MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
TRANSMISSOR 4-20mA
4
– Posicionador Elétro-pneumático
pneumático

 INTRODUÇÃO
O transmissor de posição inteligente que compõe o posicionador
elétro-pneumático pode ser facilmente ajustado
ajust
pelo usuário através
dos botões de ajuste.
uste. Geralmente o transmissor já está pré-ajustado
pré
de fábrica, porém caso qualquer desvio seja encontrado, basta seguir
os passos descritos na seqüência.

 LIGAÇÃO ELÉTRICA
1. Remova a tampa da Junction Box.
2. Ligue o sinal de 4 a 20 mA (Input).
3. Ligue oss fios para sinal de feedback nos dois bornes de saída.
•
•
•

Não há a necessidade dee distinguir a polaridade.
polaridade
O transmissor deve ser alimentado com 24VDC e em série
há a leitura de 4-20mA.
Após ligada a fiação, o multímetro irá mostrar a leitura com
valor entre 4 e 20 mA.

 AJUSTE
1.

Pressione o Botão “S” por mais de 5 segundos até o LBD piscar. O Transmissor estará dentro do modo de ajuste. Neste
momento, o valor indicado no multímetro deve ser 4mA, caso contrário ajuste pressionando “+” ou “-“.

2.

Ajuste - Saída 0% (4 mA): Movimeente a válvula para posição 0% e verifique o valor no multímetro.
multímetro Caso o sinal não esteja
em 4mA, pressione “+” ou “-“ para corrigir
corri e então pressione “S”. Neste momento o multímetro passará de 4 para 8mA, o
que significa que o 0% já foi ajustado e que a posição de 25% deve ser então ajustada.

3.

mente a válvula para posição 25% e verifique o valor no multímetro.
multímetro Caso o sinal não esteja
Ajuste - Saída 25% (8 mA): Movim
em 8mA, pressione “+” ou “-“ para corrigir
corri e então pressione “S”. Neste momento o multímetro passará de 8 para 12mA, o
que significa que o 25% já foii ajustado e que a posição de 50%
50 deve ser então ajustada.

4.

Ajuste - Saída 50% (12 mA): Movimente
Movi
a válvula para posição 50%
% e verifique o valor no multímetro. Caso o sinal não
esteja em 12mA, pressione “+” ou “-“ para corrigir e então pressione “S”. Neste
este momento o multímetro passará de 12 para
16mA, o que significa que o 50%
% já foi
fo ajustado e que a posição de 75%
% deve ser então ajustada.

5.

Ajuste - Saída 75% (16 mA): Movimente
Movi
a válvula para posição 75%
% e verifique o valor no multímetro. Caso o sinal não
esteja em 16mA, pressione “+” ou “-“ para corrigir e então pressione “S”. Neste
este momento o multímetro passará de 16 para
20mA, o que significa que o 75% já foi
fo ajustado e que a posição de 100%
% deve ser então ajustada.

6.

Ajuste - Saída 100% (20 mA): Movimente
Movi
a válvula para posição 100%
% e verifique o valor no multímetro. Caso o sinal não
esteja em 20mA, pressione “+” ou “-“ para corrigir e então pressione “S”. Neste momento o LDB irá piscar uma vez.



Após o passo 6, o transmissor está pronto para o uso e estará fora do modo de ajuste automaticamente.



No caso de ajuste para ação reversa, basta inverter a seqüência de calibração, ou seja inicie com a válvula em 100% e ajuste a
saída para 4mA e assim por diante.

MOVIMATIC ENG
GENHARIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E COMÉRCIO
IO LTDA
www.movimatic.com.br

