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1 DESCRIÇÃO 

Estes indicadores de campo digitais 
intrinsecamente seguros mostram a 
corrente que flui em uma malha 
4/20mA em unidades de engenharia. 
Eles são alimentados pela malha, mas 
apresentam uma queda de apenas 
1,2V, que lhes permite serem 
instalados em praticamente qualquer 
circuito 4/20mA. Nenhuma fonte de 
alimentação adicional ou bateria é 
necessária. 

 

Os dois modelos são eletricamente 
similares, mas têm displays de 
tamanhos diferentes. 

 

Modelo Display 

BA304E 4 dígitos de 34mm de 
altura 

  

BA324E 5 dígitos de 29 mm de 
altura e gráfico de 
barras de 31 segmentos 

 

Este manual de instruções suplementa 
a folha de instrução fornecida com 
cada instrumento. 

 

A principal aplicação de ambos os 
modelos é exibir uma variável medida 
ou sinal de controle em uma área 
perigosa de processo. O zero e 
amplitude da tela são 
independentemente ajustáveis de 
modo que o indicador possa ser 
calibrado para exibir qualquer variável 
representada pela corrente 4/20mA, 
por exemplo temperatura, pressão, 
fluxo ou nível. 

 

Ambos os modelos foram certificados 
como intrinsecamente seguro para uso 
em áreas explosivas de poeira e gás 
pelo Organismo Notificado “Intertek 
Testing and Certification Ltd" e cumpre 
a Diretiva Europeia ATEX 94/9/CE. 
Certificação poeira é uma opção 
descrita no Anexo 1, que deve ser 
pedido quando o instrumento é 
comprado. O certificado "EC-Type 
Examination" especifica que em 

condições de falha, a tensão de saída, 
corrente e potência nos terminais de 
entrada 4/20mA não irão exceder 
aquelas especificações indicadas para 
equipamentos simples no item 5.7 da 
norma EN 60079-11, que simplifica a 
instalação e documentação. 

 

Para aplicações internacionais ambos 
os modelos têm Certificação IECEx que 
é descrita no Apêndice 2. 

 

Os indicadores BA304E e BA324E 
possuem ainda a certificação 
INMETRO para o Brasil, emitida pelo 
Organismo Certificador de Produtos 
NCC Certificações, através do 
certificado NCC12.0970, com as 
marcações Ex ia IIC T5 Ga e Ex ia IIIC 
T80°C Da IP66. Tal certificação foi 
realizada utilizando as normas ABNT 
NBR IEC 60079-0:2008; ABNT NBR 
IEC 60079-11:2009 e ABNT NBR IEC 
60079-26:2008. 

 

2 OPERAÇÃO 

A Fig. 1 mostra um diagrama de blocos 
simplificado de ambos os modelos. A 
corrente de entrada 4/20mA flui através 
do resistor R1 e diodo D1 polarizado. A 
tensão desenvolvida através D1, que é 
relativamente constante, é multiplicado 
por uma fonte de alimentação 
chaveada e usada para alimentar o 
instrumento. A tensão desenvolvida 
através R1, que é proporcional para a 
corrente de entrada 4/20mA, fornece o 
sinal de entrada para o conversor de 
analógico para digital. 

 

Cada vez que uma corrente 4/20mA é 
aplicada ao instrumento, a inicialização 
é realizada durante o qual todos os 
segmentos do visor são ativados, após 
cinco segundos, o instrumento exibe a 
corrente de entrada utilizando a 
informação de calibração armazenada 
na memória do instrumento. Se a 
malha de corrente é muito baixa para 
alimentar o instrumento o indicador irá 
mostrar a mensagem de erro "LPLo '. 
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Fig. 1 - Diagrama em bloco do indicador 

2.1 Controles 

Os indicadores são controlados e 
calibrados através de quatro botões 
push-button localizado atrás da tampa 
de controle do instrumento, ou com 
uma opção sobre a tampa do controle. 
No modo de exibição, ou seja, quando 
o indicador está exibindo uma variável 
de processo, estes botões push-button 
tem as seguintes funções: 

 

P Enquanto este botão é 
pressionado, o indicador irá 
exibir a corrente de entrada em 
mA, ou como uma 
percentagem da extensão de 
instrumento, dependendo de 
como o indicador tem sido 
condicionado. Quando o botão 
é liberado a exibição normal 
em unidades de engenharia 
retorna. 

A função deste botão push-
button é modificada quando os 
alarmes opcionais são 
montados no indicador. 

  

▼ Enquanto este botão é 
pressionado, o indicador 
mostrará um valor numérico e 
gráfico de barras analógico*, o 
indicador foi calibrado para 
exibir com uma entrada de 
4mA. Quando liberado o botão 
a exibição normal em unidades 
de engenharia retorna. 

  

▲ Enquanto este botão é 
pressionado, o indicador 
mostrará um valor numérico e 

gráfico de barras analógico* o 
indicador foi calibrado para 
exibir com uma entrada de 
20mA. Quando liberado o 
botão a exibição normal em 
unidades de engenharia 
retorna. 

  

E Sem função no modo de 
exibição, a menos que a 
função de tara estiver sendo 
usada. 

  

P + ▼ Indicador mostra o número do 
firmware seguido pela versão. 

  

P + ▲ Fornece acesso direto para as 
definições de alarme quando 
os alarmes opcionais são 
instalados para o indicador e 
as definições de acesso 
"ACSP" na função modo de 
exibição tiverem sido ativadas. 

  

P + E Fornece acesso ao menu de 
configuração via código de 
segurança opcional. 

  

Nota: * BA324E somente 

 Φ Se o indicador tiver sido 
calibrado usando a função 
CAL, pontos de calibração 
podem não ser de 4mA e 
20mA. 

 

3. CERTIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA INTRINSECA 

Ambos os modelos têm certificação de 
gás e poeira ATEX e IECEx. Esta 
seção do manual de instruções 
descreve certificação de gás e poeira 
ATEX, as certificações estão descritas 
nos Apêndices 1 e 2. 

3.1 Certificação de gás ATEX 

Organismo notificado "Intertek Testing 
and Certification Ltd" emitiu para 
ambos os modelos um Certificado de 
Examinação comum Tipo-EC número 
ITS11ATEX27253. Isso confirma a 
conformidade com as normas 
europeias harmonizadas e tem sido 
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usada para confirmar a conformidade 
com a Diretiva ATEX Europeia para o 
Grupo II, Categoria de equipamentos 
1G, Ex ia IIC T5 Ga Ta = -40 a +70 ºC. 
Os indicadores ostentam a marca da 
comunidade e estão sujeitos aos 
códigos locais de prática que pode ser 
instalado em qualquer país membro da 
Área Econômica Européia (EEA). 
Certificados ATEX também são 
aceitáveis para instalações na Suíça. 

 

Esta seção do manual de instruções 
descreve instalações ATEX em 
atmosferas explosivas em 
conformidade com a norma EN60079-
14 Instalações Elétricas em Áreas 
Classificadas. Ao projetar sistemas 
para instalação fora do Reino Unido, o 
código de prática local deve ser 
consultado. 

3.2 Zonas, grupo de gases e de 
classificação 

Ambos os indicadores são certificados 
como Ex ia IIC T5. Quando conectado 
a um sistema adequado eles podem 
ser instalados em: 
 

Zona 0 mistura ar-gás explosivo 
continuamente 
presentes. 

  

Zona 1 mistura de ar-gás 
explosivo que possa 
ocorrer em operação 
normal. 

  

Zona 2 mistura de ar-gás 
explosivo não provável 
de ocorrer, e se existir 
será apenas por um 
curto período. 

 

Ser usado com gases em grupos: 

Grupo A propano 

Grupo B etileno 

Grupo C hidrogênio. 

 

Tendo em uma classificação de 
temperatura de: 

T1 450oC 

T2 300oC 

T3 200oC 

T4 135oC 

T5 100oC 

 

À temperatura ambiente entre -40 e 
+70oC. 

 

Isto permite que os indicadores sejam 
instalados em todas as Zonas de gás e 
para serem usados com os gases 
industriais mais comuns. 

3.3 Entrada 4/20mA 

Os parâmetros da entrada segura para 
a entrada 4/20mA, terminais 1 e 3 são:  

Ui = 30Vdc  

Ii = 200mA  

Pi = 0,84W  

 

A máxima capacitância equivalente e 
indutância entre os dois terminais de 
entrada 4/20mA 1 e 3 são:  

Ci = 13nF  

Li = 16μH 

 

Os parâmetros máximos permitidos dos 
cabos do circuito podem ser calculados 
somando esses números para Ci e Li 
de outros instrumentos no circuito e 
subtraindo os totais da máxima 
capacitância do cabo Co e indutância 
do cabo Lo permitidas para a barreira 
Zener ou isolador galvânico 
alimentando o circuito. 

 

Embora os indicadores não 
obedecerem aos requisitos para 
equipamentos simples, a Certificação 
de Examinação Tipo- EC declara que 
para considerações de segurança 
intrínseca, sob condições de falha a 
tensão de saída, corrente e de potência 
nos terminais 1 e 3 não irão exceder as 
especificações indicadas pelo item 5.7 
da norma EN 60079-11 para 
equipamentos simples. Isto simplifica a 
aplicação e documentação de circuitos 
intrinsecamente seguros contendo um 
indicador BA304E ou BA324E. 
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3.4 Informações da etiqueta de 
certificação 

A etiqueta de certificação é montada 
num recesso na superfície exterior do 
invólucro do instrumento. Ele mostra as 
informações da Certificação ATEX, 
nome e localização da ‘BEKA 
associates’. Informação da certificação 
não Europeia também pode ser 
mostrada. O número de série do 
instrumento e a data de fabricante são 
registrados em uma etiqueta separada 
dentro do compartimento do terminal. 

 

 

 

 

Etiqueta de Certificação para BA304E 

 

 

Etiqueta de Certificação para BA324E 

 

 

Etiqueta de Certificação INMETRO 
para BA324E e para BA304E em 

atmosferas de Gás 

 

 

Etiqueta de Certificação INMETRO 
para BA324E e para BA304E em 

atmosferas de poeiras combustíveis ou 
Gás 

 

4. PROJETO DE SISTEMA PARA 
ÁREAS PERIGOSAS DE GÁS 

4.1 Circuitos transmissores 

Ambos os modelos podem ser 
conectados em série com qualquer 
circuito de corrente 4/20mA de 
segurança intrínseca e calibrado para 
exibir a variável medida ou sinal de 
controle em unidades de engenharia. 
Há dois requisitos básicos de projeto: 

 

1. Os parâmetros de saída de 
segurança intrínseca do circuito 
de 4/20mA, que são definidos 
pela barreira Zener ou isolador 
galvânico alimentando o 
circuito, deve ser igual ou 
inferior a: 
 

Uo = 30Vdc 

Io = 200mA 

Po = 0,84W 

 
 

2. O circuito deve ser capaz de 
tolerar uma tensão adicional de 
1,2V necessários para operar o 
indicador. Quando equipado 
com um backlight opcional a 
tensão adicional aumenta para 
5,0V, se o backlight for 
alimentado pelo circuito. Ver 
9.4.1. 

 

As Fig. 2a e 2b ilustram aplicações 
típicas em que um indicador está ligado 
em série com um transmissor a 2 fios 
alimentado por uma barreira Zener e 
alternativamente por um isolador 
galvânico. 
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Fig. 2a  Circuito alimentado por uma 
barreira Zener 

 

 

Fig. 2b  Circuito alimentado por um 
isolador galvânico 

 

 

4.2 Indicação remota 

Os indicadores podem ser alimentados 
através de uma interface 
intrinsecamente segura de um sinal de 
área segura de 4/20mA para 
proporcionar uma exibição remota 
dentro de uma área com atmosfera 
explosiva. O tipo de interface 
intrinsecamente segura não é crítica,  
uma barreira Zener ou um isolador 
galvânico podem ser utilizados, desde 
que Ui, Ii e Pi do indicador não sejam 
ultrapassados e a capacidade de 
tensão do sinal de 4/20mA seja 
suficiente para alimentar o indicador 
mais a interface. 

 

Quando uma ligação à terra de alta 
integridade já está disponível, uma 
barreira Zener é geralmente a opção 
menos dispendiosa. Se uma ligação à 
terra não está disponível ou o 
isolamento é necessário, um isolador 
galvânico é a opção correta. 

 

Se um dos lados do circuito de corrente 
4/20mA pode ser ligado à terra, uma 
barreira Zener de único canal 
proporciona a proteção menor custo. 
Se o sinal de 4/20mA não é isolado, 
então duas barreiras Zener, uma 
barreira Zener de dois canais ou um 
isolador galvânico devem ser usados. 

 

Fig 3  mostra os circuitos alternativos 
que podem ser utilizados. 
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Fig. 3  Circuitos alternativos para 
indicação remota em áreas 

classificadas 

5. INSTALAÇÃO 

5.1 Localização 

Os indicadores BA304E e BA324E são 
montados em um invólucro em 
poliéster reforçado com vidro (GRP) 
com grau de proteção IP66, e 
incorporam uma janela de vidro 
blindado e acessórios em aço 
inoxidável, tornando-os adequados 
para montagem exterior na maioria das 
instalações industriais, incluindo off-
shore e tratamento de águas residuais. 
Os indicadores devem ser 
posicionados onde o visor não esteja 
exposto continuamente direto na luz 
solar. 

 

Ambos os indicadores são montados 
em superfície, mas podem ser 
montados em tubulações utilizando um 
dos kits de acessórios descritos na 
seção 9.5 do manual. Os terminais de 
campo e os dois orifícios de fixação 
estão localizados num compartimento 
separado com uma tampa selada 
permitindo que o instrumento seja 
instalado sem expor o conjunto da tela. 

 

Terminais de 2 e 4 são internamente 
conectados e podem ser usados para 
ligar o fio retorno 4/20mA - ver Fig. 2. 
Do mesmo modo, terminais 5 e 6 são 
internamente conectados e podem ser 
usados para a ligação da blindagem 
dos cabos. O terminal de terra do 
indicador está conectado ao invólucro 
da carga de carbono (GRP). Se este 
invólucro não é aparafusado a um 
ponto de ligação à terra ou estrutura, o 
terminal de terra deve ser conectado ao 
condutor de equalização do potencial 
da planta. 

 

Os gabinetes estão equipados com 
uma placa de ligação para garantir a 
continuidade elétrica entre os três 
conduítes / entradas de cabos. 
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5.2 Procedimentos de Instalação 

Fig. 4 ilustra o procedimento de 
instalação do instrumento. 

 

a. Remova a tampa do terminal do 
instrumento desparafusando os 
dois parafusos "A". 

  

b. Montar o instrumento sobre uma 
superfície plana e fixe-o com 
parafusos através dos dois 
buracos "B". Como alternativa, 
use um kit de montagem de tubo 
ou haste descrito na seção 9.5. 

  

c. Remover os selos de poeira 
temporários das três entradas de 
cabos e instale os prensa cabos 
necessários, encaixes de 
conduíte ou tampões de vedação. 

Nota: os selos de poeira 
temporários não oferecem 
proteção IP66. 

  

d. Conectar a fiação de campo aos 
terminais, como mostrado na Fig. 
5. 

  

e. Recoloque a tampa do terminal do 
instrumento e uniformemente 
aperte os dois parafusos 'A' 

 

 

Remova a tampa 
do terminal 
desparafusando os 
dois parafusos “A”. 

  

 

Fixe o instrumento 
em uma superfície 
plana com 
parafusos M6 
através dos dois 
buracos "B". Como 
alternativa, use um 
kit de montagem 
de tubo. 

  

 

Instale apropriados 
prensa cabos com 
IP adequado, ou 

encaixes de 
conduíte ou 
tampões de 
vedação e 

terminador de 
fiação de campo. 

Finalmente 
substituir a tampa 

do terminal e 
aperte os 

parafusos "A" 

 

Fig. 4 BA304E & BA324E 
Procedimento de Instalação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Três entradas de cabos com derivação 
M20 x 1,5. A versão aprovada FM tem 
três entradas de cabos sem rosca, 
cada um com diâmetro interno entre 
0,859 e 0,906 polegadas. 
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Fig. 5 – Dimensões e terminais de 
conexões 

 

Terminais 2 e 4 internamente ligados 
para junção do retorno do fio 4/20mA. 

 

Terminais 5 e 6 internamente ligados 
para junção da blindagem dos cabos. 

5.3 EMC 

Ambos os instrumentos estão 
conformes com os requisitos da 
Diretiva Europeia de EMC 
2004/108/EC. Para imunidade 
especificada toda a fiação deve estar 
em pares trançados blindados, com as 
blindagens ligadas a terra na área 
segura. 

6. CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO 

Ambos os indicadores são 
configurados e calibrados por meio dos 
quatro botões que estão localizados 
atrás da tampa do controle. Todas as 
funções de configuração estão contidos 
em um fácil menu para uso intuitivo que 
é mostrado esquematicamente na Fig. 
6. 

Cada função de menu é resumida na 
seção 6.1 e inclui uma referência às 
informações mais detalhadas. Quando 
o indicador está equipado com 
alarmes, funções adicionais são 
adicionadas ao menu que são descritos 
na seção 9.3. 

Ao longo deste manual, botões push-
button são mostrados como P, E, ▼ ou 
▲, e legendas exibidas pelo indicador 
são apresentadas dentro de aspas, por 
exemplo, ‘CAL’ e ‘ALR2'. 

 

O acesso ao menu de configuração é 
obtido pela operação dos botões P e E 
simultaneamente. Se o indicador do 
código de segurança é configurado 
para o padrão 0000 o primeiro 
parâmetro "FunC" será exibido. Se um 
código de segurança diferente do 
código padrão 0000 já tiver sido 
inserido, o indicador exibirá "CodE". 
Pressionando o botão P vai limpar este 
aviso, permitindo que cada dígito do 
código a ser inserido usando os botões 
push-botton ▲ e ▼ e o botão P para 
mover o controle para o próximo dígito. 
Quando o código de quatro dígitos 
correto for inserido pressionando E fará 
com que o primeiro parâmetro "FunC" 
seja exibido. Se o código for  incorreto, 
ou um botão não for pressionado 
dentro de 20  segundos, o indicador 
voltará automaticamente para  o modo 
de exibição. 

 

Todos os novos indicadores são 
fornecidos calibrados como solicitado 
no momento da encomenda. Se a 
calibração não for solicitada, os 
indicadores serão fornecidos com a 
seguinte configuração padrão: 

 

Configurações Padrão 

 

 

 

BA304E BA324E 

Código de Acesso 
‘CodE’ 

0000 0000 

Função ‘FunC’ Linear Linear 

Exibe o 4mA 
‘Zero’ 

0.0 0.00 

Exibe o 20mA 
‘SPAn’ 

100.0 100.00 

Resolução ‘rESn’ 1 dígito 1 dígito 

Início do gráfico 
de barras ‘BarLo’ 

----- 0.00 

Término do gráfico 
de barras ‘BarHi’ 

----- 100.00 

Botão P em modo 
de exibição ‘C—P’ 

% % 

Tara ‘tArE’ Desligado Desligado 
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6.1 Resumo das funções de 
configuração 

Esta seção resume cada uma das 
principais funções de configuração e 
inclui uma referência cruzada para uma 
descrição mais detalhada. A Fig. 6 
ilustra a localização de cada função 
dentro do menu de configuração. O 
linearizador e os alarmes opcionais 
embutidos de fábrica são descritos 
separadamente nas seções 7 e 9.3 
deste manual. 

 

Função Resumo das Funções 
 

‘FunC’ Função Indicador 

 Define a relação entre a 
corrente de entrada 4/20mA 
e o visor indicador. Pode ser 
configurado para: 

  -‘Std” Relação linear padrão 

  -‘root’ Extração da raiz 

            quadrada 

  -‘Lin’  Linearizador ajustável 

           de 16 segmentos -  

           consulte a seção 7. 

Consulte na seção 6.2 

  

'rESn' Resolução do Display 

 Define a resolução do dígito 
menos significativo do 
display. Pode ser definido 
como '1 ', '2', '5 'ou '10' 
dígitos. Consulte na seção 
6.3 

  

'dP' Ponto Decimal 

 Posiciona um ponto decimal 
fictício entre qualquer dos 
dígitos ou desliga. Consulte 
a seção 6.4 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



Funções Resumo das Funções 
 

'CAL' A calibração do display 
digital usando uma fonte de 
corrente externa. 

 Permite o zero e extensão do 
indicador ser ajustada 
utilizando uma fonte de 
corrente externa, tal como um 
calibrador. Quando utilizado 
com uma fonte de corrente 
rastreável precisa este é o 
método recomendado de 
calibração. 

Consulte a seção 6.5. 

  

'SEt' Calibração de visor 
utilizando referências 
internas. 

 Permite o zero e extensão do 
indicador serem ajustados 
sem a necessidade de uma 
corrente de entrada precisa 
ou desconexão do 4/20mA.  

Consulte a seção 6.6. 

  

'bAr' Calibração e formatação do 
gráfico de barras 

 Apenas o BA324E tem um 
gráfico de barras. 

O gráfico de barras pode ser 
condicionado a começar da 
direita, esquerda ou centro da 
tela, ou pode ser desativado. 
Quando equipados com os 
alarmes opcionais pode 
também exibir as 
configurações do alarme e o 
valor medido. 

O gráfico de barras pode ser 
calibrado para começar e 
terminar em qualquer valor 
dentro da calibração do 
indicador do visor digital. 

Consulte a seção 6.7. 

  

'C - - P' Função do botão de 
pressão P 

 O indicador pode ser 
configurado para exibir a 
corrente de entrada em 
miliamperes, ou a entrada de 
corrente como uma 
percentagem da entrada 

4/20mA quando o botão de 
pressão P é operado no 
modo de exibição.  

Consulte a seção 6.8. 

  

'tArE' Função tara 

 Quando habilitado a função 
tara define o visor do 
indicador para zero quando o 
botão de pressão E é 
acionado no modo de 
exibição. 

Consulte seção 6.9 

  

'CodE' Código de Segurança 

 Define um código numérico 
de quatro dígitos que deve 
ser introduzido para ter 
acesso ao menu de 
configuração. O código 
padrão 0000 desativa esta 
função de segurança e 
permite o acesso irrestrito a 
todas as funções de 
condicionamento.  

Consulte a seção 6.10. 

  

'rSEt' Reset 

 Contém duas sub-funções, 
'ConF' que retorna o 
indicador para as condições 
padrão mostradas na seção 
6.0 e 'LtAb’, que retorna o 
linearizador às condições 
padrão mostrados na seção 
6.3. Para evitar o uso 
acidental ambos resets 
devem ser confirmados 
indicando '5urE’ antes de 
serem executados.  

Consulte a seção 6.11. 

6.2 Função Indicador:   ‘FunC’ 

Esta função de configuração define a 
relação entre a corrente de entrada 
4/20mA do indicador e visor do 
indicador. Três alternativas estão 
disponíveis: 

 

‘Std’ Relação linear padrão 

‘root Extração de raiz quadrada 

‘Lin’ 16 segmentos linearmente 
ajustáveis 
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Para revelar a função de indicador 
existente, selecione 'FunC' no menu de 
configuração e pressione P. Se a 
função é definida como necessária, 
pressione E para retornar ao menu, ou 
pressione o botão ▲ ou ▼ para alterar 
a definição, seguido pelo botão E para 
retornar ao menu de configuração. 

 

‘Std’ Linear 

 Fornece uma relação linear 
entre a corrente de entrada do 
indicador 4/20mA e o visor do 
indicador. 

 

‘root’ Extração de raiz quadrada 

 Destinado principalmente para 
linearizar a saída 4/20mA 
quadrada dos medidores 
diferenciais. 

 Para referência, a tabela a 
seguir mostra a corrente de 
saída de um não-linearizado 
fluxômetro diferencial. 

 

 

 Quando a função da raiz é 
selecionada, o indicador 
mostrará fluxo em unidades 
lineares. 

 

‘Lin’ 16 segmentos ajustáveis 
linearmente 

 Permite serem mostradas 
variáveis não lineares pelo 
indicador em unidades de 
engenharia lineares. O uso do 
linearizador é descrito no 
capítulo 7 deste manual de 
instruções. 

6.3 Resolução:   ‘rESn’ 

Esta função define a resolução do 
dígito menos significativo mostrado. 
Diminuindo a resolução da tela pode 
melhorar a legibilidade de um sinal 
ruidoso. Selecione ' rESn' no menu e 
pressione P o qual irá revelar a 
resolução da tela atual. Para alterar a 
resolução pressione o botão▲ ou ▼ 
para selecionar 1, 2, 5 ou 10 dígitos, 
seguido pelo botão E para entrar na 
seleção e voltar ao menu de 
configuração. 

6.4 Posição do ponto decimal: 
‘dP’ 

Um ponto decimal simulado pode ser 
posicionado entre qualquer dos dígitos 
ou pode estar ausente. Para posicionar 
o ponto decimal selecione 'dP' no menu 
e pressione P. O ponto decimal pode 
ser movido pressionando o botão ▲ ou 
▼. Se um ponto decimal não for 
necessário, este deve ser posicionado 
para após o dígito mais ou menos 
significativo. Quando posicionado como 
solicitado, pressione o botão E para 
entrar na seleção e voltar ao menu de 
configuração. 

6.5 Calibração usando uma 
fonte de corrente externa: ‘CAL’ 

Esta função possibilita o zero e a 
amplitude do indicador serem ajustados 
utilizando uma fonte de corrente 
externa calibrada. Quando utilizado 
com uma fonte de corrente rastreável 
precisa este é o método recomendado 
de calibração. 

 

Zero é o display indicador com 
entrada de 4mA 

Span é o display indicador com 
entrada de 20mA 

 

Para calibrar o indicador selecione 
'CAL' no menu de configuração e 
pressione P. O indicador irá exibir 
‘Zero’ que é uma requisição para uma 
corrente de entrada de 4mA. Ajuste o 
calibrador de corrente externo para 
4.000mA e novamente pressione P que 
irá revelar a exibição da corrente zero. 
O dígito que está piscando no visor 
indicador pode ser alterado 

% do fluxo 
total 

Corrente de 
saída (mA) 

2,5 4,01 

10,0 4,16 

25,0 5,00 

50,0 8,00 

75,0 13,00 

100,0 20,00 
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pressionando os botões ▲ ou ▼, 
quando configurado como o necessário 
pressionando P irá transferir o controle 
para o próximo dígito. Quando todos os 
dígitos foram ajustados, pressione E 
para entrar no novo zero e voltar para o 
prompt ‘ZEro’. 

 

Pressionando o botão ▲ fará com que 
o indicador mostre 'SPAn', que é um 
pedido para uma corrente de entrada 
de 20mA. Ajuste o calibrador de 
corrente externa para 20.000mA e 
novamente pressione P que irá revelar 
o tempo de exibição existente. O dígito 
que está piscando no visor indicador 
pode ser alterado pressionando os 
botões ▲ ou ▼, quando definido 
pressione P, vai transferir o controle 
para o próximo dígito. Quando todos os 
dígitos foram ajustados pressione E 
para entrar no novo tempo e voltar o 
prompt 'SPAn'. Finalmente pressione E 
novamente para retornar ao menu de 
configuração. 

 

Notas: 

a. A corrente de entrada do 
indicador deve ser ajustada para 
o valor requerido antes do zero e 
funções de calibração são 
inseridas pressionando o botão P. 

  

b. Os indicadores podem ser 
calibrados com outras correntes 
de 4 a 20mA, dentro da gama de 
3,8 a 21mA considerando que a 
diferença entre as duas correntes 
seja maior do que 4mA. Se essas 
condições não forem cumpridas, o 
indicador exibe 'FaiL' e aborta a 
calibração. 

  

c. Se a corrente zero é maior do que 
a amplitude da corrente do 
instrumento será uma ação 
reversa, ou seja, um aumento da 
corrente de entrada fará com que 
diminua o mostrado no visor. 

6.6 Calibração usando 
referência interna:    ‘SEt’ 

Usando a função 'SEt', o indicador 
pode ser calibrado, sem a necessidade 

de se conhecer o valor da corrente de 
entrada 4/20mA, ou para desligar o 
indicador da malha 4/20mA. 

 

Ao usar a função 'Set', a referência 
interna do indicador é usada para 
simular uma corrente de entrada de 
4mA e 20mA. 

 

Zero é o display com uma 
entrada de 4mA simulada. 

Span é o display com uma 
entrada de 20mA simulada. 

 

Para calibrar o display do indicador 
selecione 'SEt' no menu de 
configuração e pressione P. O 
indicador irá exibir ‘ZEro’, pressionando 
P novamente irá revelar a exibição 
atual em 4mA. O dígito que está 
piscando pode ser ajustado 
pressionando o botões ▲ ou ▼, 
quando o dígito que está piscando for 
correto pressionando P, irá transferir o 
controle para o próximo dígito. Quando 
todos os dígitos tiverem sido ajustados, 
pressione E para voltar ao prompt 
‘ZEro’. 

 

Para ajustar o display em 20mA, 
pressione o botão ▲ o qual fará o 
indicador exibir 'SPAn', pressionando 
P, então, exibirá no indicador 20mA. O 
dígito que está piscando pode ser 
ajustado pressionando o botão ▲ ou 
▼, quando o dígito que está piscando 
está correto pressionando P será 
transferir o controle para o próximo 
dígito. Quando todos os dígitos tiverem 
sido ajustados pressione E para voltar 
ao prompt 'SPAn' seguido pelo E para 
retornar ao prompt 'SEt' no menu de 
configuração. 
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6.7 Calibração e formato de 
gráfico de barras:  ‘bAr’ 

Somente o BA324E tem um gráfico de 
barras. 

Além de um visor numérico de cinco 
dígitos, o BA324E tem um gráfico de 
barras analógico de 31 segmentos que 
pode ser configurado para iniciar e 
terminar em qualquer lugar dentro do 
alcance numérico mostrado no 
indicador. 

Para configurar o gráfico de barras 
selecione 'bAr' a partir do menu de 
configuração e pressione P. O 
indicador irá exibir 'tYPE', pressionando 
P novamente irá revelar a formatação 
do gráfico de barras existente, o qual 
pode ser alterado para um dos 
seguintes quatro ou cinco opções 
usando os botões ▲ ou ▼: 

 
 Formatação do gráfico de barras inicia 

da (o): 

‘LEFt’ Extremidade esquerda do display 

‘CEntr’ Centro do display 

‘riGHT’ Extremidade direita do display 

‘AlrSP’ Somente com alarmes – consulte  

seção 9.3 

‘oFF’ Gráfico de barras desabilitado 

 

Quando configurado como requerido, 
pressione E para voltar ao prompt da 
subfunção 'tYPE'. 

 

Visor digital do indicador no qual o 
gráfico de barras começa é definido 
pela 'bArLo' subfunção que é 
selecionado pressionando o botão ▲ 
seguido pelo botão P, que irá revelar o 
visor do indicador corrente na qual o 
gráfico de barras é iniciado. O dígito 
que está piscando pode ser ajustado 
pressionando os botões ▲ ou ▼, 
quando configurado como necessário, 
pressionando P vai transferir o controle 
para o próximo dígito. Quando todos os 
dígitos forem ajustados, pressione E 
para retornar ao prompt do 'bArLo' do 
qual 'bArHi’ é que define o ponto de 
chegada do gráfico de barras que pode 
ser selecionado pressionando o botão 
▲. 'bArHi' é ajustado da mesma 
maneira como 'bArLo'. Quando 

configurado como requerido, 
pressionando E duas vezes, o display 
retornará para o prompt 'bAr' no menu 
de configuração. 

 

Nota: ‘bArLo’ deve ser configurado 
abaixo que o 'bArHi ', a configuração 
incorreta é indicada pela escala do 
gráfico de barras piscando com um 
único segmento do gráfico de barras 
ativado. 

6.8 Função do botão P:  ‘C - -P’ 

Quando o indicador está no modo de 
exibição, operando o botão P, irá exibir 
a corrente de entrada em miliamperes, 
ou o valor exibido como uma 
percentagem da diferença entre os 
valores exibidos das entradas de 4mA 
e 20mA. 

 

Para verificar ou alterar a função do 
botão P, selecione 'C - - P' no menu de 
configuração e pressione P para 
revelar a configuração atual. 
Pressionando o botão ▲ ou ▼ irá 
alternar a configuração entre o valor 
atual '4-20 ' em miliamperes e o 
percentual 'PC'. Quando configurado 
como requerido pressione E para voltar 
ao prompt 'C - - P' no menu de 
configuração 

6.9 Função Tara:    ‘tArE’ 

A função Tara é destinada 
principalmente para uso com sistema 
de pesagem. Quando o indicador está 
no modo de exibição e a função tara é 
ativada, pressione o botão E por mais 
de três segundos, será zerado o 
display digital do indicador e ativado o 
indicador de tara. No BA324E o gráfico 
de barras permanece ligado ao display 
digital quando a função tara é ativada. 
Operação subsequente pressionando o 
botão E por menos de 3 segundos, irá 
retornar o indicador para a exposição 
bruta e desativar o indicador de tara. 

 

Para verificar ou alterar a função tara 
selecione ‘tArE’ no menu de 
configuração e pressione P para 
revelar a configuração atual. 
Pressionando o botão ▲ ou ▼ irá 
alternar configuração entre 'on' e 'off'. 
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Quando configurada como requerida, 
pressione E para retornar ao prompt 
‘tArE’ no menu de configuração. 

 

6.10 Código de Segurança:  ‘CodE’ 

O acesso ao menu de configuração do 
instrumento pode ser protegido por um 
código de segurança de quatro dígitos, 
que deve ser inserido para obter 
acesso. Novos instrumentos são 
configurados com o código de 
segurança padrão 0000 que permite 
acesso irrestrito a todas as funções de 
configuração. 

 

Para introduzir um novo código de 
segurança selecione 'CodE' do menu 
de configuração e pressione P o qual 
fará o indicador exibir o código de 
segurança existente com um dígito 
piscando. O dígito que está piscando 
pode ser ajustado utilizando os botões 
▲ e ▼, quando configurado como 
necessário, operando o botão P irá 
transferir o controle para o próximo 
dígito. Quando todos os dígitos forem 
ajustados pressione E para voltar para 
o prompt 'CodE' no menu de 
configuração. O código de segurança 
revisado será ativado quando o 
indicador é retornado para o modo de 
exibição. Por gentileza, entre em 
contato com departamento de vendas 
da BEKA se o código de segurança for 
perdido. 

 

6.11 Reset para padrão de 
fábrica:  ‘rSEt’ 

Esta função possibilita o indicador e o 
linearizador serem retornados 
rapidamente às configurações padrão 
de fábrica, mostrados nas seções 6 e 
7.3. 

 

Para reinicializar o indicador ou 
linearizador selecione 'rSEt' no menu 
de configuração e pressione P, o 
indicador mostrará uma das opções de 
reset 'ConF' ou 'LtAb '. 

 

‘ConF’ Reinicializa o 
indicador para o 

padrão 

‘LtAb” Reinicializa o 
linearizador para o 
padrão 

 

Usando os botões ▲ ou ▼ selecione a 
subfunção solicitada e pressione P. 
Para evitar uma reinicialização 
acidental o pedido deve ser confirmado 
inserindo '5urE'. Usando o botão ▲ 
definir a primeiro dígito piscando para 
'5' e pressione P para transferir o 
controle para o segundo dígito que 
deve ser configurado para 'u '. Quando 
'5urE' tiver sido inserido, pressionando 
o botão E irá reinicializar os menus de 
configuração selecionados e retornar à 
exibição da função 'rSEt' no menu de 
configuração. 

 

6.12 Abaixo e acima da faixa 

Se a faixa de exibição numérica do 
indicador for excedida, todos os pontos 
decimais piscarão como mostrado 
abaixo: 

 

 BA304E BA324E 

Sob a faixa -9.9.9.9 -9.9.9.9.9 

Acima da faixa 9.9.9.9  9.9.9.9.9 

 

Embora não seja garantido, a maioria 
dos indicadores continuarão a 
funcionar normalmente com uma 
corrente de entrada entre 1.8mA e 
4mA, em correntes mais baixas o 
instrumento irá exibir 'LPLo' antes que 
ele pare de funcionar.  

Sob ou acima da faixa do gráfico de 
barras BA324E é indicado por uma 
seta ativada no final adequado do 
gráfico de barras e uma escala do 
gráfico de barras piscando. 

7. LINEARIZADOR 

Um linearizador de ponto de 
interrupção com 16, 17 segmentos 
pode ser selecionado na seção ‘FunC’ 
do menu de configuração. O ponto de 
partida e inclinação de cada segmento 
de reta são totalmente ajustáveis, 
permitindo o indicador exibir a maioria 
das variáveis de processos não 
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lineares em unidades de engenharia 
lineares. Cada ponto de interrupção 
deve ocorrer a uma maior corrente do 
que a precedente do ponto de 
interrupção e menos do que o seguinte 
ponto de interrupção no intervalo de 3,8 
a 21,0mA. Fig. 8 mostra uma 
característica típica do indicador 
linearizado. Fig. 7 mostra uma 
característica típica indicador 
linearizado. 

 

 

Fig. 7 mostra uma característica típica 
de linearidade. 

 

Selecionando 'Lin' na seção 'FunC' do 
menu de configuração ativa o 
linearizador, isso não muda o menu de 
configuração mostrado na Figura 6, 
mas as funções 'CAL' e 'SEt' são 
estendidas como mostradas na Figura 
8. Tal como o indicador linear, 
calibração pode ser realizada com uma 
fonte de corrente externa utilizando a 
função 'CAL', ou com a referência 
interna utilizando a função 'SET'. 

 

A configuração do linearizador é retida 
independentemente da forma como a 
função do indicador 'FunC' é 
subsequentemente alterada. Por isso, é 

possível marcar e desmarcar o 
linearizador sem ter que reconfigurar a 
cada vez. 

 

7.1 Calibração do linearizador 
utilizando uma fonte de corrente 
externa 

Este método permite a calibração direta 
do linearizador com uma fonte de 
corrente externa e é o método preferido 
quando a rastreabilidade é necessária. 
Se o exato sistema não linear é 
desconhecido, este método também 
permite a calibração direta a partir da 
variável a ser exibida. Por exemplo, a 
saída de um sensor de nível de um 
tanque irregular pode ser exibida em 
unidades volumétricas lineares, 
enchendo o tanque com volumes 
incrementais conhecidos e calibrando o 
indicador para exibir a soma dos 
incrementos em cada ponto de 
interrupção. 

 

O número de pontos de interrupção 
necessários deveria primeiro ser 
inserido usando as funções 'Add' e 
'dEL'. Em ambas subfunções o 
indicador exibe inicialmente o atual 
ponto de interrupção e o número total 
de pontos de interrupção sendo usados 
como mostrado abaixo. 

 

 

 

 

Visor Descrição da função 
  

‘Add’ 
Adiciona um ponto de 
interrupção 

 

Adiciona um novo ponto de 
interrupção antes do ponto 
de interrupção exibido. A 
calibração dos existentes 
pontos de interrupção não 
é alterada, mas o número 
de identificação de todos 
os pontos de interrupção 
subsequentes é 
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aumentado em um. 
  

‘dEL’ 
Remove um ponto de 
interrupção 

 

Remova o ponto de 
interrupção apresentado e 
se junta ao ponto de 
interrupção anterior para o 
seguinte ponto de 
interrupção com uma linha 
reta. O número de 
identificação de todos os 
pontos de interrupção 
subsequentes é diminuído 
de um. 

 

Para adicionar um ponto de interrupção 
use o botão ▲ ou ▼ para selecionar 
"CAL" do menu de configuração e 
pressione P que resultará a exibição do 
prompt da subfunção "Add". Para 
introduzir a subfunção pressione P, que 
irá revelar o atual ponto de interrupção 
e o número total de pontos de 
interrupção que já foram introduzidos. 
Cada operação subsequente do botão 
P irá introduzir um ponto de interrupção 
adicional até ao máximo de 17. Quando 
da adição de um ponto de interrupção 
para um indicador calibrado, a posição 
de inserção para o novo segmento 
pode ser selecionada usando os botões 
▲ e ▼. 

 

A subfunção deletar "dEL' do ponto de 
interrupção opera exatamente da 
mesma maneira como a subfunção 
'Add' descrita acima. Uma vez dentro 
da subfunção 'dEL' cada vez que o 
botão P é pressionado um ponto de 
interrupção é removido. Quando for 
excluir um ponto de interrupção a partir 
de um indicador calibrado, o ponto de 
interrupção pode ser selecionado 
utilizando os botões ▲ e ▼. O número 
mínimo de pontos de interrupção é 2: 
ponto de interrupção 0 e 1. 

 

Quando o número necessário de 
pontos de interrupção de linearização 
for inserido, volte para a linearização 
do submenu pressionando E. O 

indicador irá exibir o prompt 'Add' ou 
'Del', dependendo da função utilizada 
pela última vez. 

 

Agora que o número de pontos de 
interrupção tenha sido introduzido, a 
corrente de entrada em que cada 
ocorre e o visor indicador 
correspondente pode ser definido pela 
subfunção 'Pts'. 

 

Usando os botões ▲ ou ▼ selecione 
‘PIS’ do submenu e pressione P o que 
irá selecionar o ponto de início para o 
primeiro segmento ‘0:n’ onde n é o 
número total de pontos de interrupção 
de linearização introduzidos. O ponto 
de interrupção de linearização 
selecionado pode ser mudado usando 
os botões ▲ e ▼. Quando o ponto de 
interrupção de linearização requerido 
for selecionado, selecione o indicador 
de corrente de entrada para o valor 
exato no qual o ponto de interrupção é 
requerido e pressione P. Usando os 
botões ▲ ou ▼ e o botão P para mover 
entre os dígitos, entre com o indicador 
requerido neste ponto de interrupção. 

 

Quando configurado conforme 
necessário, pressionar o botão E para 
entrar no visor do indicador desejado e 
retornar ao submenu a partir do qual o 
próximo ponto de interrupção pode ser 
selecionado.  

 

Quando todos os pontos de interrupção 
tiverem sido calibrados, pressionando 
E duas vezes retornará o indicador 
para a função "CAL" no menu de 
configuração.  

 

Nota: A corrente de entrada do 
indicador deve ser ajustada para o 
valor desejado antes que o botão P 
seja acionado para entrar no visor do 
indicador requerido. 
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7.2 Calibração do linearizador 
usando referência interna 

A função 'SEt' permite que o 
linearizador seja calibrado sem a 
necessidade de uma fonte de corrente 
externa. Ao longo da calibração a 
corrente de entrada do indicador pode 
ser qualquer valor entre 4 e 20mA. 

 

As funções 'SEt' contém quatro 
subfunções. 

 

Visor Descrição da função 
  

‘Add’ 
Adiciona um ponto de 
interrupção 

 

Adiciona um novo ponto de 
interrupção antes do ponto 
de interrupção exibido. A 
calibração dos existentes 
pontos de interrupção não 
é alterada, mas o número 
de identificação de todos 
os pontos de interrupção 
subsequentes é 
aumentado em um. 

  

‘dEL’ 
Remove um ponto de 
interrupção 

 

Remova o ponto de 
interrupção apresentado e 
se junta ao ponto de 
interrupção anterior para o 
seguinte ponto de 
interrupção com uma linha 
reta. O número de 
identificação de todos os 
pontos de interrupção 
subsequentes é diminuído 
de um. 

  

‘in’ 
Define a corrente na qual 
ocorre o ponto de 
interrupção 

 

Permite que a corrente 
necessária em cada ponto 
de interrupção seja 
definida sem ter que entrar 
com uma corrente precisa 
para o indicador. 

  

'diSP' Define o visor do 

indicador no ponto de 
interrupção 

 
Permite que o visor do 
indicador seja definido em 
cada ponto de interrupção. 

 

O número de pontos de interrupção 
requeridos deveria primeiro ser inserido 
usando as subfunções 'Add' e 'dEL'. 
Em ambas subfunções o indicador 
exibe inicialmente o atual ponto de 
interrupção e o número total de pontos 
de interrupção utilizados como 
mostrado abaixo. 

 

 

 

Para adicionar um ponto de interrupção 
use o botão ▲ ou ▼ para selecionar 
"CAL" do menu de configuração e 
pressione P que resultará a exibição do 
prompt da subfunção "Add". Para 
introduzir a subfunção pressione P, que 
irá revelar o atual ponto de interrupção 
e o número total de pontos de 
interrupção que já foram introduzidos. 
Cada operação subsequente do botão 
P irá introduzir um ponto de interrupção 
adicional até ao máximo de 17. Quando 
da adição de um ponto de interrupção 
para um indicador calibrado, a posição 
de inserção para o novo segmento 
pode ser selecionada usando os botões 
▲ e ▼. 

 

A subfunção deletar "dEL' do ponto de 
interrupção opera exatamente da 
mesma maneira como a subfunção 
'Add' descrita acima. Uma vez dentro 
da subfunção 'dEL' cada vez que o 
botão P é pressionado um ponto de 
interrupção é removido. Quando for 
excluir um ponto de interrupção a partir 
de um indicador calibrado, o ponto de 
interrupção pode ser selecionado 
utilizando os botões ▲ e ▼. O número 
mínimo de pontos de interrupção é 2: 
ponto de interrupção 0 e 1. 
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Quando o número de pontos de 
interrupção linearizados tiver sido 
inserido, retorne para a linearização do 
submenu pressionando E. O indicador 
irá exibir o prompt 'Add' ou 'dEL', 
dependendo da última subfunção 
utilizada. A corrente de entrada do 
indicador e correspondente visor do 
indicador de cada ponto de interrupção, 
o qual é o ponto de terminação do 
segmento como mostrado na figura 8, 
podem agora ser digitados usando as 
subfunções 'in' e 'diSP'. 

 

Usando os botões ▲ ou ▼ selecione 
‘in’ do submenu e pressione P o que irá 
selecionar o ponto de início para o 
primeiro segmento ‘0:n’ onde n é o 
número total de pontos de interrupção 
introduzidos. Pressione P e use os 
botões ▲ e ▼ e o botão P para mover 
entre os dígitos, para entrar a corrente 
de entrada na qual o primeiro ponto de 
interrupção é requerido: normalmente 
4000 mA. Quando configurado como 
requerido, pressione E para retornar ao 
prompt  ‘0 : n’ do qual o próximo ponto 
de interrupção pode ser selecionado 
usando os botões ▲ e ▼. Quando o 
ponto de interrupção requerido for 
selecionado, pressione P e entre com a 
corrente de entrada do indicador  neste 
ponto de interrupção. Repita este 
procedimento até que a corrente de 
entrada do indicador em todos os 
pontos de interrupção tenha sido 
definida e então retorne para a 
subfunção ‘n’ pressionando o botão E. 

 

O correspondente visor do indicador 
em cada um dos pontos de interrupção 
pode agora ser definido usando a 
subfunção 'diSP'. Usando os botões ▲ 
e ▼ selecione a subfunção 'diSP' e 
pressione P que irá revelar o ponto de 
partida para o primeiro ponto de 
interrupção '0: n ', onde n é o número 
total de pontos de interrupção 
inseridos. Pressione P, use os botões 
▲ e ▼ e pressione o botão P para 
mover entre os dígitos, para entrar na 
tela desejada do indicador no primeiro 
ponto de interrupção. Quando 
configurado como necessário, 
pressione E para retornar ao prompt '0: 
n ' do qual o próximo ponto de 

interrupção pode ser selecionado 
usando o botão ▲ ou ▼. Quando o 
necessário ponto de interrupção tem 
sido selecionado pressione P e defina o 
requerido visor do indicador neste 
ponto de interrupção. 

 

Repita este procedimento até que o 
visor do indicador em todos os pontos 
de interrupção tiverem sidos definidos 
e, em seguida, então retorna para a 
função 'SEt' no menu de configuração, 
pressionando o botão E duas vezes. 

7.3 Mensagem de erro do 
linearizador 

Se for feita uma tentativa para 
posicionar um ponto de interrupção a 
uma corrente que não é maior do que a 
corrente do anterior ponto de 
interrupção, ou a uma corrente que não 
é menor do que a corrente do seguinte 
ponto de interrupção, a mensagem de 
erro 'FaiL' será exibida. Esta 
mensagem de erro também será 
exibida se for feita uma tentativa para 
posicionar um ponto de interrupção fora 
da faixa atual de 3,8 a 21,0mA. 

7.4 Abaixo e acima da faixa 

O linearizador não altera a indicação 
abaixo ou acima da faixa descrita na 
seção 6.12. Em correntes de entrada 
abaixo do especificado para o primeiro 
ponto de interrupção (0), o indicador 
continuará a usar o declive 
especificado do primeiro segmento. 
Apesar de não ser garantida, a maioria 
dos indicadores continuarão a 
funcionar normalmente com uma 
corrente de entrada entre 1,8mA e 
4mA, em correntes mais baixas o 
instrumento irá exibir 'LPLo' antes que 
pare o funcionamento. 

 

Em correntes de entrada acima da 
especificada para o último ponto de 
interrupção, o indicador continuará a 
usar a inclinação especificada para o 
último segmento linearizador. 

7.5 Configuração padrão do 
linearizador 

Quando o linearizador é inicializado 
para as condições de fábrica utilizando 
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a função de reset 'rSEt "descrito na 
seção 6.11, as condições padrões são: 

 

 BA304E BA324E 

Primeiro 
ponto de 
interrupção 
4mA 

0,0 0,00 

Segundo 
ponto de 
interrupção 
20mA 

100,0 100,00 

 

8. MANUTENÇÃO 

8.1 Procurando falhas durante o 
comissionamento 

Se um indicador não funcionar durante 
o comissionamento os seguintes 
procedimentos devem ser seguidos: 

 

Sintoma Causa Solução 

Não exibe. Cabeação 
incorreta. 

Verifique a 
cabeação. 

 

Deve haver 
0,6 a 1,2 V 
entre os 
terminais 1 e 
3 com 
terminal 1 
positivo. 

 

Com uma 
opcional 
alimentação 
traseira da 
malha, 
haverá 3,4 a 
5V entre os 
terminais 1 e 
13 com 
terminal 1 
positivo. 

Não exibe 
0V entre os 
terminais 1 e 
3. 

Cabeação 
incorreta ou 
sem fonte 
de 
alimentação. 

Verifique a 
tensão 
fornecida e 
queda de 
tensão 
causada por 
todos os 
instrumentos 
na malha. 

 

Sintoma Causa Solução 

Todos os 
pontos 
decimais 
piscando. 

Abaixo da 
faixa se 
exibido sinal 
“-ve” ou 
acima da 
faixa. 

Recalibrar o 
visor 
numérico. 

Exibição 
instável. 

Entrada 
4/20mA é 
ruidosa. 

Eliminar o 
ripple na 
fonte de 
alimentação 
4/20mA e/ou 
reduzir a 
resolução 
do 
indicador. 

 

Impossível 
entrar no 
menu de 
configuração 

 

Entrada com 
código de 
segurança 
incorreto. 

 

Digite o 
código de 
segurança 
correto, ou 
entre em 
contato com 
BEKA se o 
código tiver 
sido 
perdido. 

 

8.2. Procurando falhas após o 
comissionamento 

 

GARANTIR A SEGURANÇA DA PLANTA 
ANTESDO INÍCIO DA MANUTENÇÃO 

 

Manutenção em produto ligado é 
permitida em equipamentos 
intrinsecamente seguros instalados em 
uma área perigosa de gás, mas somente 
o equipamento de teste certificado deve 
ser usado a menos que um certificado 
de liberação de gás esteja disponível. 

 

Se um indicador falha depois que tiver 
tido um funcionamento correto, segue a 
procedimento mostrado na seção 8.1. 
Se este não revelar a causa da falha, é 
recomendado que o instrumento seja 
substituído. Isto pode ser feito sem 
desligar a alimentação, mas enquanto 
o indicador estiver desconectado do 
malha 4/20mA terá um circuito aberto. 

8.3. Serviços 

Todos os indicadores de alimentação 
de malha BA304E e BA324E são 
intercambiáveis se a alimentação 
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opcional traseira for necessária e 
alarmes são instalados. Um único 
instrumento de reposição pode 
rapidamente ser recalibrado para 
substituir qualquer instrumento que 
estiver danificado ou com falha. 
Nenhuma tentativa deve ser feita para 
reparar instrumentos ao nível de 
componente. 

 

Recomendamos que os 
instrumentos defeituosos sejam 
devolvidos à BEKA associates ou ao 
seu agente BEKA local para reparo. 

8.4. Manutenção de Rotina 

A condição mecânica do instrumento e 
calibração elétrica deve ser verificada 
regularmente. O intervalo entre as 
inspeções depende das condições 
ambientais. Recomendamos que a 
calibração inicial do instrumento deva 
ser verificada anualmente. 

8.5. Garantia 

Indicadores que falharam dentro do 
período de garantia devem ser 
devolvidos à BEKA associates ou 
nosso agente local. É útil se uma breve 
descrição dos sintomas da falha for 
fornecida. 

8.6. Comentários de clientes 

BEKA associates tem sempre o prazer 
de receber comentários de clientes 
sobre nossos produtos e serviços. 
Todas as comunicações são 
reconhecidas e sempre que possível, 
as sugestões são implementadas. 

 

9. ACESSÓRIOS 

9.1 Teclado externo 

Os quatro botões do indicador estão 
localizados atrás da tampa de controle 
de instrumento, para aplicações que 
exigem ajustes frequentes uma 
opcional tampa de controle equipado 
com um teclado numérico externo está 
disponível. Este teclado mantém a 
proteção de entrada da caixa e a 
ativação acidental do botão pode ser 
prevenida pelo uso de um código de 

segurança de acesso ao menu, 
consulte a seção 6.10. 

9.2 Unidades de medição e 
identificação do instrumento 

Ambos indicadores BA304E e BA324E 
estão equipados com um escudo 
branco em torno do visor de cristal 
líquido. Isto pode ser fornecido 
impresso com quaisquer unidades de 
medida e informação de etiqueta 
especificada no momento do pedido. 
Alternativamente, a informação pode 
ser adicionada no local por meio de 
uma tira em relevo, transferência seca 
ou um marcador permanente. 

 

Para ter acesso ao rótulo de exibição 
remova a tampa do terminal, 
desapertando os dois parafusos 'A' que 
irão revelar dois parafusos ocultos 'D'. 
Se o instrumento for equipado com 
teclado externo, também desaperte a 
dois parafusos 'C' que seguram os 
botões e desconecte o conector de 
cinco vias. Finalmente desaperte todos 
os quatro parafusos 'D' e 
cuidadosamente, levante a parte frontal 
do instrumento. A localização de todos 
os parafusos é mostrada na Fig. 4. 

 

Adicionar a legenda necessária para o 
escudo do visor, ou mantenha uma 
nova pré-impressão autoadesivo do 
escudo, que está disponível a partir da 
BEKA associados, na parte superior do 
escudo existente. Não retire o escudo 
original. 

 

Ambos os indicadores podem também 
ser fornecidos em branco ou com uma 
gravação personalizada a laser em 
placa de aço inoxidável fixada por dois 
parafusos na frente da caixa do 
instrumento. Esta placa pode 
acomodar: 

 

1 linha de 9 caracteres 
alfanuméricos 10mm de altura 

 

ou a linha 1 de 11 caracteres 
alfanuméricos 7mm de altura 

 

ou 2 linhas de 18 caracteres 
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alfanuméricos de 5mm de altura 

 

9.3 Alarmes 

 

CUIDADO 

Estas saídas de alarmes não 
devem ser utilizadas para 
aplicações de segurança 
críticas, tais como um corte 
do sistema de emergência. 

 

Ambos os modelos podem ser 
fornecidos com estado sólido duplo 
equipado de fábrica, saídas de alarme 
de único polo. Cada saída de alarme 
pode ser independentemente 
condicionada como um alarme alto ou 
baixo, com uma saída normalmente 
aberta ou fechada na condição de sem 
alarme. 

 

Quando a corrente de alimentação 
4/20mA for removida, ambas as saídas 
de alarme serão abertas, 
independentemente da configuração. A 
condição de circuito aberto deve ser 
escolhida como a condição de alarme 
quando projetar um sistema de alarme. 
A Fig. 9 ilustra as condições 
disponíveis e mostram quais são 
seguros de falhas. 

 

Quando um alarme ocorre um 
anunciador de alarme no painel frontal 
indicador é ativado e se necessário o 
visor numérico pode alternar entre o 
valor medido e a identificação do 
alarme do canal 'ALr1' ou 'ALr2'. 

 

CUIDADO 

Os alarmes são ativados pelo 
visor numérico do indicador. O 
uso da função tara 'tArE' irá 
mudar o visor numérico, os 
alarmes irão continuar a 
funcionar pelo valor original 
apresentado, mas isso irá 
corresponder a uma diferente 
corrente de entrada. 

 

 

 

Fig. 9  Saídas de Alarmes 

 

 

Funções configuráveis para cada 
alarme incluem ponto de configuração 
ajustável, histerese, retardo do alarme 
e aceitação de alarme. 

9.3.1 Saída de estado sólido 
Cada alarme tem um único polo de 
estado sólido galvanicamente isolado 
de saída chaveada como mostrada na 
Fig. 10. A saída é polarizada e a 
corrente fluirá em uma direção. 

 

Ron = menos de 5Ω + 0,7V  

Roff = superior a 1MΩ 

 

 

 

Fig. 10 Circuito equivalente para cada 
saída de alarme 

 

9.3.2 Segurança Intrínseca  
Cada saída de alarme é separada 
galvanicamente por um circuito 
intrinsecamente seguro. O Certificado 
de Tipo-CE declara que para 
consideração de segurança intrínseca, 
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sob condições de falha a tensão de 
saída, corrente e potência nos 
terminais 8 & 9 e 10 & 11 não 
excederão aqueles especificados pelo 
item 5.7 da Norma EN60079-11 para 
equipamento simples. Isto simplifica a 

documentação do sistema e 
permite que os terminais de 
saída de alarme 8 & 9 e 10 & 11 
sejam conectados em quaisquer 
circuitos de segurança intrínseca 
protegidos por uma barreira 
Zener ou isolador galvânico 
fornecendo os parâmetros de 
saída do circuito não excedendo: 

 

Uo = 30Vdc 

Io = 200mA 

Po = 0,84W 

 

A máxima capacitância e 
indutância equivalente entre 
cada configuração dos terminais 
de alarme é: 

 

Ci = 24nF 

Li = 8μH 

 

Para determinar os parâmetros 
máximos de cabo permitidos 
estes valores devem ser 
subtraídos da máxima 
capacitância do cabo permitida 
e da indutância especificada 
pelo certificado de alimentação 
do circuito de alarme, tais como 
o condutor do solenoide e 
isolador galvânico da chave de 
transferência mostrado na Fig. 
11. 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Aplicação típica de alarme 

(Mostrado sem recomendação de cabos 
blindados) 
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Fig. 12 Funções de configuração de alarme no menu de configuração 
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9.3.3 Configuração e ajuste 
Quando os alarmes opcionais estão 
equipados com um indicador de 
alimentação de malha o menu de 
configuração é estendido como 
mostrado na Fig. 12. As funções 
adicionais aparecem entre as funções 
'SEt' e 'C- -P' para o BA304E e entre as 
funções 'bAr' e 'C- -P' para o indicador 
BA324E. Para simplificar, a Fig. 12 
mostra apenas as funções adicionais 
para o alarme 1, mas o alarme 2 tem 
funções idênticas. 

 

A tabela a seguir resume cada uma das 
funções de configuração de alarme e 
inclui uma referência cruzada para 
informações mais detalhadas. 
Novamente apenas as funções de 
alarme 1 são listadas, mas o alarme 2 
tem facilidades idênticas. 

 

Resumo das funções de 
configuração de alarmes 

Visor Descrição da Função 
  

'EnbL’ Ativação de Alarme 

 Ativa ou desativa o alarme 
sem alterar os parâmetros 
de alarme. Veja a seção 
9.3.4. 

  

'SP1' Ponto de Configuração 
do Alarme 1 

 Ajusta a configuração do 
alarme. O alarme é ativado 
quando o visor do 
indicador for igual ao valor 
nominal. Veja a seção 
9.3.5. 

  

'Hi.Lo' Função de Alarme 

 Define a função de alarme 
como alto ou baixo. Veja a 
seção 9.3.6. 

  

'no.nC' Saída Normalmente 
Aberta e Normalmente 
Fechada 

 Define a saída do alarme 
como aberto ou fechado 
na condição de ausência 
de alarme. Veja a seção 
9.3.7. 

  

'HStr' Histerese 

 Ajusta a histerese do 
alarme. Veja a seção 
9.3.8. 

  

'dELA' Tempo de Atraso do 
Alarme 

 Introduz retardo ajustável 
entre a exibição igualando 
o ponto de ajuste e a saída 
de alarme sendo ativado. 
Veja a seção 9.3.9. 

  

'SiL' Tempo de Silêncio do 
Alarme 

 Define o tempo que a 
saída de alarme 
permaneça na condição de 
ausência de alarme 
seguindo da aceitação de 
um alarme. Consulte a 
seção 9.3.10. 

  

‘FLSH’ Pisca o visor quando 
ocorre alarme 

 Quando ativado, alterna o 
visor numérico entre o 
valor do processo e 
referência de alarme, 
'ALr1' ou 'ALr2', quando 
uma saída de alarme é 
ativada. Consulte a seção 
9.3.11. 

  

'ACSP' Acesso ao ponto de 
ajuste 

 Sub-menu que permite o 
acesso direto ao ponto de 
ajuste de alarme a partir 
do modo de exibição do 
indicador, e define um 
código de segurança 
separado. Consulte a 
seção 9.3.12. 

9.3.4 Ativação de alarme: ‘EnbL’ 
Esta função permite que cada alarme 
seja ativado ou desativado sem 
alteração de nenhum dos parâmetros 
de alarme. Para ativar ou desativar o 
alarme selecione 'EnbL' do menu de 
alarme e pressione P que irá revelar a 
atual configuração 'on' ou 'oFF'. A 
função pode ser alterada pressionando 
o botão ▲ ou ▼ seguido pelo botão E 
para retornar ao menu do alarme. 
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9.3.5 Ajuste do ponto de 
configuração: ‘SP1’ e ‘SP2’ 
O ponto de configuração de cada 
alarme pode ser posicionado em 
qualquer lugar no visor numérico do 
indicador desde que isto corresponda a 
uma corrente de entrada entre 3,8 e 
20,2mA por exemplo. Se o indicador 
tiver sido calibrado para exibir 0 com 
entrada 4mA e 10000 com 20mA de 
entrada, os dois pontos de 
configuração de alarme podem ser 
posicionados em qualquer local entre   
-125 e 10125. 

Para ajustar o ponto de configuração 
selecione 'SP1' ou 'SP2' no menu de 
configuração de alarme e pressione P 
que irá revelar o ponto de configuração 
de alarme existente. O dígito que está 
piscando do ponto de configuração 
pode ser ajustado utilizando os botões 
▲ e ▼ e o botão P para mover o 
controle para o próximo dígito. Quando 
o ajuste necessário tiver sido 
introduzido pressione E para voltar ao 
menu de configuração do alarme.  

Os pontos de configurações de alarme 
também podem ser ajustados quando o 
indicador estiver no modo de exibição, 
consulte a seção 9.3.12. 

9.3.6 Função de alarme: ‘Hi.Lo’ 
Cada alarme pode ser 
independentemente condicionado 
como um alarme alto ou como um 
alarme baixo. Para verificar ou alterar a 
função de alarme selecionar 'Hi.Lo' no 
menu de alarme e pressionar P para 
exibir a configuração atual. A função 
pode ser alterada pressionando o botão 
▲ ou ▼ seguido pelo botão E para 
retornar ao menu do alarme. 

9.3.7 Status de saída de alarme: 
‘no.nC’ 
Configura a saída de alarme de estado 
sólido para ser aberta 'no' ou para ser 
fechada 'nC' na condição de ausência 
de alarme. Quando decidir que é 
necessária, deve ser tomado cuidado 
para assegurar que a saída de alarme 
seja segurança de falha como ilustrado 
na Fig. 9. 

 

'no' Saída de alarme aberta em 
condição de ausência de alarme  

 

'nC' Saída de alarme fechada 
em condição de ausência de 
alarme 

 

CUIDADO 

Quando o fornecimento de 
4/20mA é removido a partir do 
indicador de alimentação de 
malha, ambas as saídas de 
alarme serão abertas 
independentemente de 
condicionamento. Portanto, para 
operação de segurança de falha 
ambas saídas de alarme 
deveriam ser condicionadas a 
ser aberta na condição de alarme 
"nC". 

 

Para verificar ou alterar o status de 
saída de alarme, selecione 'no.nC' no 
menu de configuração do alarme e 
pressione P para revelar a 
configuração. A função pode ser 
alterada pressionando o botão ▲ ou ▼ 
seguido do botão E para voltar ao 
menu de configuração do alarme. 

9.3.8 Histerese: ‘HStr’ 
Histerese é mostrada nas unidades que 
o indicador foi calibrado para exibir. 
Para ajustar a histerese selecionar 
'HStr' no menu de alarme e pressionar 
P que irá revelar a figura existente. O 
dígito que está piscando pode ser 
ajustado utilizando os botões ▲ e ▼ e 
o botão P passará o controle para o 
próximo dígito. Quando a histerese 
necessária tiver sido inserida 
pressionar P e para retornar ao menu 
de configuração do alarme. 

 

Por exemplo: Um indicador calibrado 
para exibir de 0 a 10000, com um 
alarme alto fixado em 9000 e histerese 
de 200 irá executar como segue: 

O alarme alto será ativado 
quando o aumento no visor do 
indicador igualar a 9000, mas 
não reinicializará até que o visor 
do indicador estiver abaixo de 
8800. 
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9.3.9 Atraso do alarme: ‘dELA’ 
Esta função atrasa a ativação da saída 
de alarme para um tempo ajustável 
após a ocorrência da condição de 
alarme. O atraso pode ser ajustado em 
incrementos de 1 segundo entre 0 e 
3600 segundos. Se um atraso não for 
requerido zero este deve ser inserido. 
Para ajustar o atraso selecionar 'dELA' 
no menu de configuração de alarme e 
pressionar P que irá revelar o atraso 
existente. O dígito que está piscando 
do atraso pode ser ajustado utilizando 
os botões ▲ e ▼ e o botão P para 
mover o controle para os outros dígitos. 
Quando o atraso requerido tiver sido 
introduzido pressionar E para retornar 
ao menu do alarme. 

 

Por exemplo: Um indicador de um 
alarme alto configurado em 9000 e um 
atraso de alarme de 30 segundos irá 
executar como segue: 

 

O anunciador do alarme iniciará a 
piscar quando um aumento no 
visor do indicador igualar a 9000, 
mas a saída de alarme não será 
ativada até que a condição de 
alarme tiver existido 
continuamente por 30 segundos. 
Quando a saída do alarme for 
ativada, o anunciador do alarme 
irá parar de piscar e tornar-se 
permanentemente ativado. 
 

Se a função 'FLSH' que pisca o 
visor do indicador quando ocorre 
um alarme, tiver sido ativada, a 
função não será inicializada até 
que a saída de alarme seja 
ativada.  

Consulte a seção 9.3.11. 

9.3.10 Tempo de silêncio do alarme: 
‘SiL’ 
Esta função destina-se primariamente 
para o uso em pequenas instalações 
onde a saída de alarme opera 
diretamente a um anunciador de 
alarme, como uma sirene ou farol. 
Quando o tempo de silêncio de alarme, 
que é ajustável entre 0 e 3600 
segundos em incrementos de 1 
segundo, é definido para qualquer 

outra figura como zero, o botão P 
torna-se um botão de aceitação do 
alarme. Depois que um alarme tiver 
ocorrido, acionando o botão P fará com 
que a saída de alarme reverta da 
condição de ausência de alarme para a 
do tempo de silêncio do alarme 
programado. Se a condição de alarme 
ainda existir no final do tempo de 
silêncio, a saída de alarme será 
reativada. Durante o tempo em silêncio 
o indicador do anunciador de alarme 
piscará até que o tempo de silêncio 
expire ou o alarme seja desmarcado. 

 

Se a função 'FLSH' que pisca o visor 
do indicador quando ocorre um alarme 
tiver sido ativado, ele só irá funcionar 
quando a saída de alarme é ativada, 
não durante o tempo em silêncio. 
Consulte a seção 9.3.11. 

 

Para ajustar o tempo de silêncio do 
alarme, selecionar 'SiL' no menu de 
configuração de alarme e pressionar P 
que irá revelar o tempo de silêncio 
existente. O dígito que está piscando 
do tempo de silêncio pode ser ajustado 
utilizando os botões▲ e ▼ e o botão P 
para mover o controle para os outros 
dígitos. Quando o tempo de silêncio 
necessário tiver sido introduzido 
pressionar P para retornar ao menu do 
alarme. 

9.3.11 Pisca visor quando ocorre 
alarme: ‘FLSH’ 
Adicionalmente aos dois anunciadores 
de alarme no canto superior esquerdo 
do visor do indicador que mostra o 
status de ambos os alarmes, esta 
função fornece uma indicação ainda 
mais evidente que uma condição de 
alarme ocorreu. 

 

Quando ativado, a função alterna o 
visor do indicador entre o valor 
numérico e a referência de alarme, 
'ALr1' ou 'ALr2', quando a saída de 
alarme é ativada. Se ambas as saídas 
de alarme são ativadas, as referências 
de alarme são exibidas em sequência. 

 

Para ativar ou desativar a função, 
selecionar 'FLSH' no menu de alarme e 
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pressionar P que irá revelar a atual 
configuração 'on' ou 'oFF'. A função 
pode ser alterada pressionando o botão 
▲ ou ▼ seguido pelo botão E para 
retornar ao menu do alarme. 

9.3.12 Configuração de acesso no 
modo display: ACSP 
Esta função permite um menu 
separado que dá acesso aos pontos de 
configuração de alarme a partir do 
modo de exibição em funcionamento 
simultâneo, os botões P e ▲. Um 
operador pode, entretanto, ajustar os 
pontos de configurações de alarme 
sem ter acesso ao menu de 
configuração do indicador. Proteção 
contra ajuste acidental dos pontos de 
configuração quando o indicador está 
no modo de exibição é fornecido por 
um código de segurança separado. 

 

Este menu de acesso direto ao ponto 
de configuração é habilitado e o código 
de segurança separado inserido da 
função 'ACSP' no menu de 
configuração de alarme, como 
mostrado na Fig.12. Para alterar os 
parâmetros do menu selecione 'ACSP' 
no menu de configuração e pressionar 
P que irá exibir e habilitar o prompt 
'ENBL'. Pressione P novamente para 
revelar se o menu de acesso direto é 
'on' ou 'oFF'. O botão ▲ ou ▼ alternará 
a exibição entre as duas condições. 

 

Se 'off' é selecionado, o operador não 
terá acesso aos pontos de 
configuração do modo de exibição. 
Retornar para o prompt 'ACSP' no 
menu principal pressionando E duas 
vezes. 

 

Se 'on' é selecionado, o operador terá 
acesso direto os pontos de 
configurações de alarme a partir do 
modo de exibição através de um 
opcional código de segurança 
independente. Para definir estes quatro 
dígitos do código de segurança 
pressione P para retornar ao prompt 
'Enbl' em seguida através do botão ▲ 
ou ▼ selecionar o prompt 'PCCA' do 
código de acesso. Pressionar P irá 
revelar o código de segurança atual. 

Cada dígito do código pode ser 
alterado operando os botões ▲ e ▼, e 
o botão P para mover o controle para o 
próximo dígito. Quando o código 
necessário tiver sido inserido, 
pressione E duas vezes para retornar 
ao prompt 'ACSP' no menu de 
configuração. 

O código padrão 0000 irá desabilitar o 
código de segurança permitindo acesso 
direto aos pontos de configurações no 
modo de exibição ao pressionar os 
botões P e ▲simultaneamente. Novos 
instrumentos com alarmes são 
fornecidos com esta função 
desabilitada e o código de segurança 
configurado em 0000, a não ser em 
casos excepcionais. 

9.3.13 Ajustando os pontos de 
configuração de alarme a partir do 
modo de exibição 
O acesso aos pontos de configuração 
de alarme a partir do modo de exibição 
do indicador é obtido através da 
operação dos botões P e ▲ 
simultaneamente, como mostrado na 
Fig. 13. Se os pontos de configuração 
não são protegidos por um código de 
segurança o prompt 'SP1' dos pontos 
de configuração de alarme será 
exibido. Se os pontos de configuração 
são protegidos por um código de 
segurança, 'Code' será exibido 
primeiro. Pressionando P novamente 
permitirá que o código de segurança 
alarme seja inserido dígito por dígito 
usando os botões ▲ e ▼ para mudar o 
dígito que está piscando, e o botão P 
para mover o controle para o próximo 
dígito. Se o código correto é inserido 
pressionando E fará com que o prompt 
'SP1' dos pontos de configuração de 
alarme seja exibido. Pressionando o 
botão ▲ ou ▼ alternará a exibição 
entre os dois prompts da configuração 
de pontos de alarme 'SP1' e 'SP2'. 

 

Se um código de segurança incorreto 
for inserido, ou um botão não for 
pressionado dentro de vinte segundos, 
o indicador retornará automaticamente 
para o modo de exibição. 
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Fig. 13  Ajuste do ponto de 
configuração a partir do modo de 
exibição 

 

Para ajustar um ponto de configuração 
de alarme selecione 'SP1' ou 'SP2' e 
pressione P que irá revelar a 
configuração atual. Cada dígito do 
ponto de configuração pode ser 
ajustado utilizando os botões ▲ e ▼ e 
o botão P para mover o controle para o 
próximo dígito. Quando o ponto de 
configuração requerido tiver sido 
digitado, pressionando E retornará a 
exibição para o prompt 'SP1' ou 'SP2' 
do qual o outro ponto de configuração 
pode ser selecionado, ou o indicador 
pode ser retornado ao modo de 
exibição pressionando E novamente. 

 

Nota: Com o indicador no modo de 
exibição, o acesso direto ao ponto de 
configuração de alarme só está 
disponível quando o menu ACSP está 
habilitado - ver seção 9.3.12. 

9.3.14 Exibição dos pontos de 
configuração no gráfico de barras do 
BA324E 
Um dos formatos de gráficos de barra 
selecionáveis 'AlrSP' permite um ponto 
de configuração alto ou baixo mais o 
valor exibido para ser representado, ou 
um ponto de configuração alto ou baixo 
mais o valor exibido para ser 
representado pelo código de barras 
como mostrado na Fig. 14. 

 

 
 

Fig. 14 Valor exibido e pontos de 
configuração do gráfico de barras 

 

A área do gráfico de barras abaixo do 
ponto de configuração de alarme baixo 
e a área acima do ponto de 
configuração de alarme alto são 
ativadas. A variável exibida é 
representada por uma barra ativada 
que se move entre estes pontos de 
configuração de alarme baixo e alto. 

 

Quando a barra ativada representando 
a variável exibida é adjacente à área 
representando o ponto de configuração 
de alarme baixo ou alto, a barra pisca. 
Quando uma variável exibida é igual ao 
alarme alto ou baixo o gráfico de 
barras, representando os alarmes 
ativados, pisca independentemente se 
a saída do alarme tiver sido atrasada 
ou cancelada. 

 

Para esta função de operar SP1 deve 
ser condicionado como um alarme 
baixo e SP2 como um alarme alto; SP1 
deve ser sempre inferior a SP2. A 
configuração incorreta é mostrada por 
uma escala do gráfico de barras 
piscando sem barras ativadas. 
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9.4 Visor com backlight 

Os indicadores alimentadores de malha 
BA304E e BA324E podem ser 
fornecidos com um backlight equipado 
de fábrica que pode ser alimentado 
pela malha ou separadamente. 

 

Quando alimentada à malha o backlight 
produz iluminação de fundo verde 
permitindo a exibição para ser lida à 
noite ou em condições de pouca 
iluminação. Nenhuma fonte de 
alimentação adicional, interface de 
segurança intrínseca ou cabeação de 
campo são necessárias, mas a queda 
de tensão no indicador é aumentada. 
Quando alimentado separadamente o 
backlight é mais brilhante, mas uma 
interface adicional de segurança 
intrínseca e cabeação de campo são 
necessárias. 

 

 

Fig. 15 Terminais para backlight 
opcional. 

 

9.4.1 Backlight alimentado pela 
malha 
O backlight é alimentado conectando-o 
em série com a entrada 4/20mA do 
indicador como mostrado na Fig. 16, o 
que aumenta a máxima queda de 
tensão do indicador de 1,2 para 5V. 

 

 

Fig. 16 Backlight alimentado pela 
malha  

 

Os parâmetros de segurança intrínseca 
de entrada do conjunto indicador mais 
backlight são os mesmos que os do 
indicador sozinho. O Certificado de 
Exame Tipo-EC declara que para 
considerações de segurança intrínseca, 
sob condições de falha, a tensão de 
saída, corrente e potência do conjunto 
indicador e terminais 12 e 3 do 
backlight não irão exceder os 
especificados pelo item 5.7 do EN 
60079-11 para equipamentos simples, 
o que simplifica o projeto e 
documentação do sistema. 

 

O aumento da queda de tensão pode 
ser tolerada pela segurança intrínseca 
e projeto do sistema descrito nos itens 
3 e 4 deste manual permanecem 
válidos com o backlight alimentado pela 
malha. 

9.4.2 Alimentando o backlight 
separadamente 
O backlight também pode ser 
alimentado a partir de uma fonte de 
alimentação separada na área segura 
via uma interface de segurança 
intrínseca como mostrado na Fig. 16. 
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Fig. 17 Backlight alimentado 
separadamente 

 

Quando separadamente alimentado o 
backlight requer uma corrente 
constante, quando a alimentação é 
igual ou maior que a mínima tensão 
especificada. Abaixo desta tensão de 
alimentação o backlight continua a 
funcionar, mas com brilho reduzido. 

 

 Corrente Tensão 
Mínima 

BA304E & 
BA324E 

34,7 mA 11 V 

 

Qualquer barreira Zener ou isolador 
galvânico certificados pode ser usado, 
fornecendo os parâmetros de saída 
não maiores que: 

Uo = 30 Vdc 

Io = 200 mA 

Po = 0,84W 

 

As seguintes capacitância e indutância 
internas equivalentes entre os terminais 
12 e 14 devem ser subtraídas da Co e 
Lo da interface intrinsecamente segura 
alimentando o backlight para 
proporcionar os máximos parâmetros 
de cabos admissíveis. 

 

Ci = 13 nF 

Ii = 8 μH 

 

O backlight alimentado separadamente 
é um coletor de corrente que irá 
consumir uma corrente constante de 
35mA quando a tensão entre os 
terminais 12 e 14 for maior do que 11V. 
Se a tensão de alimentação for inferior 
a 11V o brilho do backlight será 
reduzido. 

9.5 Kits de montagem em tubo 

Dois kits de montagem em tubos estão 
disponíveis para garantir ao BA304E e 
BA324E um tubo horizontal ou vertical. 

 

BA392D Suporte de aço inoxidável 
fixado por duas 
braçadeiras. Pode fixar em 
qualquer tubo vertical ou 
horizontal, com um 
diâmetro externo entre 60 e 
80 mm. 

  

BA393 Suporte de alta resistência 
em aço inoxidável fixado 
por um único parafuso 'V'. 
Pode fixar em qualquer 
tubo vertical ou horizontal, 
com um diâmetro externo 
entre 40 e 80 mm. 

 

10. LISTA DE NORMAS SOB AS 
QUAIS OS PRODUTOS FORAM 
AVALIADOS 

Para os indicadores BA304E e BA324E 
têm-se as seguintes normas aplicadas: 

- IEC 60079-0:2007-10 - Edition:5 
Explosive atmospheres – Part 0: 
Equipment – General requirements. 
 
-IEC 60079-11: 2006 - Edition:5 
Explosive atmospheres – Part 
11: Equipment protection by 
intrinsic safety ”i”. 

 

-IEC 60079-26: 2006 - Edition:2 
Explosive atmospheres – Part 
26: Equipment with equipment 
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protection level(EPL) Ga. 

 

-IEC 61241-11: 2005 – Edition:1 
Electrical apparatus for use in 
the presence of combustible 
dusts – Part 11: Protection by 
intrinsic safety ”iD”. 

11. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
PARA TROCA DE BATERIA 

Não é aplicada, pois o aparelho é 
alimentado direto pelo circuito 4/20mA. 
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APÊNDICE 1 Certificação de Poeira 
ATEX 

A.1.0. Certificação Poeira ATEX 

Além da certificação ATEX permitindo a 
instalação em atmosferas explosivas 
que é descrito na seção principal deste 
manual de instrução, o BA304E e o 
BA324E estão disponíveis com a 
certificação poeira ATEX. Certificação 
poeira é uma opção que deve ser 
especificada quando o indicador é 
comprado. 

 

CUIDADO 

Antes de instalar um indicador 
BA304E ou BA324E na presença de 
atmosfera de poeira combustível, 
assegura-se de que a etiqueta de 
informação da certificação o qual 
está situado no topo do instrumento 
especifica certificação de poeira, 
veja item A.1.2. 

A.1.1. Zonas e Máxima 
Temperatura de Superfície 

O BA304E e o BA324E foi certificado 
pela ATEX como Grupo II, Categoria 
1D Ex ia IIIC T80 º C Da IP66 Ta = -40 
a 70 ° C. Quando instalado como 
especificada pela EN 61241-14 os 
indicadores podem ser instalado em: 

 

  

 

Zona 20 atmosfera explosiva em 
que uma nuvem de pó combustível no 
ar está continuamente presente, ou por 
períodos longos ou frequentemente. 

 

Zona 21 atmosfera explosiva em 
que uma nuvem de pó combustível no 
ar é provável ocorrer ocasionalmente 
em operação normal. 

 

Zona 22 atmosfera explosiva em 
que uma nuvem de pó combustível no 
ar não é provável que ocorra durante o 
funcionamento normal de operação, 
mas se ocorrer irá persistir por um 
curto período. 

 

Ser usado com a poeira nas 
subdivisões: 

 IIIA  poeiras combustíveis 

 IIIB  pó não-condutor 

 IIIC  pó condutor 

 

Com uma Temperatura Mínima de 
Ignição de: 

 

Nuvem de Poeira 120°C 

 

Camada de pó no 
indicador de até 5mm de 
espessura 

155°C 

 

Camada de pó no 
indicador acima 

de 5mm de 
espessura 

Referência para 

EN 61241-14 

 

Na temperatura ambiente entre -40 e 
+70°C. 

 

A.1.2. Informação da Etiqueta de 
Certificação  

A etiqueta de certificação é instalada 
em um rebaixo na superfície do topo 
exterior do invólucro. Ele mostra as 
informações de certificação poeira 
ATEX incluindo a temperatura máxima 
da superfície e grau de proteção IP, 
além da informação da certificação de 
gás ATEX. Informações INMETRO 
também são mostradas. 

 

 

 

Etiqueta BA304E incluindo certificado 
poeira. 

 

Etiqueta BA324E incluindo certificado 
poeira. 
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O número de série e data de fabricação 
são registrados em uma etiqueta 
separada dentro do compartimento do 
terminal. 

 

A.1.3. Instalação e Manutenção 

A certificação de segurança intrínseca 
para poeira ATEX dos indicadores 
baseia-se no Grau de proteção IP 
fornecido pelo invólucro do instrumento 
para prevenir acúmulo de poeira nos 
terminais de campo e interruptores 
internos. 

Entretanto, o controle e as tampas de 
terminais deveriam somente ser 
removidos apenas quando a poeira não 
puder entrar na caixa do instrumento. 
Antes da substituição do controle e 
tampas do terminal a junta de vedação 
deveria ser inspecionada para garantir 
que ela não esteja danificada e que 
estejam livres de corpos estranhos. 
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APÊNDICE 2 Certificação IECEX 

A.2.0. Esquema de certificação 
IECEx 

IECEx é um esquema de certificação 
global para produtos protegidos contra 
explosões que visa harmonizar as 
normas internacionais de certificação. 

Para obter informações adicionais 
sobre o esquema de certificação IECEx 
e verificar os certificados da BEKA 
Associates, visite www.iecex.com. 

A.2.1. Certificado de Conformidade 
IECEx 

Os indicadores BA304E e BA324E e 
acessórios opcionais são certificados 
pela IECEx com o número IECEx ITS 
11.0014 o qual especifica os seguintes 
códigos de certificação: 

 

Ex ia IIC T5 Ga 

Ex ia IIIC T80ºC Da IP66 
Ta = -40ºC to 70ºC 

 

* Certificação de Poeiras IECEx é uma 

opção, que deverá ser especificada na 
compra do indicador. 

 

Os parâmetros de segurança intrínseca 
de pó e gás especificados pelo IECEx 
são idênticos aos parâmetros de 
segurança do ATEX descritos na seção 
principal e Apêndice 1 deste manual. 

 

O certificado IECEx pode ser obtido 
através dos sites www.beka.co.uk, 
www.iecex.com ou solicitado ao 
escritório de vendas da BEKA. 

 

A.2.2. Instalação 

Os certificados IECEx e ATEX 
especificam parâmetros idênticos de 
segurança e requisitos de instalação 
para ambas as aprovações conforme 
definido pela norma IEC 60079-14. Os 
Requisitos de instalação ATEX 
especificados na seção principal e no 
Apêndice 1 deste manual podem 
portanto, serem utilizados para 
instalações IECEx, mas a legislação 
local também deve ser consultado. 

A.2.3. Versão do BA304E 

Todas as versões dos indicadores 
BA304E e BA324E tem a certificação 
IECEx. Isto inclui: 

Versão ATEX para uso em 
atmosferas explosivas de gás. 

Código IECEx: 

Ex ia IIC T5 Ga 

Ta = -40ºC to 70ºC 

 

Versão ATEX para uso em 
atmosferas explosivas de gás e 
poeira. 

Código IECEx: 

Ex ia IIC T5 Ga 

Ex ia IIIC T80ºC Da IP66 

Ta = -40ºC to 70ºC 

 

CUIDADO 

Antes de instalar um indicador 
BA304E ou BA324E na presença 
de atmosfera de poeira 
combustível, assegure-se de 
que a etiqueta de informação da 
certificação o qual está situado 
no topo do instrumento 
especifica certificação de 
poeira, veja item A.1.2. 

 

Os indicadores BA304E e BA324E 
possuem também a certificação 
INMETRO para o Brasil, emitida pelo 
Organismo Certificador de Produtos 
NCC Certificações, através do 
certificado NCC12.0970, com as 
marcações Ex ia IIC T5 Ga e Ex ia IIIC 
T80°C Da IP66. Tal certificação foi 
realizada utilizando as normas ABNT 
NBR IEC 60079-0:2008; ABNT NBR 
IEC 60079-11:2009 e ABNT NBR IEC 
60079-26:2008. 

 

 
Etiqueta de Certificação INMETRO para 

BA324E e para BA304E em atmosferas de 
poeiras combustíveis ou Gás. 

http://www.iecex.com/

