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Direitos autorais 
©2017 VDH Products BV. Todos os direitos reservados.
Este documento não pode ser reproduzido ou divulgado, no todo ou em parte, por nenhum meio, 
eletrônico ou mecânico, para nenhum fim, sem a autorização expressa e por escrito da VDH Products BV.

Marcas comerciais:
Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas. Todas as outras marcas e nomes de produtos 
mencionados neste manual são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários.

Isenção de responsabilidade 

A VDH Products BV fornece este manual “no estado”, e não faz nenhuma declaração ou oferece garantias 
em relação ao seu conteúdo ou uso e, especificamente, se isenta de toda garantia, expressa ou implícita, 
de comercialidade ou adequação para qualquer finalidade específica. A VDH Products BV se reserva 
o direito de realizar alterações no conteúdo do manual em qualquer momento, não estando obrigada 
a notificar qualquer pessoa ou entidade sobre as mesmas. O software descrito neste documento é 
fornecido sob um contrato de licença. Este manual não pode ser reproduzido ou divulgado, no todo 
ou em parte, por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou sistemas de 
armazenamento e recuperação de informações, para qualquer outro fim que não seja o uso pessoal do 
comprador, sem a autorização expressa e por escrito da VDH Products BV.
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Sobre o manual
O objetivo do manual do usuário é ajudá-lo na instalação da instalação. Consulte as especificações e 
os desenhos para obter mais informações. Consulte sempre o fornecedor se houver necessidade de 
manutenção ou reparos!

Notações usadas 

Observações sobre alterações do manual 
Edição Data Observações

1.0 20/04/2017 Primeira versão

1.1 15/02/2018 Atualizado

1.2 14/04/2020 Adicionadas novas páginas de manutenção

 Referências

Referência a outros documentos, como 
desenhos e descrição de componentes.

 

 Importante

Informações importantes 
consideradas conhecidas com o 
manual do usuário.

 Informações extras

Informações básicas. 
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Segurança

 Leia antes de usar!

Antes de usar a instalação, leia as instruções fornecidas abaixo. A garantia da instalação perde 
a validade se ocorrerem danos, falhas ou curtos-circuitos devido a negligência ou não 
observação das recomendações abaixo. 

⇒ TAs normas de prevenção de acidentes devem ser mantidas próximas da máquina.

⇒ Para evitar que as figuras percam a clareza, está proibido fazer cópias deste documento. 
Somente a impressão colorida original garante um resultado claro.

⇒ Use a instalação somente como descrito neste manual. Outros usos podem resultar em 
situações perigosas e/ou danificar a instalação ou produtos.

⇒ Observe sempre as regulamentações de segurança local e de instalação. 
 Não ignore as regulamentações locais ou os protocolos de acesso.

⇒ As atividades no PROBA 5 deve ser realizadas somente por pessoas qualificadas e 
autorizadas.

⇒ Certifique-se de remover todas as ferramentas da máquina após a manutenção.

⇒ Tome as precauções para evitar descargas eletrostáticas.

⇒ Mesmo no uso normal, há tensões perigosas no PROBA 5.

⇒ Desligue todas as fontes de alimentação elétrica antes de abrir o PROBA 5.
 Ao realizar atividades no armário, certifique-se de que todas as tensões foram 

desligadas e que não possam ser restabelecidas.

⇒ O PROBA 5 deve ser conectado a uma fonte de alimentação elétrica aterrada, para 
cumprir as normas de segurança internacionais.

⇒ Conecte as portas de E/S de sinais do PROBA 5 somente a dispositivos com fonte de 
alimentação elétrica com separação galvânica para sua seção de saída de baixa tensão.
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1 inStruçõeS iniciaiS

1.1 Introdução
O Programa do Servidor Alfanet VDH (VASP) é usado para facilitar e reproduzir o controle do 
amadurecimento da fruta em múltiplos compartimentos. 
O número de usuários que podem usar o sistema simultaneamente depende da licença. Peça informações 
mais detalhadas ao seu fornecedor.

É possível conectar a uma instalação com vários compartimentos.

 

Fig. 1 Sistema VASP

O Sistema de Amadurecimento PROBA está formado pelos seguintes componentes principais:
•  Um controlador PROBA 5 com conexão Ethernet.
• Uma rede de Ethernet. 
•  Um computador central com o software de operação e controle VASP (Programa do Servidor Alfa  
 VDH).
•  Uma unidade de controle local, com configurações limitadas na rede RS485 local (opcional). 

Cada sala de amadurecimento é totalmente controlada por seu próprio controlador PROBA 5. Cada 
controlador processa um programa de amadurecimento de forma independente e pode ser totalmente 
controlado no computador central, ou com possibilidades limitadas por meio da unidade de controle na 
rede RS485 local.

Internet 
externa

uma rede de 
Ethernet externa

uma rede de 
Ethernet local

Cada compartimento possui um controlador

VASP  
Server web
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2 eSpecificaçõeS de hardware
 
Tipo : PROBA 5

Nº. de peça VDH : 907.000413

Fonte de alimentação : 12Vdc

Consumo de potência : menos de 20 Watts

Precauções de 

segurança

: Use um interruptor externo e um disjuntor na fonte de alimentação marcada como dispositivo de 

desconexão do PROBA 5, próximo do alojamento e com acesso fácil.

Dimensões da carcaça : Aprox. 310x191X186 mm (CxAxP)

Material da carcaça : Alumínio

Acabamento da 

carcaça

: Alumínio anodizado

Painel frontal : Alumínio anodizado com impressão

Método de montagem : Trilho DIN

Peso :

Temperatura de 

operação

: 0 / +40˚C

Temperatura de 

armazenamento

: -20 / +60˚C

UR de operação : 10 / 90% UR sem condensação

Operação : • Conexão Ethernet LAN por meio de PC 

(acesso completo com software VASP PROBA 5)

• Conexão RS 485 com controle remoto (acesso limitado).

ISinais de entrada/

saída

: • Sensores de temperatura 10xPt1000

(cabo blindado de 2 fios, com blindagem conectada à barra de aterramento)

A.. Linha de sinal direto

B.. Linha 0 V comum

: • 10 x Entradas analógicas para sensores com cabo blindado de 2 ou 3 fios

(blindagem conectada à barra de aterramento)

Configuração individual

+ Saída de alimentação do sensor +12 VDC, Imax por saída 100 mADC

(Imax. total 400mA)

S Sinal de entrada selecionável pela página da web:

0 .. 1 Vdc Ri > 50 KOhm (Umax. = 5Vdc)

0 .. 10 Vdc Ri > 10 KOhm (Umax. = 24Vdc) 

4 .. 20 mA Ri = 50 Ohm (Imax. = 40mA)

- 0V comum (para sensores com cabo de 2 ou 3 fios)

• 8 x Entradas analógicas

(cabo blindado de 2 fios, com blindagem conectada à barra de aterramento)

Configuração individual

+ Sinal de saída selecionável pela página da web:

0 .. 1 Vdc (Imax. 10 mA)

0 .. 10 Vdc

4 .. 20 mA (Rcarga máx. 450 Ohm)

- 0V comum 

• 16X Contatos digitais 

(use cabo blindado, com blindagem conectada à barra de aterramento)

Corrente de contato (fechada) 5 mADC

Tensão de contato (aberta) 5 VDC
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• 24 x Saídas de contato de relé (Imax. por conexão terminal do relé 7,5 A)

(Aprovações e classificações do relé OMRON G2R1 (www.omron.com)) 

Seguintes contatos configuráveis

4x Relé SPST NF/C

4x Relé SPDT NA/NF/C

16x Relé SPST NF/COM com comuns compartilhados

Rede RS485 : 2x Conexão de rede RS485 com saída de alimentação +12 VDC,

Imax total 100 mA. 

(Use máximo uma saída de alimentação +12 VDC).

Use 2x cabos de par trançado blindado mín. 0,5 mm2, comprimento máx. 1 km

por ex., para conectar uma unidade de controle remoto RS485.

Ethernet : conector de Ethernet para conexão do PROBA 5 à Ethernet LAN 

ou a um PC.

• Use cabo patch cord CAT 5e para conectar o PROBA 5 à Ethernet LAN

• Use cabo cruzado CAT 5e para conectar o PROBA 5 diretamente ao PC.

• Use cabo de rede do tipo STP.

O conector de Ethernet do PROBA 5 está localizado na placa do processador. 

Conexão USB : O conector USB normalmente não é usado.

Terminais : Terminais de encaixe 

(Aprovações e classificações Phoenix Contact 

(www.phoenixcontact.com))

• Placa do processador: Peça da PCB : MCV1.5/*-GF-3.5

Peça do cabo : FMC1.5/*-STF-3.5

Peça da PCB : PSTM0.5/4-HH-2.5

Cable-part : MSTBV2.5/3-GF

• Placa de entrada/saída 

analógica

Peça da PCB : MCV1.5/*-GF-3.5

Peça do cabo : FMC1.5/*-STF-3.5

• Placa de entrada 

analógica

Peça da PCB : MCV1.5/*-GF-3.5

Peça do cabo : FMC1.5/*-STF-3.5

• Placa de relé Peça da PCB : PSTM0.5/*-HH-2.5

Peça do cabo : MSTBV2.5/*-GF

• Placa de entrada 

digital:

Peça da PCB: MCV1.5/*-GF-3.5

Peça do cabo: FMC1.5/*-STF-3.5

* = nº. de contatos (2..8 por peça)
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3 dimenSõeS

3.1 Vista externa do PROBA 5

Fig. 2 Dimensões do PROBA 5
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3.2 Vista interna do PROBA 5

Fig. 3 Vista interna do PROBA 5
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4 conexõeS

4.1 Observações gerais
•  O desempenho EMC do sistema somente pode ser garantido se os cabos tiverem uma blindagem 

efetiva.

• O uso de cabos blindados é requerido para:
- Sensores
- RS485
- Rede Ethernet

• Use para cabo Ethernet LAN somente cabos blindados FTP.

• Certifique-se de que todos os cabos estão conectados corretamente.

• O PROBA 5 é considerado um componente, que será instalado em um equipamento final.
 A validação do equipamento final é necessária para confirmar se ele cumpre as normas de EMC. 
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4.2 Placa do processador

Fig. 4 Placa do processador 805.000057
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4.3 Placa de entrada/saída analógica

Fig. 5 Placa de entrada/saída analógica 905.140001
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4.4 Placa de entrada analógica

Fig. 6 Placa de entrada analógica 805.160396

Conexões padrão
  do sensor

Os sensores podem ser conectados a 
várias entradas, mas aconselhamos usar 
as entradas padrão. 

CH9 e CH10 – fonte de alimentação 
externa
Sensor de gás CH1, CH2, CH3 (4-20 mA)
Sensor de UR CH14, CH15, CH16 (0-1 
VDC)

CH1 e CH14 = DC +
CH2 e CH15 = sinal
CH3 e CH16 = DC 0V
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4.5 Placa de entrada digital

Fig. 7 Placa de entrada digital 905.000061
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4.6 Placa de relés

Fig. 8 Placa de relés 805.000060
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4.7 Interruptor de Ethernet

Tipo  : Interruptor não gerenciado de Ethernet, básico, 8 portas Moxa
Número de peça : 600.000169
Normas : IEEE 802.3 para 10BaseT
   IEEE 802.3u para 100BaseT(X) e 100BaseFX
   IEEE 802.3x para Controle de fluxo
Tensão de entrada : 12 a 45 VDC, 18 a 30 VAC (47 a 63 Hz)
Corrente de entrada : 0,14 A a 24 V
Conexão : 1 bloco de terminais de 3 contatos removível
Proteção de polaridade invertida : presente
Carcaça : Plástico; proteção IP30
Dimensões : 40 x 100 x 86,5 mm (1,57 x 3,94 x 3,41 pol.)
Peso : 170 g
Instalação : Montagem em trilho DIN
Temperatura de operação : -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura de armazenamento : -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa ambiente : 5 a 95% (sem condensação)
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4.8 Ajuste do número de rede para o painel de controle

Se for usado um painel de controle, é muito importante que ele tenha o número de rede correto.
Normalmente, este número vem configurado de fábrica. Se o instalador tiver que configurá-lo, é muito 
importante introduzir o número correto. 

 

Se não foi configurado nenhum número, o visor mostrará =---. 

Configuração do número de rede 
1.  Pressione as teclas ▼e ▲ para selecionar o número correto. 
2.  Pressione a tecla “SET”. 
O número é armazenado e o visor mostrará a temperatura ambiente média.

 Introduza o número de rede correto!

Se for introduzido um número incorreto, o painel de controle deve 
ser enviado de volta para a fábrica! 

Proba 5 Manual  
  do usuário

Consulte o manual do usuário do 
Proba 5 para obter informações 
sobre o uso do painel de controle. 
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4.9 Sensores do PROBA 5

4.9.1 Pt 1000

Tipo  : SM 8000S/2m
Número de peça : 910.010381
Elemento do sensor      : Pt-1000, cabo de 2 fios, segundo DIN/IEC 751
Precisão              : Classe A DIN
Intervalo :  -10 a +40 °C (14 a +104 °F)
Tamanho do sensor : ø6 x 50 mm (0,24” x 1,97”)
Material do sensor : Aço inoxidável 316
Proteção  : IP 55
Cabo de conexão    : Fio PVC cinza, máx. 70 °C (158 °F)

Tipo  : SM 8300
Número de peça : 910.060001
Elemento do sensor      : Pt-1000, cabo de 2 fios, segundo DIN/IEC 751
Precisão              : Classe DIN
Intervalo : -10 a +40 °C (14 a +104 °F)
Carcaça : Aço inoxidável 316
Conexão : Prensa-cabo M12
Proteção  : IP 55
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Tipo  : SM 8500(1)
Número de peça : 810.040010 - SM 8500
 : 810.040026 - SM 8500/1
 : 810.040038 - Cabo espiralado blindado
 : 910.100083 - Caixa de ligação 502 
Elemento do sensor    : Pt-1000, cabo de 3 fios, segundo DIN/IEC 751
Precisão              : Classe A DIN
Intervalo : -10 a +40 °C (14 a +104 °F)
Tamanho : Aço inoxidável 316, ø6 x 170 mm (0,24” x 6,69”) com parte 

superior arredondada 
Alça : Plástico preto
Conexão   : cabo espiralado para caixa de ligação 502

4.9.2 Caixa de ligação
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4.9.3 Sensor diferencial de pressão

Tipo  : PX 25-4
Número de peça : 910.080165
Caixa : PVC branco
Dimensões : 138 x 33 x 62 mm (5,4” x 1,3· x 2,4”)
Conexões : 2x tubo 1/8”
Alimentação elétrica : 12 - 30 VDC
Intervalo padrão : 0/+125, 250, 500 Pascal
Saída : 4/+20 mA (Rb 50 - 350Ω)
Precisão              : 3% da leitura 
  +/- 0,5% do intervalo
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4.9.4 Sensor de umidade

Tipo  : RH 980
Número de peça : 910.050161
Caixa : Plástico ABS preto
Dimensões : 191 x 92 x 50 mm (7,52” x 3,62” x 1,97”)
Conexões : Junta articulado nos terminais de parafusos
Frente : Policarbonato IP-54
Alimentação elétrica : 12 -35 VDC
Intervalo : 0-100% UR a 0/+40 °C (32-104 °F)(sem condensação)
Saída : 0/+1 VDC (Rb mín 10kΩ)
Precisão              : 0 - 100% UR ± 5% UR
     20 - 90% UR ± 3% UR
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5 configuração de hardware

Antes de poder usar o Proba 5, as entradas e saídas têm que ser atribuídas.
A programação do Proba 5 é muito flexível. Isso significa que as entradas e saídas não estão localizadas 
em posições fixas. Elas podem ser mudadas, se necessário.
A configuração das entradas e saídas é realizada por meio das páginas web internas do controlador.
Para acessá-las, introduza o endereço IP do Proba 5 na barra de endereços de um navegador, seguido 
de “/config”. Se o endereço IP for 192.168.250.1, a barra de endereço do navegador ficará assim: 
http://192.168.250.1/config. 
Em seguida, você é solicitado a fazer login. Os dados de login padrão são: 
Nome de usuário: user
Senha: pass
A senha pode ser alterada na página da web. Consulte  “5.5.1 Alterar senha” na página 45.

5.1 Configuração do controlador

5.1.1 Configuração do Proba 5
As configurações independentes das zonas podem ser feitas com o Proba 5. Isso é válido as entradas e 
saídas. 
No menu de opções, as entradas e saídas que ainda estão livres são exibidas em um campo branco. As 
que já foram atribuídas são exibidas em um campo azul.
É possível atribuir mais de uma função a uma entrada ou saída. A visão geral da configuração mostra em 
vermelho as funções que foram atribuídas a uma entrada ou saída compartilhada.
Consulte “5.1.5 Visão geral da configuração” na página 30.

Depois de realizar as configurações na página da web, clique em “Submit” (Enviar) antes de ir para outra 
página. As configurações serão salvas somente depois de clicar em “Submit”. 
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Fig. 9 Página da web de configuração do controlador - Configuração do Proba 5
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5.1.2 Configuração de zona do Proba 5

As entradas e saídas devem ser atribuídas a cada zona. As entradas e saídas digitais devem ser atribuídas nesta 
página. O procedimento é o mesmo da configuração do controlador.
Nesta página, selecione a zona desejada por meio do menu de opções. Também é necessário clicar em “Submit” 
antes de ir para outra zona ou página.

Fig. 10 Página da web de configuração do controlador - Configuração de zona do Proba 5
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5.1.3 Configuração da temperatura do Proba 5

Nesta página, é possível configurar todos os sensores de temperatura. Nela estão indicadas as entradas às quais 
os sensores de temperatura foram conectados, as zonas desses sensores e as funções dos sensores.
Neste caso, também é necessário clicar em “Submit” antes de ir para outra zona ou página.

Fig. 11 Página da web de configuração do controlador - Configuração da temperatura do Proba 5
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5.1.4 Configuração de entrada digital

É possível configurar as entradas analógicas como entradas digitais. 
Aconselhamos que entre em contato com a VDH Products antes de realizar esta ação.

Fig. 12 Página da web de configuração do controlador - Configuração de entrada digital
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5.1.5 Visão geral da configuração

Depois que todas as configurações foram realizadas, consulte a visão geral da configuração para realizar uma 
verificação rápida e clara de que as configurações foram realizadas corretamente. Se várias funções foram 
atribuídas a uma entrada ou saída, isso será indicado em vermelho. Desse modo, se evitará que as entradas ou 
saídas recebam mais de um função, acidentalmente.

Fig. 13 Página da web de configuração do controlador - Visão geral da configuração
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5.1.6 Ativar configuração

Às vezes, será necessário ativar uma configuração nova sem executar um restabelecimento total. Neste caso, 
clique em “Reload configuration” (Recarregar configuração). É importante, no entanto, que o efeito da alteração 
possa ser examinado antes de efetivá-la. 
Também é possível clicar em “Restart the application” (Reiniciar o aplicativo). Consulte “5.3.4 Reiniciar aplicativo” 
na página 41 para ver um explicação.

Fig. 14 Página da web de configuração do controlador - Ativar configuração
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5.1.7 Configuração de hardware

Se for necessário trocar uma placa, o Proba deve saber que foi instalada uma placa nova. Cada placa tem um 
número de série exclusivo.
Para que o Proba possa detectar a placa nova, é necessário clicar em “Create new config from hardware” (Criar 
nova configuração do hardware). NÃO clique em “Submit”.
Para poder usar a nova configuração, é necessário clicar em “Restart application” em “Other” (Outro).
Consulte “5.3.4 Reiniciar aplicativo” na página 41.

Fig. 15 Página da web de configuração do controlador - Configuração de hardware
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5.2 Teste

5.2.1 Teste do painel

O teste do painel faz um teste simples das entradas e saídas. Para isto, o Proba é retirado do modo de controlador 
normal e colocado em modo de teste.
Os status das entradas e saídas podem ser lidos e a configuração de determinadas saídas pode ser alterada, para 
que possam ser testadas.
Depois do teste, o Proba pode ser colocado novamente no modo de controlador normal, clicando em “Restart 
application”. Consulte  “5.3.4 Reiniciar aplicativo” na página 41 para obter informações sobre esta função.

Fig. 16 Página da web Teste - Teste do painel - Iniciar teste
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5.2.1.1 Temperatura

O teste do painel da temperatura permite a leitura dos valores dos sensores de temperatura individuais.

Fig. 17 Página da web Teste - Teste do painel - Temperatura
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5.2.1.2 Relés

O teste do painel de relés permite a leitura dos status dos relés. Além disso, o relé pode ser ativado ou desativado 
clicando no botão “Toggle” (Alternar) do respectivo relé.

Fig. 18 Página da web Teste - Teste do painel - Relés
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5.2.1.3 Entrada digital

O teste do painel da entrada digital permite a leitura dos valores das entradas digitais individuais.
Um traço significa não ativa e uma cruz significa ativa.

Fig. 19 Página da web Teste - Teste do painel - Entrada digital

5.2.1.4 Entrada analógica

O teste do painel da entrada analógica permite a leitura dos valores das entradas analógicas individuais.

Fig. 20 Página da web Teste - Teste do painel - Entrada analógica
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5.2.1.5 Saída analógica

O teste do painel da saída analógica permite a leitura e a definição dos valores das saídas analógicas individuais.
A saída pode ser definida no valor desejado, movendo o controle deslizante para frente e para trás, ou 
introduzindo um valor na caixa de entrada. Se clicar em “Set” (Definir), a saída será definida no valor introduzido.
O valor pode ser definido de 0 a 100%, em incrementos de 0,1%. O valor introduzido na caixa de entrada é exibido 
sem a casa decimal. Por exemplo: se for introduzido 455, a saída será definida como 45,5%.

Fig. 21 Página da web Teste - Teste do painel - Saída analógica



PROBA 5 Nº do doc.: 200303 Versão: 1.2

Página 38 de 80

5.3 Outro
5.3.1 Configuração do backup

É possível realizar um backup do cartão SD. É aconselhável se, por exemplo, for necessário instalar uma 
atualização. Com o backup, a situação atual é mantida protegida e em segurança.
Os backups existentes serão indicados. Clique em “Create new backup” (Criar novo backup), para realizar um novo 
backup. Este novo backup é salvo junto com os backups existentes. Ou seja, os backups existentes não são nunca 
sobrescritos.

Fig. 22 Página da web Outro - Configuração do backup
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5.3.2 Restaurar configuração

A função “Restaurar configuração” permite que um backup existente seja restaurado. Esta função também pode 
ser usada para equipar o Proba 5 com um novo software.
Para instalar uma atualização de software, primeiro, clique em “Select file” (Selecionar arquivo). O arquivo de 
software pode ser selecionado. Após selecionar o arquivo correto, clique em “Upload file(s)” (Carregar arquivo(s)), 
para copiar o arquivo no controlador.
Se for necessário restaurar um backup existente, clique nele para selecioná-lo.
Se clicar em “Restore selected backup” (Restaurar backup selecionado), o backup é restaurado.

Fig. 23 Página da web Outro - Restaurar configuração
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5.3.3 Instalar pacote

Em determinadas circunstâncias, pode ser necessário instalar um software adicional. A função “Instalar pacote” é 
usada para isto.
Primeiro, clique em “Select file” para selecionar o arquivo correto. Em seguida, clique em “Upload and install 
package” (Carregar e instalar pacote) para carregá-lo e instalá-lo.

Fig. 24 Página da web Outro - Instalar pacote
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5.3.4 Reiniciar aplicativo

A função “Reiniciar aplicativo” é usada para reiniciar o controlador. 
Ela é necessária para, por exemplo, ativar as alterações realizadas no hardware ou para retirar o Proba do modo 
de teste.
Clique somente uma vez em “Restore the application” (Restaurar o aplicativo). Também se “Restart failed” (Falha 
no reinício) for exibido. Este botão pode ser clicado novamente se foram feitas novas alterações.

Fig. 25 Página da web Outro - Reiniciar aplicativo
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5.4 Modbus

Determinados dados do controlador podem ser disponibilizados por meio do Modbus por outros aplicativos.
Não é possível que outro equipamento de controle acesse os registros do Modbus, porque o Proba 5 está 
equipado com firewall.
Para alterar as configurações do Modbus, é necessário fazer um login separado. O nome de usuário e a senha não 
são os mesmos do login da página da web.
Contate a VDH Products para obter os detalhes de login corretos.

5.4.1 Perfis do Modbus

Primeiro, é necessário criar um perfil. É possível criar vários perfis, de modo que cada aplicativo externo possa ter 
seus próprios direitos de acesso.
Também é possível especificar se todos os registros estão acessíveis ou somente alguns deles. Isso é possível 
para registros com código de função 3, 4 e 6.
Ao finalizar, clique em “Submit” para salvar as configurações.

Fig. 26 Página da web Modbus - Perfis do Modbus
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5.4.2 Regras de acesso do Modbus

O Modbus deve ter regras de acesso, que indicam que endereços IP têm acesso aos seus registros. 
Podem ser criados vários perfis de acesso diferentes. Um perfil do Modbus deve ser vinculado a cada perfil de 
acesso. Isso permite determinar que aplicativo pode ser associado a que registros do Modbus.

Fig. 27 Página da web Modbus - Regras de acesso do Modbus
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5.4.3 Recarregar configuração do Modbus

Depois que todas as configurações do Modbus foram realizadas e salvas, elas podem ser ativadas clicando em 
“Apply Modbus settings” (Aplicar configurações do Modbus).

Fig. 28 Página da web Modbus - Recarregar configuração do Modbus



Página 45 de 80

PROBA 5 Nº do doc.: 200303 Versão: 1.2

5.5 Manutenção

5.5.1 Alterar senha

A senha usada para fazer login nas páginas web podem ser alteradas.
Para alterá-la, primeiro, introduza a senha atual e, em seguida, a senha nova.
Após introduzir a nova senha novamente no segundo campo, clique em “Change password” Alterar senha), para 
salvar a nova senha.

Fig. 29 Página da web Manutenção - Alterar senha
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5.5.2 Alterar as configurações da hora

Para assegurar que o Proba 5 e o registro funcionam corretamente, é importante que o Proba 5 esteja definido 
com a data e a hora corretas.
Você pode definir o fuso horário e a data e a hora do Proba 5.
Ao abrir esta página, a hora definida no Proba é exibida na tela. Para recuperar a hora do Proba, clique no botão 
“Reload system time” (Recarregar hora do sistema). A página da web mostrará novamente a hora do Proba.

O Proba sincroniza automaticamente seu relógio interno com um servidor de hora exterNº. Para fazer isso, ele 
deve saber onde recuperar estes dados. 
A configuração padrão é suficiente para um servidor fornecido pela VDH Products, no qual as configurações não 
foram ajustadas.

Fig. 30 Página da web Manutenção - Alterar configurações da hora
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5.5.3 Alterar configurações de rede

Diversas configurações de rede são programadas de fábrica. 
Estas configurações nem sempre são corretas para a sua situação local. 
Se necessário, o Proba 5 pode ser definido como DHCP, mas recomendamos encarecidamente que você não faça 
isso. A razão é que há uma grande possibilidade de que, em um determinado momento, o Proba definido como 
DHCP pare a comunicação com a tela sensível ao toque e com o VASP. Se o Proba recebe um novo endereço IP por 
meio do servidor DHCP, você deve introduzir também este novo endereço na tela sensível ao toque e no VASP. É 
necessário fazer isso somente uma vez para endereços estáticos.

Fig. 31 Página da web Manutenção - Alterar configurações de rede



PROBA 5 Nº do doc.: 200303 Versão: 1.2

Página 48 de 80

5.5.4 Reinicializar o controlador

Em Outro - Reiniciar aplicativo, o processo de controle é reiniciado. Às vezes, no entanto, todo o controlador deve 
ser reiniciado. Você pode fazer isso clicando no botão “Reboot the Controller” (Reinicializar o controlador). Esta 
ação tem quase o mesmo efeito de cortar a tensão do controlador brevemente.
Após reiniciar o controlador, você pode atualizar a página da web, para verificar se ela está carregando como 
esperado.

Fig. 32 Página da web Manutenção - Reinicializar o controlador
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5.5.5 Definir a configuração

Se vários sistemas do Proba devem ter exatamente a mesma configuração, você pode fazer isso configurando 
cada controlador individualmente.
Existem outras opções para fazer isso mais rápido. Depois que tiver configurado um Proba, é possível copiar 
sua configuração. Para fazer isso, introduza o endereço IP deste controlador mestre em “Enter IP address or 
controller to copy configuration” (Introduzir endereço IP ou controlador para copiar configuração) e clique em 
“Copy” (Copiar).

A seção em “Definir a configuração do controlador usando arquivo de configuração” serve somente para 
introduzir configurações fornecidas pela VDH Products.
 

Fig. 33 Página da web Manutenção - Definir a configuração
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6 parâmetroS

6.1 Observações gerais

6.1.1 Configurações da parte frontal

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

0101 Zona 1 ligada 0..1 - 1

0102 Zona  ligada 0..1 - 1

0103 Zona 3 ligada 0..1 - 1

0120 Aquecimento ligado 0..1 - 1

0121 Gás ligado 0..1 - 1

0122 Ventilação ligada 0..1 - 1

0201 Sensor 1 ligado 0..1 - 1

0202 Sensor 2 ligado 0..1 - 1

0203 Sensor 3 ligado 0..1 - 1

0204 Sensor 4 ligado 0..1 - 0

0205 Sensor 5 ligado 0..1 - 0

0206 Sensor 6 ligado 0..1 - 0

0207 Sensor 7 ligado 0..1 - 0

0208 Sensor 8 ligado 0..1 - 0

0209 Sensor 9 ligado 0..1 - 0

0209 Sensor 10 ligado 0..1 - 0

0301 Pressão de avanço ligada 0..1 - 0

0302 Inversão da pressão ligada 0..1 - 0 

0303 C2H4 ligado 0..1 - 0

0304 CO2 ligado 0..1 - 0

0305 O2 ligado 0..1 - 0

0306 UR ligada 0..1 - 0



Página 51 de 80

PROBA 5 Nº do doc.: 200303 Versão: 1.2

6.1.2 Configurações comuns

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1002 Parâmetros de senha 0000..9999 - 0000

1010 Leitura Celsius/Fahrenheit

 0 = Celsius

 1 = Fahrenheit 0..1 - 0

1012 Número de zonas 1..3 - 3

1020 Setpoint mínimo ajustável -10.0..40.0 °C 10.0

1021 Setpoint máximo ajustável -10.0..40.0 °C 25.0 

1023 Setpoint da temperatura

0 = 1 setpoint por sala

1 = 1 setpoint por cada zona somente em modo standby

2 = sempre 1 setpoint por cada zona 0..2 - 0

1090 Número da versão -

1091 Data -

1092 Número de série -
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6.1.3 Configurações do ventilador

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1201 Ventilador 1 zona 0..7 - 1

0 = nenhum

1 = zona 1

2 = zona 2

3 = zona 1,2

4 = zona 3

5 = zona 1,3

6 = zona 2,3

7 = zona 1,2,3

1202 Ventilador 2 zona 0..7 - 2

1203 Ventilador 3 zona 0..7 - 3

1204 Ventilador 4 zona 0..7 - 0

1205 Tempo de atraso para ligar o próximo ventilador 0..60 s 10

1210 Ventiladores invertidos 0..1 - 0

1211 Tempo funcionamento ventiladores normal 0..24 horas 12

1212 Tempo funcionamento ventiladores invertidos 0..24 horas 12

1213 Tempo de atraso iniciar controle após inverter os ventiladores 0..999 s. 180

1215 Ventiladores invertidos via Modbus 0..1 - 0

1216 Ventilador externo alarme fatal 0..1 - 0

1230 Ventilador desligado no alarme absoluto mínimo 1 0..1 - 0

1231 Ventilador desligado no alarme absoluto máximo 1 0..1 - 0

1232 Ventilador desligado no alarme absoluto mínimo 2 0..1 - 0

1233 Ventilador desligado no alarme absoluto máximo 2 0..1 - 0

1234 Ventilador somente ligado se almofada de ar estiver cheia 0..1 - 0

1235 Ventilador desligado erro de refrigeração 0..1 - 1

1236 Ventilador desligado em erro de aquecimento 0..1 - 1

1237 Desligar zona se um dos ventiladores desta zona estiver defeituoso 0..1 - 1

1240 Usar controle ventilador DC 0..1 - 0

1241 Velocidade mínima do ventilador DC 0..100 % 100

1241 Velocidade máxima do ventilador DC 0..100 % 100

1250 Ventilador desligado em 0..3 - 0

0 = nunca

1 = porta aberta

2 = bloqueio

3 = ambos

1251 Atraso ventilador desativado quando porta é aberta 0..999 s 0

1252 Atraso ventilador ativo quando porta é aberta 0..999 s 0
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6.1.4 Ventiladores - configurações de controle de pressão

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1261 Ventiladores de controle ligados pressão 0..2 - 0

0 = não

1 = Ligando e desligando os ventiladores

2 = com uma saída analógica

1262 Leitura da pressão 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000

1263 Setpoint da pressão mínimo ajustável -9999..9999 Pa 0

1264 Setpoint da pressão máximo ajustável -9999..9999 Pa 250

1265 Tempo ventiladores ligados (P1261 = 1) 1..999 s 10

1266 Tempo ventiladores desligados (P1261 = 1) 1..999 s 20

1267 Pressão faixa P (P1261 = 2) 0..999 Pa 5

1268 Pressão tempo I (P1261 = 2) 0..999 min 0

1269 Pressão ação D (P1261 = 2) 0..100 - 0

1270 Offset pressão PID (P1261 = 2) -999..999 Pa 0

1280 Ventiladores mais rápidos em temperatura alta 0..1 - 0

1281 Offset controle da temperatura do ventilador 0..25 graus 0

1282 Atraso controle da temperatura do ventilador 0..999 segundos 0

1283 Controle da temperatura faixa P 5 K 0

1284 Controle da temperatura tempo I 0 min 0
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6.1.5 Configurações da refrigeração

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1301 Diferencial refrigeração 0.1..15.0 K 0.5

1302 Offset refrigeração -25.0..25.0 K 0

1303 Offset refrigeração estágio 2 -25.0..25.0 K 3.0

1310 Refrigeração faixa P 0.1..30.0 K 5.0

1311 Refrigeração tempo I 0..999 min 0

1312 Refrigeração ação D 0..100 - 0

1313 Offset refrigeração PID -25.0..25.0 K 0

1320 Refrigeração extra se o diferencial entre o sensor de limite de ar e a 

temperatura de controle está ficando muito alto

0..1 - 0

1321 Faixa P limite diferencial- e temperatura de controle 0.1..20.0 K 5.0

1322 Nunca ligar refrigeração se a temperatura de controle estiver mais baixa 

que este setpoint (mesmo se a temperatura limite do ar for P1.320 acima 

da temperatura de controle)

0.1..10.0 K 1.0

1323 Menos refrigeração se o temperatura limite do ar estiver alcançando esta 

temperatura de um valor de alarme mínimo (P2041 e P2043).

0.1..20.0 K 1.0

1330 Setpoint refrigeração extra -10.0..40.0 °C

1331 Refrigeração posição máxima durante inversão ventilador 0..100 % 0

1332 Refrigeração desligada no alarme absoluto mínimo 1 na zona 0..1 - 1

1333 Refrigeração desligada no alarme absoluto mínimo 2 na zona 0..1 - 1

1334 Número de graus sensor Freon abaixo setpoint 0..20.0 K 1.0

1335 Tempo em que os P1334 graus do sensor Freon abaixo do setpoint devem 

estar depois do início da refrigeração, caso contrário aparecerá um código 

de erro

0..120 Minutos 30

1336 Desligar refrigeração no alarme Freon na zona 0..1 - 1

1350 Refrigeração desligada a 0..3 - 0

0 = nunca

1 = porta aberta

2 = bloqueio

3 = ambos
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6.1.6 Configurações do aquecimento

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1401 Diferencial aquecimento 0.1..15.0 K 0.5

1402 Offset aquecimento -25.0..25.0 K 0

1410 Aquecimento faixa P 0.1..30.0 K 5.0

1411 Aquecimento tempo I 0..999 min 0

1412 Aquecimento ação D 0..100 - 0

1413 Offset aquecimento PID -25.0..25.0 K 0

1423 Menos aquecimento se a temperatura limite do ar estiver alcançando esta 

temperatura de um valor de alarme máximo (P2042 e P2044).

0.1..20.0 K 1.0

1430 Setpoint aquecimento extra -10.0..40.0 °C 40.0

1432 Aquecimento desligado no alarme absoluto máximo 1 na zona 0..1 - 1

1433 Aquecimento desligado no alarme absoluto máximo 2 na zona 0..1 - 1

1450 Aquecimento desligado a 0..3 - 0

0 = nunca

1 = porta aberta

2 = bloqueio

3 = ambos
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6.1.7 Configurações da gaseificação

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1501 Diferencial concentração de gás 1..500 ppm 250

1502 Offset concentração de gás -300..300 ppm 0

1503 Concentração de gás travar porta 0..2000 ppm 100

1504 Permitir final período de gás com ventilação 0..1 - 0

1510 Pausa pulso gás no tempo de gaseificação 0..1 - 0

1511 Pulso tempo gaseificação 0..999 min 0

1512 Pausa tempo gaseificação 0..999 min 0

1520 Tempo máximo entrada gás durante controle ligado concentração 0.9999 min 40

1521 Tempo pulso mínimo/máximo gás ativo durante gaseificação ligada 

concentração

0..1 - 0

1522 Tempo mínimo ativo válvula gás durante gaseificação ligada concentração 

no tempo de bloqueio

0..499 min 0

1523 Tempo máximo ativo válvula gás durante gaseificação ligada concentração 

no tempo de bloqueio

0..499 min 0

1524 Tempo de bloqueio 0..99 horas 0

1525 Parar gaseificação quando alcançar tempo de entrada máximo 0..1 - 0

1526 Concentração gás zero se abaixo 0..200 ppm 0

1527 Concentração gás zero atraso 0..999 min 0

1530 Número transportador gás 0..99 - 0

1531 Número canal transportador gás 0..99 - 0

6.1.8 Configurações da ventilação

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1601 Ventilar no nível máximo etileno 0..1 - 0

1602 Ventilar durante gaseificação se foi alcançado nível máximo etileno 0..1 - 0

1603 Nível máximo etileno 0..2000 ppm 2000

1604 Diferencial nível máximo etileno 0..1000 ppm 500

1610 Ventilar no nível máximo CO2 0..1 - 0

1611 Ventilar durante gaseificação se foi alcançado nível máximo CO2 0..1 - 0

1612 Nível máximo CO2 0..3000 ppm 3000

1613 Diferencial nível máximo CO2 0..1000 ppm 500

1620 Número transportador ventilação 0..99 - 0
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6.1.9 Configurações de controle da umidade

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1701 Diferencial umidificação 1..50 %RH 3

1702 Diferencial desumidificação 1..50 %RH 3

1703 Offset controle umidade -25..25 %RH 0

1710 Controle umidade desligado a 0..3 - 0

0 = nunca

1 = porta aberta

2 = bloqueio

3 = ambos

1720 UR alarme ativo 0..1 - 0

1721 Alarme UR máxima 0..100 %RH 100

1722 Alarme UR mínima 0..100 %RH 0

1723 Diferencial alarmes UR 1..50 %RH 3

1724 Alarme UR desligado se porta está aberta 0..1 - 0

1725 Atraso alarme UR mínima 0..999 min 0

1726 Atraso alarme UR máxima 0..999 min 0

6.1.10 Configurações da almofada de ar

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1801 Almofada de ar presente 0..1 - 0

1802 Sinalização almofada de ar cheia: 0..2 - 0

 0 = sinal almofada de ar cheia

 1 = sinal almofada de ar vazia = 0

 2 = sinal erro almofada de ar = 0 e porta fechada

1803 Erro almofada de ar somente se porta estiver fechada 0..1 - 1

1804 Erro tempo de atraso almofada de ar após fechamento da porta 0..999 s 30

6.1.11 Configurações do controle de ULO

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

1851 Substituir programa atual 0..1 - 0

1852 Setpoint ULO padrão 10.0..18.0 °C 14.0
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6.2 Alarmes

6.2.1 Configurações de alarmes da temperatura

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

2001 Alarme absoluto 1 ativo 0..2 - 0

0 = não

1 = sempre

2 = somente durante controle

2002 Alarme absoluto máximo 1 -10.0..40.0 °C 25.0

2003 Alarme absoluto mínimo 1 -10.0..40.0 °C 10.0

2004 Atraso alarme absoluto 1 0..999 m 0

2011 Alarme absoluto 2 ativo 0..2 - 0

0 = não

1 = sempre

2 = somente durante controle

2012 Alarme absoluto máximo 2 -10.0..40.0 °C 20.0

2013 Alarme absoluto mínimo 2 -10.0..40.0 °C 12.0

2014 Atraso alarme absoluto 2 0..999 m 0

2021 Alarme relativo 1 ativo 0..1 - 1

0 = não

1 = somente durante controle

2022 Alarme relativo máximo 1 0..10.0 K 5.0

2023 Alarme relativo mínimo 1 -10.0..0 K -5.0

2024 Atraso alarme relativo 1 0..999 m 30

2031 Alarme relativo 2 ativo 0..1 - 0

0 = não

1 = somente durante controle

2032 Alarme relativo máximo 2 0..10.0 K 3.0

2033 Alarme relativo mínimo 2 -10.0..0 K -3.0

2034 Atraso alarme relativo 2 0..999 m 30

2041 Temperatura do ar absoluta máxima -10.0..40.0 °C 20,0

2042 Temperatura do ar absoluta mínima -10.0..40.0 °C 10.0

2043 Temperatura do ar relativa máxima 0..10.0 K 3.0

2044 Temperatura do ar relativa mínima -10.0..0.0 K -3.0

2050 Diferencial temperatura do ar máxima 0.1..10.0 K 0.5

2051 Diferencial temperatura do ar mínima 0.1..10.0 K 0.5

2060 Alarme temperatura desligado se porta está aberta 0..1 - 0
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6.2.2 Configurações dos relés de alarme

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

2101 Relé de alarme ligado no alarme absoluto 1 0..2 - 2

0 = Nenhum relé de alarme

1 = Nenhum relé de alarme fatal

2 = Relé de alarme fatal

2102 Relé de alarme ligado no alarme absoluto 2 0..2 - 2

2103 Relé de alarme ligado no alarme relativo 1 0..2 - 1

2104 Relé de alarme ligado no alarme relativo 2 0..2 - 1

2105 Relé de alarme ligado após falha de energia 0..2 - 0

2106 Relé de alarme ligado durante falha da refrigeração 0..2 - 0

2107 Relé de alarme ligado durante falha do aquecimento 0..2 - 0

2108 Relé de alarme ligado durante falha da almofada de ar 0..2 - 0

2109 Relé de alarme ligado durante falha da porta 0..2 - 0

2110 Relé de alarme ligado durante falha do ventilador 0..2 - 0

2111 Relé de alarme ligado no tempo máximo do gás 0..2 - 0

2112 Relé de alarme ligado durante falha da ventilação 0..2 - 0

2113 Relé de alarme ligado durante falha do sensor 0..2 - 0

2120 Relé de alarme fatal pode ser restabelecido 0..1 - 1

0 = Não

1 = Sim

2121 Relé de alarme não fatal pode ser restabelecido 0..1 - 1

2122 Continuar controle durante alarme fatal externo 0..1 - 1
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6.3 Entrada de parâmetros

6.3.1 Configurações dos sensores de temperatura

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

3001 Tipo do Sensor 1 0..8 - 1

0 = não presente

1 = Sensor de controle do produto

2 = Sensor de controle do ar

3 = Inverter sensor de controle do ar

4 = Sensor de informações do produto

5 = Sensor de informações do ar

6 = Inverter sensor de informações do ar

7 = Sensor do limite de ar

8 = Sensor do refrigerante

3002 Sensor 1 zona 0..7 - 7

 = nenhum

1 = zona 1

2 = zona 2

3 = zona 1,2

4 = zona 3

5 = zona 1,3

6 = zona 2,3

7 = zona 1,2,3

3003 Sensor 1 offset -15..15 K 0

3004 Alarme absoluto Sensor 1 0..2 - 1

3005 Alarme relativo Sensor 1 0..2 - 1

3011 Tipo do Sensor 2 0..8 - 1

3012 Sensor 2 zona 0..7 - 7

3013 Sensor 2 offset -15..15 K 0

3014 Alarme absoluto Sensor 2 0..2 - 1

3015 Alarme relativo Sensor 2 0..2 - 1

3021 Tipo do Sensor 3 0..8 - 1

3022 Sensor 3 zona 0..7 - 7

3023 Sensor 3 offset -15..15 K 0

3024 Alarme absoluto Sensor 3 0..2 - 1

3025 Alarme relativo Sensor 3 0..2 - 1

3031 Tipo do Sensor 4 0..8 - 0

3032 Sensor 4 zona 0..7 - 0

3033 Sensor 4 offset -15..15 K 0

3034 Alarme absoluto Sensor 4 0..2 - 0

3035 Alarme relativo Sensor 4 0..2 - 0
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Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

3041 Tipo do Sensor 5 0..8 - 0

3042 Sensor 5 zona 0..7 - 0

3043 Sensor 5 offset -15..15 K 0

3044 Alarme absoluto Sensor 5 0..2 - 0

3045 Alarme relativo Sensor 5 0..2 - 0

3051 Tipo do Sensor 6 0..8 - 0

3052 Sensor 6 zona 0..7 - 0

3053 Sensor 6 offset -15..15 K 0

3054 Alarme absoluto Sensor 6 0..2 - 0

3055 Alarme relativo Sensor 6 0..2 - 0

3061 Tipo do Sensor 7 0..8 - 0

3062 Sensor 7 zona 0..7 - 0

3063 Sensor 7 offset -15..15 K 0

3064 Alarme absoluto Sensor 7 0..2 - 0

3065 Alarme relativo Sensor 7 0..2 - 0

3071 Tipo do Sensor 8 0..8 - 0

3072 Sensor 8 zona 0..7 - 0

3073 Sensor 8 offset -15..15 K 0

3074 Alarme absoluto Sensor 8 0..2 - 0

3075 Alarme relativo Sensor 8 0..2 - 0

3081 Tipo do Sensor 9 0..8 - 0

3082 Sensor 9 zona 0..7 - 0

3083 Sensor 9 offset -15..15 K 0

3084 Alarme absoluto Sensor 9 0..2 - 0

3085 Alarme relativo Sensor 9 0..2 - 0

3091 Tipo do Sensor 10 0..8 - 0

3092 Sensor 10 zona 0..7 - 0

3093 Sensor 10 offset -15..15 K 0

3094 Alarme absoluto Sensor 10 0..2 - 0

3095 Alarme relativo Sensor 10 0..2 - 0
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6.3.2 Configurações dos outros sensores

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

3111 Leitura da pressão de avanço por 0..3 - 0

 0 = 0000

 1 = 000.0

 2 = 00.00

 3 = 0.000 

3112 Valor a 0 mA  (0 V) -9999..9999 - 0

3113 Valor a 4 mA (2V) -9999..9999 - 20

3114 Valor a 8 mA (4V) -9999..9999 - 40

3115 Valor a 12 mA (6V) -9999..9999 - 60

3116 Valor a 16 mA (8V) -9999..9999 - 80

3117 Valor a 20 mA (10V) -9999..9999 - 40

3118 Offset sensor da pressão de avanço -1000..1000 - 0

3121 Leitura da pressão inversa por 0..3 - 0

3122 Valor a 0 mA  (0 V) -9999..9999 - 0

3123 Valor a 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3124 Valor a 8 mA (4V) -9999..9999 - 500

3125 Valor a 12 mA (6V) -9999..9999 - 1000

3126 Valor a 16 mA (8V) -9999..9999 - 1500

3127 Valor a 20 mA (10V) -9999..9999 - 2000

3128 Offset sensor da pressão inversa -1000..1000 -

3131 Leitura C2H4 por 0..3 - 0

3132 Valor a 0 mA  (0 V) -9999..9999 - 0

3133 Valor a 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3134 Valor a 8 mA (4V) -9999..9999 - 63

3135 Valor a 12 mA (6V) -9999..9999 - 125

3136 Valor a 16 mA (8V) -9999..9999 - 188

3137 Valor a 20 mA (10V) -9999..9999 - 250

3138 Offset sensor C2H4 -1000..1000 - 0

3141 Leitura CO2 por 0..3 - 0

3142 Valor a 0 mA  (0 V) -9999..9999 - 0

3143 Valor a 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3144 Valor a 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3145 Valor a 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3146 Valor a 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3147 Valor a 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3148 Offset sensor CO2 -1000..1000 - 0

3149 Endereço MODBUS sensor CO2 0..99 - 0

3151 Leitura O2 por 0..3 - 0

3152 Valor a 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3153 Valor a 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3154 Valor a 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3155 Valor a 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3156 Valor a 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3157 Valor a 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3158 Offset sensor O2 -1000..1000 - 0
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Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

3161 Leitura UR por 0..3 - 0

3162 Valor a 0 mA (0V) -9999..9999 - 0

3163 Valor a 4 mA (2V) -9999..9999 - 0

3164 Valor a 8 mA (4V) -9999..9999 - 0

3165 Valor a 12 mA (6V) -9999..9999 - 0

3166 Valor a 16 mA (8V) -9999..9999 - 0

3167 Valor a 20 mA (10V) -9999..9999 - 0

3168 Offset sensor UR -1000..1000 - 0

3171 Sensor fonte CO2 0..2 - 0

0 = local

1 = analisador

2 = modbus

3172 Sensor fonte O2 0..1 - 0

0 = local

1 = analisador

6.4 Saída de parâmetros

6.4.1 Ajuste da saída analógica

Nº. Descrição Intervalo Unidades Padrão

4110 0 V saída na temperatura -10.0..+40.0 °C -10.0

4111 10 V saída na temperatura -10.0..+40.0 °C +40.0
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6.5 Explicação dos parâmetros

6.5.1 Configurações da parte frontal

Nº. Explicação

0101 .. 0103 Com parâmetros as zonas podem ser ligadas e desligadas.

(Isso também pode ser feito na tela de controle)

0120 Aquecimento possível sim/não

(Isso também pode ser feito na tela de controle)

0121 Gaseificação possível sim/não

(Isso também pode ser feito na tela de controle)

0122 Ventilação possível sim/não

(Isso também pode ser feito na tela de controle)

0123 Inverter a ventilação agora

Ao configurar este parâmetro em 1 e enviar este valor, a direção de ventilação será invertida.

0201 .. 0209 Liga e desliga os sensores de temperatura

(Isso também pode ser feito na tela de controle)

0301 .. 0306 Liga e desliga as entradas analógicas.

 

6.5.2 Configurações comuns

Nº. Explicação

1002 Parâmetros da senha (padrão não usada).

1010 Leitura em ºC ou ºF

1012 A quantidade máxima de zonas na sala 

Não é possível ligar mais zonas que esta quantidade. A imagem na tela será ajustada à quantidade de zonas 

que foram introduzidas aqui. Se este valor for 2, a imagem na tela também mostrará duas zonas. Se as zonas 

foram desabilitadas com P0101 ... P0103 (ou na tela) as zonas desabilitadas ainda serão visíveis.

1020 O menor valor do setpoint que pode ser ajustado.

1021 O maior valor do setpoint que pode ser ajustado.

1023 A quantidade de setpoints da sala. Por padrão, o PROBA usa um setpoint para toda a sala, mas também é 

possível usar um setpoint para cada zona separada. 

Se usar mais de um setpoint, é possível usar sempre este ou somente em modo standby.

1090 A versão do software do PROBA 5.

1091 A data de fabricação do PROBA 5.

1092 O número de série do PROBA 5.
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6.5.3 Configurações dos ventiladores

Nº. Explicação

1201 Cada ventilador pode ser atribuído a uma ou mais zonas. Todas as combinações são possíveis.

Este parâmetro é para atribuir o ventilador 1.

1202 Este parâmetro é para atribuir o ventilador 2.

1203 Este parâmetro é para atribuir o ventilador 3.

1204 Este parâmetro é para atribuir o ventilador 4.

1205 Para evitar ligar todos os ventiladores ao mesmo tempo, é possível ajustar um tempo de atraso. Este tempo de 

atraso será usado entre a ligação dos ventiladores de cada zona.

1210 Os ventiladores também devem funcionar na direção inversa?

1211 O tempo em que os ventiladores funcionarão na direção normal.

1212 O tempo em que os ventiladores funcionarão na direção inversa.

1213 Tempo de atraso entre as duas direções. Neste tempo, os ventiladores podem parar, antes de começar a 

funcionar na direção oposta.

1215 A inversão do ventilador pode ser feita com um relé, mas também por meio do Modbus. Claro que isso só pode ser 

usado com ventiladores Modbus

1216 O alarme do ventilador externo pode ser definido como um alarme fatal.

1230 Ventiladores desligados no alarme absoluto mínimo 1.

1231 Ventiladores desligados no alarme absoluto máximo 1.

1232 Ventiladores desligados no alarme absoluto mínimo 2.

1233 Ventiladores desligados no alarme absoluto máximo 2.

1234 Ventiladores ligados somente se as almofadas de ar estiverem soprando. Isso evita que o ar passe ao longo 

das caixas em vez de através das caixas.

1235 Ventiladores desligados em erro da refrigeração.

1236 Ventiladores desligados em erro do aquecimento.

1237 Desligar a zona se um dos ventiladores nesta zona estiver defeituoso.

1240 Os ventiladores pode ser definidos a uma velocidade fixa. A velocidade pode ser definida em um programa de 

amadurecimento, em modo standby e em modo de manter.

1241 Para evitar que os ventiladores funcionem a uma velocidade muito baixa, é possível definir uma velocidade 

mínima.

1242 É possível definir uma velocidade máxima, para evitar que os ventiladores funcionem a uma velocidade muito 

alta.

1250 Desligar os ventiladores se:

• a porta estiver aberta

• os ventiladores estivem bloqueados

• em ambos casos

1251 Tempo de atraso para desligar os ventiladores quando a porta é aberta. Se este valor for 0, os ventiladores 

serão desligados assim que a porta abrir.

1252 Tempo de atraso para ligar os ventiladores quando a porta é fechada. Se este valor for 0, os ventiladores serão 

ligados assim que a porta fechar.



PROBA 5 Nº do doc.: 200303 Versão: 1.2

Página 66 de 80

6.5.4 Ventiladores - configurações do controle de pressão

Nº. Explicação

1261 Se for necessário uma determinada quantidade de pressão diferencial através das caixas, é possível conseguir 

isso com o controle dos ventiladores. O controle pode ligar e desligar os ventiladores, ou com uma saída 

analógica. Com a saída analógica, a velocidade do ventilador pode aumentar ou diminuir.

1262 A leitura da pressão será em Pascal. 

A leitura pode ser em:

• inteiro (0000)

• décimo (000,0)

• centésimo (00,00)

• milésimo (0,000) 

1263 A pressão mais baixa que pode ser ajustada como setpoint

1264 A pressão mais alta que pode ser ajustada como setpoint

1265 O tempo de ligar os ventiladores (somente válido se o parâmetro 1261 for 1)

1266 O tempo de desligar os ventiladores (somente válido se o parâmetro 1261 for 1)

1267 A faixa proporcional do controle de pressão. 

Consulte o anexo para obter mais informações

1268 O tempo de integração do controle de pressão. 

Consulte o anexo para obter mais informações.

1269 A ação D do controle de pressão.

1270 O offset do controle de pressão.

1280 A velocidade do ventilador deve depender do desvio da temperatura de controle medida segundo o setpoint? 

Quanto maior o desvio, mas rápida velocidade dos ventiladores.

1281 O offset de P1280.

1282 O tempo de atraso antes da velocidade do ventilador ser ajustada. Isso é para evitar alterações na velocidade 

do ventilador se a pressão se alterar somente por um curto período de tempo.

1283 A faixa P de P1280.

1284 O tempo I de P1280.
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6.5.5 Configurações da refrigeração

Nº. Explicação

1301 Diferencial da refrigeração (diferencial entre ligar e desligar)

1302 Offset da refrigeração (offset da temperatura de desligamento comparada com o setpoint)

1303 Offset do segundo estágio de refrigeração. 

1310 Faixa P da saída analógica da refrigeração.

Consulte o anexo para obter mais informações.

1311 Tempo I da saída analógica da refrigeração.

1312 Ação D da saída analógica da refrigeração.

1313 Offset do PID da refrigeração.

1320 Ligar capacidade de refrigeração extra se a temperatura diferencial entre o sensor de limite de ar e a 

temperatura de controle estiver ficando muito grande? 

1321 A faixa P que pertence ao parâmetro 1320

1322 A refrigeração deve ser desabilitada se a temperatura for inferior a esta temperatura mínima, mesmo se 

houver um excedente de P1320.

1323 Menos refrigeração se o sensor de limite de ar medir um valor que está dentro do intervalo deste parâmetro, 

dos valores de alarme de P2042 e 2044. Com isto, um alarme pode ser evitado.

1330 Se o setpoint for inferior que esta temperatura, a refrigeração extra será ativada.

1331 Durante o modo de inversão do ventilador, a capacidade de refrigeração pode ser limitada. Isso pode ser 

necessário se a capacidade do ventilador for inferior em modo invertido que em modo normal.

1332 Desligar a refrigeração quando ocorrer um alarme absoluto mínimo 1 na zona?

1333 Desligar a refrigeração quando ocorrer um alarme absoluto mínimo 2 na zona?

1334 A temperatura do refrigerante deve ser inferior ao setpoint, do contrário não é possível refrigerar a sala. O 

desvio mínimo entre a temperatura do refrigerante e o setpoint pode ser ajustado com este parâmetro.

1335 Tempo depois do qual os P1334 graus do sensor do refrigerante abaixo do setpoint devem estar depois do 

início da refrigeração, caso contrário aparecerá um código de erro. Se o refrigerante não tiver este desvio, isso 

pode indicar um erro no equipamento de refrigeração.

1336 Desligar a refrigeração se P1335 gerou um alarme?

1350 É possível parar a refrigeração se:

• a porta estiver aberta

• o bloqueio estiver ativo

• em ambos casos

• de nenhuma maneira
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6.5.6 Configurações do aquecimento

Nº. Explicação

1401 Diferencial do aquecimento (diferencial entre ligar e desligar).

1402 Offset do aquecimento (offset da temperatura de desligamento comparada com o setpoint).

1410 Faixa P da saída analógica do aquecimento.

Consulte o anexo para obter mais informações.

1411 Tempo I da saída analógica do aquecimento.

1412 Ação D da saída analógica do aquecimento.

1413 Offset do PID do aquecimento.

1423 Menos aquecimento se o sensor de limite de ar medir um valor que está dentro do intervalo deste parâmetro, 

dos valores de alarme de P2041 e 2043.

1430 Se o setpoint for mais alto que esta temperatura, o relé de aquecimento extra será ativado

1432 Desligar o aquecimento quando ocorrer um alarme absoluto máximo 1 na zona?

1433 Desligar o aquecimento quando ocorrer um alarme absoluto máximo 2 na zona?

1450 É possível parar o aquecimento se:

• a porta estiver aberta

• o bloqueio estiver ativo

• em ambos casos

• de nenhuma maneira
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6.5.7 Configurações da gaseificação

Nº. Explicação

1501 Diferencial da gaseificação (somente se for usado um sensor de gás).

1502 Offset da concentração de gás (offset do desligamento da concentração comparado com o setpoint).

1503 Se o nível de gás ultrapassar um nível mais alto deste valor, a trava da porta será ativada.

1504 A ventilação pode finalizar o período de gás

Aqui se pode indicar se uma ventilação manual pode parar o período de fumigação. Se este valor for definido 

como não, a ventilação manual não pode ser iniciada durante o período de fumigação.

1510 Gaseificação com um pulso – controle da pausa? Isso significa que a válvula de gás é aberta durante o tempo 

P 1511 e fechada durante o tempo P 1512. Isso continua durante o período de gaseificação.

1511 Tempo do pulso da gaseificação (se P1510 for 1)

1512 Tempo de pausa da gaseificação (se P1510 for 1)

1520 O tempo máximo que a válvula de gás pode ser aberta durante o período de gaseificação se for usado um 

sensor de gás. Se este tempo tiver passado e a concentração não alcançou o setpoint, será gerado um alarme.

1521 Tempo de pulso mínimo/máximo de gás ativo durante gaseificação ligada concentração. Este parâmetro é 

válido em combinação com P1522, 1523 e 1524.

1522 Tempo mínimo ativo válvula de gás durante gaseificação ligada concentração no tempo de bloqueio. Se a 

válvula de gás não foi aberta o suficiente antes do tempo de bloqueio expirar, a válvula será forçada a abrir 

para chegar no tempo mínimo de gaseificação.

1523 Tempo máximo ativo válvula de gás durante gaseificação ligada concentração no tempo de bloqueio. Mesmo se 

a concentração de gás estiver ficando mais baixa que o setpoint do gás – diferencial, a válvula não será aberta 

se o tempo deste parâmetro tiver expirado.

1524 O tempo de bloqueio de P 1522 e P 1523.

1525 Se for gerado um alarme porque o tempo de P1520 foi excedido, é possível decidir se fechar ou não a válvula 

de gás. Esta escolha pode ser feita usando este parâmetro.

1526 Para assegurar que os erros de medição dos sensores de gás não causem interpretações incorretas, este 

parâmetro pode ser usado nas configurações, quando a leitura deve ser 0. Se a concentração medida for 

inferior a este valor, a leitura 0 permanecerá apesar da possibilidade de flutuação dentro desta margem.

1527 Para evitar que a leitura da concentração de gás seja definida em 0 muito rapidamente, pode ser definido um 

tempo de atraso. A concentração terá que estar abaixo do valor de P1526 durante no mínimo este tempo, 

antes do valor ser definido em 0.

1530 O número do transportador de gás. Os controladores com o mesmo número não serão gaseificados ao mesmo 

tempo. Se mais de um controlador quer começar a gaseificação, esses controladores serão colocado em 

uma fila. Assim que o controlador em que a gaseificação estiver ativa, estiver pronto, o próximo controlador 

começará a gaseificação. Isso evita que que não haja gás suficiente nas salas, por causa da limitação do duto 

de gás.

1531 Um número único pode ser definido em um transportador de gás. Esta função é usada em combinação com um 

analisador de gás.
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6.5.8 Configurações da ventilação

Nº. Explicação

1601 Deve ocorrer uma ventilação se a concentração de gás exceder um nível mais alto que o valor de P1603? Se 

sim, isso ocorrerá somente depois do período de gaseificação.

1602 Deve ocorrer uma ventilação se a concentração de gás exceder um nível mais alto que o valor de P1603 

durante o período de gaseificação?

1603 Onde o nível máximo de etileno estiver acima, começará uma ventilação forçada (se P1601 ou P1602 for 1).

1604 O diferencial de P1603.

1610 Deve ocorrer uma ventilação se o nível de CO2 exceder um nível mais alto que o valor de P1612? Se sim, isso 

ocorrerá somente depois do período de gaseificação.

1611 Deve ocorrer uma ventilação se o nível CO2 exceder um nível mais alto que o valor de P1612 durante o período 

de gaseificação?

1612 Onde o nível máximo de CO2 estiver acima, começará uma ventilação forçada (se P1610 ou P1611 for 1).

1613 O diferencial de P1612.

1620 O número do transportador de ventilação. Os controladores com o mesmo número não ventilarão ao mesmo 

tempo. Se mais de um controlador quer começar a ventilar, esses controladores serão colocados em uma fila. 

Assim que o controlador que estiver ventilando estiver pronto, o próximo controlador começará a ventilação. 

Isso evita que que não haja ar fresco suficiente nas salas, por causa da limitação do duto de ventilação.

6.5.9 Configurações de controle da umidade

Nº. Explicação

1701 Diferencial da umidificação.

1702 Diferencial da desumidificação.

1703 Offset do controle da umidade.

1710 O controle da umidade pode ser desligado se:

• a porta estiver aberta

• o bloqueio estiver ativo

• em ambos casos

• de nenhuma maneira

1720 Alarme da UR ativo?

1721 Nível de umidade máximo depois do qual um alarme será gerado.

1722 Nível de umidade mínimo depois do qual um alarme será gerado.

1723 Diferencial de P1722 e P1723.

1724 Alarme de boqueio da umidade se a porta for aberta? 

1725 Para evitar que um alarme de UR mínima seja gerado muito rapidamente, um tempo de atraso pode ser 

definido. Para que um alarme seja gerado, o alarme deve estar muito baixo por no mínimo este período de 

tempo.

1726 Para evitar que um alarme de UR máxima seja gerado muito rapidamente, um tempo de atraso pode ser 

definido. Para que um alarme seja gerado, o alarme deve estar muito alto por no mínimo este período de 

tempo.
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6.5.10 Configurações da almofada de ar

Nº. Explicação

1801 Há uma almofada de ar presente?

1802 Possibilidades de sinalização da almofada de ar. 

1803 Erros de bloqueio da almofada de ar se a porta for aberta?

1804 Tempo de atraso dos erros da almofada de ar depois que a porta for fechada. Após o tempo de atraso, os 

alarmes estarão ativos.

6.5.11 Configurações do controle de ULO

Nº. Explicação

1851 Quando um controle de ULO é usado, o programa em execução pode ser parado e substituído pelo controle de 

ULO. Após parar o controle de ULO, o programa não continuará. 

1852 O controle de ULO está funcionando com um setpoint fixo. Com este parâmetro, o setpoint padrão pode ser 

definido. É claro que este setpoint pode ser alterado.

6.5.12 Configurações dos alarmes de temperatura

Nº. Explicação

2001 O alarme absoluto 1 deve estar ativo? A escolha pode ser entre:

• nenhum alarme

• sempre

• somente durante o controle

O último caso bloqueará o alarme quando a sala estiver desligada.

Um alarme absoluto é um alarme em que o valor introduzido (P2002 e P2003) é a temperatura real. Os valores 

dos alarmes não dependem do setpoint.

2002 A temperatura absoluta máxima acima da qual um alarme será gerado.

2003 A temperatura absoluta mínima abaixo da qual um alarme será gerado.

2004 O tempo de atraso do alarme absoluto 1. O alarme somente será gerado depois que este tempo tiver expirado. 

Se a situação de alarme foi resolvida durante o tempo de atraso, não será gerado nenhum alarme.

2011 Alarme absoluto 2 ativo?

2012 A temperatura absoluta máxima acima da qual um alarme será gerado.

2013 A temperatura absoluta mínima abaixo da qual um alarme será gerado.

2014 O tempo de atraso do alarme absoluto 2

2021 Alarme relativo 1 ativo? Um alarme relativo está conectado ao setpoint. 

As opções de escolha são:

• nenhum alarme

• sempre

• somente durante o controle

O último caso bloqueará o alarme quando a sala estiver desligada.

2022 A temperatura relativa máxima acima da qual um alarme será gerado. Portanto, a temperatura que será 

introduzida aqui, deve ser a temperatura diferencial comparada com o setpoint. Se, por ex., o valor for 5K, 

haverá um alarme assim que a temperatura estiver mais de 5K acima do setpoint.

2023 A temperatura relativa mínima abaixo da qual um alarme será gerado.

2024 O tempo de atraso do alarme relativo 1

2031 Alarme relativo 2 ativo?

2032 A temperatura relativa máxima acima da qual um alarme será gerado.

2033 A temperatura relativa mínima abaixo da qual um alarme será gerado.
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Nº. Explicação

2034 O tempo de atraso do alarme relativo 2

2041 A temperatura do ar absoluta máxima. Se a temperatura estiver acima deste valor, o aquecimento será 

desligado. Não será gerado nenhum alarme.

2042 A temperatura do ar absoluta mínima. Se a temperatura estiver abaixo deste valor, a refrigeração será 

desligada. Não será gerado nenhum alarme.

2043 A temperatura do ar relativa máxima. Se a temperatura estiver acima deste valor, o aquecimento será 

desligado. Não será gerado nenhum alarme.

2044 A temperatura do ar relativa mínima. Se a temperatura estiver abaixo deste valor, a refrigeração será 

desligada. Não será gerado nenhum alarme.

2050 Diferencial da temperatura do ar máxima. Se a temperatura cair abaixo da temperatura de alarme - diferencial, 

o aquecimento será ativado novamente.

2051 Diferencial da temperatura do ar mínima. Se a temperatura subir acima da temperatura de alarme + 

diferencial, a refrigeração será ativada novamente.

2060 Para evitar alarmes de temperatura causados por uma porta aberta, é possível desabilitar o alarme assim que 

a porta for aberta.

6.5.13 Configurações dos relés de alarme

Nesta seção de parâmetros, os relés de alarme podem ser atribuídos a diversas funções. Cada relé de 
alarme pode ser usado para mais de uma situação de alarme. 
As opções de escolhas são:
• 0 – nenhum relé
• 1– relé de alarme não fatal
• 2 – relé de alarme fatal.

Nº. Explicação

2101 Relé de alarme de alarme absoluto 1.

2102 Relé de alarme de alarme absoluto 2.

2103 Relé de alarme de alarme relativo 1.

2104 Relé de alarme de alarme relativo 2.

2105 Relé de alarme após falha de energia.

2106 Relé de alarme de falha da refrigeração.

2107 Relé de alarme de falha do aquecimento.

2108 Relé de alarme de falha da almofada de ar.

2109 Relé de alarme de falha da porta.

2110 Relé de alarme de falha do ventilador.

2111 Relé de alarme de tempo de gás máximo excedido ao máximo.

2112 Relé de alarme de falha da ventilação.

2113 Relé de alarme de falha do sensor.

2120 O alarme fatal pode ser restabelecido? Se não, o relé somente será restabelecido se o alarme foi resolvido. Se 

a escolha foi sim, o relé de alarme pode ser restabelecido mesmo se a situação de alarme ainda estiver ativa.

2121 O alarme não fatal pode ser restabelecido, sim ou não?

2122 Continuar controle durante alarme fatal externo? Se a escolha foi sim, o programa continuará mesmo se 

a entrada de alarme externo estiver ativa. Se a escolha foi não, o programa parará se a entrada de alarme 

externo estiver ativa.
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6.5.14 Configurações dos sensores de temperatura

Nº. Explicação

3001 Tipo do Sensor 1. 

Use este parâmetro para indicar que tipo de sensor está conectado.

Os sensores de informação são usados somente para exibição, e não para funções de controle.

As funções do tipos de sensores 2 e 3, 5 e 6 se alterarão assim que a direção de giro dos ventiladores mudar. 

Um sensor de controle mudará para um sensor de informação e um sensor de informação mudará para um 

sensor de controle.

3002 Um sensor pode ser atribuído a uma ou múltiplas zonas. Todos os tipos de combinações são possíveis. Se mais 

de um sensor for atribuído a uma zona e estes sensores têm a mesma função, será usada a média desses 

sensores.

3003 O valor de offset do sensor compensa o desvio do sensor. 

3004 Que alarme deve ser ativado se ocorrer um alarme absoluto? 

3005 Que alarme deve ser ativado se ocorrer um alarme relativo?

3011 .. 3095 Os parâmetros 3010 .. 3014 são válidos para sensor 1. 

Os parâmetros 3020 .. 3094 têm as mesmas funções, mas agora para sensor 2 .. 10.

6.5.15 Configurações de outros sensores

Nº. Explicação

3111 Posicione a vírgula decimal no valor exibido. Não use a vírgula decimal ou defina-a depois do 1º, 2º ou 3º dígito:

Sem vírgula decimal : 0000

Depois do 1º dígito : 000,0

Depois do 2º dígito : 00,00

Depois do 3º dígito : 0,000

3112 Como as entradas analógicas podem ser usadas para quase todos os intervalos possíveis, é necessário 

configurar a entrada com o intervalo do sensor que será usado. Isso deve ser feito introduzindo o valor correto 

para cada valor de entrada.

3113 Neste parâmetro, deve ser introduzido o valor medido que gera um sinal de 0 V ou 0 mA.

3114 O mesmo que P3112, mas agora com um sinal de 0,2 V, 2 V ou 4 mA.

3115 O mesmo que P3112, mas agora com um sinal de 0,4 V, 4 V ou 8 mA.

3116 O mesmo que P3112, mas agora com um sinal de 0,6 V, 6 V ou 12 mA.

3117 O mesmo que P3112, mas agora com um sinal de 1 V, 10 V ou 20 mA.

Exemplo:

Se estiver conectado um sensor de umidade e ele tiver uma saída de 0-1 VDC, com 0-100% UR, os seguintes 

valores devem ser introduzidos:

P3112 – 0

P3113 – 20

P3114 – 40

P3115 – 60

P3116 – 80

P3117 – 100

3118 Valor de offset do sensor. Com este parâmetro o desvio do sensor pode ser compensado.

3121 .. 3167 Os parâmetros 3110 .. 3118 são usados para o sensor 1. 
Os parâmetros 3120 .. 3168 têm as mesmas funções, mas agora para os sensores 2 .. 6.
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Nº. Explicação

3149 O sensor de CO2 pode ser lido por meio do Modbus em vez de um sinal analógico. O endereço requerido pode 

ser definido com este parâmetro.

3171 O valor de CO2 pode ser apresentado de vários modos. Você pode usar este parâmetro para definir a 
opção correta do tipo de sensor.
0 = local (usando a entrada analógica)
1 = analisador (o analisador envia CO2 para o Proba)
2 = Modbus (usando a interface do Modbus)

3172 O valor de O2 pode ser apresentado de vários modos. Você pode usar este parâmetro para definir a opção 

correta do tipo de sensor.

1 = local (usando a entrada analógica)

2 = analisador (o analisador envia O2 para o Proba)

6.5.16 Configurações das saídas analógicas

Nº. Explicação

4110 Se a saída analógica for usada para a função 1 ou 2, o intervalo necessário para 0-10 V deve ser ajustado. 

Exemplo: Se 0-10 V corresponde a -10/+40 ºC, o valor deste parâmetro deve ser -10

4111 Este parâmetro pertence ao parâmetro 4110. O valor máximo do intervalo requerido deve ser introduzido neste 

parâmetro. 

Para o exemplo, deve-se introduzir o valor de +40.
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A Operações de controles

• 

Refrigeração e aquecimento
A refrigeração liga a setpoint + offset + diferencial e desliga a setpoint + offset.

• O aquecimento liga a setpoint + offset - diferencial e desliga a setpoint + offset.

Umidificação
O processo de umidificação liga a setpoint + offset + diferencial e desliga a setpoint + offset.

Gaseificação
O processo de gaseificação liga a setpoint + offset - diferencial e desliga a setpoint + offset. 
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Saídas proporcionais para refrigeração e aquecimento

Se uma saída analógica for usada como uma saída proporcional para a refrigeração, esta saída emitirá 
100% se a temperatura for igual ou superior a setpoint + offset + faixa proporcional. A uma temperatura 
de setpoint + offset a emissão será de 0%. Na parte intermediária, a saída funcionará linear com a 
temperatura.

Se uma saída analógica for usada como uma saída proporcional para o aquecimento, esta saída emitirá 
100% se a temperatura for igual ou inferior a setpoint + offset - faixa proporcional. A uma temperatura 
de setpoint + offset a emissão será de 0%. Na parte intermediária, a saída funcionará linear com a 
temperatura.

Saída de integração proporcional para refrigeração e 
aquecimento

Quando uma saída proporcional é usada para refrigeração, é criado um equilíbrio por meio do qual há 
refrigeração suficiente para compensar o desenvolvimento de calor. Portanto, a saída continua a emitir e 
o setpoint não é alcançado. A “função I” assegura que o chamado “erro de controle” da definição “tempo 
I” é compensado.
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Fig. 34 Gráfico do controle PI
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