo too Strong" fåÇáÅ~=ìã=ÉÅç=ãìáíç=ÑçêíÉ=Éëí~
ëÉåÇç=êÉàÉáí~ÇçK
~KF=`çåÑáêã~ê=èìÉ=å©ç=¨=ç=å∞îÉä=êÉ~ä=Çç=äáèìáÇç
ÄKF=dáêÉ=ç=ëÉåëçê=é~ê~=ãáåáãáò~ê=~=ÉÅç

RKF=p~äîç=ç=éÉêÑáä=ÇÉ=êÉàÉá´©ç=Çç=ÉÅç
~KF=p~äî~ê=çì=å©ç=ë~äî~ê=ìã=éÉêÑáä
ÄKF=oÉîáë~ê=é~ê~=ìã=éÉêÑáä=ÉñáëíÉåíÉ
ÅKF=oÉîáë©ç=Çç=î~äçê=ÇÉ=å∞îÉä=çåÇÉ=ç=éÉêÑáä=ÉñáëíÉåíÉ=Ñçá
ÉñÉÅìí~ÇçK
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25 Loop Control
(select)

pÉäÉÅáçåÉ=ãçÇç=é~ê~=`çåíêçäÉ
ÇÉ=`áêÅìáíç

pÉäÉÅáçåÉ=k∞îÉä=çì=s~ò©çK

26 4 mA Set Point
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=Çç=
éçåíç=ÇÉ=Q=ã^

aìê~åíÉ=~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=ç=î~äçê=ÇÉ=ã^=ëÉê•=Ñáñ~Çç=Éã=ìã
äáãáíÉ=ÇÉÑáåáÇç=éÉäç=î~äçê=Çç=aÉëäçÅ~ãÉåíç=ÇÉ=k∞îÉä=EÅçåëìäíÉ=ç
áíÉã=NSFK

27 20 mA Set Point
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=
Çç=éçåíç=ÇÉ=OM=ã^

aìê~åíÉ=~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=ç=î~äçê=ÇÉ=ã^=ëÉê•=Ñáñ~Çç=Éã=ìã
äáãáíÉ=ÇÉÑáåáÇç=éÉäç=î~äçê=Ç~=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáç=EÅçåëìäíÉ=ç
áíÉã=NRFK

28 Damping
(xx sec)

fåëÉêáê=ç=Ñ~íçê=ÇÉ=
a~ãéáåÖ

l=Ñ~íçê=ÇÉ=Ç~ãéáåÖ=EMJQRF=éçÇÉê•=ëÉê=~ÇáÅáçå~Çç=é~ê~=ÇÉëçÄJ
ëíêìáê=ìã=Çáëéä~ó=ÉLçì=êÉëìäí~Çç=Åçã=áåíÉêÑÉêÆåÅá~ë=ÇÉîáÇç=¶=íìêJ
ÄìäÆåÅá~K

29 System Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=ç=î~äçê=ÇÉ=
c~äÜ~ë=Çç=páëíÉã~

pÉäÉÅáçå~ê=PIS=ã^I=OO=ã^=çì=j^kqbo=E∫äíáãç=î~äçêFK

30 Echo Loss Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=ç=î~äçê=ÇÉ=
c~äÜ~=ÇÉ=mÉêÇ~=ÇÉ=bÅç

pÉäÉÅáçå~ê=PIS=ã^I=OO=ã^=çì=j^kqbo=E∫äíáãç=î~äçêFK

31 Echo Loss Delay
(xxx sec)

fåëÉêáê=ç=î~äçê=Çç=^íê~ëç=
ÇÉ=mÉêÇ~=ÇÉ=bÅç

pÉäÉÅáçåÉ=ìã=î~äçê=ÇÉ=MJNMMMX=ç=é~Çê©ç=¨=PM

32 Safe Zone Fault
(select)

pÉäÉÅáçå~ê=~=c~äÜ~=
å~=wçå~=pÉÖìê~

^=wçå~=pÉÖìê~=¨=ìã~=•êÉ~=ÇÉÑáåáÇ~=éÉäç=ìëì•êáç=~Ä~áñç=Ç~
aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáçK=`çåÑáÖìêÉ=Éëí~=c~äÜ~I=ëÉ=åÉÅÉëë•êáçI=é~ê~
Ö~ê~åíáê=äÉáíìê~ë=ëÉÖìê~ë=É=ÇÉ=~äíç=å∞îÉä=Éã=~éäáÅ~´πÉë=áãéçêJ
í~åíÉëK=^ë=çé´πÉë=ë©ç=PIS=ã^I=OO=ã^I=båÖ~íÉ=PIS=çì=båÖ~íÉ=OOK
`~ëç=çë=Ççáë=∫äíáãçë=ëÉà~ã=ÉëÅçäÜáÇçëI=~=ÅçêêÉåíÉ=Çç=ÅáêÅìáíç
éÉêã~åÉÅÉê•=Éã=~ä~êãÉ=~í¨=èìÉ=ëÉà~=äáãé~=éÉäç=ÅäáÉåíÉ=Éã=ìã
båÖ~íÉ=pw=~Ä~áñç=EÅçåëìäíÉ=ç=áíÉã=PQFK

33 Safe Zone Height
(xx.x units)

fåëÉêáê=~=aáëíßåÅá~=
Ç~=wçå~=pÉÖìê~

fåëáê~=ìã=î~äçê=ÇÉ=ÇáëíßåÅá~=èìÉ=Åêá~=ìã~=òçå~=~Ä~áñç=Ç~
aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáçK=kÉëíÉ=éçåíç=~=ìåáÇ~ÇÉ=áê•=áåÑçêã~ê=ìã~
c~äÜ~=ÇÉ=wçå~=ÇÉ=pÉÖìê~å´~=EÅçåëìäíÉ=ç=áíÉã=POF=ëÉ=ç=å∞îÉä
ëìÄáê=é~ê~=Éëí~=•êÉ~K

34 Safe Zone Alarm
(Reset)

iáãé~=ç=^ä~êãÉ=
ÇÉ=wçå~=pÉÖìê~

aÉëÑ~´~=ç=~ä~êãÉ=Ç~=wçå~=pÉÖìê~=Åçã=ÉåÖ~íÉK

35 Trim Level
(xxx.x units)

fåëÉêáê=ìã=î~äçê=ÇÉ=
k∞îÉä=ÇÉ=^àìëíÉ

l=k∞îÉä=ÇÉ=^àìëíÉ=¨=ìã=î~äçê=ÇÉ=ÇÉëäçÅ~ãÉåíç=èìÉ=ëÉê•=ìíáäáò~J
Çç=é~ê~=Ñçê´~ê=ç=êÉëìäí~Çç=ÇÉ=ìã=k∞îÉä=~ÇÉèì~Çç=Çç=íê~åëãáëJ
ëçêK=bëíÉ=éêçÅÉÇáãÉåíç=ÇÉîÉ=ëÉê=ìíáäáò~Çç=ëçãÉåíÉ=~éµë=~=^äíìê~
Çç=q~åèìÉ=É=ç=aÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçê=íáîÉêÉã=ëáÇç=ÅçåÑáêã~J
Ççë=Åçãç=ÅçêêÉíçëK=JOQ=~=HOQ=éçäÉÖ~Ç~ë=EJSN=~=HSN=ÅãFK

36 Stillwell I.D.
(xx.x units)

fåëÉêáê=ç=aáßãÉíêç=
fåíÉêåç=Çç=qìÄç

m~ê~=ãÉÇá´©ç=Éã=ìã=ëíáääïÉää=EíìÄç=ÇÉ=Å~äã~=çì=ëí~åÇJéáéÉFK
fåëáê~=ìã=î~äçê=é~ê~=ç=ÇáßãÉíêç=áåíÉêåç=Çç=íìÄç=E~íì~äãÉåíÉ
ëçãÉåíÉ=OÒ=ERM=ããF=¨=~ÅÉáí•îÉäFK=l=áåíÉêî~äç=Ççë=î~äçêÉë=MI=PJOM
éçäÉÖ~Ç~ë=EMI=QMJRMM=ããFK=l=î~äçê=ÇÉîÉ=ëÉê=ÇÉáñ~Çç=Åçãç=M=ëÉ
å©ç=ÜçìîÉê=ëíáääïÉääLíìÄçë=êÉíçëK

37 Trim 4 mA ^àìëí~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=
Q=ã^K

`çêêáÖÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=ë~∞Ç~K=pÉ=ç=êÉëìäí~Çç=å©ç=Ñçê
áÖì~ä=~=QIMM=ã^I=~àìëíÉ=ç=î~äçê=åç=Çáëéä~ó=~í¨=èìÉ=ç=ãìäí∞ãÉíêç
äÉá~=ÉëíÉ=î~äçêK=bëíÉ=éêçÅÉÇáãÉåíç=å©ç=ëÉ=ÇÉëíáå~=~=ÅçåÑáÖìê~ê=ç
éçåíç=ÇÉ=Qã^=EÅçåëìäíÉ==ç=áíÉã=OSFK

2.6.6.3 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Vazão e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K
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Display Ação Comentário

38 Trim 20 mA ^àìëí~ê=ç=éçåíç=ÇÉ=OM=ã^

`çêêáÖÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=ÇÉ=ë~∞Ç~K=pÉ=ç=êÉëìäí~Çç=å©ç=Ñçê
áÖì~ä=~=OMIMM=ã^I=~àìëíÉ=ç=î~äçê=åç=Çáëéä~ó=~í¨=èìÉ=ç=ãìäí∞ãÉíêç
äÉá~=ÉëíÉ=î~äçêK=bëíÉ=éêçÅÉÇáãÉåíç=å©ç=ëÉ=ÇÉëíáå~=~=ÅçåÑáÖìê~ê=ç
éçåíç=ÇÉ=OMã^=EÅçåëìäíÉ==ç=áíÉã=OTFK

39 Test 4–20 Loop
(xx.xx mA)

båíêÉ=Åçã=ç=î~äçê=ÇÉëÉà~Çç
é~ê~=ë~∞Ç~=Éã=ã^

bëí~=íÉä~=éçëëìá=Çì~ë=Ñìå´πÉëW
NKF=`~äáÄê~ê=`áêÅìáíçW=fåëáê~=ìã=î~äçê=ÇÉ=ë~∞Ç~=Éã=ã^=é~ê~

Éåîá~ê=ìã~=ÅçêêÉåíÉ=Åçåëí~åíÉK=^=ÅçêêÉåíÉ=~íì~ä=êÉíçêå~ê•=~ç
ë~áê=Ç~=íÉä~

OKF=sÉêáÑáèìÉ=ëÉ=Ü•=~=îçäí~ÖÉã=ëìÑáÅáÉåíÉ=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=]OMã^W
~KF=iÉîÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=é~ê~=QIMM=ã^
ÄKF=iÉîÉ=ç=î~äçê=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=é~ê~=[NM=ã^
ÅKF=mêÉëëáçåÉ=bkqX=ëÉê•=ÉñáÄáÇ~=~=äáåÜ~=ëìéÉêáçê=Çç=Çáëéä~ó
J=E\\\\F=ëÉ=êÉ~äáò~Çç=ÇÉ=Ñçêã~=áåÅçêêÉí~
J=ElhF=ëÉ=ç=sa`=ëìÑáÅáÉåíÉ=Ñçê=Å~äÅìä~Çç
J=E_~áñçF=ëÉ=ç=sa`=áåëìÑáÅáÉåíÉ=Ñçê=Å~äÅìä~Çç

ÇKF=^=äáåÜ~=áåÑÉêáçê=Çç=Çáëéä~ó=ÉñáÄáê•=~=îçäí~ÖÉã=Çç=ÅáêÅìáíç
Å~äÅìä~Ç~=~=OM=ã^

40 Hart Poll Addr
(xx)

pÉäÉÅáçåÉ=ç=å∫ãÉêç=Çç
båÇÉêÉ´ç=ÇÉ=`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êí

pÉäÉÅáçåÉ=ç=å∫ãÉêç=Çç=båÇÉêÉ´ç=ÇÉ=`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êíK=pÉäÉÅáçåÉ
ìã=båÇÉêÉ´ç=ÇÉ=`ÜÉÅ~ÖÉã=e~êí=EMJNRFK=fåëáê~=M=é~ê~=ìã~=∫åáÅ~
áåëí~ä~´©ç=Çç=íê~åëãáëëçêX=NJNR=é~ê~=ìã~=êÉÇÉ=ãìäíáéçåíç
e^oqK

41 New Password
(enter) fåëÉêáê=~=åçî~=pÉåÜ~

fåëáê~=ç=î~äçê=ÇÉëÉà~Çç=Ç~=pÉåÜ~=ÉåíêÉ=M=É=ORRX=l=Z=åÉåÜìã~
ëÉåÜ~K=aìê~åíÉ=~=çéÉê~´©ç=åçêã~äI=¨=ÉñáÄáÇ~=~=ëÉåÜ~=ÅêáéJ
íçÖê~Ñ~Ç~K=`çåëìäíÉ=~=Ñ•ÄêáÅ~=é~ê~=ÇÉÅêáéíçÖê~Ñ~ê=ÉëíÉ=î~äçêI
Å~ëç=ëÉà~=åÉÅÉëë•êáçK

42 Configuration
Reset båíê~=é~ê~=êÉëÉí~ê

~ë=ÅçåÑáÖìê~´πÉë

oÉëÉíÉ=çë=é~êßãÉíêçë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç=é~ê~=çë=î~äçêÉë=é~Çê©ç
ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~K

43 Language
(select) pÉäÉÅáçå~ê=ç=fÇáçã~

pÉäÉÅáçåÉ=ç=fÇáçã~=èìÉ=ëÉê•=ÉñáÄáÇç=å~=íÉä~=Çç=íê~åëãáëëçêK
båÖäáëÜI=bëé~¥çäI=aÉìíëÅÜ=É=cê~å´~áëK

44 Input Local Tag
(enter) fåëÉêáê=ç=j~êÅ~Ççê=içÅ~ä

l=j~êÅ~Ççê=içÅ~ä=éçÇÉ=íÉê=ìã=ã•ñáãç=ÇÉ=NO=Å~ê~ÅíÉêÉëK

45 Magnetrol S/N bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê
bñáÄÉ=ç=k∫ãÉêç=ÇÉ=p¨êáÉ=Çç=j~ÖåÉíêçä=é~ê~=êÉÑÉêÆåÅá~K

46 Model R82 version bñáÄá´©ç=Çç=qê~åëãáëëçê

k∫ãÉêç=Çç=jçÇÉäç=ÇÉ=_~ëÉ=Åçã=íáéç=ÇÉ=`çãìåáÅ~´©ç=Eeq=Z
e^oqF
sÉêë©ç=É=a~í~=Çç=cáêãï~êÉ

47 Factory Params fåëÉêáê=é~ê~=ÉñáÄáê=çë
m~êßãÉíêçë=ÇÉ=c•ÄêáÅ~

fåëáê~=é~ê~=ÉñáÄáê=çë=m~êßãÉíêçë=ÇÉ=c•ÄêáÅ~K=bëí~=ëÉ´©ç=ÉñáÄÉ=OV
íÉä~ëK=^ë=íÉä~ë=ÇÉ=eáëíµêáÅç=ë©ç=ÇÉ=áãéçêíßåÅá~=é~êíáÅìä~ê=é~ê~=ç
ìëì•êáçI=à•=èìÉ=ãçëíê~ã=ìã~=äáëí~=ÇÉ=ÉîÉåíçë=ÅêçåçäµÖáÅçë=É=ÇÉ
Çá~ÖåµëíáÅçI=ëÉåÇç=çë=ã~áë=êÉÅÉåíÉë=éêáãÉáêçK

2.6.6.3 Menu do Usuário do Transmissor tipo Radar - Vazão e Nível (cont.)
lÄëÉêî~´©çW=mêÉëëáçåÉ=~=ëÉí~=m~ê~=`áã~=R=îÉòÉë=é~ê~=~Äêáê=~=íÉä~=ÇÉ=çé´πÉë=ÇÉ=áÇáçã~K
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Display Ação Comentário

1 Factory Params
pÉäÉÅáçå~ê=båíÉê=é~ê~=êÉîÉä~ê
çë=m~êßãÉíêçë=ÇÉ=c•ÄêáÅ~X
sçäí~ê=é~ê~=ë~áê

oÉîÉê=çë=é~êßãÉíêçë=ÇÉ=c•ÄêáÅ~K

2 History

bñáÄÉ=ç=ÜáëíµêáÅç=Ç~ë=áåÑçêã~´πÉë=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç
J=^=íÉä~=éêáåÅáé~ä=ÉñáÄÉ=~=ãÉåë~ÖÉã=~íáî~
J=mêÉëëáçåÉ=båíÉê=é~ê~=ÉñáÄáê=~=äáëí~ÖÉã=ÅêçåçäµÖáÅ~=Ççë=ÉîÉåíçë
ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç
J=ríáäáòÉ=~ë=ëÉí~ë=m~ê~=`áã~Lm~ê~=_~áñç=é~ê~=îáëì~äáò~ê=~=äáëí~=ÇÉ
ÉîÉåíçë
J=mêÉëëáçåÉ=båíÉê=~ç=îáëì~äáò~ê=Éã=ÉîÉåíç=é~ê~=îÉê=~ë
áåÑçêã~´πÉë=ÇÉ=íÉãéç
J=mêÉëëáçåÉ=~ë=ëÉí~ë=m~ê~=`áã~Lm~ê~=_~áñç=é~ê~=îáëì~äáò~ê
lÅçêêáÇç=çì=aìê~´©ç
l_pbos^†ÍlW=lë=íÉãéçë=ë©ç=ãÉÇáÇçë=~=é~êíáê=Çç=ãçãÉåíç=ÇÉ
áåáÅá~äáò~´©çI=ÉñáÄáÇçë=Éã=ëÉÖìåÇçë=çì=Ç¨Åáãçë=ÇÉ=Üçê~
J=mêÉëëáçåÉ=sçäí~ê=é~ê~=ë~áê

3 Run Time bñáÄáê=ç=qÉãéç=ÇÉ=bñÉÅì´©ç bñáÄÉ=ç=íÉãéç=ÇÉÅçêêáÇç=ÇÉëÇÉ=~=áåáÅá~äáò~´©ç=ã~áë=êÉÅÉåíÉK

4 History Reset oÉëí~ìê~ê=eáëíµêáÅç
mêÉëëáçåÉ=båíÉê=é~ê~=äáãé~ê=~ë=áåÑçêã~´πÉë=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=åç
eáëíµêáÅç=É=êÉëí~ìê~ê=ç=qÉãéç=ÇÉ=bñÉÅì´©ç=é~ê~=òÉêçK

5 System Code bñáÄáê=çë=Éêêçë=Çç=
`µÇáÖç=Çç=páëíÉã~

`çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

6 Elec Temperature bñáÄáê=~=qÉãéÉê~íìê~=bä¨íêáÅ~ bñáÄÉ=~=íÉãéÉê~íìê~=~íì~ä=Ç~=éä~Å~=Çç=ÅáêÅìáíç

7 Max Temperature bñáÄáê=~=qÉãéÉê~íìê~=j•ñáã~ bñáÄÉ=~=íÉãéÉê~íìê~=ã•ñáã~=êÉÖáëíê~Ç~=Ç~=éä~Å~=Çç=ÅáêÅìáíç

8 Min Temperature bñáÄáê=~=qÉãéÉê~íìê~=j•ñáã~ bñáÄÉ=~=íÉãéÉê~íìê~=ã∞åáã~=êÉÖáëíê~Ç~=Ç~=éä~Å~=Çç=ÅáêÅìáíç

9 VDC Chk Midpoint kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

10 Antenna Mount kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

11 Echo Profile kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

12 Target Algorithm kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

13 TVG Minimum kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

14 TVG Maximum kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

15 Peak Detect Ref kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

16 Peak Detect Thresh kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

17 Min Threshold kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

18 # Run Average kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

19 # Adap Average kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

20 Scatter HiLimit kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

21 Rate HiLimit kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

22 Scatter Rate kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

23 Lvl ROC Per Min kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

24 Max ROC Per Min kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

25 Max Distance Jump kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

26 Boundary State kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

27 EmptyState Delay kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

28 NSPValue kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

29 HART Device ID kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

30 Factory Calib kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

31 Window kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

32 Target Distance kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

33 Conversion Factor kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

34 Scale Offset kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

35 System Gain kÉåÜìã~I=å©ç=~àìëí~ê `çåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=Çá~ÖåµëíáÅç=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~

2.6.6.4 Menu de Fábrica do Transmissor Tipo Radar
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2.7 Configuração Utilizando o HART®

A unidade remota HART® (Highway Addressable Remote
Transducer), como o comunicador HART, pode ser utilizada para
oferecer um link de comunicação com o transmissor Modelo R82.
Quando conectada ao circuito de controle, as mesmas leituras de
medições do sistema são exibidas no comunicador. Além disso, o
comunicador pode ser utilizado para configurar o transmissor.

Para confirmar as comunicações portáteis do HART, anexe a
unidade conforme a Seção 2.7.1. Se o comunicador exibir
GENÉRICO nas primeiras duas linhas, o portátil HART não
contém DDs (descrição do dispositivo) da corrente para o trans-
missor tipo Radar Modelo R82. Entre em contato com seu
Centro de Serviços HART local e especifique um descritor do dis-
positivo Magnetrol Modelo R82.

Vide a Tabela de Revisão HART, Seção 2.7.3.

2.7.1 Conexões

O comunicador HART pode ser operado a partir de uma localiza-
ção remota conectando-o a uma ligação remota ou diretamente ao
bloqueio do terminal no compartimento eletrônico do transmissor
Modelo R82.

O HART utiliza a técnica da tecla de frequência Bell 202 com
sinais digitais de alta frequência. É operado no circuito de 4-20
mA e requer resistência de carga de 250 Ω. É ilustrada uma
conexão comum entre o comunicador e o transmissor Modelo
R82.

2.7.2 Menu do Display

Um display comum do comunicador é de LCD, 8 linhas por 21
caracteres. Quando conectado, a linha superior de cada menu
exibe o modelo (Modelo R82) e o número de marcador ou
endereço. Geralmente, a linha inferior de cada menu é reservada
para teclas de função definidas pelo software (F1-F4). Para obter
informações detalhadas de operação, consulte o manual de
instruções fornecido com o comunicador HART.

As ramificações online do menu do transmissor Modelo R82 são
exibidas na seguinte ilustração. Abra o menu pressionando a tecla
alfanumérica 1, Configuração do Dispositivo, para exibir o menu
de segundo nível.

Versão HART Data de Lançamento HCF Compatível com o Software R82

aÉî=sOI=aa=sO ^Äêáä=OMMV sÉêë©ç=NKM~=J=NKN~

aÉî=sPI=aa=sN=======aÉòÉãÄêç=OMNM==========================sÉêë©ç=OKM~=É=éçëíÉêáçê

2.7.3 Tabela de Revisão HART do Modelo R82

Figura 28

Configuração HART
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2.7.4 Menu HART - Somente Nível

 1 Device Setup
 2 PV
 3 Level
 4 Volume
 5 Distance
 6 Echo Strength
 7 PV % Output
 8 PV Loop
 9 Diagnostics
 10 Local Tag

 1 Basic
  Configuration

 2 Advanced
  Configuration

 3 Device
  Description

 1 Trim Loop Current
 2 Local Tag
 3 New User Password
 4 Antenna Mount
 5 Factory Parameters

 1 Tag
 2 Descriptor
 3 Date
 4 Message
 5 Poll Address
 6 Magnetrol S/N
 7 Device ID
 8 Final asmbly num

 1 Measurement Type
 2 Level Units
 3 Sensor Offset
 4 Tank Top
 5 Tank Height
 6 Blocking Distance
 7 Level Offset
 8 Dielectric
 9 Turbulence
 10 Foam
 11 Rate of Change
 12 Echo Profile
 13 PV is
 14 4–20mA Setpoints
 15 Variable Selection
 16 Damping
 17 System Fault
 18 Echo Loss Fault
 19 Echo Loss Delay
 20 Safe Zone Fault
 21 Safe Zone Height
 22 Trim Level
 23 Pipe ID

 1 Level Only
 2 Volume & Level
 3 Flow & Level

 1 SV is
 2 TV is
 3 4V is

 1 Enter Password
 2 Reset Temperatures
 3 Echo Profile
 4 Target Algorithm
 5 TVG Minimum
 6 TVG Maximum
 7 Peak Detect Ref
 8 Peak Detect Thresh
 9 Min Threshold
 10 # Run Average
 11 # Adaptive Average
 12 Scatter High Limit
 13 Rate High Limit
 14 Scatter
 15 Filter Level Rate
 16 Level Velocity
 17 Max Rate
 18 Max ROC per Min
 19 Max Distance Jump
 20 Boundary Condition
  State
 21 Empty State Delay
 22 FactPar1
 23 FactPar 2
 24 NSPValue
 25 Factory Calibration

 1 4mA Set Point
 2 20ma Set Point

 1 Echo List Mode
 2 Echo 1 Location
 3 Echo 1 Strength

 18 Echo 9 Location
 19 Echo 9 Strength
 20 Enter Distance
 21 SavedEchoRejPrfl 

 1 Enter Password
 2 Window
 3 Target Distance
 4 Conversion Factor
 5 Scale Offset
 6 System Gain

 1 Echo Rejection
 2 Echo 1 Location
 3 Echo 1 Strength

 18 Echo 9 Location
 19 Echo 9 Strength
 20 Saved Distance @

 1 Refresh Echo List
 2 Location Mode
 3 Signal Units
 2 Echo 1 Location
 3 Echo 1 Strength

 18 Echo 9 Location
 19 Echo 9 Strength
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2.7.4 Menu HART - Somente Nível (cont.)

 1 Basic
  Configuration

 2 Advanced
  Configuration

 3 Device
  Description

 4 Review

 5 Date/Time/Initials

 1 Device Setup
 2 Level
 3 Volume
 4 Distance
 5 Echo Strength
 6 % Output
 7 Loop Current
 8 Diagnostics
 9 Local Tag

 1 View History
 2 Reset History

 1 Model
 2 Manufacturer
 3 Magnetrol S/N
 4 Firmware Version
 5 Tag
 6 Descriptor
 7 Date
 8 Message
 9 Final asmbly num
 10 Poll Address
 11 Local Tag
 12 Device ID
 13 Date/Time/Initials
 14 Universal rev
 15 Fld dev rev
 16 Sofware rev
 17 Num req preams
 18 Measurement Type
 19 Level Units
 20 Volume Units
 21 Sensor Offset

 22 Tank Top
 23 Tank Height
 24 Blocking Distance
 25 Level Offset
 26 Dielectric
 27 Turbulence
 28 Foam
 29 Rate of Change
 30 PV is
 31 SV is
 32 TV is
 33 4V is
 34 4 mA Set Point
 35 20 mA Set Point
 36 Damping
 37 System Fault
 38 Echo Loss Fault
 39 Echo Loss Delay
 40 Safety Zone Fault
 41 Safety Zone Height
 42 Trim Level

 43 Pipe ID
 44 4mA Trim Value
 45 20mA Trim Value
 46 Target Algorithm
 47 TVG Type
 48 TVG Maximum
 49 Peak Detect Ref
 50 Peak Detect Thresh
 51 Min Threshold
 52 # Run Average
 53 # Adapt Average
 54 Scatter High Limit
 55 Rate High Limit
 56 Max Rate
 57 Max Distance Jump
 58 Empty State Delay
 59 Window
 60 Target Distance
 61 Conversion Factor
 62 Scale Offset
 63 System Gain

 1 Present Status

 2 History

 3 Extended Diagnostics

 4 Trend Chart

 5 Echo Graph

 1 Device Status
 2 Faults
 3 Warnings

 1 DfltParmFact
 2 DfltParm Sys
 3 DfltParm Adv
 4 DfltParm I/O
 5 DfltParmHART
 6 DfltStrapTbl
 7 DfltParamTot
 8 Fault 4
 9 CnfgConflict
 10 RFBrdFailure
 11 Loop Failure
 12 Fault 3
 13 SafeZoneAlrm
 14 Echo Lost
 15 Fault 2
 16 HiVolumeAlrm
 17 HighFlowAlrm
 18 Fault 1

 1 Initializing
 2 Warning 4
 3 LowVDC@20mA
 4 Warning 3
 5 NoEchoRej
 6 EchoRejCrpt
 7 EchoRejInvl
 8 EchoRejDisable
 9 Warning 2
 10 ElecTemp Hi
 11 Elec Temp Low
 12 Rate Of Change
 13 Warning 1
 14 System Code

 1 Primary variable out of limits
 2 Non‐primary variable out of limits
 3 Primary variable analog output saturated
 4 Primary variable analog output fixed
 5 More status available
 6 Cold start
 7 Configuration changed
 8 Field device malfunction

 1 Loop Test
 2 Manual Low VDC Check
 3 Low VDC Check State
 4 Low VDC Check Voltage
 5 VDC Check Midpoint
 6 Electronics Temperature
 7 Max Temperature
 8 Min Temperature
 9 Reset Safe Zone Alarm
 10 Firmware Version
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2.7.5 Menu HART - Volume e Nível, e Volume e Vazão

 1 Device Setup
 2 PV
 3 Level
 4 Volume
 5 Distance
 6 Echo Strength
 7 PV % Output
 8 PV Loop
 9 Diagnostics
 10 Local Tag

 1 Basic
  Configuration

 2 Advanced
  Configuration

 3 Device
  Description

 1 Trim Loop Current
 2 Local Tag
 3 New User Password
 4 Antenna Mount
 5 Factory Parameters

 1 Flow Units
 2 Flow Element
 3 Reference Dist
 4 Maximum Head
 5 Maximum Flow
 6 Low Flow Cutoff
 7 Totalizers  1 Totalizer Units

 2 Total NR Mult
 3 Totalizer NR
 4 Total NR Time
 5 Total R Mode
 6 Total R Mult
 7 Totalizer R
 8 Total R Time
 9 Total R Reset

 1 Tag
 2 Descriptor
 3 Date
 4 Message
 5 Poll Address
 6 Magnetrol S/N
 7 Device ID
 8 Final asmbly num

 1 Measurement Type
 2 Level Units
 3 Sensor Offset
 4 Tank Top
 5 Tank Height
 6 Blocking Distance
 7 Level Offset
 8 Dielectric
 9 Turbulence
 10a Volume Setup
 10b Flow Setup
 11 Foam
 12 Rate of Change
 13 Echo Profile
 14 Loop Control
 15 4–20mA Setpoints
 16 Variable Selection
 17 Damping
 18 System Fault
 19 Echo Loss Fault
 20 Echo Loss Delay
 21 Safe Zone Fault
 22 Safe Zone Height
 23 Trim Level
 24 Pipe ID

 1 SV is
 2 TV is
 3 4V is

 1 Enter Password
 2 Reset Temperatures
 3 Echo Profile
 4 Target Algorithm
 5 TVG Minimum
 6 TVG Maximum
 7 Peak Detect Ref
 8 Peak Detect Thresh
 9 Min Threshold
 10 # Run Average
 11 # Adaptive Average
 12 Scatter High Limit
 13 Rate High Limit
 14 Scatter
 15 Filter Level Rate
 16 Level Velocity
 17 Max Rate
 18 Max ROC per Min
 19 Max Distance Jump
 20 Boundary Condition
  State
 21 Empty State Delay
 22 FactPar1
 23 FactPar 2
 24 NSPValue
 25 Factory Calibration

 1 4mA Set Point
 2 20mA Set Point

 1 Echo List Mode
 2 Echo 1 Location
 3 Echo 1 Strength

 18 Echo 9 Location
 19 Echo 9 Strength
 20 Enter Distance
 21 SavedEchoRejPrfl 

 1 Enter Password
 2 Window
 3 Target Distance
 4 Conversion Factor
 5 Scale Offset
 6 System Gain

 1 Echo Rejection
 2 Echo 1 Location
 3 Echo 1 Strength

 18 Echo 9 Location
 19 Echo 9 Strength
 20 Saved Distance @

 1 Refresh Echo List
 2 Location Mode
 3 Signal Units
 2 Echo 1 Location
 3 Echo 1 Strength

 18 Echo 9 Location
 19 Echo 9 Strength

 1 Level Only
 2 Volume & Level
 3 Flow & Level

 1 Level
 2 Volume
 3 Flow

 1 Volume Units
 2 Vessel Type
 3 Cust Table Type
 4 Strapping Table 



 1 Basic
  Configuration

 2 Advanced
  Configuration

 3 Device
  Description

 4 Review

 5 Date/Time/Initials

 1 Device Setup
 2 Level
 3 Volume
 4 Distance
 5 Echo Strength
 6 % Output
 7 Loop Current
 8 Diagnostics
 9 Local Tag

 1 View History
 2 Reset History

 1 Model
 2 Manufacturer
 3 Magnetrol S/N
 4 Firmware Version
 5 Tag
 6 Descriptor
 7 Date
 8 Message
 9 Final asmbly num
 10 Poll Address
 11 Local Tag
 12 Device ID
 13 Date/Time/Initials
 14 Universal rev
 15 Fld dev rev
 16 Sofware rev
 17 Num req preams
 18 Measurement Type
 19 Level Units
 20 Volume Units
 21 Sensor Offset

 22 Tank Top
 23 Tank Height
 24 Blocking Distance
 25 Level Offset
 26 Dielectric
 27 Turbulence
 28 Foam
 29 Rate of Change
 30 PV is
 31 SV is
 32 TV is
 33 4V is
 34 4 mA Set Point
 35 20 mA Set Point
 36 Damping
 37 System Fault
 38 Echo Loss Fault
 39 Echo Loss Delay
 40 Safety Zone Fault
 41 Safety Zone Height
 42 Trim Level

 43 Pipe ID
 44 4mA Trim Value
 45 20mA Trim Value
 46 Target Algorithm
 47 TVG Type
 48 TVG Maximum
 49 Peak Detect Ref
 50 Peak Detect Thresh
 51 Min Threshold
 52 # Run Average
 53 # Adapt Average
 54 Scatter High Limit
 55 Rate High Limit
 56 Max Rate
 57 Max Distance Jump
 58 Empty State Delay
 59 Window
 60 Target Distance
 61 Conversion Factor
 62 Scale Offset
 63 System Gain

 1 Present Status

 2 History

 3 Extended Diagnostics

 4 Trend Chart

 5 Echo Graph

 1 Device Status
 2 Faults
 3 Warnings

 1 DfltParmFact
 2 DfltParm Sys
 3 DfltParm Adv
 4 DfltParm I/O
 5 DfltParmHART
 6 DfltStrapTbl
 7 Fault 4
 8 CnfgConflict
 9 RFBrdFailure
 10 Loop Failure
 11 Fault 3
 12 SafeZoneAlrm
 13 Echo Lost
 14 Fault 2
 15 HiVolumeAlrm
 16 Fault 1

 1 Initializing
 2 Warning 4
 3 LowVDC@20mA
 4 Warning 3
 5 NoEchoRej
 6 EchoRejCrpt
 7 EchoRejInvl
 8 EchoRejDisable
 9 Warning 2
 10 ElecTemp Hi
 11 Elec Temp Low
 12 Rate Of Change
 13 Warning 1
 14 System Code

 1 Primary variable out of limits
 2 Non‐primary variable out of limits
 3 Primary variable analog output saturated
 4 Primary variable analog output fixed
 5 More status available
 6 Cold start
 7 Configuration changed
 8 Field device malfunction

 1 Loop Test
 2 Manual Low VDC Check
 3 Low VDC Check State
 4 Low VDC Check Voltage
 5 VDC Check Midpoint
 6 Electronics Temperature
 7 Max Temperature
 8 Min Temperature
 9 Reset Safe Zone Alarm
 10 Firmware Version

2.7.5 Menu HART - Volume e Nível, e Volume e Vazão
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3.0 Informações de Referência

Esta seção apresenta uma visão geral da operação do
Transmissor de Nível Tipo Radar Modelo R82, infor-
mações sobre resolução de problemas, listagem de
aprovações de agências, listas de substituição e peças avulsas
recomendadas, bem como especificações detalhadas físicas,
funcionais e de desempenho..

3.1 Descrição

O Modelo R82 é um transmissor de nível com fiação dupla
de 24 VDC baseado no conceito de radar de emissão de
pulsos que opera a 26 GHz. A parte eletrônica é montada
em um compartimento de metal ou plástico com um
mecanismo de lançador interno inovador.

3.2 Teoria de Operação

3.2.1 Teoria de Operação

O Modelo R82 é um radar de emissão de pulsos montado
na parte superior com face para baixo que opera a 26 GHz.
Diferente dos dispositivos de pulsos reais que transmitem
uma única forma de onda aguda (tempo de levantamento
rápido) de energia de banda larga, o R82 emite pulsos cur-
tos de energia de 26 GHz e mede o tempo de trânsito do
sinal refletido fora da superfície do líquido. A distância é
calculada utilizando a equação Distância = C x Tempo de
trânsito/2, então desenvolve-se o valor do Nível dividindo
em fatores a Altura do Tanque e Deslocamento do Sensor.
O ponto exato de referência dos cálculos de distância e nível
é o Ponto de Referência do Sensor - parte inferior de uma
rosca NPT, parte superior de uma rosca BSP ou face de um
flange.

Distância = c × (tempo ÷ 2)

1 ns

500 ns

Conexão
do Processo

NPT

Conexão
do Processo

BSP
Conexão
Sanitária

Pulso

Emissão de Pulsos

Figura 29

Figura 30

Ponto de Referência do Sensor
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A medição exata do nível é extraída das reflexões de eco fal-
sas e outros ruídos de fundo através do uso de processos
sofisticados. O novo circuito R82 é extremamente econômi-
co com uso de energia, desta forma não são necessárias
ciclagens para realizar a medição eficaz. Por este motivo, o
R82 pode rastrear altas taxas de alteração que antes eram
impossíveis com os transmissores tipo radar alimentados por
circuitos.

3.2.2 Amostragem de Tempo Equivalente

A ETS, ou Amostragem de Tempo Equivalente [Equivalent
Time Sampling], é utilizada para medir a velocidade alta e
energia EM (eletromagnética) baixa. A ETS é essencial na
aplicação da tecnologia de medição do nível do Radar até o
vaso. A energia eletromagnética de alta velocidade (1 pé/nS)
é difícil de ser medida em pequenas distâncias e na res-
olução necessária na indústria do processo. A ETS captura
os sinais EM em tempo real (nanossegundos) e os reconstrui
em tempo equivalente (milissegundos), o que é muito mais
fácil de medir com a tecnologia atual.

A ETS é obtida examinando o tanque para coletar milhares
de exemplos. O evento de ida e volta em um tanque de 40
pés (12,3 m) leva somente 82 nanossegundos em tempo
real. Após ser reconstruído em tempo equivalente, mede
135 milissegundos.

Altura 
do tanque

Deslocamento do sensor + 
Altura do tanque  =

Distância da conexão do processo 
até a parte inferior do tanque

20 mA

4 mA

Ponto de referência do sensor
Deslocamento do sensor (+)

Distância 
de bloqueio

Distância

Zona segura

Altura do 
tanque

Deslocamento de nível

Menor 
valor de 
medição

Maior 
valor de 
medição

Figura 31
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3.3 Resolução de Problemas

O transmissor Modelo R82 foi criado e projetado para
operações sem problemas em uma grande variedade de
condições. Os problemas comuns do transmissor são discu-
tidos em termos de seus sintomas e ações corretivas
recomendadas.

ATENÇÃO! mÉêáÖç=ÇÉ=Éñéäçë©çK=k©ç=êÉãçî~=~ë=í~ãé~ëI=ÉñÅÉíç=ëÉ=ç
~é~êÉäÜç=Ñçá=ÇÉëäáÖ~Çç=çì=~=•êÉ~=å©ç=¨=éÉêáÖçë~K

O uso do programa incluso PACTwaretm PC é altamente
recomendado e valioso para a resolução de problemas e cali-
bração avançada. É necessário o HART RS232 ou modem
USB (adquiridos separadamente). Vide a publicação do
PACTwaretm  50-101.

Sintoma Problema Solução
^=äÉáíìê~=Çç=å∞îÉä=¨=áåíÉêJ
êçãéáÇ~=Éã=ìã~=ãÉëã~
éçëá´©ç=ÇÉåíêç=Çç=î~ëç

jìäíáéäçë=éçåíçë==Éëí•=Å~åJ
ÅÉä~åÇç=ç=Äçã=ëáå~ä=Çç=å∞îÉä

lêáÉåí~ê=ç=ä~å´~Ççê=é~ê~=êÉÇìòáê=ç=êÉÅìêëç=ÇÉ=î•êáçë=Å~ãáåÜçëX=Öáê~ê=ç=ä~å´~Ççê=NMJ
OM=Öê~ìë=ENJO=ã~êÅ~ë=ÇÉ=∞åÇáÅÉF=ÇÉ=ìã~=îÉò=~í¨=èìÉ=çë=î•êáçë=Å~ãáåÜçë=ÇÉë~J
é~êÉ´~ãK=`çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=OKQKOKP

^=äÉáíìê~=Çç=å∞îÉä=¨=íê~î~Ç~
Éã=ìã=î~äçê=áåÅçêêÉíç

l=íê~åëãáëëçê=ÉåÅçåíêçì
ìã~=êÉÑäÉñ©ç=É=~ÅêÉÇáíçì=ëÉê
ìã=ëáå~ä=ÇÉ=å∞îÉä

NK=bñáëíÉ=Éëéìã~=Åçã=ÇáÉä¨íêáÅç=~äíç=Eε[NMF\
OK=bñÉÅìíÉ=ç=éêçÅÉÇáãÉåíç=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç=Åçã=k∞îÉä=~Ä~áñç=ÇÉëíÉ=éçåíç=Eçì
Åçã=ç=í~åèìÉ=s~òáçF=é~ê~=Éäáãáå~ê=ÉÅçë=Ñ~äëçë

lë=î~äçêÉë=ÇÉ=kðsbiI=B=É
ë~∞Ç~=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉ=Éëí©ç
áåÅçêêÉíçë

a~Ççë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç
Ä•ëáÅçë=èìÉëíáçå•îÉáë

NK=sÉêáÑáèìÉ=ëÉ=íçÇçë=çë=Ç~Ççë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç=Éëí©ç=ÅçêêÉíçëK
OK=sÉêáÑáèìÉ=ç=î~äçê=Ç~=afpqšk`f^=Åçã=êÉä~´©ç=¶=ÇáëíßåÅá~=ãÉÇáÇ~=ã~åì~äãÉåíÉ

^ë=äÉáíìê~ë=ÇÉ=kðsbi=ë©ç
êÉéÉíáÇ~ë=ã~ë=ÅçåëáëíÉåíÉJ
ãÉåíÉ=~äí~ë=Eçì=Ä~áñ~ëF=Éã
êÉä~´©ç=¶ë=êÉ~áë=éçê=ìã
î~äçê=Ñáñç

lë=Ç~Ççë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç
å©ç=ë©ç=Åçãé~í∞îÉáë=Åçã=~ë
ÇáãÉåëπÉë=Çç=í~åèìÉ

NK=sÉêáÑáèìÉ=ëÉ=çë=î~äçêÉë=Ç~=^äíìê~=Çç=q~åèìÉ=É=aÉëäçÅ~ãÉåíç=Çç=pÉåëçê=ë©ç
~ÇÉèì~Ççë
OK=`çåÑáêãÉ=ç=å∞îÉä=ÉñáëíÉåíÉ=åç=î~ëçK=l=íêáã=ÇÉ=åáîÉä=éçÇÉ=ëÉê=ìíáäáò~Çç=é~ê~=ÅçêêáJ
Öáê=~=áåÇáÅ~´©çK
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åÉÅÉëë•êáç
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e^oq=éçÇÉ=Éëí~ê=Åçã=ìã
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3.3.1 Resolução de Problemas do Sistema
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3.3.2 Mensagens de Erro

O transmissor tipo Radar Modelo R82 utiliza uma hierar-
quia de 3 seções para relatar condições de diagnóstico: FAL-
HAS, AVISOS DE ATENÇÃO e INFORMAÇÕES. As
FALHAS e AVISOS DE ATENÇÃO serão exibidos na tela
Inicial quando a mensagem estiver ativa. A listagem
cronológica das mensagens pode ser visualizada na tela
HISTÓRICO..

FALHA: O nível mais alto da hierarquia de diagnósticos
que anunciam um defeito ou falha nos circuitos ou software
que impedem a medição confiável. O valor padrão da
unidade da corrente (mA) é 3,6, 22 ou MANTER, e a tela
Início será congelada, exibindo a Falha de prioridade mais
alta. Pode ser visualizada uma lista cronológica de men-
sagens na tela HISTÓRICO.

ATENÇÃO (MENSAGEM): O segundo nível na hierar-
quia de Diagnósticos que anuncia as condições não fatais
poderá afetar a medição. O aviso de Atenção de prioridade
mais alta será posicionado na tela principal (girando) quan-
do for detectado um aviso de atenção, mas não afetará a
corrente de saída. Pode ser visualizada uma lista cronológica
de mensagens na tela HISTÓRICO.

INFORMAÇÕES (MENSAGEM): O nível mais baixo na
hierarquia de condições de diagnóstico que oferecem fatores
operacionais não essenciais à medição. Pode ser visualizada
uma lista cronológica de mensagens na tela HISTÓRICO.

Circuito mA Mensagem do Display Tela Histórico (1)

Falha PISLOOLj~åíÉê páã páã

Atenção pÉã=ÉÑÉáíçë páã páã

Informações pÉã=ÉÑÉáíçë k©ç páã

EFEITOS DE CADA MENSAGEM DE DIAGNÓSTICO

(1) Também listado da tela Histórico estão as alterações de “estado”. Por exemplo,
“Nível BC”, que significa Nível de Condições Limite [Boundary Condition Level]. Esta
é uma expressão da lógica interna do transmissor.K
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Sintoma Condições Soluções

Fa
lh

as

aÑäím~êãc~Åí

jÉãµêá~=å©ç=îçä•íáä=ÅçêêçãéáÇ~

bã=Å~Ç~=áåëíßåÅá~I=ãçÇáÑáèìÉ=ìã=é~êßãÉíêç
êÉä~í~Çç=~=ãÉåë~ÖÉã=ÇÉ=Éêêç=EÇáêÉáí~FI=É=Éåí©ç
êÉëÉíÉ=åçî~ãÉåíÉ=é~ê~=ç=î~äçê=çêáÖáå~ä

aÑäím~êãc~ÅíW=`çåëìäíÉ=ç=c~ÄêáÅ~åíÉ

aÑäím~êã=póë aÑäím~êã=póëW=rkfa^abp=ab=kðsbi

aÑäím~êã=^Çî aÑäím~êã=^ÇîW=a^jmfkd

aÑäím~êã=fLl aÑäím~êã=fLlW=Q=ã^=pbq=mlfkq

aÑäím~êãe^oq aÑäím~êãe^oqW=e^oq=mlii=^aao

aÑäípíê~éqÄä aÑäípíê~é=qÄäW=N=mçåíç=ÇÉ=k∞îÉä=Éã=píê~ééáåÖ

Dflt Param Total Dflt Param Total: 1 ponto em Totalizador

c~äÜ~=oc_êÇ fåíÉêî~äç=ÇÉ=~íáîáÇ~ÇÉ=Ñçê~=ÇÉ=íçäÉêßåÅá~
√=sÉêáÑáèìÉ=ëÉ=Ü•=ÅçåÉñπÉë=ëçäí~ë=ÉåíêÉ=éä~Å~ë
√=`çåëìäíÉ=~=c•ÄêáÅ~

c~äÜ~=åç=`áêÅìáíç
^=ÅçêêÉåíÉ=êÉ~ä=ÖÉê~Ç~=åç=ÅáêÅìáíç=ÇÉ=QJOM=ã^
ÇáÑÉêÉ=ëáÖåáÑáÅ~íáî~ãÉåíÉ=E[=N=ã^F=Ç~=ÅçêêÉåíÉ
ÉëéÉê~Ç~=Çç=`áêÅìáíçK

båíêÉ=Éã=Åçåí~íç=Åçã=~=c•ÄêáÅ~

^ä~êãÉ=ÇÉ=wçå~=pÉÖìê~

l=å∞îÉä=~ìãÉåíçì=é~ê~=~=^äíìê~=pw=Çç=éçåíç=ÇÉ
aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáçK

lé´πÉë=ÇÉ=åçíáÑáÅ~´©ç=Çç=^ä~êãÉ=pwW
áF=OO=ã^W=ÅáêÅìáíç=çêáÉåí~Çç=é~ê~=OO=ã^I=~ç

é~ëëç=èìÉ=ç=å∞îÉä=ÇÉíÉÅí~Çç=éÉêã~åÉÅÉ=ÇÉåíêç
Ç~=^äíìê~=pw=Çç=éçåíç=ÇÉ=aáëíßåÅá~=ÇÉ=_äçèìÉáçK

ááF=PIS=ã^W=ÅáêÅìáíç=çêáÉåí~Çç=é~ê~=PIS=ã^
Éåèì~åíç=ç=å∞îÉä=ÇÉíÉÅí~Çç=éÉêã~åÉÅÉ=ÇÉåíêç=Ç~
^äíìê~=pw=Ç~=c~áñ~=få~íáî~

áááF=båÖ~íÉ=OO=ã^[=ÅáêÅìáíç=ã~åíáÇç=Éã=OO=ã^
~í¨=ëÉê=êÉëí~ìê~Çç=ã~åì~äãÉåíÉ

áîF=båÖ~íÉ=PIS=ã^[=ÅáêÅìáíç=ã~åíáÇç=Éã=OO
ã^=~í¨=ëÉê=êÉëí~ìê~Çç=ã~åì~äãÉåíÉ

îF=kÉåÜìãW=wçå~=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=å©ç=~íáî~Ç~
EÉëí~Çç=é~Çê©ç=Çç=^ä~êãÉ=Ç~=wçå~=ÇÉ
pÉÖìê~å´~FK

√ léÉê~´©ç=åçêã~ä

√ ^äíÉêÉ=çë=é~êßãÉíêçë=é~ê~=ãçÇáÑáÅ~ê=~ë=~´πÉë
Çç=íê~åëãáëëçê

√ k©ç=ÇÉáñÉ=èìÉ=ÉåíêÉ=ä∞èìáÇç=åÉëí~=•êÉ~

bÅç=mÉêÇáÇç
kÉåÜìã=ÉÅç=î•äáÇç=Ç~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=Çç=ä∞èìáÇç=Ñçá
êÉÅÉÄáÇç=éçê=ìã=éÉê∞çÇç=èìÉ=ÉñÅÉÇÉì=ç=^íê~ëç
ÇÉ=mÉêÇ~=ÇÉ=bÅçK

√=^ìãÉåí~ê=~=ÅçåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=qìêÄìäÆåÅá~

√=aáãáåìáê=~ë=ÅçåÑáÖìê~´πÉë=Çç=aáÉä¨íêáÅç

√=^ìãÉåí~ê=~=ÅçåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=bëéìã~

√=^ìãÉåí~ê=~=ÅçåÑáÖìê~´©ç=ÇÉ=ol`

√=^ìãÉåí~ê=ç=^íê~ëç=Çç=ilb

^ä~êãÉ=ÇÉ=sçäìãÉ=^äíç
l=å∞îÉä=ãÉÇáÇç=ÉñÅÉÇÉ=ç=áåíÉêî~äç=Ç~=í~ÄÉä~
îçäìã¨íêáÅ~=Éã=ã~áë=ÇÉ=RBK

√=^ìãÉåí~ê=~=Å~é~ÅáÇ~ÇÉ=ã•ñáã~=ÇÉ=k∞îÉä=É
sçäìãÉ=Ç~=í~ÄÉä~

√=fãéÉÇáê=èìÉ=ä∞èìáÇçë=~íáåà~ã=ÉëíÉ=å∞îÉä

^ä~êãÉ=ÇÉ=s~ò©ç=^äí~ ^=î~ò©ç=Å~äÅìä~Ç~=ÉñÅÉÇÉ=~=î~ò©ç=ã•ñáã~=Éã
ã~áë=ÇÉ=RB

jçÇáÑáèìÉ=çë=Å•äÅìäçë=Ç~=î~ò©ç=çì=éêÉîáå~=èìÉ=ç
ä∞èìáÇç=~íáåà~=ÉëíÉ=å∞îÉäK

MENSAGENS DE DIAGNÓSTICO

Continua na próxima página
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In
fo
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o

`µÇáÖç=Çç=páëíÉã~
lÅçêêÉì=ìã~=ÅçåÇá´©ç=ÇÉ=ëçÑíï~êÉ=áåÉëéÉê~Ç~
ã~ë=å©ç=Ñ~í~ä=

båíêÉ=Éã=Åçåí~íç=Åçã=~=c•ÄêáÅ~

`çåÇá´©ç=iáãáíÉ=fåáÅá~ä

k∞îÉä=`çåÇá´©ç=iáãáíÉ=

`çåÇá´©ç=iáãáíÉ==s~òá~

`çåÇá´©ç=iáãáíÉ==`ÜÉá~

_`=bÅÜçjáëë

mÉêÇ~=ÇÉ=bÅç=`çåÇá´©ç=iáãáíÉ=

oÉáåáÅá~äáò~´©ç=`çåÇá´©ç=iáãáíÉ=

bëí~Çç=ÇÉ=`çåÇá´©ç=iáãáíÉ léÉê~´©ç=åçêã~ä

kÉåÜìã=^äîç=båÅçåíê~Çç
jµÇìäç=ÇÉ=éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=ÉÅç=ÇÉíÉÅí~Çç=J
åÉåÜìã=ÉÅç=~Åáã~=Çç=äáãáíÉ

√=sÉêáÑáÅ~ê=ëÉ=~=áåëí~ä~´©ç=¨=~ÇÉèì~Ç~

√ d~ê~åíáê=~=ÅçåÑáÖìê~´©ç=~ÇÉèì~Ç~=J=ÉëéÉÅáÑáÅ~J
ãÉåíÉ=aáÉä¨íêáÅçI=qìêÄìäÆåÅá~I=bëéìã~

√ d~ê~åíáê=~=~éäáÅ~´©ç=ÅçêêÉí~=Çç=ê~Ç~ê

√ `çåëìäí~ê=~=c•ÄêáÅ~

p~äíç=ÇÉ=aáëíßåÅá~
jµÇìäç=ÇÉ=éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=ÉÅç=ÇÉíÉÅí~ÇçI
ÇÉëÅçåíáåìáÇ~ÇÉ=êÉ~ä=çì=áãáåÉåíÉ=å~=ãÉÇá´©ç=ÇÉ
ÇáëíßåÅá~

l=íê~åëãáëëçê=ÇÉíÉÅíçì=ÉÅçë=èìÉ=å©ç=åç=å∞îÉä
î•äáÇç=ÇÉ=ä∞èìáÇçI=É=éçÇÉ=ë~äí~ê=é~ê~=ìã=å∞îÉä
Éêê∑åÉç

^äîç\\
aáëíßåÅá~=~äîç=áåÅÉêí~=ÇÉîáÇç=~=Ñçêã~=çì=äçÅ~äáò~J
´©ç=~åçêã~áë

båíêÉ=Éã=Åçåí~íç=Åçã=~=c•ÄêáÅ~

eáëíµêáÅç=m~Çê©ç fåÑçêã~´©ç=Çç=eáëíµêáÅç=Ñçá=êÉëÉí~Ç~K båíêÉ=Éã=Åçåí~íç=Åçã=~=c•ÄêáÅ~

MENSAGENS DE DIAGNÓSTICO (CONT.)

Sintoma Condições Soluções
A
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e 
A
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nç

ão

fåáÅá~äáò~åÇç l=áåëíêìãÉåíç=Éëí•=ëÉ=~èìÉÅÉåÇç léÉê~´©ç=åçêã~ä

sa`=_~áñç=Éã=OM=ã^
^=äÉáíìê~=båÉêÖá~|qÉëíÉ=Éëí•=í©ç=Ä~áñ~=èìÉ=éçÇÉê•
çÅçêêÉê=èìÉÇ~=ÇÉ=ÉåÉêÖá~=Éã=î~äçêÉë=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉë
~äíçëK

√=oÉÇìòáê=~=êÉëáëíÆåÅá~=Çç=ÅáêÅìáíç

√=^ìãÉåí~ê=~=îçäí~ÖÉã=Ç~=ÑçåíÉ=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç

pÉã=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç k©ç=Ñçá=ë~äîç=ìã=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç
√=bñÉÅìí~ê=åçîç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

√=aÉëäáÖ~ê=ç=~îáëç=ÇÉ=~íÉå´©ç=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç=`êéí
bñÅÉ´©ç=ÇÉ=ãÉãµêá~=å©ç=îçä•íáä=å~=é~êíá´©ç=ÇÉ
mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

√=bñÉÅìí~ê=åçî~ãÉåíÉ=ç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

√=`çåëìäí~ê=~=c•ÄêáÅ~

oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç=fåî•äáÇ~
rã=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç=~êã~òÉå~Çç=Ñçá
áåî~äáÇ~ÇçI=ÖÉê~äãÉåíÉ=éçêèìÉ=ìã=é~êßãÉíêç
áãéçêí~åíÉ=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~´©ç=Ñçá=~äíÉê~ÇçK

bñÉÅìí~ê=åçî~ãÉåíÉ=ç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç=aÉë~íáî~Ç~ ^=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç=Ñçá=ÇÉë~íáî~Ç~
√=^íáî~ê=~=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

√=aÉëäáÖ~ê=ç=~îáëç=ÇÉ=~íÉå´©ç=Ç~=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç

oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç=fåëìÑáÅáÉåíÉ
`ìêî~=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç=Ñáå~äáò~Ç~=Åçã=bÅç=é~êJ
Åá~ä

bñÉÅìí~ê=åçî~ãÉåíÉ=ç=mÉêÑáä=ÇÉ=oÉàÉá´©ç=ÇÉ=bÅç
Éã=å∞îÉä=ã~áçê=çì=ãÉåçêI=é~ê~=Éîáí~ê=~=çÄíÉå´©ç
ÇÉ=ìã=ÉÅç=é~êÅá~ä

qÉãéÉê~íìê~=bä¨íêáÅ~=^äí~
qÉãéÉê~íìê~=Ççë=ÉäÉíê∑åáÅçë=~Åáã~=ÇÉ=UM⁄=`==åç
ãçãÉåíç

oÉÇìòáê=~=Éñéçëá´©ç=Çç=íê~åëãáëëçê=~=~äí~=íÉãJ
éÉê~íìê~=é~ê~=Éîáí~ê=Ç~åçë

qÉãéÉê~íìê~=bä¨íêáÅ~=_~áñ~
qÉãéÉê~íìê~=Ççë=ÉäÉíê∑åáÅçë=~Ä~áñç=ÇÉ=JQM⁄=`==åç
ãçãÉåíç

oÉÇìòáê=~=Éñéçëá´©ç=Çç=íê~åëãáëëçê=~=Ä~áñ~=íÉãJ
éÉê~íìê~=é~ê~=Éîáí~ê=Ç~åçë

q~ñ~=ÇÉ=^äíÉê~´©ç
q~ñ~=ÇÉ=~äíÉê~´©ç=Çç=å∞îÉä=ÉñÅÉÇÉì=~ë=ÅçåÑáÖìJ
ê~´πÉë=Çç=ìëì•êáç=é~ê~=ç=ol`K

^ìãÉåí~ê=~ë=ÅçåÑáÖìê~´πÉë=ÇÉ=q~ñ~=ÇÉ=^äíÉê~´©ç
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3.4 Aprovações de Agências

Estados Unidos oUOJROu^JMuu pÉÖìê~å´~=fåíê∞åëÉÅ~ `ä~ëëÉ=fI=aáîK=NX=dêìéçë=^I=_I=`I=C=a
qQ=]UMø`X=qáéç=QuI=fmSSLSTENFI=
båíáÇ~ÇÉ

oUOJRNu^JMuu È=éêçî~=ÇÉ=áåÅÆåÇáç=EOF `ä~ëëÉ=fI=aáîK=OX=dêìéçë=^I=_I=`I=C=a
qáéç=QuI=fmSSLST=ENF

Canadá oUOJROu^JMuu pÉÖìê~å´~=fåíê∞åëÉÅ~ `ä~ëëÉ=fI=aáîK=NX=dêìéçë=^I=_I=`I=C=a
qQ=]UMø`X=qáéç=QuI=fmSSLST=ENF
båíáÇ~ÇÉ

oUOJRNu^JMuu È=éêçî~=ÇÉ=áåÅÆåÇáç=EOF `ä~ëëÉ=fI=aáîK=OX=dêìéçë=^I=_I=`I=C=a
qQ=]UMø`X=qáéç=QuI=fmSSLST=ENF

ATEX/IEC oUOJR_u^JMuu pÉÖìê~å´~=fåíê∞åëÉÅ~=EPF=EQF bñ=II 1G Ex ia IIC T4 , @70°C
bkSMMTVJMW=OMMSLfb`=SMMTVJMWOMMT qÉãéK=^ãÄáÉåíÉW=JQMø=~í¨=HTM⁄=`

bkSMMTVJNNW=OMMTLfb`=SMMTVJNNWOMMS bñ=á~=ff`=qQ=d~

bkSMMTVJOSW=OMMTI=é~ÇêπÉë=~éäáÅ~Ççë

fb`=SMMTVJOSWOMMS

BRASIL oUOJR_u^JMuu pÉÖìê~å´~=fåíê∞åëÉÅ~=EPF=EQF Ex ia IIC T4 Ga
IP66/IP67 (1)

INMETRO/TÜV

AGÊNCIA MODELO MÉTODO DE PROTEÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA

Estas unidades foram testadas de acordo com o ETSI 
EN 302 372-1 e ETSI EN 301 489-1, e estão em 
conformidade com a Diretriz RTTE 1999/5/EC. Além disso, 
foram testadas de acordo com o EN 61326, e estão em 
conformidade com a Diretriz EMC 2004/106/EC.

APROVAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Parâmetros da Entidade IEC/ATEX

Região Agencia Frequência

rp c``

OS=deò`~å~Ç~ f`

bìêçéÉ oqqb

sáLrá OUKQ=sa` OU=sa`

äá VQ=ã^ NOM=ã^

má MKST=ï MKUQ=ï

`á RKR=åc

iá PTM=µe

Model R82

pfi N=Åçãç=NççN

qáéç=Çç=fåëíêìãÉåíç _

pcc UVKNB

mca~îÖ PKPQbJMQ

FITS Anual

c~äÜ~ë=mÉêáÖçë~ë=k©ç
aÉíÉÅí~Ç~ë

SU RKVSbJMQ

c~áä=a~åÖÉêçìë
aÉíÉÅíÉÇc~äÜ~ë=mÉêáÖçë~ë

aÉíÉÅí~Ç~ë
PUU PKQMbJMP

pÉÖìêç NSV NKQUbJMP

(1) A classificação Tipo 4X se aplica somente ao compartimento em
alumínio; a classificação IP67 se aplica somente ao compartimento
Lexan.

(2) Para a Divisão 2, o meio medido dentro do vaso deve ser somente não
inflamável, e o aparelho deve ser conectado somente a uma fonte de
alimentação limitada (de Classe 2), conforme definido no NEC tabela
11.

Condições especiais para o uso seguro (IEC, ATEX Ex i)

(3) Os materiais marcados como equipamentos de Categoria 1 e mon-
tados em áreas perigosas que exigem que esta categoria seja
instalada de forma que, mesmo no caso de incidentes raros, a
cobertura de alumínio não possa ser fonte de ignição por impacto
ou fricção.

(4) O transmissor deve ser instalado de forma que sejam prevenidas
descargas eletrostáticas nas partes plásticas.

SIL

Dispositivo de nível tipo radar instalado em
tanques de plástico fechado, em tanques
metálicos ou em tanques reforçados de
concreto.
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3.4.1 Esquema da Agência (FM/CSA) e Parâmetros da Entidade
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3.5 Peças

3.5.1 Peças de Reposição

Ítem Descrição Número da Peça

jµÇìäç=bäÉíê∑åáÅç==Ó OS=deò fåîµäìÅêç=Éã=~äìã∞åáç UVJVNOQJMMN
fåîµäìÅêç=Éã=iÉñ~å UVJVNOQJMMO

^åÉä=ÇÉ=îÉÇ~´©çW=fåîµäìÅêç=Éã=~äìã∞åáç sáíçå MNOJOOMNJOPT
fåîµäìÅêç=Éã=iÉñ~å _ìå~=k MNOJOSNSJOPT

fåîµäìÅêç=Éã=~äìã∞åáç dmLfp MPSJQQNMJMNM

fåîµäìÅêç=Éã=iÉñ~å dmLfp MMPJNOOSJMMP

3.5.2 Peças de Reposição Recomendadas

Descrição Part Number

jµÇìäç=ÉäÉíê∑åáÅç=J=OS=deò `çãé~êíáãÉåíç=Éã=^äìã∞åáç UVJVNOQJMMN
`çãé~êíáãÉåíç=Éã=iÉñ~å UVJVNOQJMMO

Compartimento em Alumínio Compartimento em Lexan

Figura 32

1

1

2

3
4

2

3

4

1

2
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Ω

VDC

1200

1000

28.6 V
630 Ω

@ 20 mA

36 V
1000 Ω 

800

600

400

200

0
0 10 2016

350

30 40

Uso Geral e à Prova de Explosões

Segurança Intrínseca

(350 @ 22 mA)

24

Design do Sistema

mêáåÅ∞éáç=ÇÉ=jÉÇá´©ç o~Ç~ê=ÇÉ=Éãáëë©ç=ÇÉ=éìäëçë=ÇÉ=OS=deò=ENF

Entrada

s~êá•îÉä=jÉÇáÇ~ k∞îÉäI=ÇÉíÉêãáå~Çç=éÉäç=íÉãéç=ÇÉ=îçç=ÇÉ=ìã=éìäëç=Çç=ê~Ç~ê=Çç

íê~åëãáëëçê=~í¨=~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=Çç=éêçÇìíç=É=ÇÉ=îçäí~

^ãéäáíìÇÉ NRÒ=~í¨=QM=é¨ë=EPUM=ãã=~=NOIO=ãFI=ãÉÇáÇ~=å~ë=êçëÅ~ë

Saída

qáéç ^å~äµÖáÅç Q=~=OM=ã^=Åçã=ëáå~ä=ÇáÖáí~ä=e^oq=çéÅáçå~ä

fåíÉêî~äç ^å~äµÖáÅç PIU=~=OMIR=ã^=ìíáäáò•îÉáë=Ek~ãìê=kbQPF

aáÖáí~ä M=~=VVVÒ=EM=~=VVVV=ÅãF

oÉëçäìíáçå ^å~äµÖáÅç= MKMN=ã^

aáÖáí~ä= MINÒ

oÉëáëíÆåÅá~=Çç=`áêÅìáíç dmLfpLum=J=QMM=Ω ]=OQ=sa`LOM=ã^I=PRM=Ω ]=OQ=sa`LOO=ã^

^ä~êãÉ=ÇÉ=aá~ÖåµëíáÅç ^àìëí•îÉäI=PIS=ã^I=OO=ã^I=j^kqbo

a~ãéáåÖ ^àìëí•îÉäI=MJQR

p~∞Ç~=Ç~=^åíÉå~ Y=KMN=ãt=Eã¨ÇKFI=Y=O=ãt=Eã•ñF

Interface de Usuário

qÉÅä~Çç Éåíê~Ç~=ÇÉ=Ç~Ççë=çêáÉåí~Ç~=éçê=ãÉåìëI=Åçã=Q=ÄçíπÉëI=É=ëÉÖìê~å´~=Çç=ëáëíÉã~

fåÇáÅ~´©ç Çáëéä~ó=ÇÉ=O=äáåÜ~ë=ñ=NS=Å~ê~ÅíÉêÉë

`çãìåáÅ~´©ç=aáÖáí~ä=ENF `çãé~í∞îÉä=Åçã=e^oq=sÉêë©ç=R

Energia (jÉÇáÇ~=Éã=íÉêãáå~áë=Çç=fåëíêìãÉåíçF

rëç=dÉê~äLpÉÖìê~å´~=fåíê∞åëÉÅ~ NS=~=PS=sa`

3.6 Especificações

3.6.1 Funcional - Transmissor

1 oqqbW=^éêçî~´©ç=å~=bìêçé~I=c``=É=f`W=^éêçî~´©ç=å~=^ã¨êáÅ~=Çç=kçêíÉ

Figura 33
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Compartimento 

j~íÉêá~äW _~ëÉ=É=í~ãé~=Éã=iÉñ~å∆

^äìã∞åáç=ÑìåÇáÇç=^PRSqS=EYMIOB=ÅçÄêÉF

båíê~Ç~=Çç=Å~ÄçW PLQÒ=kmqI=jOM

mêçíÉ´©ç=ÇÉ=båíê~Ç~W `çãé~êíáãÉåíç=Éã=iÉñ~åW kbj^=Sm=EfmSTLSUF=EOF

`çãé~êíáãÉåíç=Éã=^äìã∞åáçW kbj^=QuLSm=EfmSTLSUF=EOF

mÉëç=i∞èìáÇçL_êìíçW iÉñ~å=`ìêíç MKSR=hÖ=ENKQQ=iÄF

iÉñ~å=içåÖç MKVN=hÖ=EOKMM=iÄF

^äìã∞åáç=`ìêíç NKPV=hÖ=EPKMS=iÄF

^äìã∞åáç=içåÖç NKSR=hÖ=EPKSP=iÄF

aáãÉåëπÉë=dÉê~áëW iÉñ~å îáÇÉ=çë=ÉëèìÉã~ë=Ç~=é•Öáå~=RU

^äìã∞åáç îáÇÉ=çë=ÉëèìÉã~ë=Ç~=é•Öáå~=RU

Antena

^åíÉå~=Éã=Ñçêã~=ÇÉ=ÅÜáÑêÉ=áåíÉêå~ mçäáéêçéáäÉåçI=bqcb=EçéÅáçå~äF

JQM=~=HOMMc=]~íãçë=EJQM=~=VP`F

s•Åìç=Éã=OMM=éëáÖ=]=TMc=EJN=~=NPIU=Ä~êF=bqcb

pìéÉêÑ∞ÅáÉë=²ãáÇ~ë mçäáéêçéáäÉåç=çì=bqcb=EçéÅáçå~äF

Ambiente

qÉãéÉê~íìê~=ÇÉ=léÉê~´©ç JQM=~=HNTRø=c=EJQM=~=HUMø=`F

i`a JR=~=HNSMø=c=EJOM=~=HTMø=`F

qÉãéÉê~íìê~=ÇÉ=^êã~òÉå~ãÉåíç JRM=~=HNTRø=c=EJQS=~=HUMø=`F

rãáÇ~ÇÉ MJVVBI=ëÉã=ÅçåÇÉåë~´©ç

bäÉíêçã~Öå¨íáÅç ^íÉåÇÉ=~çë=êÉèìáëáíçë=Ç~=`bW=bk=RMMUNJOI=bk=RMMUOJO

mêçíÉ´©ç=Åçåíê~=pçÄêÉíÉåë©ç ^íÉåÇÉ=~çë=êÉèìáëáíçë=Ç~=`bW=bk=SNPOS=ENMMM=îçäíëF

`ä~ëëÉ=ÇÉ=`ÜçèìÉë ^kpfLfp^JpTNKMP=`ä~ëëÉ=p^N

`ä~ëëÉ=ÇÉ=sáÄê~´©ç ^kpfLfp^JpTNKMP=`ä~ëëÉ=s`O

3.6.1 Funcional - Transmissor (continuação)

`çåÇá´πÉë=ÇÉ=oÉÑÉêÆåÅá~ oÉÑäÉñ©ç=Çç=êÉÑäÉíçê=áÇÉ~ä=Éã=HTM⁄=c=EHOM⁄=`F

iáåÉ~êáÇ~ÇÉ œMIO=éçäK=EMIR=ããF=çì=MIMRB=Ç~=~äíìê~=Çç=í~åèìÉ=Eç=èìÉ=Ñçê=ã~áçêF

bêêç=jÉÇáÇç œMIO=éçäK=ER=ããF=çì=MIMRB=Ç~=~äíìê~=Çç=í~åèìÉ=Eç=èìÉ=Ñçê=ã~áçêF

`çã=SM?=ENKR=ãF=ÇÉ=Ñáçë=ÇÉ=~åíÉå~I=ç=ÇÉëÉãéÉåÜç=ÅçãÉ´~ê•=ÇÉÖê~Ç~åíÉI
~äÅ~å´~åÇç=œMKU?=EO=ÅãF=Åçã=NR?=EPU=ÅãF

El=ÇÉëÉãéÉåÜç=Çáãáåìáê•=ìã=éçìÅç=ÇÉåíêç=ÇÉ=SMÒ=ENIR=ãF=Ç~=~åíÉå~F

oÉëçäì´©ç MIN=éçäK=EOIR=ããF

oÉéÉíáíáîáÇ~ÇÉ Y=MIN=éçäK=EOIR=ããF=çì=MIMORB=Ç~=~äíìê~=Çç=í~åèìÉ

qÉãéç=ÇÉ=oÉëéçëí~ Y=N=ëÉÖìåÇç

qÉãéç=ÇÉ=^èìÉÅáãÉåíç PM=ëÉÖìåÇçë

bÑÉáíç=Ç~=íÉãéÉê~íìê~=~ãÄáÉåíÉ œKMOB=Çç=ëé~ã=éçê=Öê~ì=⁄`I=~äíìê~=Çç=í~åèìÉ=[=NMM?=EOKRQ=ãF

bÑÉáíç=Çç=mêçÅÉëëç=aáÉä¨íêáÅç Y=MIP=éçäK=ÇÉåíêç=Çç=áåíÉêî~äç=ëÉäÉÅáçå~Çç

q~ñ~=ÇÉ=^äíÉê~´©ç=j•ñáã~ NUM=éçäK=EQRM=ÅãFLãáåìíç

aáÉä¨íêáÅç=j∞åáãçW NIT

3.6.2  Desempenho

(2) Instalação para NEMA 6P/IP 68: o transmissor pode ser instalado para permitir
submersão temporária a 6,5 pés (2 m) por 24 horas.



57_wRUJSNM=qê~åëãáëëçê=qáéç=o~Ç~ê=jçÇÉäç=oUO

3.6.3 - Antena em Forma de Chifre Interna

3.6.4 Classificações de Pressão/Temperatura da Antena

Antena Polipropileno ETFE

Conexão do Processo cä~åÖÉë=ÉëíÉêáäáò~Ççë=ÇÉ=OÒ=kmqL_pm

Temperatura Máxima do
Processo

JQM⁄=~=HOMM⁄=c=Éã=~íãçë
EJQM⁄=~=HVP⁄=c=Éã=~íãçëF

Pressão Máxima do
Processo

s•Åìç=Éã=OMM=éëáÖ=Éã=HTM⁄=c
EJN=~=NPIU=Ä~ê=Éã=HOJ⁄=`F

Dielétrico Mínimo 
(dependente da aplicação)

NKT

-50
(-46)

0
(-18)

0

100 (7)

200 (14)

300 (21)

50
(10)

100
(38)

150
(66)

200
(93)

250
(121)

300
(149)

Temperatura ° F (° C)

P
re

ss
ão

 p
si

g
 (b

ar
)

As classificações de Pressão Máxima de CRN
foram rebaixadas para 130psig (-1 a +9 bar) em
70º F (20º C)
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Ø 4.00
(102)

4.50
(114)

4.00
(102)

3.31
(84) 4.06

(103)

2.98
(76)

5.82
(148)

8.98
(228)

2.27
(58) 3.25

(83)

2.98
(76)

5.04
(128)

8.98
(228)

Ø 3.78
(96)

3.6.5 Físico - Polegadas (mm)

Visão superior do
Compartimento de Alumínio

Visão superior do
Compartimento de Lexan®

Visão Lateral do
Compartimento de Alumínio

Visão Lateral do
Compartimento de Lexan®
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3.7 Números do Modelo

3.7.1 Transmissor Tipo Radar Modelo R82

R 8 2 5 A 0

o o=qê~åëãáëëçê=ÇÉ=k∞îÉä=qáéç=o^a^o
NÚMERO DO MODELO BÁSICO

U OS=deò
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

O bÅçå∑ãáÅç
MODELO DO TRANSMISSOR

R OQ=sa`I=cá~´©ç=Çìéä~I=QJOM=ã^=Åçã=e^oq∆
SINAL DE ENERGIA

N fåíÉÖê~äI=rëç=dÉê~äLÈ=mêçî~=ÇÉ=fåÅÆåÇáç=EÅcjìëF
O fåíÉÖê~äI=pÉÖìê~å´~=fåíê∞åëÉÅ~=EÅcjìëF
^ fåíÉÖê~äI=rëç=dÉê~ä=E q̂buF
_ fåíÉÖê~äI=pÉÖìê~å´~=fåíê∞åëÉÅ~=E q̂bu=ff=Nd=bñ=á~=ff`=qQ=~=TM⁄`FLfb`=bñ=á~=ff`=qQ=d~

CLASSIFICAÇÃO DE AGÊNCIAS

^ aáëéä~ó=ÇáÖáí~ä=É=íÉÅä~Çç
ACESSÓRIOS

M ^äìã∞åáç=ÑìåÇáÇçI=²åáÅç=`çãé~êíáãÉåíçX=PLQÒ=kmq
N ^äìã∞åáç=ÑìåÇáÇçI=²åáÅç=`çãé~êíáãÉåíçX=jOM
S mä•ëíáÅç=iÉñ~å∆I=²åáÅç=`çãé~êíáãÉåíçX=PLQÒ=kmq
T mä•ëíáÅç=iÉñ~å∆I=²åáÅç=`çãé~êíáãÉåíçX=jOM

CONEXÃO DO COMPARTIMENTO/CONDUÍTE

N mçäáéêçéáäÉåçI=í~ã~åÜç=OÒ=ERM=ããF
O mçäáéêçéáäÉåçI=í~ã~åÜç=UÒ=EOMM=ããF
P qÉÑòÉä∆I=í~ã~åÜç=OÒ=ERM=ããF
Q qÉÑòÉä∆I=í~ã~åÜç=UÒ=EOMM=ããF

TIPO DE ANTENA

N kmq=OÒ=Ej•ñáãç=pÅÜÉÇìäÉ=QMF
O O=_pm=EdOF=Ej•ñáãç=pÅÜÉÇìäÉ=QMF
g O=NLOÛÛ=qêáJ`ä~ãé∆=ERM=o~=ëìêÑ~ÅÉ=ÑáåáëÜF
h PÛÛ=qêáJ`ä~ãé∆=ERM=o~=ëìêÑ~ÅÉ=ÑáåáëÜF
j akSR=s~êáîÉåí∆=qóéÉ=k

CONEXÃO DO PROCESSO

klq̂ W=lé´πÉë=gI=h=É=j=ë©ç=Çáëéçå∞îÉáë=ëçãÉåíÉ=
Åçã=qfmlp=ab=^kqbk^=P=É=Q
EbqcbI=O?=ERMããF=É=bqcbI=U?=EOMMããFF
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Acionado por Circuito Vide Fiação Dupla.

Ajuste 4/Ajuste 20 Recurso intrínseco ao sistema para ajustar os
pontos de 4 mA e 20 mA, de modo que os resultados do trans-
missor correspondam exatamente ao metro do usuário, entrada
DCS, etc.

Alimentado por Fios Vide Quatro Fios.

Altura da Zona de Segurança Altura da região abaixo da
Distância de Bloqueio, em que um alarme pode ser acionado
mediante detecção de líquidos.

Altura do Tanque Medição do tanque entre 0% (parte inferior
do tanque) e 100% (parte superior do tanque).

Alvos Objetos no vaso que criam reflexões do sinal do radar
(energia de micro-ondas).

Amplitude Diferença entre os limites máximo e mínimo do
intervalo.

ANSI American National Standards Institute [Instituto Nacional
Ameritubode Padrões].

Antena Componente mecânico que atua como correspondente
de impedância entre a transmissão de um sinal em um cabo (ou
guia de onda) e ar.

Antena de Haste Dielétrica Uma transição não metálica (TFE e
polipropileno comum) entre a guia de micro-ondas e o ar.

Antena em Forma de Chifre Transição metálica em cone entre
a guia de micro-ondas e o ar.

À Prova de Incêndio Circuito em que foram produzidos centel-
has ou efeitos térmicos, de acordo com as condições esperadas de
operação do equipamento, ou devido a abertura, encurtamento
ou aterramento da instalação elétrica, incapaz, sob condições
específicas de teste, de incendiar gases, vapores ou misturas do ar.

Área Perigosa Área em que gases ou vapores inflamáveis estão
ou podem estar presentes no ar em quantidade suficiente para
produzir misturas explosivas ou inflamáveis.

Área Não Perigosa Área em que não há misturas voláteis de
vapores ou gases. Também chamada Área de Uso Geral. 

Atenção (mensagem) O segundo nível na hierarquia de
Diagnósticos, que informa condições não fatais mas que podem
afetar a medição. A mensagem irá ocorrer na tela principal
(giratória) quando um aviso de Atenção for detectado, mas não
irá afetar a corrente de saída. Podem ser obtidas mais infor-
mações visualizando-se as telas Status ou Diagnóstico.

Aterrado Estado em que não existe potencial elétrico entre a
conexão com o terra (verde) no transmissor e o Fio Neutro ou
aterramento do sistema.

Aterramento Conexão elétrica ao potencial do fio Neutro, uti-

lizada como referência de segurança elétrica do sistema.

Aterramento de Segurança Intrínseca Resistência muito baixa
conectada ao aterramento, em conformidade com o National
Electrical Code (NEC, ANSI/NFPA 70 for FMRC), Canadian
Electrical Code (CEC para CSA), ou inspeção local.

ATEX Atmosphere Explosive Normas europeias que determina o
uso em áreas perigosas.

Atraso de Perda de Eco Tempo que o transmissor passa procu-
rando um sinal válido de Nível antes de ir para uma Falha de
Perda de Eco. A última leitura válida de Nível é mantida durante
esta busca.

Aumento de Segurança Projetos e procedimentos que mini-
mizam faíscas, centelhas ou temperatura excessiva em áreas
perigosas. Definido pelo IEC como ambiente de Zona 1 (Ex e).

Capacitor de Passagem Cavidade pequena de conexão entre os
compartimentos, que carrega o cabo de alimentação de operação
até o circuito de medição, e devolve o valor do resultado propor-
cional ao nível. Esta cavidade é conservada para manter o isola-
mento ambiental entre os dois compartimentos.

CE (Conformité Européene) Critérios normativos e de desem-
penho para a nova União Europeia.

CENELEC (Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique)Organização europeia que define padrões para
equipamentos elétricos.

Circuito Leitura atual da saída da corrente de 4-20 mA.

Compartimento à Prova de Explosão Compartimento designa-
do para resistir a explosões de gás ou vapor, e impedir que se
espalhe para fora do mesmo.

Constante Dielétrica (ε) Permissividade elétrica de um materi-
al. As unidades são farad/metro. Valores comuns:
Hidrocarbonetos 1.9-3, Glicol 32, meio baseado em água 80.
Vide a Apostila Técnica 41-600 para visualizar uma lista comple-
ta.

CSA (Canadian Standards Association) Agência canadense terce-
irizada que qualifica a segurança de equipamentos elétricos.

Damping Fator aplicado para homogeneizar variações de resulta-
dos devido a turbulência.

Deslocamento de Nível Distância acima da parte inferior do
tanque, em que a medição de nível do radar é impossível devido
a serpentinas de aquecimento, defletores, parte inferior do
tanque inclinada ou curvada, etc. O resultado de mA nunca será
lido abaixo do valor do Deslocamento de Nível.

Deslocamento do Sensor Distância (+ ou -) entre o ponto de
referência 100% do cliente (parte superior do tanque) e o ponto
de referência do Sensor (parte inferior da rosca NPT, parte supe-
rior da rosca BSP ou face do flange).

Glossário
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Diagnóstico Três níveis de mensagens de erro; Falha, Atenção e
Informações.

Dielétrico Relativo (εr) Número sem unidade que indica a
permissividade relativa do material.

Diretiva de Baixa Voltagem Requisito da Comunidade
Europeia para segurança elétrica e assuntos relacionados de dis-
positivos que utilizam 50-1000 VDC ou 75-1500 VAC.

Distância A leitura presente medida a partir do Ponto de
Referência do Sensor do transmissor até o material em um vaso;
complemento do Nível.

Distância de Bloqueio Área próxima à antena em que as
reflexões não podem ser medidas de forma eficaz devido a inter-
ferência e ruídos da antena.

DVM/DMM Digital Volt Meter/Digital Multimeter [Volt-
amperímetro/Multímetro Digital].

EM Vide Energia Eletromagnética.

EMI Interferência Eletromagnética Ruído elétrico causado por
campos eletromagnéticos que podem afetar circuitos elétricos,
em particular dispositivos eletrônicos de baixa energia.

Energia Eletromagnética Radiação que viaja através do espaço
como campos elétricos e magnéticos que variam com a posição e
tempo. Exemplos de aumento de frequência: ondas de rádio,
micro-ondas, luz infra-vermelha, luz visível, luz ultravioleta,
raios-x, ondas gama e ondas cósmicas.

EN European Normal [Normas Europeias] Diretrizes do Comitê
de Normas Europeu nos países do EC que tem preferência sobre
as diretrizes locais e federais.

Endereço de Checagem (ID HART) Número entre 1 e 15 que
configura um endereço ou localização de um dispositivo em um
circuito multiponto. O endereço de checagem de uma única
configuração de um dispositivo é 0.

ENV Diretrizes EN preliminares ou pré-normas.

Ergonômico Mecanismo que considera a capacidade humana
em seu design ou função.

Espuma Entrada de ar em líquidos. O efeito da espuma na
medição do radar é baseada em quatro fatores; 1.) dielétrico do
líquido que deu origem à espuma; 2.) densidade da espuma
(tamanho da bolha); 3.) quantidade de espuma acima do líquido
e, em menor escala; 4.) espessura das paredes das bolhas.

ETS Equivalent Time Sampling [Amostragem de Tempo
Equivalente] Processo que obtém eventos eletromagnéticos de
alta velocidade em tempo real (nanossegundos) e os reconstrói
em tempo equivalente (milissegundos).

Falha O nível mais alto da hierarquia de diagnósticos, informan-
do defeitos ou falhas no circuito ou software que impede a
medição confiável. A unidade de valor padrão da corrente (mA)
é 3,6, 22 ou Manter, e uma mensagem é exibida na tela
giratória. Podem ser obtidas mais informações visualizando-se as
telas Status ou Diagnóstico (Menu de Fábrica).

Falha da Zona de Segurança Condição opcional adicionada,
quando necessário, para garantir  leituras seguras, confiáveis de
alto nível em aplicações importantes. As opções são 3,6 mA,
Engate 3,6 ou Engate 22. Se os dois últimos forem escolhidos, a
corrente do circuito permanecerá em alarme até ser limpa na tela
do menu Engate SZ.

Falha de Perda de Eco O valor em mA para o qual o resultado
é orientado após o Atraso de Perda de Eco expirar; as opções são
3,6 mA, 22 mA e MANTER.

Fiação Dupla Projeto de instrumento elétrico que utiliza um
conjunto de fios para oferecer a fonte de alimentação e sinal de
medição do processo. A medição do processo é alcançada varian-
do a corrente do circuito. Também chamada Acionado por
Circuito.

FM (Factory Mutual)Agência americana terceirizada que qualifi-
ca a segurança dos equipamentos elétricos.

FSK (Frequency Shift Keying)Vide HART.

Ganho Ajuste de amplificação para obter um desempenho ideal
em diversos intervalos dielétricos de produtos (configuração de
fábrica).

Gravidade Específica (SG [specific gravity] A proporção de
densidade de um material com relação à densidade da água nas
mesmas condições.

IEC International Electrotechnical Commission [Comissão
Internacional Eletrotécnica] Organização que define normas
internacionais para dispositivos elétricos.

Intervalo Distância em que o transmissor examina para obter
sinais de retorno válidos.

Informações (mensagem) O menor nível na hierarquia de
condições de diagnóstico que oferece fatores operacionais não
essenciais à medição. Podem ser obtidas maiores informações
visualizando-se as telas Status ou Diagnóstico (Menu de
Fábrica).

Inicialização Rápida Informações essenciais necessárias para
que o transmissor tipo radar R82 e a antena sejam instalados,
recebam instalação elétrica e sejam calibrados.

HART (Highway Addressable Remote Transducer)Protocolo
que utiliza a Modulação por chaveamento de frequência (FSK
[frequency shift keying] para impor frequências de nível baixo
(1200/2000 Hz) no circuito padrão de 4-20 mA, de modo a
oferecer a comunicação digital.

HART ID Vide Endereço do Circuito.

Linearidade O pior erro de caso calculado como desvio de uma
linha reta perfeita, desenhada entre dois pontos de calibração.

LOE Loss of Echo [Perda de Eco] Condição em que a medição
de nível é impossível devido à ausência de reflexões válidas da
superfície do líquido.
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Meio O material líquido sendo medido pelo transmissor de
nível.

Montagem da Antena Tipo de processo de montagem (NPT,
BSP ou Flange) utilizado na instalação. Auxilia ao estabelecer um
Ponto de Referência do Sensor exato para a propagação e
medição do Radar.

Multiponto Capacidade de instalar, instalar a fiação ou comu-
nicar-se com diversos dispositivos em um cabo. Cada dispositivo
possui um endereço e ID exclusivos.

Nível Leitura atual da altura do material em um vaso; comple-
mento de Distância.

Nível de Ajuste Parâmetro de deslocamento utilizado para con-
tabilizar diversos desvios na medição. É um valor de deslocamen-
to que pode forçar o transmissor a ler o nível exato.

Padrão de Referência Sinal de referência (parâmetro) a que
todas as medições se referem.

Parte Superior do Tanque O ponto 100% em um vaso.
Também considerado pelo tipo de parte superior do tanque; por
ex.: plano, domo, etc., o que afeta o desenvolvimento de diversos
ecos durante condições de nível alto. Diversos ecos podem apare-
cer como um sinal de Nível inválido.

Precisão A proximidade entre o resultado da medição e o valor
real da medida (a imprecisão equivale à % de desvio máximo
positivo e negativo dentro de toda a extensão).

Qualidade Valor relativo (0-99) que exibe a intensidade e utili-
dade de determinado sinal refletido.

Quatro Fios Design de instrumento eletrônico que utiliza um
conjunto de fios para fornecer energia (120/240 VAC, 24 VDC)
e outro conjunto para levar o sinal de medição do processo (4-20
mA). Também chamado Alimentado por Fios.

Radar de Ondas Guiadas Vide TDR.

Radar (Detecção e Regulação por Rádio) Utiliza a energia
EM e circuitos de alta velocidade para determinar a distância. Os
dispositivos originais de Radar utilizavam energia por rádiofre-
quência (MHz), muitos dispositivos atualmente utilizam fre-
quências muito mais altas (GHz).

Resultado Percentual (%) Leitura atual como fração da escala
de 16 mA (4-20 mA).

RFI (Radio Frequency Interference) [Interferência de
Rádiofrequência] Ruído elétrico que pode ter efeito adverso
sobre circuitos elétricos, em particular dispositivos de baixa ener-
gia.

Reinicialização do Alarme de Zona de Segurança Utilize a tela
para limpar um Alarme Engatado configurado na Falha de Zona
de Segurança (acima)

Rejeição do Alvo Capacidade de ignorara reflexões de objetos
no vaso, que não estão no nível do líquido, ou seja, alvos falsos
(ex. tubos, escadas, defletores.

Repetitividade Erro máximo entre duas ou mais leituras de
resultados da mesma condição de processo.

Segurança Intrínseca Projeto ou instalação que limita a quanti-

dade de energia que entra em uma área perigosa, para eliminar o
potencial de criar uma fonte de ignição.

Senha Valor numérico entre 0 e 255 que protege dados de
configuração armazenados de uso não autorizado.

Sensibilidade Quantidade de amplificação aplicada ao sinal do
Nível; um valor mais alto ajuda a medir em um meio dielétrico
baixo; um número menos ajuda a ignorar objetos próximos.

Status Estado atual do diagnóstico do transmissor; a tela é atual-
izada a cada 10 segundos.

Taxa de Alteração Velocidade mínima de movimento vertical
da superfície de um líquido.

TDR (Time Domain Reflectometry [Reflexometria de Domínio
de Tempo]) Utiliza uma guia de onda para transportar a energia
EM de e para a superfície do meio, de modo a medir a distância;
similar ao Radar convencional por ar, mas muito mais eficaz.
Também chamado Radar de Ondas Guiadas.

Tela Padrão Posição principal da estrutura do menu que exibe
os principais valores de medição de STATUS, NÍVEL, INTEN-
SIDADE DO ECO, % RESULTADO, CORRENTE DO
CIRCUITO, MARCADOR LOCAL. O transmissor retorna
para esta posição após 5 minutos de inatividade (exceto Telas 2-
6).

Teste de Circuito Recurso que acompanha o sistema para tes-
tar/calibrar um circuito (ou dispositivo de circuito separado) ori-
entando os resultados do transmissor para um determinado
valor.

Tipo de Antena Determinada configuração ou design da antena.
Cada design da antena possui um conjunto de características
exclusivas de desempenho.

Turbulência Agitação ou perturbação na superfície de nível do
líquido; quanto maior a agitação, maior a dispersão do sinal do
radar (energia de micro-ondas).

Unidades Unidades de planejamento utilizadas para medir o
nível no sistema. As opções são pol. (polegadas) e cm (centímet-
ros).

Valor Medido Valores comuns de medição de nível utilizados
para rastrear o nível de um processo: Nível, % Resultado e
Circuito.

Vedado Pela Fábrica Selo aprovado por terceiros à Prova de
Explosões, instalado na unidade durante a fabricação. Isto isenta
o usuário final de instalar um selo XP externo adjacente (dentro
de 18”) no dispositivo.

Zona de Segurança Área definida pelo usuário abaixo da
Distância de Bloqueio, em que a medição de nível ainda possui
um nível alto de confiabilidade. O radar pode desenvolver
leituras ambíguas quando o nível atingir a região da antena. Um
alarme pode ser acionado nesta área para aplicações importantes
em que a medição de confiança é uma necessidade por motivos
de segurança.
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Item Valor Valor
Histórico

Status do
Dispositivo

Tempo de
Execução

Nome do Vaso
Nº Vaso Ocorrência Duração
Meio Evento 19
Dielétrico do Meio 18
Nº Marcador 17
Nível 16
Tipo de Medição 15
Unidades 14
Deslocamento do Sensor 13
Parte Superior do Tanque 12
Altura do Tanque 11
Distância de Bloqueio 10
Deslocamento do Nível 9
Dielétrico 8
Turbulência 7
Espuma 6
Taxa de Alteração 5
Modo de Lista do Eco 4
Ecos 1 3

2 2
3 1
4
5 Item (padrão de fábrica) Valor Valor

Rejeição de Eco Tempo de execução
Controle do Circuito Código do Sistema
Ponto de 4 mA Temp. Eletrônicos
Ponto de 4 mA Temperatura Máxima
Damping Temperatura Mínima
Falha do Sistema Valor Médio da Verif. VDC
Falha LOE Montagem da Antena
Atraso LOE Algoritmo Alvo
Falha SZ TVG Mínimo
Altura SZ TVG Máximo
Altura SZ Ref. de Detecção de Pico
Nível de Ajuste Limite de Detecção de Pico
Diâmetro Interno do Tubo Limite Mínimo
Ajuste 4 mA Nº Médio de Execuções
Ajuste 20 mA Nº Médio de Adaptações
Circuito 4-20 Teste Limite Máximo de Dispersão
Endereço de Checagem HART Limite Máximo de Intervalo
Nova Senha Taxa de Dispersão
Idioma ROC Nível por Min.
Número de Série ROC Máximo por Min.
Modelo R82 Ver. X.XXX Distância Máxima de Salto

Estado Limite
Atraso de Estado Vazio
Valor NSP
ID Dispositivo HART

bãéêÉë~
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R82 Transmissor Tipo Radar
Folha de Informações de Configuração
Copie a página em branco e informe os dados de calibração para referência futura e resolução de problemas.
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Política do Serviço

Os proprietários da MAGNETROL podem solicitar a
devolução de um controle ou parte do mesmo para recon-
strução ou substituição completa, que serão realizados em
tempo hábil. Os controles devolvidos de acordo com
nossa política de serviço devem ser devolvidos por trans-
porte Pré-pago. A MAGNETROL irá reparar ou substi-
tuir o controle sem custo ao comprador (ou proprietário),
exceto custo de transporte se:

1. Devolvido dentro do período de garantia; e

2. A inspeção da fábrica crer que a causa da solicitação
será coberta pela garantia.

Se o problema for resultado de condições além de nosso
controle; ou NÃO coberto pela garantia, serão incorridas
despesas pelo serviço e peças necessárias para o reparo ou
substituição do equipamento.

Em alguns casos, pode ser necessário enviar peças de
reposição; ou, em casos extremos, um controle novo com-
pleto, para substituir o equipamento original antes de ser
devolvido. Se desejado, notifique a fábrica do modelo e
número de série do controle a ser substituído. O crédito
para os materiais devolvidos será determinado com base
na aplicabilidade de nossa garantia.

Não serão permitidas reivindicações por uso indevido, tra-
balhistas, danos diretos ou de consequência.

Procedimento para Devolução de Materiais

De modo que possamos processar de forma eficaz os
materiais devolvidos, é essencial obter um número de
“Autorização de Materiais Devolvidos” (RMA [Return
Material Authorization]) da fábrica antes da devolução,
disponível com o representante local da Magnetrol ou
entrando em contato com a fábrica. Forneça as seguintes
informações:

1. Nome da Empresa
2. Descrição do Material
3. Número de Série
4. Motivo da Devolução
5. Formulário

As unidades utilizadas em um processo devem ser limpas
de acordo com as normas OSHA antes de serem devolvi-
das para a fábrica.

A Folha de Informações do Material (MSDS [Material
Safety Data Sheet]) deverá acompanhar os materiais uti-
lizados em qualquer meio.

Todos os envios devolvidos para a fábrica devem possuir
transporte pago anteriormente.

Todas as substituições serão enviadas à fábrica no mode-
lo F.O.B (Free On Board).

GARANTIA DE QUALIDADE E MENOR CUSTO DE SERVIÇO
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Alguns transmissores Radar Modelo R82 podem (a depender do modelo) ser protegidos por patentes americanas nº 7.271.646.




