Manual de Programação e Calibragem
Bomba Modelo TPR

● Bomba com instrumento de PH ou ORP incorporado (opção por programação).
● Interface digital para dosagem constate ou proporcional de medida de PH ou ORP.
● Entrada para sensor de PT 100 para compensação térmica.
● Relê de alarme.
● Entrada remota para ligar e desligar a bomba.
● Saída 4 a 20mA para transmissão de medida.
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––––Painel de Controle - TEKNA TPR

Acesso ao menú de programação.
Durante a fase de funcionamento da bomba: Se acionado mostra ciclicamente no display os
valores programados; Se acionado simultaneamente as teclas
aumenta ou reduz um
valor dependendo da modalidade de funcionamento preescolhida. Em programação faz a função
“enter”, isto é, confirma a entrada nos vários níveis de menu e as modificações no interior dos
mesmos.
Liga e deliga a bomba. Nas condições de alarme de nível (só função alarme), de fluxo e memory
ativas, desativa a sinalização no display.
Para “sair” dos vários níveis de menu. Antes de sair definitivamente da programação se acessa ao
pedido de salvar as modificações.
Acesso ao menu de calibração da bomba. Se na modalidade Off, o menu de calibração não é
ativado.
Percorre os menus para o alto, ou ainda, aumenta os valores numéricos a modificar.

Percorre os menus para baixo, ou ainda,reduz os valores numéricos a modificar.
Led verde pisca durante a dosagem.
Led vermelho que ascende nas varias situações de alarme.
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Conexões Elétricas
1
Relê de alarme
2
3

Polo -

4

Polo +

Saida 4-20 mA

5

B

Entrada do controle remoto (start-stop)
6
7
Entrada da sonda de temperatura
8
9
Entrada do sensor de fluxo
10
B

Entrada da sonda de controle de nível

Menu de Programação Tekna TPR
Acionando a tecla

por mais de três segundos se acessa a programação. Com as teclas

será

possível correr os itens do menu, com a tecla
se acessa as modificações.
De fábrica a bomba vem programada na modalidade constante. A bomba volta automaticamente à modalidade de
funcionamento depois de 1 minuto de inatividade. Neste caso dados eventualmente inseridos não são salvos.
Com a tecla
se sai dos níveis da programação.Na saida da programação o display mostra:
Exit
Exit
∇ ∆
para confirmar a escolha
No Save
Save
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Seleção do Idioma
Programação

Funcionamento

Permite selecionar o idioma, de fábrica a bomba vem
programada em inglês.
Acionando

se acessa à modificação, a seguir, com as

teclas
selecionase o valor. Com
volte ao menu principal

Parágrafo 1 - Dosagem Manual
Programação

confirme e

Funcionamento

A bomba trabalha em modalidade constante. A vazão é regulada
manualmente acionando simultaneamente as teclas
aumentar a vazão, ou ainda, as teclas

Visualização durante o funcionamento
Estado sensor
de FLUXO

Modo de funcionamento
• Man = Manual
MAN
Niv
•
•

Alarmes e estados
Niv = Alarme nível
Fls = Alarme flu xo
•
•
•

FF
Stop

P100%

Valor da dosagem em curso
(depende da unidade de
med ida selecionada)
• Porcentual, Frequência,
l/h, Gph, ml/m

Estado da bomba
Vazio = bo mba em start
Stop = bomba parada
Paus = bomba em pausa

para

para diminuí-la.

Visualização na seleção (tecla MODE)
•

Modo de funcionamento
Visualiza o valor correspondente à
frequência

F320s/m
P100%

•
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Valor da dosagem em curso
Modificação da vazão máxima acionando
simultaneamente as teclas + ou -
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Parágrafo 2 - Dosagem Proporcional à medida do pH (selecionado em fábrica)
Programação
Funcionamento
A bomba mede e controla o valor do pH de uma solução,
programando em seguida: set-point, tipo de set-point, banda
proporcional e banda de alarme.
Tipo set-point: ácido
s/m
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Tipo de set-point: alcalino
s/m
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Pode-se, além disso,programar:
- o tempo O.F.A. (Over Feed Alarm) em minutos, isto é, um
tempo além do qual se a medida do pH não chega ao setpoint, se ativa um sinal de alarme.
- A resolução da medida (1 ou 2 casas decimais)
- Desativação/ativação do procedimento de calibração
- Valor manual da temperatura em °C (fábrica) ou °F
A frequência máxima é modificável durante a fase de
funcionamento acionando simultaneamente as teclas
para aumentar a vazão, ou ainda as teclas
para diminuí-la.
Visualização durante o funcionamento

•

Estado do sensor
de Fluxo

Tipo setpoint;
Acido/Alcalino

Alarmes e estados
• Cal = calibração não
feita
• Niv = Alarme de nível
• Flx = Alarme de fluxo
• Alm = Medida fora da
Banda alarme
• OFA = Alarme O.F.A.

Valor medida do pH.

Visualização na seleção (tecla MODE)
•
•
•
•
•

Mostra em sequência
SP = valor Setpoint
BP = valor Banda Proporcional
BA = valor Banda Alarme
OFA = Valor O.F.A.
Temp = valor Temperatura

Alca
F 7.00pH
Niv Stop P100%

•
•
•

Estado da bomba
Vazio = bomba em
start
Stop = bomba parada
Paus = pompa in pausa

Valor da dosagem em curso
(depende da unidade de
medida selecionada)
• Porcentual, Frequência,
l/h, Gph, ml/m

SP
4.50pH

7.00pH
P100%

Valor da medida.

Valor da dosagem máxima selecionada
(depende da unidade de medida selecionada)
• Porcentual, Frequência, l/h, Gph, ml/ m
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Parágrafo 3 – Dosagem Proporcional à medida do potencial Redox (O.R.P.)
Programação
Funcionamento
A bomba mede e controla o valor do pH de uma solução, programando na
sequência: set-point, tipo de set-point, banda proporcional e banda de
alarme.
Tipo set-point: máxima
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Tipo set-point: mínima
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Se pode também programar:
- o tempo O.F.A. (Over Feed Alarm) em minutos, isto é, um tempo além
do qual se a medida do pH não chega ao set-point, se ativa um sinal de
alarme.
- A resolução da medida (1 ou 2 casas decimais)
- Desativação/ativação do procedimento de calibração
A frequência máxima é modificável durante o funcionamento acionando
simultaneamente as teclas
teclas

para diminuí-la.

Visualização durante o funcionamento

•

Estado do sensor
de Fluxo

Tipo setpoint;
Alto /Baixo

Alarmes e estados
• Cal = calibração não
feita
• Niv = Alarme de nível
• Flx = Alarme de fluxo
• Alm = Medida fora da
Banda alarme
• OFA = Alarme O.F.A.

Alto F
Niv Stop

•
•
•

para aumentar a vazão ou ainda as

Valor da medida do
potencial Redox.

Visualização na seleção (tecla MODE)
•
•
•
•

Visualiza na sequência
SP = valor do Setpoint
BP = valor Banda Proporcional
BA = valor Banda Alarme
OFA = Valore O.F.A.

560mV
P100%

Estado da bomba
Vazia = bomba em
start
Stop = bomba parada
Paus = pompa in pausa

Valor da dosagem em curso
(depende da unidade de
medida selecionada)
• Porcentual, Frequência,
l/h, Gph, ml/m

SP
450mV

560mV
P100%

Valor da medida.

Valor da dosagem máxima selecionada
(depende da unidade de medida selecionada)
• Porcentual, Frequência, l/h, Gph, ml/ m
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Parágrafo 4 - Seleção de Máxima Vazão
Programação

Funcionamento
Permite selecionar a máxima vazão que a bomba pode
alcançar e a modalidade programada (% ou frequência)
permanecendo a visualização da vazão na unidade de
medida standard. Acionando

se acessa a

modificação, e a seguir, com as teclas
se o valor. Com

seleciona

confirma e volta ao menu principal

Parágrafo 5 - Seleção do Relê de Alarme
Programação

Funcionamento

Serve para selecionar o relê de alarme na ausência da
situação de alarme, se aberto (fábrica) ou ainda, fechado.
Acionando

se acessa a modificação, e a seguir, com

seleciona se o valor. Com
as teclas
e volta ao menu principal

Parágrafo 6 - Calibração da Vazão
Programação

confirma

Funcionamento

No menu principal aparece o valor de cc por injeção
memorizado. É possível calibrar em duas modalidades:
MANUAL - Insire manualmente o valor de cc por injeção
com as teclas

e confirma com

AUTOMÁTICA - A bomba executa 100 injeções, que são
acionados pela tecla

, no fim dos quais com as teclas

insire a quantidade aspirada pela bomba e
confirma com
.
O dado inserido será utilizado nos cálculos das vazões.
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Parágrafo 7 - Estatísticas
Programação

Funcionamento

No menu principal visualizam-se as horas de funcionamento
da bomba, acionando a tecla
estatísticas:

acesso as outras

- Injeções = número de injeções executada pela bomba.
- Qtde.(L) = quantidade dosada pela bomba expressa em
litros; este dado é calculado com base no valor cc/injeção
na memória
- Power = número de vezes que a bomba foi acionada
- Reset = com as teclas

posso zerar os contadores
confirma.

(YES) ou (NO), com
O acionamento de

Parágrafo 8 - Senha
Programação

permite voltar ao menu principal.

Funcionamento

Inserindo a senha, você pode entrar na programação e ver
todos os valores selecionados, mas a cada vez que procurar
modificá-los será solicitada a senha.
A linha pisca indica o número modificável, com a tecla
seleciono o número (de 1 a 9), com a teccla

seleciono o

número a modificar, e a seguir com
confirmo.
Selecionando “0000” (fábrica), a senha é excluida.

Parágrafo 9 - Alarme de Fluxo
Programação

Funcionamento

Permite ativar (desativar) o sensor de fluxo.
Uma vez ativado (On) ativando a tecla
se acessa a
requisição de quantos sinais a bomba espera antes de
entrar em alarme. Acionando
seguir, com as teclas
confirma. Acionando
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pisca o número, a
seleciona se o valor. Com
volta ao menu principal
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Parágrafo 10 - Alarme de Nível
Programação

Funcionamento

Permite selecionar a bomba quando se ativa o alarme do
sensor de nível, isto é, bloqueia a dosagem (Stop), ou ainda
simplesmente ativar a sinalização de alarme sem bloqueio
da dosagem.
Acionando
teclas

se acessa a modificação, a seguir, com as
seleciona o tipo de alarme. Com

confirma. Acionando

Parágrafo 11 - Unidade de Visualização de Vazão
Programação

volto ao menu principal.

Funcionamento

Permite selecionar a unidade de medida da dosagem no
display em visualização.
Acionando

se acessa a modificação, a seguir, com as

seleciona o tipo de unidade de medida L/h
teclas
(Litros/hora), Gph (Galões/hora), ml/m (mililitros/minuto) ou
standard (% ou frequência, segundo foi selecionado). Com
confirma e volta ao menu principal

Menú de Calibragem de pH
Acionando a tecla CAL x 3 segundos se entra no menu de calibragem, se na programaçãao a calibragem foi
excluida, no display aparece:
Calibragem
Off
Se a calibragem estiver ativa:

Versão Brasil 1.0

10

É possível escolher a modalidade automática ou manual, em ambos os casos a calibragem no pH 7 acontece
automaticamente.
- Calibragem Automática:
no display aparece a
No display aparece o valor da solução tampão, inserir a sonda no frasco, acionando
contagem regressiva dos 60 segundos necessários para completar a calibragem. Se a qualidade do alinhamento
for inferior a 50% aparece erro no display e acionando

se sai da calibragem (depois de 4 segundos a bomba

sai automaticamente), se a qualidade for superior a 50%, o valor é visualizado no display e acionando
solicitada a solução tampão no pH 4 ou 9; neste ponto o procedimento é igual ao precedente.
-

é

Calibragem manual:

Quando no display aparece o valor da solução tampão inserir a sonda no frasco, acionando
no display
aparece a contagem ao contrário dos 60 segundos necessários a completar a calibragem. Se no display a
qualidade da calibragem for inferior a 50% aparece erro no display e acionando
se sai da calibrageem
(depois de 4 segundos a bomba sai automaticamente), se a qualidade for superior a 50%, o valor é visualizado no
display e acionando

no display pisca o valor do pH 7.00, com as teclas

seu poder, a seguir, acionando

insira o valor da solução em

confirma e inicia o procedimento de calibragem como anteriormente.

Menu de Calibragem Potencial Redox (O.R.P.)
Acionando a tecla CAL x 3 segundos se entra no menu de calibragem, se na programação a calibragem foi
desabilitada, no display aparece:
Calibração
Off
Se a calibração está ativa:
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É possível escolher a modalidade automática ou manual.
-

Calibragem Automática:

No display aparece o valor da solução tampão inserir a sonda no frasco, acionando
no display aparece a
contagem regresiva dos 60 segundos necessários para completar a calibragem. Se a qualidade da calibragem for
inferior a 50% aparece erro no display e acionando

se sai da calibragem (depois de 4 segundos a bomba sai

automaticamente), se a qualidade for superior a 50%, o valor é visualizado no display e acionando
completado o procedimento.
-

é

Calibragem manual:

No display aparece o valor da solução tampão inserir a sonda no frasco, acionando
de 465mV, insira a sonda em sua solução, a seguir com as teclas
poder, a seguir, acionando

no display pisca o valor

visualiza o valor da solução em seu

confirma e inicia o procedimento de calibração como anteriormente.

Alarmes
Visualização
Led de Alarme fixo
Escrito Lev pisca
Ex: Man
Lev
P100%

Causa
Alarme de final de nível, sem
interrupção do funcionamento da
bomba.

Interrupção
Recomposição do nível do líquido.

Led de Alarme fixo
Escrita Lev e Stop pisca
Ex: Man
Lev Stop
P100%

Alarme de final de nível, com
interrupção de funcionamento da
bomba.

Recomposição do nível do líquido.

Led de Alarme fixo
Escrito Flw pisca
Ex: Man F
Flw
P100%

Alarme de fluxo ativo, a bomba não
recebeu o número de sinais
programados pelo sensor de fluxo.

Ex:

Parameter Error PROG
to default

Erro de comunicação com a
eeprom.

Escrito “OFA” pisca
Escrito “Stop” pisca
Ex: High
475 mV OFA
Stop P 75%

Alarme O.F.A.

Escrito “Alm” pisca
Ex: High
475 mV Alm
P 75%

O valor lido pela sonda está fora do
intervalo da banda de alarme
selecionada

Escrito “Cal” pisca
Ex: High
475 mV Cal
P 75%

Alarme de sonda não calibrado
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Acionar a tecla

Acionar a tecla
para
restaurar os os parâmetros de
fábrica.
Acionar a tecla
para
bloquear o lampejo da escrita Stop,
posterioir acionamento da tecla
para religar a bomba.
Verificar correta seleção do
parâmetro “Banda de Alarme” na
programação.
Efetuar o procedimento de
calibragem da sonda.
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Identificação das telas mais importantes do display
Configuração de programação

Ajuste de PH
Banda proporcional valor que devera ser somado ou subtraído ao setpoint (dependente da
programação executada).

Banda de alarme valor somado e subtraído do setpoint no qual o alarme atua.
Alarme de sobre dosagem quando habilitado escolha se um tempo (minutos) no qual o valor
lido devera ser igual a valor ajustado. Passado esse tempo senão atingindo trava a dosagem.

Habilitação da calibragem do sensor

Calibragem da vazão da bomba 0,23ml/ injeção

Configuração das funções da bomba

Senha
Fundo de escala da vazão. Esta é a vazão máxima que a bomba atingirá. Exemplo: bomba
modelo 603 vazão máxima de 4L/H (100%) na pressão de 12/bar. Se for ajustada em 50% seu
Max flow rate será de 2L/H (50%)
Relê de alarme normalmente aberto

Função da bomba medida de ORP

Função da bomba manual

Sensor de nível interrompe quando nível de produto chegou ao fim

Sensor de fluxo desabilitado

Paus
N.Closed
Paus
N. OPEN

A bomba funciona normalmente com os terminais 5 e 6 curto – circuitado, se abertos a bomba
pausa.

A bomba funciona normalmente com os terminais 5 e 6 abertos se curto – circuitados a
bomba pausa.
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