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1 DESCRIÇÃO 

O BA448CF Indicador Fieldbus é um 
instrumento intrinsecamente seguro, o 
instrumento pode ser configurado como 
um nó Fieldbus ou como um 
componente Fieldbus passivo. Ele 
pode exibir até oito variáveis de 
processo em um LCD de cinco dígitos 
e um gráfico de barra de 31 segmentos 
analógico. O instrumento é alimentado 
pelo barramento e nenhuma fonte de 
alimentação adicional é necessária.  

 

Como um nó Fieldbus, o indicador é 
configurado através do host Fieldbus. 

 

     Protocolo               Bloco de função                             

   Comunicação              

FOUNDATION ™  Seletor de 

fieldbus   entrada (2 x IS) 

   Entrada Digital 
    (6 x DI) 

 

Os manuais de instruções dos 
instrumentos podem ser baixados no 
site da Fieldbus Foundation ou BEKA 
associados. 

 

Quando BA448CF é configurado como 
um fieldbus passivo não é visível para 
o host fieldbus e só pode ser 
configurado usando os botões na parte 
da frente do instrumento. 

 

Instalado em um gabinete robusto 72 x 
144 para painel de montagem DIN, o 
BA448CF possui um painel frontal com 
grau de proteção IP66 e é fornecido 
com uma junta de vedação para vedar 
a junção entre o instrumento e o painel.  

 

O instrumento é intrinsecamente 
seguro e foi certificado pelo órgão 
notificado Europeu Intertek Testing e 
Certification Ltd (ITS) para a Diretiva  
ATEX 94/9/CE para uso em atmosferas 
explosivas de gás. 

  

Para os pedidos internacionais o 
BA448CF Indicador Fieldbus têm 
Certificado Segurança Intríseca IECEx. 
Ver Apêndice 1. 

 

O protocolo de comunicação do 
instrumento é mostrado na parte 
traseira do instrumento. O sufixo '-F'  
usado para pedidos também indica o 
protocolo mas não é mostrado na 
etiqueta de certificação do instrumento. 
Existe uma versão alternativa Fieldbus 
display de ordem código BA448CF-P 
para uso em redes PROFIBUS PA. 

 

O BA448CF possui ainda a certificação 
INMETRO para o Brasil, emitido pelo 
Organismo Certificador de Produtos 
NCC Certificações, através do 
certificado NCC 12.0873X, com a 
marcação Ex ia IIC T4 Ga. 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. 

1.1 Documentação 

Este manual de instruções descreve o 
sistema ATEX e a instalação do 
Indicador Fieldbus BA448CF. 
Informações de aprovações do sistema 
de projeto para não-ATEX são 
mostradas nos anexos deste manual. 

2. OPERAÇÃO 

O BA448CF pode exibir até a oito 
variáveis do processo FOUNDATION™ 
Fieldbus pré-configuradas designadas 
como in-1 até in-8. O operador pode 
selecionar qual variável é exibida 
pressionando os botões ▼ e ▲ que 
navega através das oito entradas. Um 
anunciador numérico do lado esquerdo 
do display mostra qual das oito 
entradas está sendo exibida. 

 

2.1 Mensagens de erro 

Quando o BA448CF está configurado 
como um componente passivo, as 
seguintes mensagens de erro podem 
ser exibidas: 
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‘no ConF ‘ Nenhuma entrada 
configurada ou 
habilitada.  

‘no dAdA’  Dados não estão sendo 
recebido com a 
configuração atual. 

 

3. CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA 
INTRINSECA  

3.1 Certificado ATEX 

O BA448CF foi certificado pelo 
organismo notificado Intertek Testing 
and Certification Ltd atestando a 
conformidade com a Diretiva Européia 
ATEX 94/9/EC para Grupo II, Categoria 
1G, atmosferas de gás, Ga Ex ia IIC 
T4. O instrumento osena a marca da 
Comunidade Européia, e está sujeita 
às práticas locais, podendo ser 
instalada em qualquer uma dos países 
membros da Área Econômica Europeia 
(EEA). Os certificados ATEX também 
são aceitos para instalações na Suíça. 

 

Este manual descreve as instalações 
ATEX em atmosferas de gás 
explosivas que estejam em 
conformidade com EN 60079: Part14 
Instalação Elétrica em Áreas 
Classificadas. Ao projetar sistemas 
para instalação fora do Reino Unido, o 
Código local de área deve ser 
consultado.  

3.2 Zonas, grupos de gás e de 
classificação T 

O BA448CF possui o certificado 
ITS06ATEX25314/2X confirmando a 
conformidade  com os requisitos para o 
Grupo II Categoria 1G Ga Ex ia IIC T4 
(Tamb -40 a 70 º C) especificado na 
Directiva ATEX. Quando conectado a 
um sistema certificado adequado, o 
BA448CF-F pode ser instalado em: 
 

Zona 0 mistura explosiva ar-gás 
continuamente presente. 

  

Zona 1 mistura explosiva ar-gás 
que pode ocorrer em 
operação normal. 

  

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

  

Ser usado com gases nos 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 100°C 

À temperaturas ambiente entre -40 e 
+70oC.  

 

Nota: A mínima faixa de temperatura 
operacional é de -20°C. 

3.3 Conexão Fieldbus  

O Indicador BA448CF é alimentado e 
se comunica através do fieldbus, que 
está conectado aos terminais 1 e 2. 
Estes terminais não são polarizados, 
conforme com o Conceito de Fieldbus 
Intrinsecamente Seguro (FISCO) 
definido na norma EN 60079-Parte 27 e 
tem parâmetros de entidade separados 
mostrados abaixo:  

 

FISCO   Entidade 
Ui =  17.5V dc  22.0V dc 
Ii =  380mA dc  250mA dc 

Pi =  5.32W  1.2W 

A máxima capacitância e indutância 
equivalente nos terminais 1 e 2 são:  

Ci  =  0 

Li  =  8μH 

 

3.4 Informações da etiqueta de 
certificação 

A etiqueta com informações de 
certificação é fixada no topo da 
superfície exterior do invólucro do 
instrumento. Ele mostra detalhes da 
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certificação ATEX, uma afirmação de 
que o instrumento é um FISCO Field 
Device, além do nome e localização da 
BEKA Associates.  Ele também mostra 
as informações de aprovação IECEx. 
Algumas versões dos instrumentos 
também contêm informações de 
Certificação não Europeia. O número 
de série e o ano de fabricação são 
mostrados no painel traseiro.  

 

 

Etiqueta de certificação do BA448CF-F 

 

Etiqueta de Certificação INMETRO 
para BA448CF-F 

 

4. PROJETO DE SISTEMA DE ÁREAS 
DE RISCO  

4.1 Sistemas FISCO  

O BA448CF-F pode ser conectado a 
qualquer segmento Fieldbus certificado 
como FISCO compatível, considerando 
que o segmento possa fornecer uma 
corrente adicional 13mA requerida para 
operar o instrumento. 

A Fig. 1 mostra um segmento Fieldbus 
típico. Para cumprir com os requisitos 
FISCO, a fonte de alimentação, 
terminadores, Field Devices e os cabos 
de interconexão devem estar em 
conformidade com EN 60079 parte 27. 

 

 

Fig 1 Sistema Fieldbus FISCO  

 

4.2 Sistema Não FISCO 

Para aplicações Não-FISCO o 
Indicador Fieldbus BA448CF F tem 
uma tensão mais alta como parâmetro 
de entidade de entrada de segurança 
intrínseca permitindo a conexão a uma 
vasta faixa de segmentos de Fieldbus. 

 

O Indicador Fieldbus BA448CF-F pode 
ser conectado a qualquer segmento 
intrinsecamente seguro fornecendo: 

 

O dispositivo de alimentação do 
segmento Fieldbus possui Certificação 
ATEX e tem parâmetros de saída igual 
ou inferior a: 

Uo = 22V dc 
Io = 250mA dc 

Po = 1.2W 

 

O segmento pode fornecer uma 
corrente adicional de 13mA, ao 
Indicador Fieldbus.  

 

Nota: A capacitância equivalente Ci do 
Indicador Fieldbus BA448CF-F é zero e 
a indutância equivalente é 
insignificante. Portanto estes 
parâmetros do BA448CF-F não 
necessitam ser considerados. 
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5. INSTALAÇÃO 

5.1 Localização 

O BA448CF-F está alojado em um 
robusto gabinete de alumínio com uma 
janela de vidro temperado com uma 
moldura de plástico Noryl. A parte 
frontal do instrumento fornece proteção 
IP66 e uma borracha de vedação sela 
a junta entre a caixa do instrumento e o 
painel. O instrumento pode ser 
instalado em qualquer painel que 
forneça o grau de proteção mínimo 
IP66. 

 

A Fig. 2 mostra as dimensões do 
BA448CF-F e a do corte do painel. 
Para alcançar uma vedação IP66 entre 
a caixa do instrumento e o painel, o 
menor recorte deve ser utilizado e o 
instrumento deve ser fixado com quatro 
grampos de fixação em painel. 

 

CUIDADO 

Instalação em Zona 0 

Quando instalado em uma atmosfera 
potencialmente explosiva em Zona 0 
exigindo equipamento da categoria 
1G, o indicador deve ser instalado 
de modo que, mesmo no caso de 

eventuais incidentes, uma fonte de 
ignição devido ao impacto ou atrito 
entre a caixa de alumínio na parte 

traseira do instrumento e ferro / aço 
seja evitada. 

 

Fig. 2 Dimensões BA448CF-F  

 

5.2 Procedimentos de Instalação 

 

a.  Inserir o instrumento BA448CF-F no 
recorte do painel a partir da frente do 
painel. 

  

b. Fixar clipes de montagem do painel 
para lados opostos ao do 
instrumento e apertar até que o 
instrumento fique seguro. Quatro 
clipes são necessários para alcançar 
uma vedação IP66 entre e o gabinete 
e o instrumento do painel. 

  

c. Conecte a fiação do painel na parte 
do terminal traseiro bloqueado como 
mostrado na Fig. 3. Para simplificar a 
instalação, os terminais são 
removíveis para que a fiação do 
painel possa ser concluída antes do 
instrumento está instalado. 
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Fig. 3 Instalação e terminais de 
conexões  

5.3 EMC 

O BA448CF-F está em conformidade 
com os requisitos da Diretiva Européia 
de EMC 2004/108/EC. Para imunidade 
especificada, deve se utilizar pares 
trançados blindados, com as 
blindagens aterradas na zona de 
segurança. 

6. CONFIGURAÇÃO 

O Indicador BA448CF-F de 8 variáveis 
pode ser configurado como um nó 
Fieldbus ou como Fieldbus passivo. 
Quando usado como um nó Fieldbus, o 
indicador é configurado através do host 
Fieldbus. Para informações detalhadas 
do condicionamento do nó, por favor, 
consulte o Guia de Interface Fieldbus 
BEKA FOUNDATION ™ pode ser 
obtido a partir www.beka.co.uk 

 

Como Fieldbus passivo o BA448CF-F 
não é visível para o host Fieldbus e só 
pode ser configurado através os botões 

do painel frontal, usando o menu 
mostrado na Fig. 6. 

 

Ao longo deste manual os quatro 
botões BA448CF-F são identificados P, 
E  ▼  ▲  e legendas são mostradas 
pelo Indicador Fieldbus através do 
display entre aspas por exemplo, 
‘CodE’ e ‘LiSt’. 

 

6.1 Menus de Configurações 

O menu de configuração é separado 
em duas seções, fieldbus nós e 
fieldbus passivo. Tanto contém a 
função 'tYPE' que habilita a 
transferência entre os dois. Salvo 
pedido quando requisitado, todos 
Indicadores FOUNDATION™ Fieldbus 
BA448CF-F são fornecidos como 
fieldbus nós, mas pode ser facilmente 
reconfigurado no local. 

 

6.2 Menu de Configuração do Nó 

O menu de configuração do nó é 
mostrado na Fig. 4. O acesso ao menu 
é obtido através da operação dos 
botões P e E simultâneo. Se o 
BA448CF-F não é protegido por um 
código de acesso o primeiro parâmetro 
‘rESEt’  será exibido *. Se o 
instrumento é protegido por um código 
de acesso, 'CodE' será exibido em 
primeiro lugar. Pressionando P 
permitindo que os quatro dígitos do 
código de segurança para sendo 
inserido dígito por dígito utilizando o 
botão ▲ ou ▼ para ajustar o dígito que 
está piscando e P para mover o 
controle para o próximo dígito. Quando 
o código tenha sido inserido correto, 
pressionando E vai causar ‘rESEt’ no 
primeiro parâmetro a ser exibido *. Se 
um código incorreto for inserido, ou 
nenhum botão é pressionado por dez 
segundos, o BA448CF-F retornará 
automaticamente para o modo de 
exibição. 

 

* Se o indicador mostra 'SCAn' é 
condicionado como um fieldbus 
passivo, consulte a seção 6.3.13 para 
mudar para um nó fieldbus. 

http://www.beka.co.uk/
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6.2.1 Reset do indicador para as 
configurações de fábrica ‘rESEt’  

O BA448CF-F pode ser redefinido para 
a fabricação de padrões que são 
mostrados abaixo:  

 

Código de           0000 

Segurança                     (desativada) 

 

Endereço do    Não 

Dispositivo  configurado 

 

Última variável  8 

 

 

Para cada uma das oito entradas: 

 

Ponto decimal   XXX.XX  

Tipo barra         à esquerda  

Limite inferior da barra         0.0 

Limite superior da barra     100.0  

Ganho            1.0  

Deslocamento           0.0  

 

Para resetar o BA448CF-F selecione 
‘rESEt’ no menu de configuração 
através do botão de operação ▲ ou ▼. 
Para entrar na função imprensa P que 
irá aparecer '0000' com o dígito à 
esquerda piscando. Para evitar o uso 
acidental desta função, '5 urE’ deverá 
ser inserido a confirmação que o 
instrumento é para ser redefinido. 

 

 Usando o botão ▼ ou ▲ definir o 
dígito que está piscando para '5 ' e 
pressione o botão P para mover o 
controle para o próximo dígitos que 
deve ser definido como 'u'. Quando a 
quatro letra de '5 urE’ foram inseridos 
botão de operação E irá redefinir o 
BA448CF-F para padrões de fábrica. 

 

 

 

CUIDADO 

Todas as configurações de nó do 
instrumento e links são perdidas 

quando ele é resetado. 

 

6.2.2 Mudança de nó para passivo 
'tYPE'  

Esta função permite que o instrumento 
ser mudado de um fieldbus nó para um 
fieldbus passivo. Selecione 'tYPE' no 
menu de configuração do nó usando o 
botão ▼ ou ▲. Para entrar na função 
imprensa P que irá mostrar que o 
instrumento é configurado como um 
fieldbus nó, para mudar para um 
fieldbus passivo pressione o botão ▼ 
ou ▲ que irá alterar a exibição para 
'LStnr ‘ Para evitar alterações 
acidentais este pedido deve ser 
confirmado através da operação do 
botão P e entre '5 urE’. O instrumento 
irá exibir '0000 'com o primeiro dígito 
piscando, usando o botão  ▼ ou ▲ 
definir o dígito que está piscando para 
'5 'e pressione o botão P para mover o 
controle para o próximo dígito que 
deverá ser definido como 'u'. Quando 
as quatro letras do '5 urE’ forem 
inseridas, o botão de operando E vai 
fazer com que o instrumento pare de 
reiniciar como um fieldbus passivo no 
modo de exibição.  

 

CUIDADO 

Todas as configurações de nó do 
instrumento e links são perdidas 

quando ele é trocado de nó para um 
fieldbus passivo. 

 

6.2.3 Código de acesso ao menu para 
configuração do nó fieldbus 'CodE'  

O acesso ao menu de configuração nó 
pode ser protegidos por um código de 
segurança de quatro dígitos, que deve 
ser inscrito para conseguir o acesso. 
Novos instrumentos são fornecidos 
configuração com o código de defeito 
0000 que desativa essa proteção e 
permite acesso irrestrito ao menu de 
configuração. 
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Para introduzir um novo código de 
acesso, selecione ‘CodE’  no menu de 
configuração através do botão de  
funcionamento ▲ ou ▼. Para entrar na 
função pressione P que irá revelar o 
código de acesso atual com um dígito 
piscando. O código pode ser alterado 
usando o botão ▼ ou ▲ para ajustar o 
dígito que está piscando e o botão P 
para mover o controle para o próximo 
dígito. Quando o código necessário é 
selecionado, pressione E para entrar 
na seleção e retornar para o ‘CodE’ 
solicitado na configuração do menu. O 
código de acesso revisado e ativado 
quando o indicador é retornado para o 
modo display. 

 

Se o código de acesso é perdido, por 
favor, entre em contato com BEKA 
associados. 

 

 

Fig. 4 Menu de configuração do Nó 

6.3 Menu de configuração Fieldbus 
passivo  

O menu de configuração fieldbus 
passivo é separado em três seções, 

'SCAn', 'LISt’ e ‘Edit’, mais três funções 
de manutenção ‘CodE’, ‘tYPE’ e ‘rESEt’ 
como mostrado na Fig. 6.  

 

'SCAn' é o método mais simples de 
configuração se o Endereço do 
Dispositivo e Identidade Variável dos 
dados fieldbus a serem exibidos pelo 
BA448CF-F passivo não são 
conhecidos.  

 

Na função 'SCAn' pressionando o 
botão P faz com que o indicador 
BA448CF-F pesquise qualquer  
segmento fieldbus ao qual está ligado 
para todos editores. Fig. 5 mostra como 
o indicador exibe o Endereço do 
dispositivo hexadecimal e Identidade 
Variável associada com cada editor. 

 

O Editor é um dispositivo que coloca  
seus dados de saída no barramento 
como parte de um cíclico pré-
determinado de troca de dados.  

 

O Dispositivo de Endereço é um 
endereço único que identifica cada 
instrumento fieldbus ligado ao 
barramento. 

 

 A Identidade Variável é o dispositivo 
fieldbus Data Link Connection End 
Point (DLCEP) que identifica cada 
saída de Blocos de Funções (variável 
de processo) transmitida por um 
dispositivo fieldbus tais como o fluxo e 
temperatura transmitida por um 
medidor de vazão fieldbus. 

 

Os botões ▼ e ▲ rolam o display 
através de todo o editor no segmento 
mostrando o Endereço do Dispositivo e 
Identidade Variável para cada um - ver 
Fig. 5. Para facilitar a identificação, 
operando o botão P irá visualizar o 
valor dos dados no cada endereço 
selecionado, se necessário, pode então 
ser alocado a um dos oito entradas do 
fieldbus passivo do BA448CF-F in-1, a 
in-8 por operação do botão P 
novamente. Se o formato dos dados no 
dispositivo selecionado Endereço e 
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Identidade Variável não é DS-65 (float 
+ status) "no dAt 'será exibido. 

 

 

 

Fig. 5 Endereço do dispositivo e 
Identidade Variável 

 

Se o Endereço do Dispositivo e 
Identidade Variável, a variável de 
processo a ser exibida pelo indicador 
BA448CF-F são conhecidas e podem 
ser diretamente introduzida através da 
edição de sub menu. Este sub menu 
também permite o controle pleno dos 
números e gráfico de barras para 
exibição dos parâmetros.  

 

6.3.1 Acesso 

 O Acesse o menu de configuração do 
fieldbus passivo é obtido por operação 
dos botões P e E simultaneamente. Se 
o BA448CF-F não está protegida por 
um código de acesso o primeiro 
parâmetro ‘SCAn’ será exibida.* Se o 
indicador é protegido por um código de 
acesso, ‘CodE’ será exibido primeiro. 
Pressionar P que permitirá que os 
quatro dígitos do código de segurança 
possam ser inseridos dígito por dígito 
usando o botão ▲ ou ▼ para ajustar o 
dígito que está piscando e P para 
mover o controle para o próximo dígito. 
Quando o código foi inserido correto, 
pressionando E fará com que o 
primeiro parâmetro 'SCAn' seja exibido. 
* Se um código incorreto é inserido, ou 
nenhum botão for pressionado durante 
dez segundos, o indicador voltará 
automaticamente para a tela de modo 
de exibição.  

 

* Se o indicador mostrar ‘rESEt’ é 
condicionado como um fieldbus nó, 
veja a seção 6.2.2 para mudá-la para 
um fieldbus passivo.  

 

6.3.2 Resumo da configuração das 
funções do fieldbus passivo. 

Esta seção contém um resumo de toda 
a configuração das funções do Fieldbus 
passivo, incluindo uma referência às 
informações mais detalhadas. Deve ser 
lido conjuntamente com a Fig. 6. 

 

Exibição 
Indicador  

Resumo das Funções 
 

 

‘SCAn’ 

 

Digitalização segmento 
fieldbus 

 Identifica todos os editores 
no segmento fieldbus para 
o qual o fieldbus passivo é 
conectado e permite que os 
dados selecionados para 
ser alocado a um das oito 
entradas. Veja a seção 
6.3.3 

 

 

‘LiSt’ 

 

Lista configuração 
parâmetros de entrada 

 Para cada um das oito 
entradas BA448CF-F, in-1 a 
in-8 mostra se as entradas 
é ativadas e alocados os 
Endereço do Dispositivo e 
Identidade Variável. Os 
parâmetros não podem ser 
mudados dentro desta 
função. Veja a seção 6.3.4 
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‘Edit’ 

 

Digite os endereços e 
parâmetros de exibição 

 Contém seis sub funções 
que permitem conhecer o 
Endereço do Dispositivo e 
Identidade Variável fieldbus 
a ser introduzida e exibe 
todos os parâmetros de 
ajuste para cada um das 
oito entradas fieldbus 
passiva. Veja a seção 6.3.5 

  

 

‘Enb’ 

 

Ativar entrada fieldbus 
passiva 

 Cada um das oito entradas 
passivas in-1 a in-8 pode 
ser ativado ou desativado 
sem afetar nenhum 
parâmetro. Veja a seção 
6.3.6 

  

 

‘Adr’ 

 

Digite os Endereços de 
Dispositivos fieldbus 

 Permite endereço do 
dispositivo fieldbus em 
hexadecimal para cada um 
das oito entradas in-1 a in-8 
para ser inserido. Veja a 
seção 6.3.7 

  

 

‘id’ 

 

Digite Identidade Variável 

 Permite que a Identidade 
Variável hexadecimal para 
cada entrada in-1 a in-8 
seja inserida. Veja a seção 
6.3.8 

  

 

‘dP’ 

 

Posição do ponto decimal 

 Define a posição de 
exibição do ponto decimal 

para cada entrada in-1 a in-
8. Veja a seção 6.3.9 

 

‘bAr’ 

 

Configuração do display 
gráfico de barras. 

 Define tipos de gráfico de 
barras, mais display digital 
o qual o gráfico de barras é 
zero e escala completa 
para cada entrada in-1 a in-
8. Consulte a seção 6.3.10 

 

‘SCALE’ 

 

Escala Numérica do 
Display  

 
Aplica-se fator de desvio 
zero e escala numérica do 
display para cada entrada 
in-1a in-8. Consulte a seção 
6.3.11 

 

‘CodE’ 

 

Código de acesso para 
menu de configuração 

 Digite os quatro dígitos de 
acesso ao código de 
segurança para o menu de 
configuração. A omissão do 
código 0000 desativa esta 
função. Consulte a seção 
6.3.12 

 

‘tYPE’ 

 

Mudança de passivo para 
nó 

 Mudar a função do fieldbus 
Indicador de um passivo 
para um nó. Consulte a 
seção 6.3.13 

 

‘rESEt’ 

 

Reset 

 Retorna o BA448CF-F 
passivo para padrões de 
fábrica. Consulte a seção 
6.3.14 

 

  

  



   



6.3.3 Verificação do segmento fieldbus 
'SCAn'  

Se o Endereço do Dispositivo e 
Identidade Variável de uma variável do 
processo não é conhecido, a função 
'SCAn' fornece uma maneira simples 
de identificá-los. Esta função verifica o 
segmento fieldbus ao qual o indicador 
BA448CF-F está conectado e identifica 
todos os editores. Para facilitar a 
identificação que permite o valor de 
cada variável de processo ser pré-
visualizada, se necessário, aloca-la em 
uma das oito entradas do BA448CF-F 
Fieldbus Indicador. 

 

O Indicador BA448CF-F suporta 
apenas DS-65 dados formatados (float 
+ status) que é o formato usual para 
processo analógico. A função ‘SCAn’ 
identificará todos os editores sobre o 
segmento independentemente do 
formato, mas quando pré-visualizado, 
DS-65 dados não formatados irá 
produzir um mensagem de erro ‘no 
dAt'.  

 

'SCAN' é a primeira função exibida ao 
entrar o menu de configuração do 
passivo, ou pode ser selecionado a 
partir do menu operação através do 
botão ▼ ou ▲. Para digitalizar o 
segmento fieldbus para o qual o 
indicador esta conectado para todos 
editores de dados pressione P que irá 
revelar o Endereço do dispositivo e 
Identidade Variável hexadecimal do 
primeiro editor encontrado como 
mostrado na Fig. 5. Se não houver 
mais de um editor que opera o botão ▼ 
ou ▲ vai rolar, no entanto todos eles.  

 

Se não houver dados cíclicos sendo 
publicado no segmento indicador 
fieldbus BA448CF-F irá exibir 'noPub'. 

 

Quando o Endereço de Dispositivo e 
Identidade Variável de uma variável de 
processo está sendo exibida, pressione 
P visualizando o valor da variável de 
processo com máxima resolução no 
display sobre os cinco dígitos exibidos. 
Se esta confirmação que é uma das 

variáveis do processo a ser exibida, 
pode ser alocada uma das oito 
entradas passivas do BA448CF- F in-1 
a in-8. 

 

Para selecionar a entrada do fieldbus 
passivo pressione P para exibir a 
primeira entrada in-1, pressione o 
botão ▼ ou ▲ de rolagem no display 
para seleção das outras entradas. 
Quando a entrada desejada é exibida 
pressione E alocando a seleção da 
variável de processo para a entrada 
selecionada e retorna no display, para 
o Endereço do Dispositivo e Identidade 
Variável a partir da qual uma outra 
variável do processo pode ser 
selecionado. 

 

Quando uma variável do processo é 
alocada para uma entrada do indicador 
qualquer atribuição anterior será 
substituída. 

 

6.3.4 Lista configurada de  parâmetros 
de entrada ‘LiSt’  

A função ‘LiSt’ permite que o Endereço 
do Dispositivo e Identidade Variável 
alocada a cada entrada do Indicador, 
seja visto sem perigo de que seja 
acidentalmente alterado. 

 

A função ‘LiSt’ pode ser selecionada a 
partir do menu operacional através dos 
botões ▼ ou ▲. Para entrar na função 
pressione P, que irá exibir as entradas 
atualmente selecionadas do Indicador 
no display, outras entradas podem ser 
selecionadas usando o botão ▲ ou ▼. 
O funcionamento do botão P vai causar 
os seguintes parâmetros para a 
entrada selecionada a serem exibidos 
na sequência: 

Display            Explicação  

‘Enb: Y ou N’     Habilita Entrada                                                                                                                           
sim ou não  

‘Adr: 00  'Endereço do dispositivo  

'id: 00'          Identidade Variável 

 

O display em seguida retorna 
automaticamente para a entrada 
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selecionada do Indicador BA448CF-F 
para qualquer outra entrada que 
poderá ser selecionado. 

 

Se um dos oito entradas do indicador 
BA448CF-F in- 1 a in-8 não tem tido 
um Endereço de Dispositivo e 
Identidade Variável que lhe foi 
atribuída, ‘LiSt’ irá mostrar tanto como 
endereço inválido FF. 

 

6.3.5 Entrar os parâmetros de 
Endereços & Exibição ‘Edit’ 

 A função ‘Edit’ pode ser selecionada a 
partir do menu operacional através do 
botão ▼ ou ▲. Para entrar na função 
pressione P, que irá indicar no display 
a entrada atualmente selecionada no 
modo de exibição, outras entradas 
passivas podem ser selecionadas 
usando o botão ▼ ou ▲. Quando a 
entrada desejada foi selecionada a 
operarão do botão P entrará no sub 
menu edição no "Enb" para a entrada 
selecionada. 

 

 6.3.6 Habilita a entrada selecionada  
‘Enb’ 

‘Enb’ transforma a entrada do indicador 
selecionado na função Edit on ou off 
sem afetar o condicionamento. Para 
entrar na função pressione P que irá 
revelar se a entrada selecionada é 'on' 
ou 'oFF'. Operando os botões ▲ ou ▼ 
alternamente entre as duas condições. 
Quando conjunto é definido pressione o 
botão E entrando na seleção e 
retornando na edição do sub menu. 

 

6.3.7 Entrar o endereço do dispositivo 
‘Adr’  
Esta função permite conhecer que um 
Endereço Dispositivo fieldbus sendo 
introduzido e alocado na entrada do 
Indicador selecionado na função Edit. 
Para entra na função pressione P que 
irá revelar a existência de dois dígito de 
endereços hexadecimal com um dígito 
piscando que podem ser alterados pela 
operação do botão ▼ ou ▲. Quando 
definido como necessário pressionar o 

botão P transferindo o controle para o 
segundo dígito que pode ser ajustado 
do mesmo modo. Quando os dois 
dígitos são definidos como necessários 
pressionar o botão E entrando na 
seleção e retornando ao ‘Adr’ levando 
na edição de sub menu. 

 

6.3.8 Entrar Identidade Variável 'id'  
Permite uma Identidade Variável 
conhecida ser inserido e alocada à 
entrada do indicador selecionado na 
função Edit. Para entrar na função 
pressione P que irá revelar a existência 
de dois dígitos de endereço 
hexadecimal com um digito piscando 
que podem ser alteradas pela operação 
do botão ▲ ou ▼. Quando definido 
como necessário pressionar o botão P 
transferindo o controle para o segundo 
dígito que pode ser ajustado do mesmo 
modo. Quando os dois dígitos são 
definidos como necessários pressionar 
o botão E entrando na seleção e 
retornando ao ‘id’ levando na edição de 
sub menu. 

 

 

6.3.9 Posição do ponto decimal 'dP' 
Define a posição do ponto decimal no 
display numérico. Para entrar na 
função pressione P que irá revelar o 
ponto decimal existente na posição. 
Operando o botão ▼ ou ▲ moverá o 
ponto decimal para a posição desejada, 
omiti-lo, ou ativar todos os pontos 
decimais que proporciona 
automaticamente a resolução máxima 
do display, independentemente do 
valor numérico. Quando posicionado 
como requerido, operando o botão E 
entrará na seleção e retornará a ‘dP’ 
levando na edição de sub menu. 

 

6.3.10 Configuração do display Gráfico 
de Barras ‘bAr' 
Esta função contém três sub funções 
que habilita o gráfico de barras, 
justificar a sua posição e definir a 
relação entre o gráfico de barras e o 
instrumento display numérico. 
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Sub função ‘b.tYPE’ permite que o 
gráfico de barras estar alinhado á 
esquerda, centro ou á direta,  ou estar 
desligado. Sub funções 'bArLo' e 'bArhi' 
define o display numérico do 
instrumento em que o gráfico de barras 
é iniciado e está em escala completa. 

 

A função 'bAr' pode ser selecionado a 
partir do editar do sub menu, operando 
o botão ▲ ou ▼. Para entrar na função 
pressione P que exibirá ‘b.tYPE' sub 
função, pressione P novamente irá 
revelar a existência do gráfico de 
barras  justificado. 

 

 O botão ▲ ou ▼ percorrerá as quatro 
opções, quando a justificativa 
necessária é exibida, pressionando E 
entrará na seleção e retornar ao display 
'b.tYPE’ solicitando na edição do sub 
menu a partir do qual ‘bArLo' podem 
ser selecionados utilizando o botão ▼ 
ou ▲. 

 

‘bArLo 'define no display numérico do 
indicador no qual começa o gráfico de 
barras, para entrar na função pressione 
P que irá revelar a configuração já 
existente. O display pode ser alterado 
usando o botão ▲ ou ▼ de ajuste do 
dígito que fica piscando e o botão P 
move o controle para o próximo dígito. 
Quando necessário o display de partida 
tenha sido selecionado, pressione E 
para retornar para 'bArLo' e solicitar a 
edição do sub menu a partir da qual a 
função 'bArHi' podem ser selecionados. 

 

‘bArHi' define no display numérico do 
indicador no qual o gráfico de barras é 
de escala completa, para entrar na 
função pressione P, que irá revelar a 
configuração existente. O display pode 
ser alterado usando o botão ▼ ou ▲ 
para ajustar o dígito que está piscando 
e o botão P para mover para o próximo 
dígito. Quando requerido o display foi 
selecionado, pressionando E duas 
vezes para inserir os novos valores e 
retornar ao 'bAr' solicitar a edição de 
sub menu.  

 

Nota: Se a função 'dP' foi criado para 
fornecer máxima resolução automática 
independentemente do valor do 
display, pode ser necessário 
manualmente posicionar o ponto 
decimal antes de ajustar 'bArLo' ou 
'bArHi'. Isto pode ser conseguido por 
repetidamente operar o botão P até 
ativar o ponto decimal piscando, o 
ponto decimal pode então ser 
posicionado usando o botão ▼ou ▲. 
Pressionando o botão P novamente 
retornará o controle para um dos 
dígitos. 

  

6.3.11 Escala numérico do display 
‘SCALE’ 
Um fator de escala ‘Gain’ e um 
deslocamento 'oFFSt' pode ser 
aplicado para a variável do processo 
fieldbus usando esta função, permitindo 
assim que o indicador do display a 
variável de processo fieldbus em 
unidades alternativas. 

 

A função ‘SCALE’ pode ser 
selecionada a partir de dentro do sub 
menu de edição operando o botão ▲ 
ou ▼. Para entrar na função pressione 
P que mostrará a sub função ‘GAin’, 
pressionando P novamente irá revelar 
a existência de ganho com um dígito 
piscando. Este dígito que está piscando 
pode ser alterado pela operação do 
botão ▼ ou ▲; quando ajustado o 
botão P irá mover o controle para o 
próximo dígito ou para o ponto decimal 
que pode ser posicionado utilizando o 
botão ▼ ou ▲. Quando ‘GAin’ foi 
definido para o valor desejado operar o 
botão E entrará na seleção e retornará 
para o ‘GAin’ solicitado no sub menu de 
onde a função 'oFFSt' pode ser 
selecionado usando o botão ▼ ou ▲. 

 

Para entrar na função 'oFFSt'  
pressione P que irá revelar a existência 
do offset com um dígito piscando. 
Novamente o dígito intermitente pode 
ser alterado por operação do botão ▼ 
ou ▲ e o botão P será mover o 
controle para o próximo dígito ou ao 
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para o próximo ponto decimal. Quando 
'oFFSt ‘ foi definido para o valor 
necessário para operar o botão E 
entrará na seleção e retornar ao 
‘oFFSt’ solicitado no sub menu. Três 
operações do botão E retornará a 
função 'Edit' na configuração do menu 
do fieldbus passivo. 

 

6.3.12 O código de acesso ao menu 
para a configuração passivo. 'CodE'  

O acesso ao menu pode ser protegido 
por um código de segurança de quatro 
dígitos que deve ser inscrito para ter 
acesso. Novos instrumentos são 
fornecidos configurados com o padrão 
de código 0000, que desativa esta 
proteção e permite acesso irrestrito ao 
menu de configuração. 

 

Para introduzir um novo código de 
acesso, selecione ‘CodE’ na 
configuração do menu do passivo 
através do funcionamento do botão ▼ 
ou ▲. Para entrar na função pressione 
P que irá revelar o código de acesso 
atual com um dígito piscando. O código 
pode ser alterado usando o botão ▼ ou 
▲ para ajustar o dígito que está 
piscando e o botão P para mover o 
controle para o próximo dígito. Quando 
o requerido código tenha sido 
selecionado, pressione E para entrar 
na seleção e retornar para o CodE’ 
solicitado de configuração do menu do 
passivo. A revista de acesso ao código 
será ativada quando o indicador é 
retornado para o modo de exibição. 

 

Se o código de acesso é perdido entre 
em contato com BEKA associados. 

 

6.3.13 Mudança de passivo para nó 
‘tYPE’ 

Esta função permite que o instrumento 
seja alterado de um fieldbus passivo 
para um fieldbus nó basta selecionar 
'tYPE' na configuração do menu 
passivo utilizando o botão ▼ ou ▲. 
Para entrar na função pressione P, que 
irá mostrar que o instrumento é 

configurado como um fieldbus passivo, 
para mudar para um fieldbus nó 
pressione o botão ▼ ou ▲ que vai 
alternar a exibição de 'nodE' para evitar 
alterações acidentais este pedido deve 
ser confirmada por operação do botão 
P e entrar '5 urE '. O instrumento irá 
exibir '0000' com o primeiro dígito 
piscando, utilizando o botão ▼ ou ▲ 
definir o dígito que está piscando para 
'5' e pressione o botão P para mover o 
controle para o próximo dígito que deve 
ser definido como 'u'. Quando as quatro 
letras do '5 urE‘ forem inseridos, 
operando o botão E fará com que o 
instrumento pare de reiniciar como um 
fieldbus nó e um modo de display. 

 

CUIDADO 

Toda a configuração do instrumento 

passivo será perdida quando é 

alterada de uma fieldbus passivo para 

um nó fieldbus. 

 

6.3.14 Resetar o indicador para as 
configurações de fábrica de fieldbus 
passivo. ’rESEt’ 

O indicador BA448CF-F pode ser 
redefinido para os padrões de fábrica 
passiva mostrado abaixo: 

 

Código de          0000 

Segurança          (desativada)                                                                                                 

Para cada uma das oito entradas: 

Habilita entrada   Off 

Ponto decimal     Auto (resolução  

máxima) 

Tipo barra           à esquerda  

Barra de limite inferior   0.0  

Barra de limite superior          100.0  

Ganho     1.0  

Offset      0.0 

 

Para reiniciar o indicador BA448CF-F 
passivo para os padrões de fábrica 
selecionar ‘rESEt’ na configuração do 
menu através do funcionamento do 
botão ▲ ou ▼. Para entrar na função 
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pressione P que irá revelar '0000' com 
o piscar à esquerda do dígito. Para 
prevenir acidente esse esta função, '5 
urE’ devendo ser inserido para 
confirmar que o instrumento é para ser 
reiniciado. 

 

Usando o botão ▼ ou ▲ definir o dígito 
que está piscando para '5' e pressione 
o botão P para mover o controle para o 
próximo dígito que deve ser definido 
como 'u'. Quando as quatro letras de '5 
urE’ foram inseridos operar o botão E 
que reiniciará o BA448CF-F para 
padrões de fábrica. Qualquer 
configuração existente e endereços 
serão perdidos quando o indicador é 
reinicializado. 

7. MANUTENÇÃO 

7.1 Procurando falhas durante o 
comissionamento 

Se um BA448CF-F não funcionar 
durante o comissionamento os 
seguintes procedimentos devem ser 
seguidos: 

 

Sintoma Causa Verificar 

Não exibe. Instru-
mento 
não 
correta-
mente 
conecta-
do ou 
alimenta-
do. 

9 a 22V 
entre 
terminais 1 
e 2. 

 

Quando 
configurado 
como um 
passivo 
exibirá no 
display    ‘no 
ConF’ 

 

Não são 
habilita-
das as 
entradas  

 

Configura-
ção de 
cada 
entrada. 

 

Quando 
configurado 
como um 
passivo o 
display 
mostra     
‘no dAtA’ 

 

Não há 
dados 
sendo 
recebido 
com a 
atual 
configura
ção. 

 

Endereço 
do 
dispositivo 
e 
Identidades 
Variável 
são 
corretos. 

Que os 
dados têm 
formato  
DS-65. 

 

Display 
mostra   
'9.9.9.9.9’ 
com todos 
os pontos 
decimais 
intermitente; 
todos 
segmento 
do gráfico 
de barras 
ativado e 
escala do 
gráfico de 
barras 
piscando. 

Valor 
sobre a 
faixa 

 

Configura-
ção e 
posição do 
ponto 
decimal. 

Display 
mostra        
‘-9.9.9.9.9’ 
com todos 
os pontos 
decimais 
piscando; 
sem 
segmentos 
ativado do 
gráfico de 
barras e 
escala do 
gráfico de 
barras 
piscando. 

Valor 
abaixo 
da faixa 

 

Configura-
ção e 
posição do 
ponto 
decimal. 

 

Display 
alterna entre 
valor e a 
palavra 
‘bAd’. 
Gráfico de 
barras 

Status do 
fieldbus 
variável 
tem uma 
qualida-
de de 
'BAD' ou 
um 

Configura-
ção 
Fieldbus. 
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piscando.  

 

estado 
de falha 
é 
ativado.  

Escala do 
Gráfico de 
Barras 
piscando. 

  

Variável 
de 
processo 
está fora 
do limites 
definidos 
para o 
gráfico 
de 
barras. 

Configura-
ção do 
gráfico de 
barras. 

 

Todos 
segmentos 
do Display 
ativado. 

 

Display é 
inicializa-
do. 

 

Isto é 
operação 
normal, 
após uns 
poucos 
segundos 
os números 
do modelo 
seguido  
pela versão 
de firmware 
será exibido 
antes de 
entrar o 
display de 
modo. 

 

7.2. 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 
equipamentos de teste certificados 
devem ser usados, a menos que um 
certificado de liberação de gás esteja 
disponível. 

 

 

Se um BA448CF-F falha depois que 
tiver tido um funcionamento correto, 
seguindo o procedimento mostrado na 
seção 5.1 pode ajudar a revelar a 
causa da falha. 

Se este procedimento não indicar a 
causa da falha, é recomendado que o 
instrumento seja substituído. 

7.3. Serviços 

Recomendamos que os instrumentos 
BA448CF-F defeituosos sejam 
devolvidos à BEKA associados ou para 
o representante local para reparo. 

7.4. Manutenção de Rotina 

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

7.5. Garantia 

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

7.6. 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. 

 

8. ACESSÓRIOS  

 

8.1 Escala de marcação 

Indicadores BA448CF-F estão 
equipados com um escudo branco em 
torno do visor de cristal líquido. Se 
especificado quando o instrumento for 
comprado, ele pode ser fornecido 
impresso com uma etiqueta com 
unidades de medida e uma escala para 
gráfico de barras horizontal.  

 

8.2 Número da Etiqueta 

O BA448CF-F pode ser fornecido com 
um número impresso na etiqueta 
térmica do painel traseiro adjacente 
dos terminais. 



APÊNDICE 1  
 
Certificação IECEX 
 
A.1.0. 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.1.1 Certificado de Conformidade 
IECEx 
 
O BA448CF-F e acessórios opcionais 

são certificados pela IECEx com o 

número IECEx ITS 06.0013X o qual 

especifica os seguintes códigos de 

certificação: 

 

Ex ia IIC T4 Ga 

FISCO Field Device Ex ia IIC T4 

Ta = -40ºC to 70ºC 

 

CUIDADO 

Instalação em Zona 0 

Quando instalado em uma atmosfera 
potencialmente explosiva em Zona 0 
exigindo equipamento da categoria 
1G, o indicador deve ser instalado 
de modo que, mesmo no caso de 
eventuais incidentes, uma fonte de 
ignição devido ao impacto ou atrito 
entre a caixa de alumínio na parte 
traseira do instrumento e ferro / aço 
seja evitada.  

 

Quando conectado a um sistema 
certificado IECEx o BA448CF-F pode 
ser instalados em:  

 

Zona 0 mistura explosiva ar-gás 
continuamente presente. 

  

Zona 1 mistura explosiva ar-gás 
que pode ocorrer em 
operação normal. 

  

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

  

Ser usado com gases nos 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 100°C 

À temperaturas ambiente entre -40 e 
+70oC. 

 

Nota: a faixa de temperatura 
operacional garantida do Indicador 
Fieldbus BA448CF-F é de -20 a +70 
°C.  

 

Os parâmetros de segurança IECEx 
são idênticos aos do parâmetros ATEX 
e, como a certificação ATEX, confirma 
que o BA448CF-F está em 
conformidade com os requisitos FISCO 
Field Devide especificados na norma 
IEC60079-27.  

 

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.1.2 Instalação 

Os certificados IECEx e ATEX do 
BA448CF-F especificam parâmetros 
idênticos de segurança e requisitos de 
instalação.  

Os requisitos de sistema ATEX de 
projeto descrito na seção 3 do presente 
manual podem, portanto, ser utilizados 
para instalações IECEx, mas a 

http://www.iecex.com/
http://www.beka.co.uk/
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legislação local deve ser sempre 
consultada. 

A.1.3 Certificação INMETRO 

O BA448CF-F possui ainda a 
certificação INMETRO para o Brasil, 
emitido pelo Organismo Certificador de 
Produtos NCC Certificações, através 
do certificado NCC12.0873X, com a 
marcação Ex ia IIC T4 Ga. 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. 
Seguem abaixo as etiquetas e 
marcação do equipamento para 
atmosferas de Gás. 

 

Etiqueta de Certificação INMETRO 
para BA448CF-F 

 

Os parâmetros elétricos para 
segurança intrínseca são: 

 

Parâmetros intrínsecos: 

Ui = 22 V 

Ii = 250 mA 

Pi = 1,2 W 

 

Parâmetros equivalentes: 

Ci = 0 

Li = 8 μH 

Co = 165 nF 

Lo = 0,15 mH 

 

Parâmetros intrínsecos FISCO: 

Ui = 17,5 V 

Ii = 280 mA 

Pi = 5,32 W. 

 


