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O BA326C possui a marca CE para demonstrar a conformidade com a Diretiva 
Europeia para Atmosferas Explosivas 94/9/CE e da Diretiva Europeia 

EMC2004/108/CE 
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1. DESCRIÇÃO 

O BA326C é um indicador para painel 
intrinsecamente seguro, alimentado 
pela malha 4/20mA combinado com 
gráficos de barra e indicador digital. O 
gráfico de cem segmentos fornece uma 
indicação rápida da magnitude e 
tendência da corrente de entrada, 
juntamente com um display digital que 
pode ser calibrado em unidades de 
engenharia. 

 

O BA326C é um instrumento de 
segunda geração que, embora tendo 
funções adicionais, continua a ser 
compatível com o original BA326B. 

 

A principal aplicação do BA326C é 
exibir uma variável medida ou sinal de 
controle em uma área classificada de 
processo. O zero e o span do display 
digital são independentemente 
ajustáveis, de modo que o indicador 
pode ser calibrado para exibir qualquer 
variável em 4/20mA em unidades de 
engenharia. O display analógico mostra 
uma entrada de 4/20mA em um gráfico 
de barras de 100 segmentos simples 
ou duplo que podem ser ajustados em 
uma escala ideal para indicar as 
unidades medidas. Ambos os gráficos 
de barras e o display digital podem ser 
ajustados para compensar e indicar um 
desvio de uma entrada de corrente 
especificada.   

 

O BA326C foi certificado como 
intrinsecamente seguro para uso em 
áreas explosivas de poeira e gás pelo 
Organismo Notificado Intertek Testing e 
Certificação Ltd. e cumpre a Diretiva 
Europeia ATEX 94/9/CE. O certificado 
especifica que em condições de falha a 
tensão, corrente e potência nos 
terminais 1 e 3 não irão exceder 
aquelas especificadas para 
equipamentos simples do item 5.4 da 
norma EN50020: 1994. 

 

A certificação Internacional IECEx é 
descrita no Apêndice 2. 

 

O indicador é montado em um painel 
DIN 144 x 48 possuindo um grau de 
proteção IP65 na parte frontal selada. 

 

2. OPERAÇÃO 

A fig. 1 mostra um diagrama de blocos 
simplificado de um BA326C. A corrente 
de entrada 4/20mA flui através de um 
resistor R1 e avança para um diodo 
polarizado D1. A tensão desenvolvida 
através de D1, que é relativamente 
constante, é multiplicada por uma fonte 
de alimentação chaveada e usada para 
alimentar o instrumento. A tensão 
desenvolvida através R1, que é 
proporcional à entrada 4/20mA, fornece 
o sinal de entrada para o conversor 
analógico-digital. 

 

Cada vez que uma corrente de 4/20mA 
é aplicada ao instrumento, a 
inicialização é feita. Depois de um 
pequeno tempo, a seguinte sequência 
ocorre:  

 

Versão do Firmware exibida     Em x.xx  

-1.8.8.8. Teste do display 
quando todos os 
segmentos são 
ativados. 

 

Corrente de entrada 

exibida em unidades 

de engenharia. 

 

 

 

Informação de 
calibração 
armazenada na 
memória do 
instrumento. 

 

Diagrama de Blocos Simplificado do BA326C 
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2.1 Controles 

O BA326C é controlado e calibrado 
através de quatro botões do painel 
frontal. No modo display, isto é, quando 
o instrumento estiver mostrando uma 
corrente de entrada 4/20mA, estes 
botões possuem as seguintes funções: 

 

P Enquanto este botão estiver 

pressionado, o display digital irá 
mostrar a corrente de entrada 
em mA, ou com uma proporção 
de acordo de como o 
instrumento foi programado. 
Quando o botão é liberado a 
exibição normal do display em 
unidades de engenharia vai 
voltar. A função deste botão é 
modificada quando os alarmes 
são instalados ao instrumento. 

 

Down Enquanto este botão estiver 

pressionado, o display digital 
mostrará a calibração com uma 
entrada de 4mA. Quando 
liberado, a visualização normal 
em unidades de engenharia irá 
retornar. 

 

Up Enquanto este botão estiver 

pressionado, o display digital 
mostrará a calibração com uma 
entrada de 20 mA. Quando 
liberado, a visualização normal 
em unidades de engenharia irá 
retornar. 

 

E Sem função no display. 

 

3. CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 
INTRÍNSECA 

 

3.1 Certificação ATEX   

O BA326C foi certificado por ITS e está 
em conformidade com a Diretiva 
Européia 94/9/EC para Grupo II, 

Categoria 1, atmosferas de gases, EEx 
ia IIC. O instrumento possui a Marca 
CE, e sujeito a legislação local, pode 
ser instalado em qualquer país membro 
da área Econômica Européia (EEE). 
Certificados ATEX são também aceitos 
para instalações na Suíça. 

 

Este manual descreve instalações em 
conformidade com a norma EN60079: 
Parte 14 - Instalações Elétricas em 
áreas classificadas. Em projetos de 
sistemas instalados fora do Reino 
Unido, a legislação local deve ser 
consultada. 

 

3.2 Entrada 4/20mA 

Na Europa, as fontes de energia que 
não geram mais de 1,5 V; 100mA e 
25mW para fins de segurança 
intrínsecas consideradas como 
equipamentos simples. 

Embora o indicador BA326C em si não 
cumpre com os requisitos para 
equipamentos simples, o certificado 
informa que em condições de falha de 
tensão, corrente e potência nos 
terminais 1 e 3 da entrada de 4/20mA 
não poderão exceder aquelas 
especificadas para equipamentos 
simples. Isto permite que o BA326C 
seja conectado em qualquer circuito 
intrinsecamente seguro protegido por 
uma barreira Zener ou isolador 
galvânico que forneça parâmetros de 
saída que não excedam: 

Uo     30V dc 

Io       200mA 

Po      0.85W 

O certificado do BA326C especifica a 
máxima capacitância equivalente e 
indutância entre os dois terminais de 
entrada 4/20mA:  

Ci = 20nF  

Li = 10μH 

 

Para determinar os parâmetros 
máximos permitidos dos cabos, estes 
valores devem ser subtraídos da 
máxima capacitância e indutância do 
cabo permitida por um sistema 
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certificado da malha na qual o BA326C 
está conectado. 

3.3 Zona, Grupo de gases e classe 
de temperatura  

O BA326C é certificado como EEx ia 
IIC T5. Quando conectado em um 
sistema adequado o indicador pode ser 
instalado 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 o indicador seja 
instalado em todas as Zonas de gás e 
para serem usados com os gases 
industriais mais comuns. 

 

ALERTA para instalação em Zona 0 

Quando instalado em uma atmosfera 
potencialmente explosiva Zona 0 

exigindo equipamento de Categoria 
1G, o indicador deve ser instalado 

de tal forma que, mesmo em caso de 

incidente raro, uma fonte de ignição 
devido ao impacto ou fricção entre o 

invólucro de alumínio na parte 
traseira do instrumento e ferro/aço 

seja excluído. 

 

3.4 Informações da etiqueta de 
certificação 

A etiqueta com informações de 
certificação é montada em um espaço 
ao lado do invólucro do instrumento. 
Ele mostra informações da certificação 
ATEX, ano de fabricação e número de 
série do instrumento, e nome e 
localização da BEKA Associação.  
Algumas versões do instrumento 
também contêm informações de outras 
certificações não Europeias.  

 

Etiqueta de Certificação para BA326C 

 

 

Etiqueta de Certificação INMETRO 
para BA326C em atmosferas de Gás 

 

A certificação INMETRO foi realizada 
utilizando as normas ABNT NBR IEC 
60079-0:2008; ABNT NBR IEC 60079-
11:2009 e ABNT NBR IEC 60079-
26:2008.  
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4. PROJETO DE SISTEMA DE ÁREAS 
CLASSIFICADAS – CERTIFICAÇÃO 
ATEX  

4.1 Circuitos transmissores 

O BA326C pode ser conectado 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 
1,1V necessários para operar o 
indicador (aumenta para 1,2V 
em -20°C).  
 
 

A Fig. 2 ilustra uma aplicação típica em 
que o BA326C está ligado em série 
com um transmissor a 2 fios protegido 
por uma barreira Zener. 

 

 

Fig. 2 BA326C em um circuito 
transmissor 

4.2 Indicação remota 

Um BA326C pode ser alimentado 
através de uma interface 
intrinsecamente segura de um sinal de 
área segura de 4/20mA para 
proporcionar uma exibição remota 
dentro de uma área classificada. O tipo 
de interface intrinsecamente segura 
não é crítica, uma barreira Zener ou um 
isolador galvânico podem ser 
utilizados, desde que Uo, Io e Po não 
sejam ultrapassados. 

Se um dos lados do circuito de corrente 
4/20mA pode ser ligado à terra, uma 
barreira Zener de único canal 
proporciona a proteção de 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. 

Quando a atmosfera é de um gás do 
grupo IIC, e duas barreiras Zener de 
canal único ou uma barreira Zener de 
dois canais são usadas, apenas uma 
barreira ou canal pode ser um 
dispositivo de 28V 300ohm. Novamente 
ele é necessário para garantir que a 
capacidade de tensão do sinal 4/20mA 
seja suficiente para alimentar o 
indicador mais a queda de tensão 
introduzida pela interface 
intrinsecamente segura. As Figs 3A, 3B 
e 3C mostram circuitos alternativos que 
podem ser usados. 

 

 

Fig. 3A Circuito mais simples com um 
lado do circuito 4/20mA conectado no 

terra. 
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Fig. 3B Barreira Zener de dois canais 
exigida se o circuito e corrente 4/20mA 
não pode ser aterrado no barramento 

da barreira 

 

  

 

Fig. 3C Isolador galvânico pode ser 
usado com qualquer circuito de 

corrente 4/20mA 

5. INSTALAÇÃO 

5.1 Localização 

O BA326C é montado em um invólucro 
em alumínio com um visor com vidro 
blindado com moldura em plástico 
Noryl. A frente do instrumento possui 
grau de proteção IP65, e uma 
guarnição que veda a junção entre o 
instrumento e o painel. O instrumento 
pode ser instalado em qualquer painel 
que forneça as limitações ambientais 
mostradas na especificação. 

 

A Fig. 4 mostra as dimensões gerais do 
BA326C e painel de recorte. Para 
alcançar uma vedação IP65 entre o 
invólucro do instrumento e o painel, o 

recore deve ser utilizado e o 
instrumento fixado com quatro grampos 
de montagem. 

 

O display de cristal líquido do BA326C 
tem contraste máximo quando visto de 
frente e levemente abaixo da linha 
central do instrumento. Para displays 
refletivos há muito pouca degradação 
do contraste quando visto de cima da 
linha central, mas uma leve 
degradação pode ser percebida 
quando o instrumento é montado com 
uma luz de fundo. 

 

 

Fig. 4 Dimensões do BA326C 

 

5.2 Procedimentos de Instalação 

Fig. 5 ilustra o procedimento de 
instalação do instrumento. 

 

a
. 

Insira o BA326C no painel de 
instrumentos pela frente do painel. 

  

b
. 

Fixe os grampos nas laterais do 
BA326C e aperte até o instrumento 
estar fixado – ver Fig. 5. O torque 
recomendado é de 22cNm (1,95 lbf 
in). Não aperte em demasia. Se 
uma vedação IP65 é necessária 
entre o invólucro e o painel, quatro 
grampos de montagem devem ser 
usados. 
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c. Conecte o painel de fiação no 
bloco terminal traseiro conforme 
Fig. 5. Para simplificar a instalação 
os terminais são removíveis de 
forma que a fiação pode ser feita 
antes do instrumento ser instalado. 

 

 

 

Fig. 5 Instalação e terminal de 
conexões 

 

5.3 EMC 

O BA326C está em conformidade 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. O invólucro do indicador pode 
ser aterrado localmente através de um 
tag sob um dos parafusos de fixação 
do painel traseiro. 

6. CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO 

O BA326 é programado e calibrado por 
meio de quatro botões no painel frontal. 
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.  Apesar 
de este simples menu possibilitar que a 

maioria dos ajustes sejam feitos sem a 
referência repetida do manual, 
recomeda-se que pelo menos o resumo 
das funções programáveis na seção 
6.1 seja lida antes de qualquer 
programação ou recalibração. do 
sistema, Quando o indicador está 
equipado com alarmes ou linearização, 
o menu básico é expandido para incluir 
funções adicionais. Todos os 
acessórios opcionais são descritos na 
seção 9 desta manual.  

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 instrumento não 
for protegido por um código de 
segurança do primeiro 'root' parâmetro 
será exibido. Se um título código 
diferente do código padrão 0000 tem já 
foi introduzido, o indicador será exibido 
'Código'. Pressione P para limpar esta 
pronta e digite o código de segurança 
para o aparelho usando Para cima, 
para baixo e P botões de pressão. Se o 

código correto foi inserido 
pressionando E vontade causar "raiz" o 
primeiro parâmetro a ser exibido. Se 
um código incorreto ou não entrada é 
feita a indicador retornará 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. 

Uma vez dentro do menu do programa 
o requerido parâmetro pode ser 
alcançado percorrendo o menu 
principal usando as teclas para cima e 
para baixo como mostrado na Fig. 6. 
Ao retornar para o modo de exibição 
após ou recalibração alterações a 
qualquer parâmetro, o indicador exibir 
circulando sinais de menos para alguns 
segundo, enquanto a nova informação 
é armazenada em memória 
permanente. 
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Todos os novos indicadores BA326C 
são fornecidos calibrados conforme 
solicitado no momento da encomenda. 

Se a calibração não for solicitada, o 
indicador digital será calibrado para 
exibir 0,00 a 100,00 para entrada 4 a 
20mA. 

 

 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. 

 

Função Descrição da Função 
 

‘root’ Extrator de raiz quadrada 

 Aciona o extrator de raiz 
quadrada para linearizar a 
saída medidora de fluxo 
diferenciais ‘On’ ou ‘OFF’. 
Ver seção 6.2. 

 

'dSPL' Digital display 

Alterna entre o display de 
4½ dígitos 'On' ou 'OFF'. 
Ver seção 6.3 

'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 
6.4 

'dZErO' Falso zero 

Ativa um falso zero depois 
do display de 4½ dígitos de 
modo que um número maior 
possa ser mostrado. Ver 
seção 6.5. 
 

'dP' Ponto Decimal 

 Posiciona um ponto decimal 
fictício entre qualquer dos 
dígitos ou desliga. Consulte 
a seção 6.6. 

'bAr' 

 

Gráfico de barras 

Seleciona uma coluna ou 
display de segmento único, 
e define se a entrada de 

corrente é mostrada do lado 
esquerdo ou no gráfico de 
barras de 100 segmentos.  
Consulte a seção 6.7. 
 

  

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

 Permite o zero e span do 
indicador digital serem 
ajustados utilizando uma 
fonte de corrente externa, tal 
como um calibrador. O 
gráfico de barras analógico 
é ligado ao display digital e 
é automaticamente 
calibrado ao mesmo tempo. 
Quando feito com uma fonte 
de corrente precisa, este é o 
método de calibração 
preferido. Consulte a seção 
6.8. 

 

 

'SEt' Calibração de visor 
utilizando referências 
internas. 

 Permite o zero e o span do 
indicador digital serem 
ajustados sem a 
necessidade de uma 
corrente de entrada precisa 
ou desconexão do 4/20mA. 
O gráfico de barras 
analógico é ligado ao 
display digital e é 
automaticamente calibrado 
ao mesmo tempo. 

Consulte a seção 6.9. 

 

 

 

'Cond' Condicionamento 

 Esta função fornece acesso 
ao submenu protegido por 
senha possibilitando que as 
referencias internas sejam 
calibradas, e a rejeição de 
frequência da linha de 
alimentação seja 
selecionada. Consulte a 
seção 6.10. 
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CUIDADO 

Não tente mudar a frequência do 
filtro de frequências ou recalibrar as 

referencias internas se antes ler a 
seção 6.10 deste manual 

'FrE' Rejeição de Frequência 

Define a frequência da rede (linha) 
em que o indicador tem máximo 
rejeição ac. 50 ou 60 Hz pode ser 
selecionado. Esta função deve ser 
definida antes de o instrumento é 
calibrado, pois afeta o Indicador de 
visualização. Consulte a secção 6.10.1 
 
'rEF' Calibração das referências 
internas 
O indicador contém duas referências 
que representem 4 e 20mA. Estas 
referências internas são usadas 
quando o display indicador é calibrado 
sem um externo calibrador de corrente, 
e quando a corrente de entrada é 
exibida em miliamperes. Consulte o 
conjunto e C – P funções. Se qualquer 
uma dessas funções é para ser usado, 
o interno as referências devem ser 
periodicamente calibrado. 
Consulte a secção 6.10.2 
 

'C - - P' Função do botão P 
O indicador digital pode BA326C ser 
programado para exibir a entrada de 
corrente em miliamperes ou o entrada 
de corrente como uma percentagem do 
span exibido quando o botão de 
pressão P é operado. Consulte a seção 
6,11 
 
'null' Função do display Null 
Quando ativada a função nula permite 
que ambos os monitores sejam 
zerados em qualquer corrente de 
entrada para produzir um mostrador de 
desvio. Consulte a seção 6,12 
 
 
 
 
 

'COdE' Código de segurança 
Define um código numérico quatro 
dígitos que deve ser digitado para 
ganhar acesso a funções 
programáveis. O código default 0000 
desativa a função de segurança e 
permite acesso irrestrito a todas as 
funções programáveis. Consulte seção 
6.13 

6.2 Root extrator: root 

 

Esta função é destinada principalmente 
para utilização com medidores de 
vazão diferenciais que têm uma praça 
saída direito. O extrator de raiz 
lineariza a entrada de corrente entre 
4.04mA e 20mA (5 a 100% do fluxo) de 
modo que o sinal do fluxo é 
apresentado em unidades lineares. 
Para entradas abaixo de 4.04mA 
BA326C exibe zero. Para ativar o 
extrator de raiz quadrada selecione no 
menu e pressione P que irá revelar se 
a função está 'On' ou "OFF". Se a 
função é definida como necessário, 
pressione E para voltar ao menu ou 
pressione a Up ou Down para alterar a 
configuração, seguido pelo botão E 
para retornar para o menu principal. 
 
Para referência, o quadro seguinte 
mostra a corrente de saída a partir de 
um diferencial de não linearizado 
medidor de vazão. 
 

% do fluxo total Corrente e saída mA 
 
5.0                          4.04 
10.0                        4.16 
25.0                        5.00 
50.0                        8.00 
75.0                       13.00 
100.0                     20.00 

6.3 Display digital: dSPL 

Quando apenas um visor analógico é 
necessário ou quando o instrumento 
está montado horizontalmente o visor 
digital pode ser desativado. Para alterar 
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o status do display digital selecione 
"DSPL" a partir do menu principal e P 
de imprensa, que vai mostrar se o 
display digital está em 'On' ou 'OFF'. se 

definir como necessário pressione E, 
para voltar ao menu, ou pressione o 
botão Up ou Down para mudar o 
ambiente, seguindo-se o botão E para 
retornar do menu principal. 

6.4 Resolução:   ‘rESn’ 

Esta função define a resolução do 
exibir dígitos, mas não afeta o gráfico 
de barras. Diminuindo a resolução da 
tela pode melhorar a legibilidade de um 
sinal ruidoso. Selecione "rESn ' da P 
menu e imprensa, que irá revelar a 
resolução de tela atual. Para alterar o 
resolução, pressione o botão para cima 
ou para baixo para seleccionar 
algarismos 1, 2, 5 ou 10. Quando o 
requerido resolução é mostrada 
pressione E para voltar ao menu 
principal. 

 

6.5 Falso zero: ‘dZEro’ 
O visor digital pode mostrar BA326C 
qualquer número entre -19999 e 19999. 
Se um número maior é requerido um 
falso zero de fuga pode ser activada, 
que se estende a exibir gama -19.990-
99.990 A última dígito é um falso zero 
para a resolução máxima é 10 dígitos, 
isto é o último dígito é sempre 0. Para 
alterar o status do falso zero à direita 
zero, selecione 'DZero' no menu 
principal e P imprensa que irá revelar 
se o zero é fictício 'On' ou 'OFF'. Se a 
função é definida como necessário, 
pressione E para voltar ao menu 
principal, ou pressione o botão para 
cima ou para baixo para alterar a 
definição, seguido do botão E para 
retornar para a página menu. 

Depois de ativar o falso zero à direita, 
cuidados devem ser tomados para 
assegurar que o digital visor não 
estoure a escala.  

 

6.6 Posição do ponto decimal:    
‘d.P.’ 

Um ponto decimal falso pode ser 
posicionado entre qualquer um dos 

dígitos, incluindo o falso zero, ou pode 
estar ausente. Para posicionar o ponto 
decimal selecione 'D.P.' do menu e 
pressione P. O ponto decimal pode 
então ser movido ou desligado 
pressionando o Para cima ou para 
baixo de botão de pressão, seguindo-
se a E voltar ao menu principal. 

6.7 Gráfico de barras:  ‘bAr’ 

Esta função permite que a entrada a 
ser 4/20mA exibido como uma coluna 
ou um segmento único no um ou 
ambos os gráficos de barras 100 do 
segmento. Quando os alarmes 
opcionais são instalados à direita o 
gráfico de barras sempre exibe as 
definições de alarme. 

Para alterar os parâmetros de exibição 
gráfico de barras selecione 'bar' no 
menu principal e pressione P que 
revelarão se a BA326C é programado 
para exibir 'Col' uma coluna ou um 
único segmento "SEG". A configuração 
pode ser alterada pressionando os 
botões de cima ou para baixo. 
Pressionar P novamente mostrar se o 
BA326C está programado para exibir a 
corrente de entrada em "dual" ambos 
os gráficos de barras ou em apenas 
uma mão esquerda bargraph "Sngl". 
Novamente pressionando os boões Up 
ou Down vai mudar o ajuste. Em 
qualquer ponto no processo de premir 
o botão E vai devolver o instrumento 
para o menu principal do programa. 
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Fig 7 – Configuração do gráfico de barras analógico 

 

 

 

 

6.8 Calibração usando uma 
fonte de corrente externa:  CAL 

Esta função permite que o zero e 
amplitude do mostrador digital para ser 
ajustado usando um externo calibrado 
fonte de corrente. Quando utilizado 
com uma fonte rastreável precisa atual 
este é o método preferido de 
calibração. 

O gráfico de barras analógico é 
automaticamente calibrado quando o 
visor digital é calibrado, portanto, não 
há ajustes separados são necessários. 
A Fig. 7 mostra o mostrador analógico 
resultante do mostrador digital 
diferentes calibrações. 

 

Para calibrar o indicador de selecionar 
"CAL" a partir do menu principal e 
pressione P. O indicador 'zero' display 
que é um pedido de 4mA corrente de 
entrada. Ajustar a corrente externa 
calibrador para 4.000mA e novamente 
pressione P que irá revelar a exibição 
atual zero. Cada dígito, exceto o zero 
manequim se ativado, indicador do 
mostrador pode ser alterado 
pressionando para cima ou para baixo 
botões. Quando o primeiro dígito é P 
pressionando correto transferir o 

controle para o próximo dígito. Quando 
todos os dígitos tiverem sido ajustados, 
pressione E para entrar no novo zero 
indicador vai mostrar "Ent" por alguns 
segundos enquanto as informações 
estão sendo armazenadas em 
memória, e depois voltar para o 'zero'. 

  

Para ajustar o display digital em 20mA, 
pressione o botão UP que irá fazer com 
que o indicador de 'SPAn' display. 
Ajustar a corrente externa calibrador 
para 20.000mA e novamente pressione 
P que irá revelar a exibição de escala 
completa existente. Cada dígito do 
display indicador, exceto o de zero 
manequim se activada, pode ser 
alterada pela pressionando os botões 
para cima ou para baixo. Quando o 
primeiro dígito é P pressionando 
correta irá transferir controle para o 
próximo dígito. Quando todos os dígitos 
foram ajustados pressione E para 
entrar na nova extensão. O indicador 
vai mostrar "Ent" para poucos segundo, 
enquanto a informação está sendo 
armazenado na memória, e depois 
voltar para o 'SPAn' solicitar. 
Finalmente pressione E novamente 
para retornar ao menu principal. 
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Esta função também pode ser utilizada 
quando calibrar um loop completo do 
ensino primário elemento indicador de 
exposição, por exemplo, quando o 
indicador está exibindo a saída a partir 
de um nível de conversor de corrente. 

 

6.9 Calibração utilizando 
referencias internas SEt 

Esta função permite que o zero e 
amplitude do indicador digital para ser 
ajustado sem a necessidade de uma 
fonte externa precisa atual, ou para 
desconexão do circuito 4/20mA. A 
precisão deste método depende da 
exactidão das referências internas deve 
ser calibrado regularmente, como 
descrito em seção 6.10.2 

 

O gráfico de barras analógico é 
automaticamente calibrado quando o 
visor digital é calibrado, sem ajustes 
separados são necessários. Fig. 7 
mostra o mostrador analógico 
resultantes várias calibrações digitais 
de exibição. 

 

Para calibrar o indicador de selecionar 
'set' do menu principal e pressione P. O 
indicador 'zero' display, pressionando P 
novamente irá revelar a exibição atual 
em 4mA. Cada dígito, exceto o de zero 
manequim se ativado, o indicador de 

display pode ser alterado pressionando 
para cima ou Down. Quando o primeiro 
dígito é correto pressionando P vai 
transferir o controle para o próximo 
dígito. Quando o dígito menos 
significativo tem sido ajustado, 
pressione E para voltar ao 'zero' 
solicitar que completa o ajuste. 

 

Para ajustar o display em 20mA, 
pressione o Up botão que irá fazer com 
que o indicador para exibir 'SPAn'. P 
pressionando novamente irá revelar a 
Indicador de visualização. Cada dígito 
do visor, exceto o zero manequim 
quando ativado, pode ser alterado 
pressionando para cima ou para baixo 
botões. Quando o primeiro dígito é 
correta, pressionando P vai transferir o 
controle para o próximo dígito. Quando 

o menos dígito significativo foi ajustado 
pressione E para voltar ao 'SPAn' 
prompt seguido por e para voltar ao 
menu. 

6.10 Condicionando o sub-menu:  
Cond 

Esta é uma senha protegida sub-menu 
que permite que a frequência da rede 
(linha) em que o indicador tem rejeição 
ac máximo a ser seleccionado, e as 
duas referências internas para ser 
calibrado. 

Para ter acesso ao menu de sub-select 
'Cond' no menu principal e P. A 
imprensa indicador mostrará '0000 '. 
Usando a cima e Down e o botão P 
para ir para a próximo dígito entrar a 
senha 'SurE'. (Note-se que 'S' é 
inserido como '5 '). Pressionando E, 
então, dar acesso às duas funções no 
sub-menu. 

6.10.1 Rejeição : FrE 

 

CUIDADO 

Se o filtro de frequência de rede for 
alterado, as referências do visor e 
indicador internos (se utilizadas) 

deverão ser recalibradas. 

 

Para fornecer rejeição de frequência 
máxima baixo o filtro digital interno 
pode ser configurado para operar, 50 
ou 60 Hz para corresponder com o 
local, frequência da rede (linha). Para 
alterar o frequência selecione 'FrE' do 
submenu 'Cond' e P de imprensa, que 
irá revelar o atual criação. A 
configuração pode ser alternada entre 
as duas opções ao pressionar para 
cima ou para baixo os botões. Quando 
definido imprensa como necessária a E 
botão para voltar ao menu de sub-
menu. 

6.10.2 Calibração das referências 
internas: rEF 

CUIDADO 

Não tente recalibrar estas 
referências, a menos que você tenha 
equipamentos adequados de teste e 

tenha lido as instruções a seguir. 
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O indicador contém duas referências 
representa 4 e 20 mA. estas 
referências são utilizados no 'set' 
função que permite o indicador mostra 
que ser calibrado sem um calibrador de 
corrente externa. Eles são também 
usado na 'C - P' função se o 
instrumento é programado para exibir a 
corrente de entrada quando P o botão 
de pressão está a funcionar. Se as 
funções 'set' ou 'C - P' não são 
utilizadas, não é necessário calibrar 
estas referências internas. 

 

Para calibrar as referências selecionar 
'ref' de P o sub-menu e pressionar o 
que resultará em um '0,004 A' pronta a 
ser apresentada. ajustar o calibrador de 
corrente externa para 4.000mA e 
novamente pressione P. O indicador 
vai mostrar "Ent" quando a referência 
4mA foi atualizado e depois voltar para 
o '0,004 A' . 

 

Para recalibrar a referência 20mA 
interna, pressione o botão Up, que fará 
com que o indicador para exibir '0,020 
A'. Ajuste o externo calibrador de 
corrente para 20.000mA e novamente 
pressione P. O indicador vai mostrar 
"Ent" quando da referência 20mA foi 
atualizado e vontade em seguida, 
retornar para o '0,020 A' prompt. dois 

operações do botão E retornará o 
indicador para exibir 'Cond' no menu 
principal. 

 

A precisão das referências internas, e 
portanto, a precisão de exibição, 
dependerá a precisão da fonte de 
corrente externa. Com um vão máximo 
de 19.999 o indicador tem uma 
resolução de tela de 0.8μA, nós, 
portanto, Recomendamos que a 
precisão do exterior fonte de corrente 
usada para a calibração é maior que 
0.4μA. 

6.11 Função do botão P: C - -P 

 

Este parâmetro define a função da P 
botão de pressão quando o indicador 
está no mostrador modo. Enquanto o 
botão é pressionado o digital visor 
mostra a corrente de entrada em 

miliampères, ou a entrada de corrente 
como uma percentagem da extensão. 
O mostrador analógico continua 
funcionar normalmente enquanto o 
botão P é operado. 

 

Para verificar ou alterar o parâmetro de 
escolha 'C - P' no menu principal e P 
de imprensa para revelar a 
configuração atual. Pressionando para 
cima ou Botão para baixo irá alternar o 
ajuste entre '4 - 20 'exibição atual e' PC 
'o percentual exibir. E quando definido 
imprensa como necessário para voltar 
ao menu principal. 

 

Precisão da exibição atual depende a 
exatidão das referências internas 
devem ser calibrados periodicamente - 
ver secção 6.10.2. 

6.12 Função Nulo: null 

Esta função permite que o análogo 
BA326C bargraph para funcionar como 
um indicador de desvio mostrando a 
diferença entre a entrada atual e uma 
referência especificada. 

 

Para activar esta função, seleccione 
"nulo" do menu principal e pressione P. 
Pressionando para cima ou Botão para 
baixo irá alternar entre a função 'OFF' e 
'On', quando definido como E 
necessário imprensa para voltar ao 
menu principal. 

 

Para definir a entrada sobre o qual o 
desvio é ser apresentado o BA326C 
deve ser devolvido ao o modo de 
exibição. Com o instrumento exibindo a 
referência de entrada desejada, prima 
os botões de Down e E  
simultaneamente. O BA326C vai 
responder por exibir "nulo" para um 
alguns segundos, após o que a entrada 
de referência serão automaticamente 
subtraída de ambos os analógico e 
displays digitais. 

 

A partir de um ponto de referência, o 
gráfico de barras irá exibir uma coluna 
estende para cima ou para baixo, para 
indicar a diferença entre a entrada e a 
referência. A Fig. 8 ilustra o visor 
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resultante de uma BA326C calibrado 
para exibir 0-1000 quando anulada em 
500 (12mA) e 250 (8mA). 

 

Para evitar o acesso acidental ou não 
autorizado, a função nulo pode ser 
usado apenas uma vez. Se o ponto de 
referência precisa de ser mudado, a 
função nulo deve ser desligada e 
depois voltar a partir do menu principal 
do programa. 

 

Para evitar mudanças inadvertidas do 
ajuste do alarme, a função nulo não 
pode ser operada se qualquer dos 
alarmes opcionais são ativados. Se os 
alarmes são necessários, eles devem 
ser ativados após a função nulo tiver 
sido utilizada. 

 

 

Fig 8 Efeito do nulo em duas diferentes 
entradas 

6.13 Código de segurança: COdE 

A calibração e condicionamento 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 e 
pressione P que fará com que o 
indicador mostre o código de 

segurança  atual. Cada dígito do código 
pode ser alterado usando os botões Up 
e Down, e o botão P para passar para 
o próximo dígito. Quando o código 
necessário foi inserido aperte E para 
voltar ao menu principal. O código de 
segurança revisado será ativado 
quando o indicador voltar ao modo 
operacional.  

Se o código de segurança for perdido, 
o acesso às funções programáveis 
pode ser obtido movendo o ‘jumper’ de 
segurança interna para a posição 
‘override’. O código de segurança 
original pode, então, ser visto 
selecionando 'CodE' do menu principal 
e pressionando P. 

 

Para ter acesso ao ‘jumper’ do código 
de segurança, remova o bloco de 
terminais do instrumento puxando-o 
levemente. Desaperte os seis 
parafusos do painel traseiro, e levante 
o painel, obtendo acesso ao ‘jumper’ 
conforme Fig. 9 abaixo. 

 

Fig 9 Localização do ‘jumper’ do código 
de segurança 
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6.14 Acima e abaixo da faixa 

Se a faixa de visor digital for excedida, 
os quatro dígitos menos significativos 
serão apagados. Abaixo da faixa é 
indicado por '-1' e acima da faixa por  
‘1’. Abaixo e acima da faixa são 
também indicadas se a corrente de 
entrada cair abaixo de 
aproximadamente 3,5 mA ou se subir 
acima de aproximadamente 21mA. 

 

O gráfico de barras exibe uma seta 
apontando para cima quando o 
overrange ocorre e um único segmento 
negativo e a barra zero para 
underrange.  

 

Se a corrente de entrada do 
instrumento cai abaixo de 3mA, a 
sequência de inicialização é feita 
conforme descrito na seção 2. 

 

7. EXEMPLOS DE CALIBRAÇÃO 

Os seguintes exemplos ilustram os dois 
modos nos quais o indicador BA326C 
pode ser calibrado. 

 

7.1 Usando uma fonte de corrente 
externa  

 

O indicador BA326C é solicitado para 
exibir: 

0,0 com uma entrada de 4mA 

1500,0 com uma entrada de 20 mA  

a partir de um transdutor de nível 
linear. Máxima resolução do display é 
requerida, a frequência da rede local é 
de 50Hz e o código de segurança 
existente é 1209. No modo de 
operação o indicador é requerido para 
exibir a entrada de corrente como uma 
percentagem do span quando o botão 
P é pressionado. 

 

 

Passo 1 Conecte indicador para 

calibrador 

 Ligue o indicador em uma 
fonte externa de corrente 
precisa. Terminal 1 
positivo. O indicador irá 
automaticamente 
executar a rotina de 
inicialização descrita na 
seção 2, e em seguida, 
exibir a corrente de 
entrada usando a  
informação de calibração 
existente  

 

Passo 2

  

Entre no modo de 

programação 

             Com uma corrente 
deentrada entre 420mA e 
colocou o indicador no 
modo de programação por 
pressionando 
simultaneamente P e E. O 
indicador irá responder por 
exibição de 'código'. 
Pressione P para limpar 
esta pronta e definir o exibir 
o código de segurança para 
1209 usando os botões Up, 
Down e P. Pressionando E 
vai entrar no código, o 
primeiro parâmetro 'root' na 
no menu principal será 
então exibido. 
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Passo 3

  

Extração de raiz quadrada 

 Com 'root' exibido, 
pressione P que irá revelar 
o status do extrator de raiz. 
O extrator de raiz pode ser 
ligado ou desligado pelos 
botões Up ou Down. 
Selecione "OFF" e 
pressione E para voltar ao 
menu principal. 

 

 

Passo 4 Selecione frequência de 

máxima rejeição 

 Percorrer no menu 
principal até 'Cond' ser 
exibido e pressione P. O 
indicador irá exibir 'SurE'  
que é um aviso que a 
mudança dos parâmetros 
deste sub-menu irá 
mudar a calibração do 
instrumento. Para entrar 
no sub-menu ‘FrE’ 
pressione P, e em 
seguida, novamente para 
revelar a frequência de 
rejeição máximo. 
Selecione '50’ Hz usando 
os botões Up ou Down e, 
finalmente, retorne ao 
menu principal através do 
‘FrE’ pressionando E 
duas vezes. 

 

Passo 5 Definir função do botão 

P 

             Selecione 'C -- P' no 
menu principal e 
pressione P para revelar 
a função do botão P no 
modo de exibição. 
Selecione 'PC' percentual 
e retorne ao menu 
principal pressionando E 
Nota: Como uma corrente 
de entrada de  exibição 
em miliamperes não é 
necessário, não é 
necessário calibrar as 
duas referências internas. 

 

Passo 6 Posição do ponto 

decimal falso 

             Percorra no menu 
principal até 'd.P.' ser 
exibido e, em seguida, 
pressione P. Usando os 
botões Up e Down, 
posicionar o falso ponto 
decimal na frente do 
dígito menos  
significativo. Pressione E 
para retornar para o 
menu principal. 
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7.2 Usando as referências internas 

Como em 7.1 a BA326C é requerido 
para exibir:  

 

0,0 com uma entrada de 4mA 

1500,0 com uma entrada de 20 mA 

 

a partir de um transdutor de nível 
linear. Máxima resolução de exibição é 
requerida, a freqüência da rede local de 
alimentação é de 50 Hz, e o código de 
segurança existente é 1209. No modo 
de operação o indicador é requerido 
para exibir a entrada de corrente em 
miliamperes quando o botão P é 
pressionado. 

Este exemplo assume que as 
referências internas têm sido 
rotineiramente calibradas. 

 

Passo7 Calibração do display 

digital 

            Percorra o menu principal 
até ‘CAL’ ser exibido. 
Pressione P e o indicador 
irá solicitar uma entrada 
de 4mA por exibir 'ZErO'. 
Ajuste a entrada corrente 
de 4,0000 ± 0.0004mA e 
pressione P novamente 
que irá revelar a exibição 
zero existente. Usando os  
botões  Up e Down e P  
entre o display de 000.0 
requerido. Pressione E 
para voltar ao prompt 
"ZErO". O indicador irá 
mostrar ‘Ent’ enquanto 
armazena este número. 

 

Pressione o botão para 
cima e o indicador irá 
solicitar uma entrada 
20mA, exibindo 'SPAn'. 
Ajuste a entrada da 
corrente de 20,0000 ± 
0.0004mA e novamente 
pressione P que irá revelar 
a exibição existente em 
20mA. Usando os botões  
para cima, para baixo e P 
de pressão inserir a tela 
necessária  e 1500,0 

Pressione E duas vezes 
para voltar ao menu 
principal. O indicador irá 
exibir "Ent" ao armazenar 
este valor. O gráfico de 
barras analógico será 
automaticamente 
calibrado para mostrar 0 
com entrada de 4mA e 
escala completa com 
20mA. 

 

 

Passo8  Voltar para o modo de 

exibição 

 Após a conclusão da 
calibração, regressar ao 
modo de exibição 
pressionando 'E'. 
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Passo1 Entre no modo de 

programação 

 Com uma corrente de 
entrada entre 4 a 20mA e 
colocando o indicador em 
modo de programação  
pressionando 
simultaneamente P e E. 
O indicador irá responder 
por exibição de 'COdE'. 
Pressione P para limpar e 
exibir o código de 
segurança para 1209 
usando botões Up e 
Down e P. Pressionando 
E vai entrar o código, e o 
primeiro parâmetro 'root' 
no menu principal será 
exibido.  

 

Passo2 Extrator de Raiz 

quadrada 

 Com 'root' exibido, 
pressione P que irá 
revelar o status do 
extrator de raiz. O 
extrator de raiz pode ser 
ligado ou desligado pelos 
botões Up e Down. 
Selecione "OFF" e 
pressione E para voltar 
ao menu principal. 

Passo3 Selecione frequência de  

máxima rejeição 

 Percorra o menu principal 
até 'Cond' ser exibido. 
Etre no sub-menu 
pressionando duas vezes 
P e selecione a função 
‘FrE’. Usando os botões  
Up e Down selecione '50', 
e pressione E duas vezes 
para voltar do menu 
principal. 

 

Passo 4

  

Definir função do botão 

P 

 Selecione 'C--P' no menu 
principal e pressione P 
para revelar a função do 
botão P no modo de 
exibição.  Selecione '4-20’ 
e retorne ao menu 
principal pressionando E. 

 

Passo5 Posição do ponto 

decimal falso 

 Selecione ‘d.P’ no menu 
principal, em seguida, 
pressione P. Usando os 
botões Up e Down, a 
posicione o falso decimal 
em frente o  dígito menos 
significativo. Pressione E 
para retornar ao menu 
principal. 
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8. MANUTENÇÃO 

8.1 Procurando falhas durante o 
comissionamento 

Se um BA326C não funcionar durante 
o comissionamento os seguintes 
procedimentos devem ser seguidos: 

 

Sintoma Causa Solução 

Display 
apagado. 

 

Ligação 
incorreta. 

 

Deve haver 1.1V 
entre os terminais 
1 e 3 com o 
terminal 1 
positivo. 

Display 
apagado 
e sem 
tensão 
entre os 
terminais
1 e 3. 

Ligação 
incorreta 

ou sem 
alimentação. 

 

Verifique se há 
corrente fluindo 
na malha. 

Display 
apagado 
e sem 
tensão 
entre os 
terminais
1 e 3. 

Tensão de 
malha 
insuficiente 
para operar 
o indicador. 

Verifique a fonte 
de alimentaçãoe 
a queda causada 
por todos 
componentes da 
malha. 

 

Indicador 
mostra ‘1’ 
no 
display. 

 

 

 

 

Sobre 
escala 
positiva. 

 

 

 

O indicador foi 
incorretamente 
calibrado e está 
tentando exibir 
um número maior 
do que 19999, ou 
corrente de 
entrada é maior 
do que 
aproximadament
e 21mA. 

Passo6  Calibração do display 

digital 

 Com qualquer entrada de 
corrente entre 4 e 20mA  
selecione 'SEt' no menu 
principal e pressione P. O 
indicador mostrará 'ZErO' 
no sub-menu, pressione 
P para mostrar o display 
de zero existente. Usando 
os botões Up e Down e P 
entre com os zeros 
requeridos no visor 000.0. 
Pressione E para voltar 
ao prompt 'ZErO'.  

 

Novamente com qualquer 
corrente de entrada entre 
4 e 20 mA pressione  os 
botões Up e o indicador 
irá mostrar 'SPAn'.  
Pressione P para mostrar 
o display de zero 
existente. Usando o botão 
Up, Down e P  entre com 
o span requeridos no 
visor 1500,0. Pressione E 
para voltar ao prompt 
'SPAn'. Pressione 
novamente E para voltar 
ao menu principal. 

 

O gráfico de barras 
analógico será 
automaticamente 
calibrado para mostrar 0 
com entrada de 4mA e 
escala completa com 
20mA. 

Passo7 

  

Retorno ao modo de 

diplay 

 Após a conclusão da 
calibração, regressar ao 
modo display 
pressionando 'E'. 
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Indicador 
mostra    
‘-1’ no 
display. 

 

Sobre 
escala 
negativa. 

 

 

 

O indicador foi 
incorretamente 
calibrado e 
está tentando 
exibir um 
número menor 
do que -19999, 
ou corrente de 
entrada é 
menor do que 
aproximadame
nte 3,5mA. 

 

Display 
instável 

 

entrada 
4/20mA tem 
alto ripple. 

Verifique a 
fonte de 
alimentação da 
malha. 

Incapaz 
de entrar 
no modo 
de 
programa  

 

Código de 
segurança 
digitado 
errado 

 

Digite o correto 
código de 
segurança ou 
posicione o 
jumper de 
segurança no 
posição 
override. Ver 
Fig 9. 

 

8.2. Procurando falhas após o 
comissionamento 

 

GARANTIR A SEGURANÇA DA PLANTA 
ANTES DO 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 BA326C falha depois que tiver 
tido um funcionamento correto, siga o 
procedimento abaixo: 

 

Se este procedimento não resolver a 
falha, recomenda-se que o instrumento 
seja substituído. Isto pode ser feito sem 
desligar a alimentação, mas enquanto 
o indicador estiver desconectado, a 
malha 4/20mA estará em circuito 
aberto. 

 

8.3 Serviços 

Todos os indicadores padrão BA326C 
são intercambiáveis, e um equipamento 
sobressalente pode ser usado para 
substituir qualquer um instrumento que 
falha.  

Recomendamos que os instrumentos 
defeituosos sejam retornados à BEKA 
Associates ou para o nosso 
representante local para o reparo.  

 

8.4 Manutenção de rotina 

As condições mecânicas e elétricas do 
instrumento devem ser verificadas 
regularmente. Inicialmente inspeções 
anuais são recomendadas, mas 
inspeções com frequência de deve ser 
realizadas para se adequar as 
condições ambientais. 

Sintoma Causa Solução 

Display 
apagado e 
sem 
tensão 
entre os 
terminais1 
e 3. 

Sem 
alimentação 

Verifique se 
há corrente 
fluindo na 
malha. 

Display 
instável 

 

entrada 
4/20mA tem 
alto ripple. 

Verifique a 
fonte de 
alimentação 
da malha. 

Calibração 
incorreta 

 

Filtro digital 
FrE foi 
alterado 
depois do 
indicador 
ser 
calibrado. 

Recalibrar 
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Recomendamos que inicialmente a 
calibração de instrumentos seja 
verificada anualmente. 

 

8.5 Garantia 

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

 

8.6. Comentários de clientes 

BEKA associados 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 unidades de medida e 
identificação do instrumento 

Todos os indicadores BA326C estão 
equipados com um mostrador etiqueta 
atrás da janela de vidro blindado. Esta 
etiqueta pode ser fornecida com 
qualquer escala de graduações 
analógica, unidades de medida e 
informações de aplicacão especificadas 
no momento da compra. 
Alternativamente, a informação pode 
ser adicionada no local usando 
lengendas de pré-impresso 
transparente fornecido pela BEKA, 
transferências a seco ou um marcador 
permanente. 

 

Para ter acesso à etiqueta do display 
destrave o bloco de terminais puxando-
o levemente e remova o painel traseiro 
que é fixado por 6 parafusos- ver Fig. 
9. O conjunto eletrônico pode ser então 
puxado para fora do invólucro para 
mostrar e etiqueta do display. Se uma 
nova escala analógica está sendo 
montada, é recomendado que o 
instrumento seja ativado de modo que 
a escala possa ser exatamente 
alinhada com a tela. 

Não opere o BA326C sem a seu 
invólucro dentro de uma área 
classificada, ou em uma superfície 
condutiva. 

Se for especificado no momento da 
compra, o BA326C pode ser fornecido 
com tag ou informações de aplicação 
impressas na etiqueta de certificação 
do instrumento, que está localizada no 
lado do invólucro. Os seguintes 
caracteres  podem ser acomodados: 

Uma fileira de nove caracteres 
alfanuméricos de 10 milímetros de 
altura  

ou uma linha  de 11 caracteres 
alfanuméricos de 7 milímetros de altura 

ou duas linhas de 18 caracteres 
alfanuméricos de 5 milímetros de 
altura. 

 

9.2 Alarmes  

O BA326C pode ser fornecido com 
duas saídas de alarme de estado sólido 
de pólo único, que podem ser 
independentemente programadas 
como alarmes de alto ou baixo com 
saídas normalmente abertas ou 
fechadas. A Fig. 10 ilustra as condições 
disponíveis e mostra quais são as 
falhas seguras, ou seja, saída está na 
condição de alarme (aberto) quando a 
corrente de entrada 4/20mA é zero.  

CUIDADO 

Estas saídas de alarmes não 
devem ser utilizadas para 
aplicações de segurança 
críticas, tais como um corte 
do sistema de emergência. 
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Fig 10 Saída de alarme 

Quando um ou ambos os alarmes 
estiverem ativados, o lado direito do 
gráfico de barras analógico indica a 
posição do alarme ajustado para que 
possam ser facilmente comparado com 
o valor medido. O tipo de ponto de 
ajuste exibido depende de 
condicionamento de alarme e dos 
valores relativos dos dois pontos de 
ajuste. 

Quando o alarme 1 está programado 
como um alarme baixo e o alarme 2 
como um alarme alto, o visor mostrado 
na Fig. 11A será produzido 
considerendo que o setpoint 1 seja 
menor do que o setpoint 2. Se o 
setpoint baixo (1) for maior do que o 
setpoint alto (2), ou a função dos 
alarmes é invertida, os setpoints serão 
indicados por dois únicos segmentos 
no lado direito do gráfico de barras, 
como mostrado na Fig. 11B. 

Se apenas um alarme é ativado o 
setpoint será indicado por uma coluna 
que se estende desde o setpoint para a 
parte superior da exibição de um 
elevado alarme e, a partir do ponto de 
ajuste para o fundo a exibição de um 
alarme baixo. 

 

 

Fig 11A Ajuste do display 

 

 

Fig 11B Display com setpoints reservados 

 

Os displays acima mostram o status de 
ambos os alarmes, e o display digital 
pode ser programado para alternar 
entre o valor medido e uma 
identificação de alarme.  

 

Funções programáveis para cada 
alarme incluem setpoint ajustável, 
histerese, alarme de atraso e alarme de 
aceite. Quando frequente mudanças de 
setpoint são necessárias, um separado 
menu permite o acesso direto aos dois 
setpoint a partir do modo de 
visualização, sem dar o  acesso do 
operador ao programa e alarme menus. 
Um código de segurança pode ser 
diferente incluído para evitar 
adulteração ou acidental ajustamento. 
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9.2.1 Saída de estado sólido 

Cada alarme tem um único polo de 
esttado sólido galvanicamente isolado 
de saída chaveada, como mostrado na 
Fig.12. As saídas são polarizadas e o 
fluxo de corrente é em apenas uma 
direção. Os terminais 8 e 10 devem ser 
ligados ao lado positivo do fornecedor. 

 

Ron = 5ohms + 0.6V 

Roff = maior que 180k 

 

Nota: Por causa dos diodos de 
proteção em série, alguns medidores 
podem não detectar um alarme de 
saída fechado.  

 

Fig 12 – Circuito equivalente de cada 
saída de alarme 

 

9.2.2 A Segurança Intrínseca 

Cada alarme de saída é uma chave de 
estado sólido separada e 
galvanicamente isolada. O certificado 
ATEX do produto especifica que, sob 
condições de falha, a tensão, corrente 
e potência em cada saída de alarme 
não irão exceder os especificados para 
equipamentos simples no item 5.4 da 
norma EN50020: 1994. Isto permite 
que cada uma das saídas de alarme do 
BA326C possa ser ligada a qualquer 
circuito intrinsecamente seguro 
protegido por uma barreira Zener ou 
isolador galvânico desde que os 
parâmetros de saída de cada circuito 
não excedam: 

 

Uo 28V dc 

Io 200mA 

Po 0.85W 

 

Nenhum sistema certificado foi emitido 
para as saídas de alarme do BA326C, 
mas o sistema certificado para o 

circuito aos quais os alarmes estão 
ligados permanece válido. 

A máxima capacitância e induância 
equivalentes de cada uma das saídas 
de alarme BA326C é: 

 

Ci = 20nF 

Li = 10μH 

 

Para determinar os máximos 
parâmetros permitidos do cabo, os 
parâmetros equivalentes da saída de 
alarme, devem ser subtraídos das 
máximas capacitância e indutância do 
cabo especificado pelo sistema 
certificado do circuito ligado a cada 
alarme.  

 

 

Fig 13 aplicação típica de alarme 

 

9.2.3 Programação e Ajuste 

Quando uma placa de alarme é 
adicionada a uma BA326C o menu 
principal do programa é estendido 
como mostrado na Fig. 14. As funções 
adicionais aparecem entre 'Cond' e 'C - 
P' no menu principal. Para simplificar a 
Fig. 14 mostra apenas o adicional das 
funções disponíveis em caso de 
alarme, mas um alarme 2 tem 
instalações idênticas. 
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As seguintes sínteses cada tabela das 
funções de alarme e do programa inclui 
uma referência cruzada para 
informações mais detalhadas. 
Novamente apenas as funções de 
alarme 1 são listados, mas o alarme 2 
tem instalações idênticas. 

 

Resumo das funções de alarme 
programáveis. 

 

Display Descrição da função 

 

'ENBL'  Alarme permitir 

Ativa ou desativa o alarme sem alterar 
a função de alarme parâmetros.C 
onsulte a seção 9.2.4 

 

"SP1" set point de alarme 1 

Ajusta o ponto de ajuste de alarme. O 
alarme é ativado quando o visor do 
indicador é igual ao SetPoint. Consulte 
a seção 9.2.5 

 

‘HI.LO’ Função de alarme 

Define se o alarme tem umfunção de 
alta ou baixa. Consulte a seção 9.2.6 

 

‘no.nc’ Normalmente aberto ou 

normalmente saída fechada 

Determina se o único polo de saída de 
alarme está aberto ou fechado na 
condição de alarme. Consulte a seção 
9.2.7 

 

'HStr' Histerese 

Ajusta a histerese do alarme. Consulte 
a seção 9.2.8  

 

"Dela" Tempo atraso do alarme 

Ajusta o atraso entre exibir igualando o 
valor nominal e a saída de alarme a ser 
ativado. Consulte a seção 9.2.9  

 

"SIL" Tempo Silêncio de alarme 

Define o tempo em que o alarme de 
saída permanece no não-alarme 
aceitação seguinte condição de um 
alarme. Consulte a seção 9.2.10  

 

"FLASH" Alarme de exibição 

Identificação 

Define se o gráfico de barras setpoint 
pisca quando um alarme é ativado. 
Consulte a seção 9.2.11 

 

 

"ACSP" setpoint de Acesso 

Sub-menu que permite direto acesso 
às definições de alarme do indicador de 
modo de exibição, e define um código 
de segurança separado. Consulte a 
seção 9.2.12 

9.2.4 Alarme de habilitação: ENBL 

Esta função permite o alarme a ser 
ativado ou desativado sem alterar 
qualquer um dos parâmetros de 
alarme. Para verificar ou alterar a 
função selecione 'ENBL' no menu de 
alarme e pressione Pque irá revelar a 
configuração atual. A função pode ser 
alterada pressionando o botão para 
cima ou para baixo, seguido do botão E 
para voltar para o menu de alarme. 

 

9.2.5 Ajuste de Setpoint: SP1 e SP2O  

 
Valor nominal de cada alarme pode ser 
posicionado em qualquer lugar entre -
19999 e 19999 (-19990e 99990 com 
manequim de fuga zero) fornecendo 
isto corresponde a uma corrente de 
entrada entre 3,8 e 20.2mA. Por 
exemplo:  

Se o indicador tem sido calibrado para 
exibir 0 com entrada e 4mA e 10000 
com 20mA, o alarme de dois setpoints 
podem ser posicionados em qualquer 
lugar entre -125 e 10125. Para ajustar 
o ponto de ajuste, selecione "SP1" ou 
"SP2" a partir do menu de alarme e 
pressione P, que vai revelar o ponto de 
ajuste de alarme existente. Cada dígito 
do ponto de ajuste pode ser ajustado 
usando o botão para cima e para baixo, 
e botão P de pressão para passar para 
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o próximo dígito. Quando o requerido 
setpoint foi inserido pressione E para 
voltar ao menu de alarme. 

 

9.2.6 Função de alarme: HI.LO 

Cada alarme pode ser condicionado 
como alarme alta ou baixo. Para 

verificar ou alterar o alarme selecione a 
função 'HI.LO' no menu de alarmee 
pressionando P para exibir a 
configuração atual. A função pode ser 
alterada pressionando o botão para 
cima ou para baixo, seguido do botão E 
para voltar ao menu de alarme. 

 

 

Fig 14 Menu de programa de alarme 

9.2.7 Estado da saída de alarme: 

no.nc 

Esta função permite a saída de alarme 
para ser Aberto ou fechado na 
condição de alarme.  

Quando decidir que é necessária, deve 
ser tomado cuidado para assegurar 
que a saída de alarme é à prova de 
falhas. Veja a Fig. 10. 

 

CUIDADO 

Quando o fonte 4/20mA é removida 

ambas as saídas de alarme irão abrir 

independentemente do  

condicionamento. Portanto, para 

operação em falha segura ambas as 

saídas de alarme devem ser 

programadas para serem abertas em 

condição de alarme. 

 

Para verificar ou alterar o status da 
saída de alarmes selecione 'no.nc' no 
menu de alarme e pressione P para 
revelar a configuração atual. A função 
pode ser alterada pressionando o botão 
para cima ou para baixo, seguido do 



30 
 

botão E para retornar para o menu de  
alarme. 

 

9.2.8 Histerese: HStr 

Durante a programação de histerese é 
mostrado naunidades do indicador foi 
calibrado para display. Para ajustar a 
histerese, selecione 'HStr' a partir do 
menu de alarme e pressione P, que irá 
revelar a figura existente. Cada dígito 
pode ser ajustado com o botão para 
cima e para baixo, e o botão P para 
passar para o próximo dígito.Quando a 
histerese necessária entrar, pressione 
E para voltar ao menu de alarme. 

 

Por exemplo: Um indicador calibrado 
para mostrar 0 a10000, com um alarme 
de alta definido em 9000 e histerese de 
200 irá executar a seguinte: 

Alarme alto será ativado quando exibir 
igual ou superior a 9000, mas não irá 
repor até que o visor descer abaixo de 
8800. 

 

9.2.9 Atraso de alarme: dELA 

Esta função permite a ativação do 
alarme de saída a ser adiada por um 
tempo fixo seguindo a condição de 
alarme ocorre. O atraso pode ser 
programado em incrementos de 1 
segundo até 3600 segundos. Se um 
atraso não é necessário devem ser 
inseridos a zero. Para ajustar o atraso 
selecionar ‘Dela’ no menu de alarme e 
pressionar  P que irá revelar o atraso 
existente. Cada dígito do atraso pode 
ser ajustado utilizando os botões para 
cima e para baixo, e o botão P para ir 
para apróximo dígito. Quando o atraso 
necessário entrar, pressione E para 
voltar ao menu de alarme. 

Se a função "Flash" é ativada o alarme 
anunciador piscará até que o tempo de 
atraso expire, após o qual a barra de 
alarme ou coluna piscará. 

 

9.2.10 Tempo de silêncio do alarme: 

SIL 

Esta função é destinada principalmente 
para utilização em pequenas 

instalações onde a saída de alarme 
diretamente opera um anunciador tal 
como uma sonda. Quando o tempo de 
silêncio do alarme está definido para 
qualquer número diferente de zero, o 
botão de pressão P torna-se um alarme 
botão de aceitação. Depois de um 
alarme ocorrer operando o botão P irá 
fazer com que a saída de alarme 
reverta da nova condição alarme para o 
alarme programado no tempo de 
silêncio. O indicador de alarme (s) irá 
continuar a indicar um alarme depois 
de ter sido aceito e silenciados. O 
tempo de silêncio do alarme pode ser 
ajustado entre 0 e 3600 segundos em 
incrementos de 1 segundo. Para 
ajustar o tempo de silêncio do alarme 
selecione "SIL" a partir do menu de 
alarme pressione P, que irá revelar o 
tempo atual. Cada dígito pode ser 
ajustado com os botões para cima e 
para baixo, e pressione o botão P para 
passar para o próximo dígito. Quando o 
tempo necessário for introduzido 
pressione E para voltar ao menu de 
alarme. 

Se a função "Flash" é ativado o alarme 
barra ou coluna irá piscar quando o 
alarme ocorre. Quando o alarme é 
silenciado pressionando o botão P, a 
barra ou coluna de alarme irá parar de 
piscar, mas o indicador de alarme 
piscará até o momento o silêncio do 
alarme. 

 

9.2.11 Identificação alarme de 

display: FLASH 

O status de cada alarme é sempre 
mostrado por um anunciador de alarme 
localizado acima do digital exibir. Além 
deste indicador, esta função fornece 
um aviso de alarme no gráfico de 
barras analógico. Quando a função é 
ativada e ocorre um alarme, o valor 
nominal bar ou flashes da coluna. Para 
verificar ou alterar a exibição de status 
identificação alarme selecionar 'Flash' a 
partir do menu de alarme e pressione P 
para revelar a configuração atual. A 
função pode ser alterado pressionando 
o botão para cima ou para baixo 
seguido do botão E para retornar para 
o menu de alarme. 
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9.2.12 Acesso Setpoint: ACSP 

Esta função controla um menu 
separado, que fornece acesso direto às 
definições de alarme quando o 
indicador está no modo de 
visualização, como descrito na secção 
9.2.13. Assim permitindo um operador 
para ajustar as definições de alarme 
sem ter acesso ao programa e menus 
de alarme. Uma proteção adicional é 
fornecida por um código de segurança 
separado. 

Este menu de acesso direto é ativado e 
umcódigo de segurança entrou em 
separado da função "ACSP" no menu 
do programa de alarme mostrado na 
Fig. 14. Para alterar os parâmetros do 
menuselecione 'ACSP' no menu do 
programa de alarmee P de imprensa, 
que irá exibir o permitirprompt 'ENBL'. 
Pressione P novamente para revelar se 
o menu de acesso direto é 'On' ou 
'OFF'. Os botões Up ou Down vão 
alternar a exibição entre as duas 
condições. 

Se 'Off' é selecionado, o operador não 
teráo acesso aos pontos de ajuste do 
modo de exibição.Voltar ao 'ACSP' 
prompt no menu principalpressionando 
E duas vezes. 

Se 'On' é selecionado, o operador terá 
direto a ceder às definições de alarme 
a partir do modo de visor através de um 
código de segurança independente, 
opcional. Para definir os quatro dígitos 
numéricos código de imprensa P para 
voltar ao 'ENBL' prompt seguido pelo 
botão para cima ou para baixo para 
selecionar o código de acesso prompt 
'ACCD'. Pressionar P irá revelar o 
código de segurança atual. Cada dígito 
do código pode ser alterado através do 
funcionamento dos botões para cima e 
para baixo, e o botão P para mover 
para o próximo dígito. Quando o código 
necessário for inserido, pressione E 
duas vezes para voltar a 'ACSP' prompt 
no menu do programa. 

Código 0000 irá desativar o código de 
segurança permitindo o acesso direto a 
partir do modo de exibição para os 
pontos de ajuste, pressionando o botão  

P e botões para cima simultaneamente 
quando a função ACSP estará ativada. 

Novos instrumentos com alarmes são 
fornecidos com esta função desativada 
e o conjunto de códigos de segurança 
para 0000. 

 

9.2.13 Ajuste dos setpoints pelo modo 

display 

O acesso às definições de alarme 
domodo de exibição indicador é obtido 
através da operaçãoo P e até de 
botões simultaneamente como 
mostrado na Fig. 15. Se o valor de 
referência não sãoprotegido por um 
código de segurança do ponto de 
ajuste de alarme "SP1" prompt será 
exibido. Se o valor de referência é 
protegido por um código de segurança, 
"código" será exibido primeiro. 
Pressionando de novo P o permitirá 
código de segurança de alarme a ser 
introduzido dígito por dígito usando os 
botões para cima e para baixo para 
alterar o intermitente dígito, e o botão 
de pressão P para mover para o 
próximo dígito. Se o código correto for 
digitado pressionando E vai causar 
alarme setpoint pronta 'SP1' a ser 
exibido. Pressionando para cima ou 
pressionado o botão para baixo alterna 
a exibição entre a definição de alarme 
de dois prompts "SP1" e "SP2". 

Se um código de segurança for 
incorreto, ou um botão não é 
pressionado por dez segundos, o 
indicador volta automaticamente para o 
modo tela. 
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Fig 15 Ajuste do setpoint pelo modo display 

 

Para ajustar um alarme setpoint 
selecione "SP1" ou "SP2" e pressione 
P que irá revelar a atual criação. Cada 
dígito do ponto de ajuste pode ser 
ajustado com os botões para cima e 
para baixo, e o botão P para passar 
para o próximo dígito. Quando o ajuste 
necessário for introduzido, 
pressionando E voltará a exibição para 
o "SP1" ou "SP2" prompt de que o valor 
nominal diferente pode ser 
selecionado, ou o indicador pode voltor 
para o modo de exibição pressionando 
E novamente. 

Acesso direto às definições de alarme 
é apenas disponível quando o menu é 
ativado – ver seção 

  

9.3 Linearizador 

O indicador pode ser fornecido com um 
linearizador de 16 pontos que pode ser 
ajustado para compensar quase 
qualquer variável não linear. Por 
exemplo, um sinal a partir de um nível 

horizontal de tanque cilíndrico pode ser 
linearizada pelo indicador para exibir o 
conteúdo do tanque em linear unidades 
volumétricas. 

A adição de software de linearização 
não efetuar a segurança intrínseca do 
indicador. 

A Fig. 16 mostra uma típica 
linearização característica. Até 16 
breakpoints podem ser programados 
para ocorrer em qualquer corrente de 
entrada entre 4 e 20 mA. A inclinação 
entre adjacentes breakpoints podem 
ser colocados em qualquer lugar entre -
1250 e 1250 contagens de exibição por 
miliamperes. Ângulos maiores podem 
ser programados, mas o desempenho 
indicador será degradado. Uma 
característica linear pode ser obtida 
programação apenas dois pontos, um 
de 4mA e o outro a 20 mA. 

 

Fig 16 Característica típica do indicador 

 

A inclusão do software lineariarizador 
estende a “CAL" e "Set" funções como 
mostrado na figura 17, e da raiz e as 
funções nulas são omitidas. a partir do 
menu principal. Tal como acontece com 
uma linear calibração indicadora, pode 
ser realizada com um calibrador 
externo usando o "CAL", função ou a 
partir das referências internas usando o 
'Set' função. 

 

9.3.1 Calibração utilizando uma fonte 

de corrente externa: CAL 

Este método permite a calibração direta 
com uma fonte de corrente, e é 
preferida quando rastreabilidade é 
necessária. Se o sistema exacto não 
linearidade é desconhecida, o método 



33 
 

também permite a calibração direta da 
variável a ser exibida. Por exemplo, A 
saída de um sensor de nível em um 
tanque irregular pode ser exibida em 
lineares unidades volumétricas de 
encher o tanque com conhecido 
volumes incrementais e calibrar o 
indicador para exibir a soma dos 
incrementos sem cada break point. 

O número de break-pontos necessários 
deve primeiro ser inserido usando o 
Adicionar e funções DEL. Em ambas 
estas funções, o indicador inicialmente 
exibe o atual break point e o total 
número de break-pontos que estão 
sendo utilizados. Por exemplo 

 

5 13 

Break point 
atual 

número total de 

break-points 

 

 

 

 

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 break-point e o 
número total de break-points que já 
foram introduzidos. Cada operação 
subsequente do botão P irá introduzir 
um break-point adicional até ao 
máximo de 17. Quando da adição de 
um break-point para um indicador 
calibrado, a posição de inserção para o 
novo segmento pode ser selecionada 
usando os botões ▲ e ▼. 

 

A exclusão break-point função dEL 
opera de uma maneira semelhante à 
função Add descrito acima. 

 

Quando o número necessário de break-
points foi introduzido, voltar ao menu 
submenu pressionando E. O indicador 
mostrará 'Add' ou 'dEL' dependendo da 
última função utilizada. Cada break 
point pode agora ser programado. 

 

Selecione "PtS" a partir do sub-menu e 
pressione P que irá selecionar o 
primeiro break point '0 n ‘, onde n é o 
número total de break-points que foram 
introduzidos. O break point selecionado 
pode ser alterado usando o Up e Down. 
Quando o break point requerido for 
selecionado pressione P. Defina a 

Display Descrição da função 

'Add' Adiciona um break 
point 

 Adiciona um novo 
break-point antes do 
break-point exibido. A 
calibração de break-
points existentes não é 
alterada, mas o número 
de identificação de 
todos subseqüente 
quebrar todos os pontos 
de aumentada em um. 

 

'Del' Remove um break point 

 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. 
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corrente de entrada para o valor exato  
no qual o break point irá ocorrer, e 
ajuste o display do indicador usando o 
Up e Down e P para mover entre os 
dígitos. Quando o display tiver sido 
ajustado, pressione E para entrar a 
informação e voltar ao submenu para 
outro break point poder ser 
selecionado. 

Repita esse procedimento para cada 
break point, e então retorne ao menu 
principal pressionando E duas vezes. 

 

9.3.2 Calibração utilizando 

referências internas: SEt 

Esta função permite que os break 
points serem ajustados sem a 
necessidade de uma fonte de corrente 
externa precisa. A calibração da 
corrente de entrada pode er qualquer 
valor entre 4 e 20 mA. 

A precisão deste método depende da 
exatidão das referências internas que 
devem ser calibradas periodicamente 
contra uma fonte de corrente externa 
rastreável, com uma resolução de pelo 
menos 0.4μA. consulte a item 6. 10.2  

O número de break-ponits necessários 
devem primeiro ser inserido usando as 
funções Add e dEL. Em ambas estas 
funções, o indicador inicialmente 
mostra o break point atual e o número 
total de break points sendo utilizados.  

 

 

Por exemplo: 

 

5 13 

Break point 
atual 

número total de 

break-points 

"Add" Adiciona um break point 

 Adiciona um novo break 
point antes do break-point 
exibido. A calibração dos 
break points existentes não 
é alterada, mas o número 
de identificação dos break-
points subsequentes é 
incrementado. 

 

 

'Del' Remove um break point 

 Remove o break-point 
mostrado e junta o break-
point anterior para o 
seguinte break-point com 
uma linha reta. A 
identificação dos break-
poits subsequentes é  
decrementada. 

 

'inPut' Define a corrente na 

qual o break-point 

ocorre 

 Habilita a corrente 
requerida em cada break-
point a ser definido sem 
ter na entrada uma 
corrente de entrada 

precisapara o indicador. 

 

 

 

"diSP" Define o display no 

break point 

 Permite ao indicador 
mostrarem cada break-
point a ser definido 

 

Selecione 'SEt' do menu principal e 
pressione P uma vez para entrar na 
função 'Add', e novamente mostrar a 
corrente e o número total de break-
points. Cada operação subsequente do 
botão P irá introduzir um break-point 
adicional. Quando adicionar um break 
point para um indicador calibrado, a 

Display Descrição da função 
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posição de inserção pode ser 
selecionada usando os botões Up e 
Down. 

A função de exclusão de break-point 
'dEL' opera de uma maneira 
semelhante a função 'Add' descrita 
acima. 

Quando o número necessário de break-
point for introduzido, voltar ao sub-
menu pressionando E. O indicador 
mostrará 'Add' ou 'Del' dependendo da 
função utilizada pela última vez. O 
display indicador necessário em cada 
ponto de interrupção pode agora ser 
introduzido, seguido pela corrente de 
entrada em que cada break point 
ocorre. 

Para entrar na tela pretendido em 
qualquer break-point selecione "diSP" a 
partir do sub-menu e pressione P que 
irá selecionar o primeiro break point '0n 
', onde 'n' é o número total de break-
points selecionado. O break point 
selecionado pode ser alterado usando 
o Up e Down. Quando break-point 
requerido for selecionado, pressione P 
para mostrar o display existente. 
Usando os botões Up e Down e P para 
mover entre os dígitos ajuste o display 
revisado. Pressione E para voltar ao 
sub-menu a partir do qual outro break 
point pode ser selecionado. Repita este 
procedimento para todos os break-
points apresentados a serem alterados, 
e, em seguida, voltar para o "diSP" no 
sub- menu pressionando E. 

Para entrar na corrente de entrada em 
que cada ponto de interrupção ocorre, 
a seleção da 'entrada' de sub-menu 
pressione P que irá selecionar o 
primeiro break-point '0 n'. O break-point 
selecionado pode ser alterado usando 
o Up e Down. Quando o break point 
requerido for selecionado, pressione P 
para mostrar a correne de entrada no 
qual o break-point ocorre. Usando o Up 
e Down e P para se deslocar entre 
dígitos, definir a corrente de entrada 
em mA. Pressione E para voltar ao 
sub-menu a partir do qual outro break-
point pode ser selecionado. 

Repita este procedimento para todos 
os break-points de correntes de 
entrada a ser alterados, e, em seguida, 

retorne para ao prompt 'InPut' no sub-
menu pressionando E. 
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9.4  Display com luz de fundo 

O BA326C pode ser fornecido com 
LED iluminação de fundo para melhorar 
o contraste do display quando o 
indicador é instalado em áreas com 
pouca iluminação. A luz de fundo é 
segregada do circuito de medição e foi 
certificado como um circuito 
intrinsecamente seguro separado. 

A luz de fundo deve ser alimentada a 
partir da área segura por meio de uma 
barreira Zener ou um Isolador 
Galvânico como mostrado na Fig. 14. 
Qualquer barreira Zener certificada 
pode ser utilizada, desde que os 
parâmetros de saída não excedam: 

Uo 28V dc 

Io 159mA 

Po 0.8W 

A capacitância e indutância máximas 
equivalentes e da luz de fundo do 
display é: 

Ci = 30nF 

Li = 10μH 

Para determinar os parâmetros 
máximos permitidos para o cabo, os 
parâmetros equivalentes da luz de 
fundo devem ser subtraídos das 
máximas capacitância e indutância do 
cabo especificadas pelo certificado da 
barreira Zener ou isolador galvânico 
que alimenta a luz de fundo. 

 

 

Fig 18 Alimentação da luz de fundo 

 

O brilho do display depende da 
corrente que flui através da luz de 
fundo. Isto é determinado pela tensão 
de alimentação e a resistência final da 
barreira Zener ou resistência de saída 
do isolador galvânico. O brilho não será 
significativamente reduzido até a 
corrente cair abaixo 20mA. 

Corrente da luz de fundo =      
Valimentação -18 / resistência final da         
barreira #    

# Ou resistência de saída do isolador 
galvânico. 
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Apêndice 1 

Certificação IECEx e INMETRO 

 

A2.0 Esquema de certificação IECEx 

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. 

 

A2.1 Certificado de Conformidade 

IECEx 

O indicador combinado BA326C é 
certificados pela IECEx com o número 
IECEx ITS 08.0003 o qual especifica os 
seguintes códigos de certificação e de 
marcação: 

 

Ex ib IIC T5 

Ta = -40 ºC a 60ºC 

 

Os parâmetros de segurança intrínseca 
especificados são semelhantes aos 
parâmetros de segurança ATEX exceto 
que o nível de proteção que é ib, 
portanto a certificação IECEx não 
permite que o BA326C seja instalado 
na zona 0. A máxima potência de 
entrada Pi para a entrada 4/20mA é 
0.75W é ligeiramente menor do que o 
0.85W especificado no Certificado 
ATEX. 

 

O certificado IECEx pode ser baixado 
de www.iecex.com ou  www.beka.com , 
ou solicitados ao escritório de vendas 
BEKA. 

 

 

A2.2 Instalação 

Os certificados IECEx e ATEX 
especificam os mesmos parâmetros de 
segurança e requisitos de instalação. 

Ambos são definidos pela norma 
ABNT NBR IEC 60079-14 de 
equipamentos elétricos para ambientes 
com atmosferas explosivas de gás - 
Parte 14 Instalações elétricas em área 
de risco (exceto minas) ‘. A certificação 
ATEX e requisios de instalação  
especificados nos itens 4 e 5 deste 
manual podem, portanto, ser utilizado 
para instalações IECEx sendo que o 
BA326C é instalado nas Zonas 1 ou 2. 

 

Para instalações fora do Reino Unido, a 
legislação local deve sempre ser 
consultada. 

 

 

Versão aprovada pelo INMETRO-
Brasil. 

O BA414E possui ainda a certificação 
INMETRO para o Brasil, emitido pelo 
Organismo Certificador de Produtos 
NCC Certificações, através do 
certificado NCC12.0842, com a 
marcação Ex ib IIC T5 Gb para 
atmosferas de gás. 

Segue abaixo a etiqueta e marcação do 
equipamento para atmosferas de Gás. 

 

 

Etiqueta de Certificação INMETRO 
para BA326C em atmosferas de Gás 

 

 

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.  

 

 

Os parâmetros elétricos para 
segurança intrinseca são: 

Ex ib IIC Gb T5 (-40°C = Tamb 
= 60°C) 

 
Terminais 1 e 3, e termináis 8 e 

http://www.iecex.com/
http://www.beka.com/
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9, 10 e 11: 
Ui = 30 V 

Ii = 200 mA 
Pi = 0,75 W 

 
Parâmetros equivalentes: 

Ci = 0,02 µF 
Li = 0,01 mH 

 
Terminais 12 e 13: 

Ui = 28 V 
Ii = 159 mA 
Pi = 0,8 W 

 
Parâmetros equivalentes: 

Ci = 0,03 µF 
Li = 0,01 mH 

 

 

 

 

 


