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(H) 2º set point

2 = Com 2º set point

Com 2º set point, acionado através de contato externo







Obs: a) A barra de bornes central só está disponível 
no modelo TH 91D.

b) Não unir o borne negativo da entrada remota ao borne 
negativo do sinal de entrada sem utilizar um isolador 
galvânico.
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HSP2 Habilitação do
set point 2
Pág. 30





parâmetros de operação
Ao energizar o controlador, ele fará uma varredura inicial mostrando a versão do software do 
controlador, o tipo de sinal de entrada configurado, valor mínimo e máximo do campo de 
medição e valor do set point. Após feita a varredura inicial, ele passa a indicar o valor do 
processo. O controlador deve ser configurado antes de iniciar a operação. Cada parâmetro 
precisa ser definido pelo usuário de acordo com sua necessidade. Siga as instruções seguintes 
para a correta configuração do controlador: 

Valor do processo

Valor do ponto de controle ajustado (set point de controle automático). 
Configure conforme a necessidade (dentro da faixa do campo de medição).

Valor do set point do alarme 1. Configure conforme a necessidade 
(verificar os possíveis tipos de alarme no parâmetro ALD, nível 2, pág 21)
O valor configurado deve estar entre a faixa do valor mínimo e máximo 
do campo de medição.

Valor do set point do alarme 2. Configure conforme a necessidade 
(verificar os possíveis tipos de alarme no parâmetro ALD, nível 2, pág 21)
O valor configurado deve estar entre a faixa do valor mínimo e máximo 
do campo de medição.

Valor do set point do alarme 3. Configure conforme a necessidade 
(verificar os possíveis tipos de alarme no parâmetro ALD, nível 2, pág 21)
O valor configurado deve estar entre a faixa do valor mínimo e máximo 
do campo de medição.

PROGRAMAÇÃO DO NÍVEL 0

Utilize a tecla       para passar ao nível 1 E

PV

RAMP

AL 1

AL 2

AL 3

SV

Soft-start: execução de uma rampa inicial do valor do processo até o
set point com taxa de elevação configurável (unidades do SV por minuto). 
Exemplo: considerando o valor inicial de processo de 20ºC e o set point
de 600ºC, configuramos em RAMP o valor “10.00”. O set point inicia uma 
subida de 10ºC por minuto a partir do valor do processo (20ºC) até chegar 
ao valor configurado para set point (600ºC). 

                                                                       

Valor inicial do processo = 20ºC
Set point final (SV) = 600ºC
Rampa (RAMP) = 10.00 por minuto
Tempo da rampa = 58 minutos

ºC

t (min)

600

58

20

Obs: para habilitar /
desabilitar a edição de
RAMP, vide parametro
HRMP na pág. 30.
Caso se configure 
“00.00” em RAMP ele
fica desabilitado.
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                Função de controle manual: a tecla “M” habilita a configuração manual do 
percentual de saída (de 0...100%). 
Procedimento: configure o parâmetro “LCK” em “0005”; configure o parâmetro “Hman” no 
nível 3 em “ON”; volte ao nível 0 e pressione a tecla M (o led MAN acenderá); então configure 
o percentual de saída desejado (0...100%) no display “SV”. 
Para desativar o controle “manual” o controlador deve estar no nível 0, então pressione 
novamente a tecla “M” e o controle passa a ser automático.

Travamento da tecla “M”: configurando o parâmetro “HMAN” (nível 3) em “OFF” a tecla “M” 
será desabilitada travando o controlador no tipo de controle que estiver configurado 
(manual ou automático). Para habilitar a tecla “M” basta reconfigurar o parâmetro “HMAN” 
(nível 3) em “ON”.

Set point 2 (opcional)
Configure o valor do segundo set point. Através de contato externo o segundo 
set point pode ser acionado passando a exercer o controle do processo. Quando 
o 2º set point estiver acionado aparecerá um ponto no canto direito do display 
“SV”. Habilite esta função no parâmetro HSP2, no nível 3, página 30.
Revertendo o contato externo, o set point 1 volta a prevalecer.

SP2



































Habilitação do segundo set point (nível 0)HSP2

Configuração de HSP2 vide página 13. 
Habilitado

Desabilitado





*Informar nome do contato e telefone / e-mail, para recebimento do orçamento de

Horário de funcionamento: 7:30 às 11:30 hs e 13:00 às 17:00 hs
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