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1.1  Finalidade de utilização

O ALTOSONIC V12 é um medidor de vazão para aplicações de transferência de custódia. 
O medidor de vazão é apropriado para operar, pelo menos, nas seguintes condições:

• densidade relativa de 0,55 e superior
• concentrações de metano 75...100%

1.2  Certificações

União Europeia (UE):União Europeia (UE):União Europeia (UE):União Europeia (UE):

• Directiva para equipamentos de pressão 97/23/CE.
• Diretiva CEM 2004/108/CE, de acordo com:

EN 50081-2
EN 61000-6 (parte 1, 2 e 3)
EN 61326-1 (1997) e A1 (1998), A2 (2001)

• Diretiva ATEX 94/9/CE de acordo com:
EN 60079-0 (2006)
EN 60079-1 (Ex 'd')
EN 60079-7 (Ex 'e')
EN 60079-18 (Ex 'ma')

• Aprovações de transferência de custódia de acordo com:
Diretiva MID 2004/22/CE ((MID = Diretiva dos Instrumentos de Medição)
OIML R 137-1 (Organização Internacional para Metrologia legal)

• Totalmente compatível com AGA 9
• Totalmente compatível com ISO 17089

América:América:América:América:

• Certificado para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas de acordo com FM:
FM3600
FM3615

Canadá:Canadá:Canadá:Canadá:

• CRN

CUIDADO!
Altos níveis de CO2 podem inibir a operação de um medidor de vazão ultrasónico devido às suas 
propriedades de absorção acústicas. Recomenda-se submeter uma especificação do meio do 
processo a ser medido no fabricante para aconselhamento.

AVISO LEGAL!
O medidor de vazão de gás de transferência de custódia ALTOSONIC V12 cumpre os requisitos 
técnicos e as normas aplicáveis ao equipamento designado para utilização em diferentes países 
mundialmente.
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• Certificado para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas de acordo com CSA:
C22.2 N.º 30
C22.2 N.º 0,4

Outras normas:Outras normas:Outras normas:Outras normas:

•  IECEx PTB 10.0013X

1.3  Instruções de segurança do fabricante

1.3.1  Copyright e protecção de dados

Os conteúdos deste documento foram criados com um enorme cuidado. Contudo, não 
fornecemos qualquer garantia que de os conteúdos estejam correctos, ou totalmente 
actualizados.

Os conteúdos e trabalhos deste documento estão sujeitos ao copyright. Os contributos de 
terceiros são indicados em conformidade. A reprodução, processo, divulgação e qualquer tipo de 
utilização fora daquilo que é permitido ao abrigo do copyright, requer a autorização por escrito 
do respectivo autor e/ou fabricante.

O fabricante tenta sempre observar os copyrights dos outros e apresentar trabalhos criados 
internamente ou trabalhos do domínio público.

A recolha de dados pessoais (tais como nomes, moradas ou endereços de e-mail) nos 
documentos do fabricante é sempre numa base voluntária, quando possível. Quando que viável, 
é sempre possível fazer uso das ofertas e serviços sem fornecer quaisquer dados pessoais. 

Chamamos a sua atenção para o facto de que a transmissão de dados na Internet (p. ex. nas 
comunicações por e-mail) poderá acarretar falhas na segurança. Não é possível proteger 
completamente esses dados do acesso por parte de terceiros. 

Pelo presente proibimos expressamente a utilização de dados de contacto publicados como 
parte do nosso dever de publicar qualquer publicação para o fim de nos enviar quaisquer 
materiais publicitários ou informativos que não tenhamos expressamente solicitado. 

1.3.2  Declaração de isenção de responsabilidade

O fabricante não será responsável por danos de qualquer natureza causados pela utilização dos 
seus produtos, incluindo, mas não se limitando a danos directos, indirectos, acidentais, punitivos 
e consequentes. 

Esta exoneração de responsabilidade não se aplica no caso do fabricante ter agido 
deliberadamente ou com grande negligência. No caso de qualquer lei aplicável não permitir 
esses limites sobre garantias implícitas ou a exclusão de limitação de certos danos, poderá, se 
tal lei se aplicar a si, não estar sujeito em parte ou na íntegra à exoneração de responsabilidade, 
exclusões ou limitações anteriores. 

INFORMAÇÃO!
Nem todas as aprovações específicas do país estão listadas aqui. Consulte a KROHNE em caso 
de uma aprovação específica que não esteja listada aqui.
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Qualquer produto comprado ao fabricante está garantido em conformidade com a 
documentação relevante do produto e com os nossos Termos e Condições de Venda. 

O fabricante reserva-se o direito de alterar o conteúdo dos seus documentos, incluindo esta 
exoneração de responsabilidade seja de que forma for, em qualquer altura, por qualquer razão, 
sem aviso prévio e não será responsável, seja de que forma for, por possíveis consequências 
dessas alterações.

1.3.3  Responsabilidade e garantia do produto

O operador deverá ser responsável pela adequabilidade do dispositivo para o fim específico. O 
fabricante não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências de má utilização por parte 
do operador.  Uma instalação e utilização incorrecta dos dispositivos (sistemas) resultarão na 
anulação da garantia. Os respectivos "Termos e Condições standard" que formam a base do 
contrato de venda deverão também aplicar-se.

1.3.4  Informação relativa à documentação

Para evitar ferimentos do utilizador ou danos no dispositivo, é essencial que leia as informações 
presentes neste documento e que cumpra as normas nacionais, requisitos de segurança e 
normas de prevenção de acidentes aplicáveis.

Se este documento não se encontrar no seu idioma e se tiver problemas na compreensão do 
texto, aconselhamo-lo a contactar o seu representante local para obter assistência. O fabricante 
não aceita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos decorrentes de uma má 
compreensão das informações presentes neste documento.

Este documento é fornecido para o ajudar a estabelecer as condições de operação que permitam 
uma utilização segura e eficiente deste dispositivo. Neste documento, são também descritas 
considerações e precauções especiais que aparecem na forma dos ícones seguintes.
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1.3.5  Avisos e símbolos utilizados

Os avisos de segurança são indicados pelos seguintes símbolos.

•  MANUSEAMENTOMANUSEAMENTOMANUSEAMENTOMANUSEAMENTO
Este símbolo designa todas as instruções para acções a serem realizadas pelo operador pela 
sequência especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo refere-se a todas as consequências importantes das acções anteriores.

1.4  Instruções de segurança para o operador

PERIGO!
Estas informações referem-se ao perigo imediato durante o trabalho com a electricidade.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato de queimaduras causado pelo calor ou por superfícies 
quentes.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato presente quando este dispositivo é utilizado numa 
atmosfera perigosa.

PERIGO!
Estes avisos devem ser cuidadosamente respeitados. Uma não observância, ainda que parcial, 
destes avisos pode resultar em danos sérios para a saúde ou até mesmo a morte. Há também o 
risco de danificar seriamente o dispositivo ou partes do equipamento do operador.

AVISO!
A não observância deste aviso de segurança, ainda que apenas parcial, acarreta o risco de 
problemas sérios de saúde. Há também o risco de danificar o dispositivo ou partes do 
equipamento do operador.

CUIDADO!
Não respeitar estas instruções pode resultar em danos para o dispositivo ou para partes do 
equipamento do operador.

INFORMAÇÃO!
Estas instruções contêm informações importantes sobre o manuseamento do dispositivo.

AVISO LEGAL!
Esta nota contém informações sobre directivas e normas estatutárias.

AVISO!
Em geral, os dispositivosdo fabricante apenas podem ser instalados, comissionados, operados e 
sujeitos a manutenção por parte de pessoal técnico qualificado e autorizado. 
Este documento é fornecido para o ajudar a estabelecer as condições de operação que permitam 
uma utilização segura e eficiente deste dispositivo.
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2.1  Âmbito de fornecimento

2.2  Descrição do hardware

O medidor de vazão foi concebido para cumprir os requisitos de segurança contra explosão com 
base em:

• a aplicação de um compartimento eletrónico à prova de explosão (Ex d) comforme 
IEC 60079-1

• utilização de transdutores certificados Ex conforme IEC 60079-18
• utilização de cabos com um conector certificado Ex d conforme IEC 60079-1 para ligar a 

transdutores
• instalação de cabos entre dispositivos eletrónicos e transdutores de acordo com requisitos 

de segurança reforçadade segurança reforçadade segurança reforçadade segurança reforçada conforme IEC 60079-7.

O medidor de vazão é composto por um corpo de medidor de vazão com uma ou duas unidades 
eletrónicas (medidor duplo) instaladas no topo do mesmo.
Para diâmetros pequenos, o corpo do medidor de vazão é feito à máquina, logo não foi feita 
nenhuma soldadura.
Para diâmetros grandes, o corpo do medidor de vazão é uma construção soldada. 

INFORMAÇÃO!
Verifique a lista de encomenda para controlar se recebeu todos os itens encomendados.

INFORMAÇÃO!
O instrumento é entregue numa caixa de madeira reforçada navegável. Inspecione 
cuidadosamente as embalagens quanto a danos ou sinais de tratamento descuidado. 
Comunique quaisquer danos à empresa transportadora e à representação local.

Figura 2-1: Âmbito de fornecimento

1  Documentação do produto
2  Declaração CE
3  Medidor de vazão na versão encomendada
4  Opcional: condicionador de fluxo, peças sobressalentes e/ou indicadores de impacto instalados

INFORMAÇÃO!
Relatórios de calibração e documentos específicos do projeto encontram-se no livro de dados 
que é enviado separadamente.
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Uma série de transdutores acústicos são instalados no interior do corpo do medidor de vazão. 
Cada par de transdutores ultrasónicos forma um caminho de medição acústico. O caminho de 
medição acústico consiste de uma corda (direta) ou duas cordas (refletivas). 
As cordas no plano horizontal são utilizadas para a medição do fluxo, as cordas no plano vertical 
são utilizadas apenas para diagnósticos. As cordas refletivas que são deslocadas da linha 
central do medidor, utilizam espelhos acústicos para refletir o sinal ultrasónico. As cordas 
refletivas que estão na linha central do medidor de vazão refletem-se diretamente na parede do 
tubo. Cordas diretas não refletem e, portanto, não requerem espelhos acústicos. 

Os transdutores são ligados eletricamente a uma unidade eletrónica no topo do medidor de 
vazão através de cabos coaxiais. Os cabos estão protegidos contra danos mecânicos e humidade 
através de coberturas. Os cabos coaxiais entram no compartimento eletrónico através do seu 
"pé" (ou suporte). Neste pé está instalada uma passagem de cabo aprovada Ex d que fecha esta 
entrada ao compartimento eletrónico.
Por outro lado, os cabos coaxiais são ligados aos transdutores, esta ligação também é efetuada 
por um conector aprovado Ex d

2.2.1  Transdutores

São transmitidos e recebidos sinais acústicos através de transdutores ultrasónicos. A parte ativa 
do transdutor ultrasónico é um pequeno disco de cerâmica piezoelétrica na frente do transdutor. 
É embalado (selado) numa construção de peças de metal e um elevado nível de epóxi ou dentro 
de um compartimento de titânio. O lado frontal do transdutor é exposto a gás a ser medido, isto 
resulta na melhor eficácia para transmitir e receber ultra-som.

Figura 2-2: Localização de sensores e unidade eletrónica

Descrição geral da instalação do transdutor

Figura 2-3: Montagem do sensor

1  O-ring duplo
2  Ranhura na tomada
3  Tomada Ex-d
4  Ficha Ex-d
5  Pino de alinhamento
6  Tampa
7  Parafuso de fixação M2
8  Fio coaxial
9  Porca do transdutor
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2.2.2  A unidade eletrónica

O alojamento é composto por três compartimentos. Cada compartimento tem uma cobertura 
amovível que dá acesso ao interior, de modo a ligar a cablagem externa ou a instalar ou 
substituir componentes.

Compartimento de ligação
O compartimento no lado direito é o compartimento de ligação, que contém apenas um bloco 
com terminais de parafuso. Fios de sinal de e para o compartimento eletrónico estão ligados a 
este bloco de terminais. Cablagem a outro equipamento (externo/auxiliar) pode ser ligada aos 
terminais de parafuso neste compartimento.
Os cabos podem entrar neste compartimento através de bucins instalados num de três orifícios 
roscados M20x1,5.

Fonte de alimentação / Compartimento RS485
O compartimento no lado esquerdo é utilizado para instalar o conversor de energia. Este quadro 
também inclui duas portas de dados em série (RS485). Como uma opção pode ser instalado uma 
placa de processador de diagnósticos adicional. A cablagem ao equipamento externo ou à fonte 
de alimentação está ligada a conectores com terminais de parafuso. Estes conectores encaixam 
diretamente com as partes correspondentes nos quadros de circuito impresso.
Os cabos podem entrar neste compartimento através de bucins instalados num de três orifícios 
roscados M20x1,5.

PERIGO!
Os transdutores têm uma tomada Ex-d (tomada, 3) que liga a uma ficha Ex-d 4 que termina um 
cabo coaxial 8.
Um pino de alinhamento 5 existente no conector encaixa numa ranhura na ficha Ex-d 2, isto 
assegura que o transdutor seja ligado com a polaridade correta. A tampa 6, aparafusada na 
ficha Ex-d, aperta o conector, um pequeno parafuso de fixação (M2) 7 segura esta tampa. Os 
transdutores são apertados no corpo do medidor de vazão utilizando uma porca de transdutor 
com um orifício no centro 9. Um o-ring duplo 1 veda eficazmente a pressão dentro do tubo do 
mundo exterior.

Figura 2-4: Alojamento do conversor

1  Fonte de alimentação / Compartimento RS485 / quadro de diagnósticos opcional
2  Compartimento eletrónico
3  Compartimento de ligação

PERIGO!
Orifícios não utilizados devem ser fechados com tampões cegos aprovados Ex d.
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Compartimento eletrónico
O compartimento na frente tem uma cobertura com uma janela de vidro. Contém um pacote de 
quadros de circuito impresso. Os quadros têm as seguintes funções:

• Quadro de saída de frequência e estado
• Placas de processador
• Placa do acionamento do sensor
• Exibir módulo (ligado ao lado frontal do pacote, pode ser visto através da cobertura com a 

janela de vidro)

2.3  Descrição do software

O ALTOSONIC V12 contém um microprocessador poderoso que controla as funções e os cálculos 
que executa. O microprocessador executa um código de programa que consiste em vários 
módulos, de acordo com as funções que tem de executar. Através de um conjunto de 
parâmetros, o software pode ser configurado a vários tamanhos e modelos de medidores de 
vazão e de acordo com os requisitos específicos dependendo das aplicações ou clientes.

Parâmetros individuais são classificados conforme as "funções" de forma a definir os direitos de 
acesso diferenciados. Cada "função" está associada com um utilizador ou operador "típico" com 
responsabilidades e deveres específicos. Os utilizadores devem estar registados com um nome 
de utilizador e uma palavra-passe, quando registado, a função do utilizador também é definida, e 
por consequência também os direitos de acesso desse utilizador.

As seguintes funções têm de ser definidas, listadas de acordo com a classificação na hierarquia.

Funções e autorização

Apenas um utilizador com classificação mais elevada pode registar um utilizador com 
classificação mais baixa. Os utilizadores podem ter a mesma classificação.

Para além das restrições, dependendo da função definida de um utilizador, um contacto/jumper 
físico "substituir desqualificação" protege os parâmetros de configuração. Isto desqualifica 
qualquer utilizador de fazer modificações aos parâmetros que iriam influenciar o valor de fluxo 
ou volume medido. Isto previne alterações acidentais ou não autorizadas a parâmetros e 
possivelmente a invalidação da calibração.

AVISO LEGAL!
Os parâmetros são armazenados num ficheiro de configuração. Os parâmetros de configuração 
são protegidos por palavra-passe de modo a prevenir a modificação não autorizada. O acesso de 
leitura, visualização e inspeção de valores de parâmetro não é restrito.

Programador restrito a funcionários I&D KROHNE.

Fábrica restrito a funcionários de fábrica KROHNE, para implementar definições de fábrica 
no medidor de vazão.

Serviço restrito a pessoal de serviço autorizado, ao critério da KROHNE.

Calibrador restrito ao pessoal agindo em nome de uma estação de calibração legal.

Supervisor restrito ao pessoal agindo em nome do proprietário/operador do 
medidor de vazão (função de administrador), ao critério do proprietário/operador do 
medidor de vazão.

Operador restrito ao pessoal agindo em nome do proprietário/operador do medidor de vazão 
(para operação diária), ao critério do proprietário/operador do medidor de vazão.
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Normalmente o medidor de vazão é entregue com um conjunto de parâmetros adequados para 
esta aplicação. No caso de uma modificação do ficheiro de configuração ser feita, esta é 
armazenada na sua memória de registo de dados. Esta informação pode ser devolvida depois 
para fins de auditoria e verificação.

2.4  Placas de identificação

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi expedido de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correcta na placa de 
identificação.

Figura 2-5: Exemplo de uma placa de identificação ATEX

Figura 2-6: Exemplo de uma placa de identificação IECEx
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Figura 2-7: Exemplo de uma placa de identificação FM

Figura 2-8: Exemplo de uma placa de identificação CSA
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3.1  Notas sobre a instalação

3.2  Armazenamento

Posição de armazenamento correta

Condições de armazenamento
Mantenha as condições de armazenamento seguintes de forma a proteger o equipamento contra 
corrosão ou a falha precoce:

• Humidade: <95 % RH (área de armazenamento fechada e aquecida)
• Temperatura de armazenamento: -40...+65º C / -40...+149º F
• Evite radiação solar direta durante períodos de armazenamento longos, armazene sob 

proteção do sol

CUIDADO!
Inspecione cuidadosamente as embalagens quanto a danos ou sinal de tratamento descuidado. 
Comunique quaisquer danos à empresa transportadora e à representação local.

INFORMAÇÃO!
Verifique a lista de encomenda para controlar se recebeu todos os itens encomendados.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi expedido de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correcta na placa de 
identificação.

Figura 3-1: Armazenamento

1  Posição correta para todos os tamanhos
2  Posição não permitida para medidores de vazão > 12"

AVISO!
Certifique-se de as extensões situadas na zona inferior dos flanges estão em bom estado de 
modo a prevenir que o medidor de vazão caia. Caso contrário, tome as medidas necessárias para 
prevenir que o medidor de vazão caia.
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Como prevenir corrosão
Preste atenção à conservação da parede interior do tubo, especialmente para medidores de 
vazão de aço inoxidável. Normalmente, as aplicações como medição de gás natural seco 
(qualidade de vendas) ou gás natural com um inibidor de corrosão  não requer um revestimento 
anti-corrosão dentro do tubo do medidor de vazão. Um revestimento pode ainda ser considerado 
como indesejável porque este pode desgastar-se o que irá influenciar (embora menos) a 
precisão.

No entanto, para armazenamento e/ou transporte recomendam-se medidas protetoras 
adicionais. Dependendo de quanto tempo deve durar a proteção, pode ser considerado um de 
vários métodos:

1. Para um período de armazenamento menor do que um ano, a parede interior do tubo deve ser 
protegida por um inibidor de corrosão como Shell Ensys.
Não aplique o inibidor de corrosão em transdutores acústicos.

2. Para um período de um ano ou mais, a parede do tubo deve ser protegida por um produto Tectyl 
ou semelhantes.
Não aplique Tectyl nos transdutores acústicos.

3. Independentemente do período de armazenamento, a parede interior do tubo pode ser prote-
gida por um ambiente sem oxigénio. Isto pode ser criado ao montar flanges cegos, utilizando 
uma bomba a vácuo para remover o ar e, posteriormente, o enchimento do medidor de vazão 
com nitrogénio. Recomenda-se a colocação de alguns sacos de gel de sílica dentro do medidor 
de vazão. Para proteger contra corrosão, a humidade deve ser inferior a 38% e/ou oxigénio não 
deve estar presente. Regulamentos especiais podem ser aplicáveis para o transporte e arma-
zenamento de um medidor de vazão pressurizado.

3.3  Transporte

AVISO!
• Mesmo os medidores de vazão mais pequenos têm um peso considerável. Verifique o peso do 

seu medidor de vazão de modo a selecionar meios apropriados para o transporte e elevação.
• Utilize materiais apropriados como correntes ou cintas de elevação em boas condições.
• Utilize parafusos de olhal no corpo do medidor para anexar correntes ou cintas para elevar o 

medidor de vazão (se não presente: verifique a condição dos orifícios roscados nos flanges e 
se estiver em boas condições, aparafuse os parafusos de olhal nos orifícios roscados).

• Nunca eleve o medidor de vazão utilizando o alojamento do conversor para anexar cintas.
• Em caso de ser utilizado uma empilhadora, certifique-se de que o medidor de vazão está fixo 

contra queda das forquilhas, ou contra o deslizamento das cintas da forquilha.
• Verifique os regulamentos de segurança locais, diretivas e procedimentos da empresa 

respeitantes à elevação e transporte de equipamento (pesado).
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3.4  Requisitos de pré-instalação

3.5  Instalação

3.5.1  Posição de montagem

Instale o medidor de vazão de gás ultrasónico na posição horizontal com o indicador de seta do 
fluxo na placa de identificação ou no corpo do medidor na direção do fluxo de gás (para a frente) 
positivo.
Certifique-se de que o conversor está no topo do medidor de vazão após a instalação.
Verifique o peso do medidor de vazão. Normalmente, o peso do medidor de vazão irá ser 
consideravelmente maior do que o mesmo comprimento da linha do tubo. 
Para apoiar o medidor de vazão podem ser necessários suportes adicionais, preferivelmente 
dois, um em cada lado do medidor de vazão. 

Suporte sempre o medidor nos seus flanges, o peso do medidor de vazão não deve permanecer 
sobre a caixa à volta dos transdutores e da cablagem.  

Se não poderem ser colocados suportes por baixo dos flanges do medidor de vazão, estes 
podem ser colocados sob o flange correspondente da tubagem. Se os suportes apenas poderem 
ser colocados sob as secções da tubagem a montante ou a jusante do medidor de vazão, estes 
suportes devem estar o mais próximos possível do medidor de vazão. Neste caso deve ser 
realizado um cálculo para verificar que a carga na tubagem não irá exceder os valores 
aceitáveis. 

O medidor de vazão deve ser instalado na tubagem com juntas, porcas e parafusos conforme o 
tipo e tamanho dos flanges do medidor de vazão de gás. Os flanges do medidor de vazão devem 
corresponder aos flanges da tubagem onde o medidor de vazão deve ser instalado. 

INFORMAÇÃO!
O equipamento foi concebido para a operação segura sob condições conforme as classificações 
seguintes:
• Grau de poluição 2: isto significa que normalmente irá ocorrer apenas poluição não condutiva 

(seca).
Pode ocorrer condutividade temporária causada pela condensação.

• Classe de proteção I: isto significa que o equipamento deve ser ligado à terra.
• Humidade: <95% RH
• Temperatura ambiente: -40...+65°C / -40...+149°F
• Adequado para utilização interior e exterior.
• Classificação IP66 / NEMA 4X.

CUIDADO!
O medidor de vazão deve ser protegido de químicos ou gases corrosivos e da acumulação de pó 
ou partículas.

CUIDADO!
Não se pretende realizar um teste hidrostático do medidor de vazão instalado.

O medidor de vazão foi testado hidrostaticamente durante o fabrico (ver relatórios) e não deve 
ser testado novamente com sensores ultrasónicos instalados. A água irá surgir nas cavidades do 
sensor e permanecer. Isto irá criar atalhos acústicos e possivelmente fazer com que o medidor 
de vazão inicie a operação em falha.
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Certifique-se de que as juntas não sobressaiem para o fluxo, uma vez que isto pode reduzir a 
precisão do medidor de vazão.
De modo a instalar o medidor de vazão de gás, a tubagem deve ter uma ranhura com um 
comprimento que o medidor de vazão, juntamente com as juntas, encaixem bem na ranhura. 
Não deve ser necessário utilizar força excessiva para apertar os parafusos, de modo a fechar as 
folgas nos dois lados do medidor de vazão. Nem a ranhura deve ser demasiado pequena, 
implicando que a ranhura tem de ser alargada ao aplicar força bruta para encaixar o medidor de 
vazão e as juntas na ranhura.

Para apertar os parafusos dos flanges, aplique um lubrificante conforme necessário, de acordo 
com os materiais utilizados e as normas aplicáveis.

Aperte os parafusos dos flanges com um torque de acordo com as normas aplicáveis aos flanges 
e materiais utilizados.

3.5.2  Diâmetros de tubulação e comprimentos

Certifique-se de que o diâmetro interno dos tubos a montante e jusante corresponde ao 
diâmetro de ligação específico do medidor de vazão ultrasónico dentro de 1%. Contacte a 
KROHNE se o diâmetro interno se desviar mais de 1%.

3.5.3  Condicionadores de fluxo

Apesar do medidor de vazão ser um dispositivo altamente preciso, pode ser instalado um 
condicionador de fluxo adicional a montante do medidor de vazão de modo a minimizar a 
incerteza de medição, em particular quando é esperado um perfil de velocidade de fluxo 
fortemente distorcido ou quando o espaço disponível para a execução da medição é critico. Se 
for utilizado um condicionador de fluxo, o comprimento de entrada total pode ser reduzido até 
apenas 5 DN: sendo 2 DN a montante do condicionador de fluxo e 3 DN entre o condicionador de 
fluxo e o medidor de vazão.

INFORMAÇÃO!
• O modelo preferido é o tipo "placa perfurada". Não se recomenda um tipo "feixe de tubo" do 

condicionador de fluxo. 
• Quando um condicionador de fluxo é incluído na execução da medição, é altamente 

recomendável a utilização da mesma configuração do condicionador de fluxo e do tubo de 
entrada durante uma calibração de fluxo (húmido) (ver por ex., ISO 17089 ou AGA-9 para 
requisitos detalhados).
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3.5.4  Entrada e saída para utilização unidirecional

Sem condicionador de fluxo (OIML R 137 classe 0,5)

Figura 3-2: Comprimentos retos necessários para entrada e saída

1   Secção de entrada: 10 DN
2  Secção de saída: 3 DN

Sem condicionador de fluxo (AGA9, ISO 17089 e OIML R137 classe 1)

Figura 3-3: Comprimentos retos necessários para entrada e saída

1   Secção de entrada: 5 DN
2  Secção de saída: 3 DN

Com condicionador de fluxo

Figura 3-4: Comprimentos retos necessários para entrada e saída

1  Secção de entrada antes do condicionador de fluxo: 2 DN
2  Condicionador de fluxo (placa perfurada)
3  Secção de entrada após condicionador de fluxo: 3 DN
4  Secção de saída: 3 DN

INFORMAÇÃO!
Contacte a KROHNE para recomendações sobre utilização bi-direcional.
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3.5.5  Válvulas de controlo

3.5.6  Sensores P e T

CUIDADO!
Em algumas circunstâncias, os medidores de vazão de gás ultrasónicos podem sofrer 
interferências devido ao ruído criado pelas válvulas de controlo de pressão (PCV). No caso do 
espectro de frequência do ruído PCV se estender no intervalo da frequência de operação do 
transdutor ultrasónico e a força do ruído resultar num sinal para a taxa de ruído menor do que o 
valor critico, o medidor de vazão ultrasónico não será capaz de funcionar. Consulte o fabricante 
para aconselhamento no caso de uma PCV com corte de pressão elevada ser operada próximo 
do medidor de vazão ultrasónico.

Figura 3-5: Localização dos transmissores de pressão e temperatura

1  Instale transmissores de temperatura no corpo do medidor de vazão no ponto Pr
2  Instale um transmissor de temperatura a 2...5 DN a jusante do medidor de vazão
3  Instale um transmissor de temperatura a 45 graus
4  Instale um transmissor de temperatura com uma profundidade de inserção entre 0,1 e 0,33 do diâmetro do tubo no-

minal.

INFORMAÇÃO!
• Consulte ISO 17089 para mais detalhes.
• Utilize um elemento PT 100 com cápsula termométrica e transmissor como transmissor de 

temperatura. De preferência, utilize cápsulas termométricas cónicas para evitar vibrações.
• Ligue o transmissor de pressão ao ponto Pr no corpo do medidor de vazão utilizando uma 

válvula de isolamento intermédia e/ou uma válvula de distribuição.

CUIDADO!
Utilize um tampão cego apropriado ou um flange cego (e junta como solicitado) para obstruir a 
porta de pressão, ou deve estar ligada, de modo apropriado, uma linha de sentido. 
Uma linha de sentido deve ser suportada adequadamente para evitar vibrações e para prevenir 
que o peso da linha de sentido aplique uma carga na ligação à porta de pressão.
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3.6  Temperaturas

Para mais informações detalhadas sobre temperaturas, consultar Tabela de dados técnicos na 
página 103.

Figura 3-6: Temperaturas

1  Temperatura ambiente
2  Temperatura do gás de processo
3  Utilize um guarda-sol para proteger o medidor de vazão contra radiação solar direta.

CUIDADO!
Guarda-solGuarda-solGuarda-solGuarda-sol
Radiação solar direta introduz gradientes de temperatura na secção de medição e deve ser 
evitada o mais possível. Utilize um guarda-sol ou um toldo sobre os transmissores de fluxo, 
pressão e temperatura para proteger da exposição direta à luz solar. Outra opção é isolar 
termicamente toda a seção de medição, incluindo os transmissores.
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4.1  Instruções de segurança

4.2  Abrir e fechar coberturas

Todas as coberturas estão equipadas com um dispositivo de bloqueamento para prevenir a 
abertura e remoção não autorizadas e inadvertidas das coberturas. Antes de uma cobertura 
poder ser rodada no sentido anti-horário, o dispositivo de bloqueamento tem de ser solto como 
exibido na imagem abaixo.

O fechamento das coberturas é realizado no sentido inverso. Rode a cobertura até o pequeno 
botão existente na cobertura estar por baixo do dispositivo de bloqueamento, depois aperte este 
último.

PERIGO!
Todos os trabalhos efectuados nas ligações eléctricas apenas devem ser realizados com a 
alimentação desligada. Anote os dados relativos à tensão indicados na placa de identificação!

PERIGO!
Cumpra os regulamentos nacionais relativos às instalações eléctricas!

AVISO!
Respeite em todas as circunstâncias os regulamentos locais relativos à saúde e à segurança no 
trabalho. Todos os serviços nos componentes eléctricos do dispositivo de medição podem ser 
executados apenas por especialistas devidamente qualificados. 

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi expedido de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correcta na placa de 
identificação.

PERIGO!
Para instalações FM devem ser utilizados cabos resistentes a altas temperaturas. 
Para todas as outras aplicações devem ser utilizados cabos resistentes a altas temperaturas se 
a temperatura de processo for 65°C (149°F) ou superior.

Figura 4-1: Abrir cobertura com dispositivo de bloqueamento

1  Solte o parafuso sextavado com uma chave Allen de 2,5 mm.
2  Rode a cobertura no sentido anti-horário para abrir a cobertura.
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4.3  Ligações de E/S digitais

• As saídas digitais são saídas de coletor de abertura passiva, galvanicamente isoladas umas 
das outras e do circuito principal. Para utilizar estas saídas, deve ser utilizada uma fonte de 
voltagem externa e resistores limitadores de corrente.  (fonte de alimentação NEC classe 2 
(máx. 100 VA, 24 VCC, IEC 61010-1, cláusula 6.3.1 e 6.3.2)

• Para frequências acima de 100 Hz, utilize cabos blindados de modo a reduzir a radiação de 
interferências elétricas (CEM).

• Terminal A+ não é utilizado.

AVISO!
1. De modo a prevenir a abertura e remoção não autorizadas e inadvertidas das coberturas, é for-

necido um dispositivo de bloqueamento para cada cobertura. Antes de uma cobertura pode ser 
rodada (sentido anti-horário) para abrir, solte este dispositivo de boqueamento com uma chave 
Allen 2,5 mm.

2. O pé do alojamento do conversor fornece um ponto de ligação à terra, este deve ser ligado ao 
condutor seguro ligado à terra mais próximo.  

3. Apenas abra o alojamento do conversor, um minuto após a energia ter sido desligada e após 
ter sido verificado que não existe nenhum risco devido à presença de gás potencialmente ex-
plosivo. 

Figura 4-2: E/S digitais como transistor NPN
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1  Abra a tampa do alojamento.
2  Introduza o cabo preparado através do bucim e ligue os condutores necessários.
3  Ligue a blindagem, se necessário.

•  Feche a tampa do compartimento de terminais.
•  Feche a tampa do alojamento.

4.3.1  Saída de impulso e frequência

Por defeito, a primeira ligação de E/S digital é definida como uma saída de impulso/frequência, 
tendo uma frequência proporcional à taxa de fluxo de volume (volume efetivo: sob condições do 
processo). É possível atribuir outra variável para controlar esta saída (definida através das 
definições de parâmetro). 

4.3.2  Saídas de estado

Por defeito, as próximas três ligações de E/S digitais são definidas como saídas de estado 
(Dados inválidos, Falha não fiável e Fluxo inverso). No entanto, a função destas saídas pode ser 
programada para vários alarmes e sinais de estado. Uma das saídas de estado pode estar 
programada para uma saída de impulso secundária, tendo a mesma frequência que a primeira 
saída de impulso, no entanto a diferença de fase pode ser definida para 0, 90, 180 ou 270 graus.

Figura 4-3: Compartimento de terminais para entradas e saídas no alojamento de campo

INFORMAÇÃO!
Sempre que uma tampa do alojamento é aberta, a rosca deverá ser limpa e lubrificada. Use 
exclusivamente uma massa lubrificante isenta de resina e ácido. 
Certifique-se de que a vedação do alojamento fica correctamente instalada, limpa e não 
danificada.
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4.3.3  Emulação de um medidor de vazão de turbina

Se o medidor de vazão ultrasónico tiver de emular um medidor de vazão de turbina, podem ser 
implementas a configuração e definições seguintes:

• A/A-: Saída de frequência relacionada com o fluxo de linha
• B/B-: Saída de frequência invertida relacionada com o fluxo de linha onde esta saída de 

frequência irá parar de funcionar se ocorrer um alarme de dados válidos no estado bit C/C-.

Coloque a saída de frequência B/B em série com o estado bit C/C- como apresentado na imagem 
exibida abaixo.

Figura 4-4: Esquema de ligações para a emulação da turbina

1  Alarme
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4.4  Comunicação de dados em série (RS 485)

4.5  Ligação elétrica

Figura 4-5: Ligação da comunicação de dados em série

INFORMAÇÃO!
Para mais informações sobre Modbus, consultar Configuração do protocolo Modbus na página 
113.

AVISO!
• Utilize uma fonte de alimentação de 24 VCC para alimentar o medidor de vazão, que cumpre a 

NEC classe 2 (máx. 100 VA, 24 VCC ±10% , ver também IEC 61010-1, cláusula 6.3.1 e 6.3.2). O 
consumo máximo de energia é 17 W. A fonte de alimentação deve ser capaz de fornecer 3 A 
(necessários durante o arranque).

• O condutor ligado à terra de proteção (1...4 mm2, AWG 17...AWG 11) da fonte de alimentação 
deve ser ligado a um terminal de fixação do condutor de proteção tamanho M5, que está fixo 
no compartimento do terminal.

• Utilize uma entrada de cabo para conduzir o cabo da fonte de alimentação para os 
dispositivos eletrónicos. A energia fornecida do conversor de energia existente dentro da 
unidade está limitada a um máximo de 15 W conforme o princípio de "realimentação" 
(quando o consumo energético interno admissível é excedido, a energia fornecida é reduzida 
a zero). Separadamente, o consumo de corrente é limitado a aproximadamente 1 A. 
Normalmente requer 3 x 1,5 mm2 (AWG 15) condutores.

• A ligação a um computador de fluxo, um sistema de aquisição de dados ou a um sistema de 
controlo de processo através de sinais de saída digitais; requer um máximo de 4 pares de fios 
de 0,75 mm2 (AWG 18) de cobre cada.  

• A ligação através de uma linha de dados RS 485 a um dispositivo para registar ou monitorizar 
dados, ou executar uma ferramenta de serviço de software para executar uma verificação de 
funcionamento ou trabalhos de serviço; requer um par revestido de dois condutores torcidos 
de 0,75 mm2 (AWG 18) de cobre cada.

• A ligação a um sistema de aquisição de dados através de sinais digitais; requer um par 
blindado de dois condutores torcidos de 0,75 mm2 (AWG 18) de cobre cada.

• A ligação à terra de proteção/segurança (ligação à terra); requer um fio revestido e no 
mínimo uma área de secção transversal em cobre de 4 mm2 (AWG 11).
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4.6  Cablagem

Recomendamos a utilização de um cabo blindado com pares torcidos para ligar à energia, às 
saídas em série e aos sinais de estado. O visor pode ser utilizado para ligar o terminal de terra.  

Comprimento do cabo da fonte de alimentação vs diâmetro

INFORMAÇÃO!
• A abraçadeira de condutor de proteção ou GND do conector pode ser utilizado para o 

revestimento do cabo.
• O dispositivo eletrónico é protegido contra a ligação a uma fonte de alimentação com a 

polaridade errada.

Figura 4-6: Localização do conector de energia

AVISO!
•   Substitua qualquer bucim não utilizado por um tampão cego Ex-d! 
• A classificação de temperatura de todos os cabos tem de ter uma classificação de 

temperatura de pelo menos 65°C. No caso da temperatura de design do processo exceder 
65°C, os cabos devem ter uma classificação de temperatura de pelo menos tão elevada como 
a temperatura máxima de design do processo.

AVISO!
No que diz respeito ao modelo dos bucins utilizados, o diâmetro exterior do cabo deve 
encontrar-se entre 6,5 e 14 mm. Bucins não utilizados devem ser substituídos pelos tampões 
cegos aprovados Ex d.

Comprimento do cabo entre a fonte de 
alimentação e o medidor de vazão
[m]

Secção transversal de cobre mínima 
requerida

70 2 x 0,5 mm2 (AWG 20)

100 2 x 0,75 mm2 (AWG 18)

200 2 x 1,5 mm2 (AWG 15)

400 2 x 4 mm2 (AWG 11)



4 LIGAÇÕES ELÉCTRICAS 

30 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

4.7  Ligação à terra

Existem dois pontos de ligação aparafusados (uma rosca M5 e uma rosca M4) para ligar um 
condutor de ligação à terra. Podem ser utilizados para ligar a tubagem a montante e a jusante ao 
medidor de vazão (Equipotencial).

Figura 4-7: Localização de conectores de ligação à terra
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5.1  Arranque do conversor de sinal

O aparelho de medição, constituído pelo sensor de medição e conversor de sinal, é fornecido 
pronto a funcionar. Todos os dados operacionais foram definidos na fábrica, de acordo com as 
especificações da sua encomenda.

Quando a alimentação é ligada, é efetuado um auto-teste (Logótipo KROHNE é visível durante o 
teste). Após o auto-teste, o dispositivo começa imediatamente a medir, e os valores atuais são 
apresentados.

É possível comutar entre as duas janelas de valores medidos, a apresentação de tendência e a 
lista com as mensagens de estado, pressionando as teclas ↑ e ↓.

CUIDADO!
A fonte de alimentação utilizada deve ser capaz de fornecer pelo menos 3 A durante o arranque 
do conversor.

Figura 5-1: Exibe no modo de medição (exemplos para 2 ou 3 valores medidos)
x, y e z marcam as unidades dos valores medidos exibidos
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6.1  Elementos de visualização e funcionamento

Figura 6-1: Elementos de apresentação e operacionais (exemplo: indicação de fluxo com 2 valores de medição)

1  Indica uma possível mensagem de estado na lista de estado
2  Campo com o nome do produto, indicação se os parâmetros CT foram bloqueados (símbolo de bloqueio fechado) e o 

número de página que é exibido no visor
3  Indica quando uma tecla tiver sido premida
4  1ª variável medida em grande representação
5  Teclas (ver tabela abaixo quanto ao funcionamento e representação no texto)
6  Interface para o barramento GDC (não presente em todas as versões de conversor de sinal)
7  Sensor de infra-vermelhos (não presente em todas as versões de conversor de sinal)

INFORMAÇÃO!
• O ponto de comutação para 4 teclas óticas está localizado diretamente na zona frontal do 

vidro. Recomenda-se a ativação das teclas em ângulos retos para a frente. Tocar nas teclas a 
partir da zona lateral pode causar uma operação incorreta.

• Após 5 minutos de inatividades, ocorre um retorno automático para o modo de medição. Os 
dados alterados anteriormente não são guardados.
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6.1.1  Visor no modo de medição com 2 ou 3 valores medidos

Tecla Modo medição Modo menu Submenu e modo de 
função

Modo de parâmetro e 
dados

> Mudar do modo medição 
para  modo menu; prima 
a tecla durante 2,5 s

Aceda ao menu de 
apresentação, depois é 
apresentado o 1º 
submenu

Aceda ao submenu ou 
função apresentados

Para valores numéricos, 
mova o cursor (realçado 
a azul) uma posição 
para a direita

^ Reiniciar o visor Regressa ao modo de 
medição, mas pergunta 
se os dados devem ou 
não ser guardados

Prima 1 a 3 vezes, 
regresse para o modo 
de menu, dados 
guardados

Regressar ao submenu 
ou função, dados 
guardados

 o Trocar entre os cinco 
visores: Versão M1, M2, 
G1, S0 e definições 
Modbus.

Seleccionar menu Selecione o submenu ou 
função

Utilize o cursor realçado 
a azul para alterar 
número, unidade, 
configuração e para 
mover o ponto decimal

Esc (> + ↑) - - Voltar ao modo menu 
sem aceitação dos 
dados

Voltar ao submenu ou 
função sem aceitação 
dos dados

Tabela 6-1: Descrição das funcionalidades principais

Figura 6-2: Exemplo de apresentação no modo de medição com 2 ou 3 valores medidos

1  Indica uma possível mensagem de estado na lista de estado
2  Bloqueio, indicando que a programação não é possível
3  Visor real
4  Primeira variável medida em descrição ampla
5  Descrição com 3 valores medidos
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6.2  Descrição geral do menu

Número do 
menu

Descrição

4.1.2 Settings (Definições)Settings (Definições)Settings (Definições)Settings (Definições)

4.1.2.1 Language (Idioma)

4.1.2.2 Default Page (Página predefinida)

4.1.2.3 Bargraph Label (Etiqueta Gráfico de barras)

4.1.3 Measurement Page 1 (Página de medição)Measurement Page 1 (Página de medição)Measurement Page 1 (Página de medição)Measurement Page 1 (Página de medição)

4.1.3.1 Number of lines (Número de linhas)

4.1.3.2 Line Settings 1 (Definições de linha)

4.1.3.3 Line Settings 2 (Definições de linha)

4.1.3.4 Line Settings 3 (Definições de linha)

4.1.4 Measurement Page 2 (Página de medição)Measurement Page 2 (Página de medição)Measurement Page 2 (Página de medição)Measurement Page 2 (Página de medição)

4.1.4.1 Number of lines (Número de linhas)

4.1.4.2 Line Settings 1 (Definições de linha)

4.1.4.3 Line Settings 2 (Definições de linha)

4.1.4.4 Line Settings 3 (Definições de linha)

4.1.5 Graphical Page (Página Gráfica)Graphical Page (Página Gráfica)Graphical Page (Página Gráfica)Graphical Page (Página Gráfica)

4.1.5.1 Show Value (Exibir valor)

4.1.5.2 Graph type (Tipo de gráfico)

4.1.5.3 Minimum (Mínimo)

4.1.5.4 Maximum (Máximo)

4.1.5.5 Time (Hora)

4.1.6 Status Page (Página de estado)Status Page (Página de estado)Status Page (Página de estado)Status Page (Página de estado)

4.1.6.1 Reset Errors (Eliminar erros)
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6.3  Controlo de acesso e selos

Todos os transdutores acústicos e a unidade eletrónica do ALTOSONIC V12 podem ser trocados 
sem necessitar de recalibrar. A única exceção é o quadro que contém todas as definições de 
Transferência de Custódia (CT). Após a calibração inicial do ALTOSONIC V12, todas as definições 
CT são armazenadas dentro do medidor e um interruptor DIP n.º 4 é colocado na posição de 
bloqueio. Os interruptores DIP são subsequentemente selados pelas instalações de calibração, 
garantindo que não podem ser realizadas alterações não autorizadas no medidor de vazão. 
Contacte a KROHNE em caso do quadro com os interruptores DIP selados precisar de ser 
substituído. 

1  Rode a cobertura no sentido horário e remova-a.
2  Puxe os cabos de metal para remover o visor.
3  Remova a cobertura de plástico com uma chave de fendas.
4  Localize o interruptor DIP número 4:

ON (LIGADO) = livre
OFF (DESLIGADO) = bloqueado.

A cobertura dos dispositivos eletrónicos também pode ser selada (opcionalmente).

Figura 6-3: Localização do interruptor DIP para selar

CUIDADO!
A aprovação CT deixa de estar válida se o interruptor DIP número 4 estiver ON (LIGADO)!
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A placa de identificação deve ser selada ao medidor de vazão, como exibido na imagem abaixo. 
Alternativamente, a placa de identificação pode ser soldada ao medidor de vazão ou ser montada 
com rebites, de modo a não ser possível a remoção sem destruir a placa de identificação.

Figura 6-4: Junta opcional para cobertura

INFORMAÇÃO!
A junta da cobertura não é necessária e pode ser quebrada sem influenciar a aprovação CT.

Figura 6-5: Junta para placa de identificação



 FERRAMENTA DE SERVIÇO DO SOFTWARE 7

37

ALTOSONIC V12

www.krohne.com07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

7.1  Introdução

A Ferramenta de configuração e monitorização do medidor de vazão KROHNE é um pacote de 
software para apoiar a aplicação dos medidores de vazão de gás ultrasónicos ALTOSONIC V12. 
Foi concebido para ser utilizado num computador com um sistema operacional Windows e pode 
ser descarregado em www.krohne.com.
Pode:  

• recolher dados de um medidor de vazão
• apresentar dados de um medidor de vazão
• verificar / definir / ajustar os parâmetros utilizados pelo software dentro do medidor de 

vazão.

O software pode ser operado utilizando métodos de comunicação diferentes tais como:

• TCP/IP
• Modbus
• USB

7.2  Instalação do software

Após o software ter sido instalado adequadamente, o menu do Programa Windows irá ter um 
item de Produtos de Transferência de Custódia KROHNE com sub-item da Ferramenta de 
Monitorização e Configuração do Medidor de Vazão KROHNE.

7.3  Iniciar uma sessão

Após o programa ser lançado, irá surgir um visor branco com apenas um número do menu, 
prima os botões na barra de menu no lado superior esquerdo do ecrã do computador.

CUIDADO!
Para assegurar uma operação fiável do medidor de vazão, o acesso é limitado através de 
palavras-passe. Estão disponíveis diferentes níveis de palavras-passe para o staff com os 
conhecimentos e autorização adequados para permitir-lhes executar os trabalhos para os quais 
têm direito.

INFORMAÇÃO!
A sessão é o início de atividade ao estabelecer comunicação (ligação) a um medidor de vazão. 
Uma sessão termina quando o processo de comunicação com o medidor de vazão é terminado 
(desligamento). Durante uma sessão, os dados podem ser recolhidos de um medidor de vazão 
de modo a monitorizar e avaliar o desempenho, os dados recolhidos podem ser armazenados 
como um ficheiro de registo e os parâmetros podem ser ajustados.

Figura 7-1: Arranque de ecrã, parte superior
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O canto inferior esquerdo do ecrã exibe uma barra de estado com alguns campos de informação 
e campos de estado ou indicadores de estado.

O primeiro campo é um campo informacional, reservado para exibir o método de comunicação 
na operação. Sem uma comunicação ativa, o primeiro e segundo campos irão exibir um 
travessão.

Quando a comunicação com um medidor de vazão tiver sido estabelecida, o segundo campo irá 
exibir o endereço deste medidor de vazão, válido para o método de comunicação em operação.

1. Escolha e clique no menu, prima o botão Device (Dispositivo).
Um menu irá abrir-se com as opções Connect (Ligar), Reconnect (Religar) e Disconnect (Des-
ligar).

2. Clique Connect (Ligar) (neste momento, a única opção válida).
Isto irá abrir uma caixa de diálogo solicitando a seleção ou confirmação do método de comuni-
cação que pretende utilizar.

1. Clique em OK para confirmar se pretende selecionar a opção como exibida ou - se não -

Figura 7-2: Arranque de ecrã, parte inferior

Figura 7-3: Ligue o dispositivo

Figura 7-4: Interfaces de comunicação
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2. Clique no botão para baixo para ter outras opções exibidas.
3. Selecione e clique na opção que necessita.
4. Clique em OK para confirmar.

A Ferramenta de Configuração e Monitorização do Medidor de Vazão KROHNE irá enviar uma 
mensagem, solicitando uma resposta de qualquer medidor de vazão que esteja capaz de 
comunicar utilizando o método de comunicação selecionado.

Figura 7-5: Definições para Modbus porta 0
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Quando utilizar TCP/IP (ambiente de rede) irá surgir uma caixa de diálogo listando os medidores 
que respondem. Se são apresentados múltiplos instrumentos na mesma rede, será apresentada 
uma lista.
A outra opção de comunicação é ponto-a-ponto e irá solicitar a definição da hiperligação de 
comunicação.

Uma seta na coluna mais à esquerda na caixa de diálogo marca o medidor de vazão selecionado 
para iniciar uma sessão de comunicação.

Figura 7-6: Definições para Modbus porta 1
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1. Para confirmar a seleção, clique na seta no campo mais à esquerda da linha com o medidor de 
vazão selecionado por defeito.

2. Para selecionar outro medidor de vazão: mova a seta para a linha com o medidor de vazão com 
o qual pretende comunicar, clique no campo mais à esquerda da linha que mostra o medidor 
de vazão. 

3. Confirme a sua escolha ao clicar em OK.

Em caso de não obter resposta de nenhum medidor de vazão ou não obter uma resposta do 
medidor de vazão com o qual pretende comunicar. As razões podem ser: 

• não existe um medidor de vazão ultrasónico operacional, ou
• o medidor de vazão com o qual pretende comunicar não está ligado a uma fonte de 

alimentação, ou
• a linha de comunicação não está ligada corretamente.

Se isto acontecer, pode premir o botão "Rescan" (Reanalisar) após o problema estar resolvido. 
MCST irá agora reenviar a mensagem, solicitando uma resposta de qualquer medidor de vazão 
que seja capaz de comunicar utilizando o método de comunicação selecionado. Se o problema  
tiver sido resolvido corretamente, o medidor de vazão que está à procura estará listado na caixa 
de diálogo.
Agora selecionou um método de comunicação e um medidor de vazão. O método de 
comunicação e endereço do medidor de vazão selecionados irão surgir agora nos respetivos 
campos informacionais na barra de estado na zona inferior do ecrã.

Digite o seu nome e palavra-passe na caixa de diálogo e clique em OK.

Figura 7-7: Selecione o dispositivo

Figura 7-8: Seleção na zona inferior do ecrã
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Padrão: Utilizador: operador / Palavra-passe: operador
ou Utilizador: supervisor / Palavra-passe: supervisor

 O método de comunicação selecionado e o endereço do medidor de vazão irão surgir nos 
respetivos campos informacionais na barra de estado na zona inferior do ecrã.

7.4  Carregar uma configuração de monitorização

Figura 7-9: Caixa de diálogo para iniciar sessão

Figura 7-10: Informações da barra de estado

INFORMAÇÃO!
Existem dois diferentes métodos de obter dados de um medidor de vazão.
• Pedir informação sobre um item de dados específico: se for um parâmetro, o valor atual será 

indicado, este é um valor estático. Se é uma variável, o valor será indicado e atualizado a cada 
2 segundos.

• Define uma seleção de dados que o medidor de vazão irá enviar como um pacote e atualizar a 
uma taxa específica. Deste modo, o processo de recolha de dados é personalizado para 
recolher apenas aquelas variáveis ou elementos de dados que um indivíduo realmente 
precisa ou quer monitorizado e/ou registado (visto que o medidor de vazão produz uma 
grande quantidade de dados, não será possível recolher e atualizar todas as variáveis num 
curto intervalo de tempo).

A opção "Configurar" está disponível para personalizar a seleção de dados a serem enviados do 
medidor de vazão a uma taxa de atualização específica. Esta opção é utilizada para definir os 
dados que irão ser recolhidos do medidor de vazão: este conjunto de dados estará disponível 
para ser exibido em simultâneo. A especificação de tal conjunto de dados é armazenado num 
ficheiro de configuração de monitorização, um ficheiro com uma extensão ".mon". Um ficheiro 
de configuração de monitorização pode ser encontrado num pacote de instalação do software. 
Uma vez a configuração de monitorização carregada, o processo de monitorização pode ser 
iniciado e interrompido.



 FERRAMENTA DE SERVIÇO DO SOFTWARE 7

43

ALTOSONIC V12

www.krohne.com07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

Para carregar uma configuração de monitorização:

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique no botão “File" (Ficheiro) para abrir o menu Ficheiro.

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Selecione a opção “Open Monitoring Configuration" (Abrir Configuração de 
Monitorização).

Uma janela de procura irá aparecer.

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Selecione um ficheiro de configuração de monitorização e clique “Open" (Abrir).

Figura 7-11: Menu de ficheiro

Figura 7-12: Abrir configuração de monitorização

INFORMAÇÃO!
Pode criar e guardar uma ou mais configurações de monitorização suas, de acordo com as suas 
preferências. Mais tarde será explicado como pode fazer isto.
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Como ponto de partida pode selecionar o ficheiro de configuração de monitorização predefinido.
Irá surgir uma caixa de diálogo a perguntar se pretende iniciar a função de monitorização agora:

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Clique “Yes" (Sim) para iniciar a função de monitorização.

O campo de estado de monitorização atualiza de "Mon.OFF" para "Mon.ON", e passa de amarelo 
a verde.

Alternativamente, pode configurar o software para encontrar automaticamente um ficheiro de 
configuração de monitorização e começar a monitorizar imediatamente após o programa estar 
lançado.

Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: Clique no botão “Tools" (Ferramentas) para abrir o menu Ferramentas.

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: Clique “Settings" (Definições). Uma janela “Settings" (Definições) com 4 folhas com 
separadores será aberta.

Figura 7-13: Campo de estado verde

Figura 7-14: Menu Ferramentas
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Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: Na folha ”Auto start" (Início automático) selecione a caixa “Start monitoring after 
connecting" (Iniciar monitorização após ligar).

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Pode:

• clicar no botão "Use current configuration" (Utilizar configuração atual), ou
• clicar "Browse" (Procurar) para abrir outra janela. Esta é uma janela de procura idêntica 

como a utilizada anteriormente para encontrar o ficheiro de configuração de monitorização. 
Selecione o ficheiro que pretende utilizar para iniciar a monitorização da próxima vez que 
ligar a um medidor de vazão.

Passo 9:Passo 9:Passo 9:Passo 9: Clique “OK” para confirmar as definições.

Da próxima vez que lançar o programa, os passos 1...4 serão saltados.

7.5  Alterar e guardar uma configuração de monitorização

7.5.1  Criar uma configuração de monitorização

Quando abre a Ferramenta de Monitorização e Configuração do Medidor de vazão KROHNE, as 
definições predefinidas são que um ficheiro de monitorização predefinido é carregado e uma 
vista de utilizador predefinida é ativada. A Ferramenta de Configuração e Monitorização do 
Medidor de vazão KROHNE também irá iniciar sessão diretamente. Todas estas características 
irão ser discutidas nos parágrafos seguintes. Se devido a razões imprevistas as definições de 
arranque predefinidas não funcionarem, são discutidos diferentes passos nos parágrafos 
seguintes para ativar a monitorização, a vista de utilizador e o início de sessão.

De modo a modificar a seleção de dados disponíveis para monitorização altere a configuração de 
monitorização.

Figura 7-15: Definições
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Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique no botão “Monitoring" (Monitorização) para abrir o monitoring menu (menu de 
monitorização).

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Clique na opção “Configure…” (Configurar…).

Em caso de uma sessão de monitorização estar ativa irá surgir a caixa de mensagem, como 
abaixo.

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Clique “Yes" (Sim) para parar a atividade de monitorização. 

Surge o diálogo de Configuração de Monitorização:

Figura 7-16: Menu Monitorização

Figura 7-17: Aviso para a sessão em execução

INFORMAÇÃO!
Note que o instrumento em si não irá parar de medir! Apenas a apresentação dos resultados de 
medição será interrompida.
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Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Clique “Edit List" (Editar Lista) . Surge o diálogo do Editor de Lista de Monitorização:

Podem ser acrescentadas variáveis à lista de valores a serem recolhidos do medidor de vazão e 
tornadas disponíveis para apresentação:

Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: Abra a estrutura em árvore no painel à esquerda, e selecione o nome da variável a ser 
acrescentada à lista.

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: Clique no botão a apontar para a direita no painel central. O item irá agora aparecer na 
lista no painel à direita.

Figura 7-18: Configuração de monitorização

Figura 7-19: Lista de monitorização
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As variáveis semelhantes podem ser eliminadas da lista de valores a serem recolhidos do 
medidor de vazão, estes valores não continuarão disponíveis para monitorizar/registar.

Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: No painel à direita, clique na caixa à esquerda do nome/descrição da variável a ser 
eliminada, o ponteiro mover-se-á agora para esta linha. Isto também irá ativar o botão no painel 
central com a seta a apontar para a esquerda.

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Clique neste botão para remover o item selecionado da lista.

Passo 9:Passo 9:Passo 9:Passo 9: Clique no botão no painel central com a seta dupla à esquerda para limpar a lista por 
completo.

Passo 10:Passo 10:Passo 10:Passo 10: Clique no botão “Close" (Fechar) no painel central para terminar esta parte: o ecrã de 
editor de lista de monitorização irá desaparecer, retorna à "Monitoring Configuration Window" 
(Janela de Configuração de Monitorização).

Pode ajustar a taxa, na qual os dados selecionados serão enviados e atualizados: 

Passo 11:Passo 11:Passo 11:Passo 11: Clique na seta "para baixo" à esquerda de “Intervalo em seg.”

Passo 12:Passo 12:Passo 12:Passo 12: Clique na taxa de acordo com a sua preferência.

Passo 13:Passo 13:Passo 13:Passo 13: Clique no botão “Close" (Fechar) no canto inferior direito desta janela para terminar 
esta parte. Uma caixa de diálogo irá perguntar se pretende (re)iniciar o processo de 
monitorização.

Passo 14:Passo 14:Passo 14:Passo 14: Clique “Yes" (Sim) para retomar o processo de monitorização.

Figura 7-20: Configuração de monitorização

Figura 7-21: Reiniciar monitorização
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7.5.2  Guardar uma configuração de monitorização com um novo nome

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique no botão "File" (Ficheiro) para abrir o menu Ficheiro.

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Clique no item de menu “Save Monitoring Configuration As.." (Guardar a Configuração 
de monitorização como..).

INFORMAÇÃO!

• Se pretende guardar a configuração de monitorização modificada e a configuração de 
monitorização que utilizou como um ponto de partida, precisará guardar agora a 
configuração modificada (com um novo nome único).

• Se não guardar a configuração modificada agora, o programa irá pedir-lhe no momento que 
fechar o programa, no entanto, nesse momento terá apenas duas opções: pode guardar a 
configuração utilizada como um ponto de partida (perdendo as suas modificações) ou pode 
guardar a configuração modificada, isto substituirá a configuração inicial (e a configuração 
inicial será perdida).

Figura 7-22: Menu de ficheiro

Figura 7-23: Guardar configuração de monitorização
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Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Digite o novo nome na caixa “Filename" (Nome do ficheiro). 

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Clique "Save" (Guardar).

A sua nova configuração de monitorização está agora guardada com o seu novo nome.

7.5.3  Guardar uma configuração de monitorização com o seu nome atual

Pode guardar uma versão atualizada da sua configuração de monitorização a qualquer 
momento:

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique no botão "File" (Ficheiro) para abrir o menu Ficheiro.

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Clique em “Save Monitoring Configuration" (Guardar Configuração de Monitorização).

O ficheiro de configuração de monitorização utilizado como ponto de partida será agora 
substituído pela configuração de monitorização modificada.

7.6  Criar uma configuração de monitorização

Tem de utilizar a opção "“New Monitoring Configuration…” (Nova Configuração de 
Monitorização...) no menu File (Ficheiro) para criar um ficheiro de configuração de 
monitorização. 

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique no botão de menu “File" (Ficheiro).

Figura 7-24: Menu de ficheiro

CUIDADO!
Se não tem nenhum ficheiro de configuração de monitorização disponível para começar, ou se 
ainda não abriu um ficheiro de configuração de monitorização, a opção "Configure…” 
(Configurar...) no menu "Monitoring" (Monitorização) não está disponível.
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Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Clique na opção “New Monitoring Configuration..." (Nova Configuração de 
Monitorização…).

Pode utilizar isto mesmo se já tiver uma configuração de monitorização aberta e a executar. 
Neste caso, pode solicitar para parar a sessão de monitorização em execução.

Clique "Yes" (Sim)Click “Yes”..

Agora surge o ecrã de Configuração de Monitorização:

Figura 7-25: Menu de ficheiro

Figura 7-26: Aviso para a sessão em execução



7 FERRAMENTA DE SERVIÇO DO SOFTWARE 

52 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Clique em “Edit List" (Editar Lista). 

A janela Monitoring List Editor (Editor de Lista de Monitorização) vazia irá surgir.

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Abra a árvore no painel à esquerda da janela, selecione os itens de dados que pretende 
monitorizar e adicione-os à lista deste painel à direita da janela, ao premir no botão ">".

Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: Quanto terminar, clique em "Close" (Fechar) na janela "Monitoring List Editor" (Editor 
de Lista de Monitorização).

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: Defina ou ajuste a "Fetch Rate" (Taxa de obtenção) ao valor como solicitado.

Figura 7-27: Configuração de monitorização

Figura 7-28: Editor de lista de monitorização
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Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: Clique em “Close" (Fechar) na janela “Monitoring Configuration" (Configuração de 
monitorização).

A janela "Monitoring" (Monitorização) aparece novamente:

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Clique “Yes" (Sim) para iniciar o processo de monitorização.

Armazene a nova configuração de monitorização utilizando a opção "Save…” (Guardar...) no 
menu Ficheiro como descrito anteriormente. Atribua um nome à configuração de monitorização: 
irá surgir o ecrã "Save Monitoring Configuration" (Guardar Configuração de Monitorização).

Se criar uma nova configuração de monitorização enquanto uma configuração de monitorização 
existente está aberta: no momento que sair do programa, é-lhe perguntado para substituir a 
configuração inicial, ou pode decidir não o fazer (se pretender manter os dois, tem de utilizar a 
opção "Save as…” (Guardar como...) antes de sair do programa).

7.7  Dados de visualização

A forma mais fácil de visualizar dados é abrir um menu de User Views (Vistas de Utilizador) 
predefinido.

Figura 7-29: Iniciar monitorização?

Figura 7-30: Menu View (Vista)
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1. Clique no botão View (Vista) na barra de menu para abrir o menu View (Vista).
2. Clique na opção User Views (Vistas de Utilizador) para abrir a janela de User Views (Vistas de 

Utilizador).
Esta janela pode conter múltiplas folhas ou separadores. Cada separador representa uma fo-
lha a exibir uma seleção de dados, em formato numérico ou gráfico (ou ambos).
Podem ser apresentadas mais folhas permitindo apresentar diferentes conjuntos de dados ou 
para apresentar dados em diferentes formatos. Uma folha particular é identificada através do 
seu nome conforme é exibido neste separador.

3. Na janela User Views (Vistas de Utilizador), qualquer folha pode ser selecionada ao clicar no 
seu separador associado.

4. Outras janelas podem ser selecionadas para serem visualizadas utilizando o menu View (Vista).

7.7.1  Dados não formatados

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique no botão "View" (Vista) na barra de menu para abrir o "View menu" (Menu Vista).

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Clique “Monitoring Data (unformatted)…” (Dados de Monitorização (não formatados)…).

Uma janela de informação, como abaixo, irá aparecer como uma lista de deslocamento.

Os dados exibidos são os dados a ser recolhidos atualmente do medidor de vazão: apenas 
valores de variáveis, como definido no ficheiro de configuração de monitorização.

Figura 7-31: Dados não formatados
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7.8  Personalizar o modo como os dados são apresentados

Os dados apresentados nas "User Views" (Vistas de Utilizador) podem ser configurados 
conforme as suas necessidades específicas ou preferências. Isto aplica-se à seleção de dados e 
ao modo que os dados são apresentados: no formato numérico ou como um gráfico.

7.8.1  Definir separadores na janela de vista de utilizador

A janela "User Views" (Vistas de utilizador) tem dois botões no seu canto inferior direito: "Add 
Tab" (Adicionar separador) e "Remove Tab" (Remover separador).

Remover um separadorRemover um separadorRemover um separadorRemover um separador

Utilize o botão "Remove Tab" (Remover separador) para remover uma folha existente na janela 
"User Views" (Vistas de utilizador). No caso da janela "User Views" (Vistas de utilizador) ter 
várias folhas, a folha atualmente aberta será eliminada.

Se pretende manter tanto o ajuste com o qual arrancou como a versão modificada, guarde a 
nova versão com um novo nome antes de fechar o programa. Utilize o comando "Save 
Monitoring Configuration As..” (Guardar Configuração de Monitorização Como...) (no menu 
Ficheiro). Este comando também armazena o ajuste das folhas de informação existentes nas 
"User Views" (Vistas de utilizador).

Adicionar / criar um separadorAdicionar / criar um separadorAdicionar / criar um separadorAdicionar / criar um separador

Ao utilizar o botão "Add Tab" (Adicionar separador) pode adicionar uma nova folha (vazia) na 
janela "User Views" (Vistas de utilizador) e criar uma folha com as suas próprias preferências.

Uma folha pode ser ajustada como um painel único, ou dividida em duas secções, organizadas 
como um painel superior e um painel inferior. Cada painel pode ser utilizado para exibir dados 
como um gráfico ou como valores numéricos exibidos em células organizadas numa grelha.

INFORMAÇÃO!
Apenas dados que são realmente recolhidos do medidor de vazão (conforme a definição na 
Configuração de monitorização), estão disponíveis para ser exibidos. Um item de dados não 
incluído na "Fetch list" (Lista de obtenção) não estará disponível para ser exibido. Tem de utilizar 
a opção "Configure" (Configurar) no menu "Monitoring" (Monitorização) para adicionar à "Fetch 
list" (Lista de obtenção) qualquer item de dados que pretenda ver na ordem para torná-lo 
disponível para apresentação. 

INFORMAÇÃO!
 caso efetue uma alteração, será relembrado de que alterou o ficheiro de configuração de 
monitorização quando fechar MCST. Se aceitar que o ficheiro de configuração modificado seja 
guardado, não poderá recuperar a folha eliminada a próxima vez que iniciar MCST.

INFORMAÇÃO!
O formato do modo como os dados são apresentados num painel é armazenado num ficheiro 
com a extensão ".grdx" (para dados apresentados como valores numéricos), ",trdx" (para dados 
apresentados como um gráfico, valores exibidos como uma tendência num eixo temporal) ou 
".xygx" (para dados apresentados como gráfico de uma variável como uma função de outra 
variável).
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O nome do ficheiro definindo o formato da apresentação num painel específico pode ser lido no 
seu canto superior esquerdo.

Para adicionar/criar um novo separador:

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique no botão “Add Tab" (Adicionar Separador).

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: O diálogo “Add Tab" (Adicionar Separador) surge solicitando-lhe que introduza um 
nome para a folha e para definir o formato dos dados (gráfico ou numérico) para ser utilizado 
num painel superior e o painel inferior (no caso de ser definido apenas um painel, a folha terá 
apenas um painel).

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Digite um nome para a nova folha na caixa "Tab Name" (Nome do separador).

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Abra a lista de seleção para o tipo de painel que pretende utilizar: clique na seta para 
baixo à direita da caixa “Type" (Tipo) na secção "Upper Panel" (Painel Superior).

CUIDADO!
Os ficheiros utilizados para os separadores "User Views" (Vistas de utilizador) predefinidos 
podem ser reutilizados. Esta é a forma mais fácil de criar as suas próprias "sheets" (folhas) ou 
"tabs" (separadores): fazer combinações das grelhas predefinidas e/ou gráficos de acordo com a 
sua preferência.
No caso de utilizar um formato - predefinido - existente (mesmo se apareceu antes como um 
enchimento de formato apenas metade de um painel superior ou inferior) para preencher uma 
folha ou separador com apenas um painel, expanderá automaticamente para preencher todo o 
painel.

Figura 7-32: Adicionar separador



 FERRAMENTA DE SERVIÇO DO SOFTWARE 7

57

ALTOSONIC V12

www.krohne.com07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: Clique em “Grid" (Grelha), “Trend" (Tendência) ou “X-Y Graph" (Gráfico X-Y) conforme a 
sua escolha e depois clique “OK”.

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: Clique na seta “para baixo” à direita da caixa do ficheiro de configuração.

Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: Uma lista de formatos de apresentação disponível ficará visível. Clique no ficheiro da 
sua escolha.

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Se desejado, selecione um formato e um ficheiro de definição para o segundo painel.

Passo 9:Passo 9:Passo 9:Passo 9: Clique no botão “OK”.
Agora a nova folha irá aparecer com um ou dois painéis como escolheu.

7.8.2  Criar uma nova definição de grelha

De modo a definir uma "grid" (grelha) para apresentação de dados no formato numérico 
conforme as suas próprias preferências:

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique “Add Tab” (Adicionar Separador).

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Digite um nome para o novo separador.

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Selecione “Grid" (Grelha).
Nota: Deixe o campo "Configuration File" (Ficheiro de Configuração) vazio.

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Clique em “OK”.
Inicialmente irá surgir um novo separador definido como uma grelha como uma área cinzenta. 

Figura 7-33: Adicionar separador

INFORMAÇÃO!
Uma vez que adicionou um novo separador, ser-lhe-á relembrado que alterou o ficheiro de 
configuração de monitorização quando MCST é fechado (desligar). Se aceitar que o ficheiro de 
configuração modificado seja guardado, não poderá recuperar a configuração de monitorização 
com a qual começou.
Se pretende manter o ajuste com o qual começou e a versão modificada, tem de guardar a nova 
versão com um novo nome antes de fechar o programa. Utilize o comando "Save Monitoring 
Configuration As..” (Guardar Configuração de Monitorização como...) (no menu Ficheiro). Este 
comando também armazena o ajuste de folhas de informação existente nas "User Views" (Vistas 
de utilizador).
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Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: De modo a ter uma grelha exibida visível, o tamanho da grelha (número de células) tem 
de ser definido. Irá ser aberto um menu ao clicar com o botão direito do rato, clique na opção 
“Add Column(s)” (Adicionar Coluna(s)):

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: Introduza o número de colunas na caixa de diálogo que surge e clique em OK.

Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: Clique novamente na área cinzenta com o botão direito do rato para abrir o menu de 
contexto, e clique na opção “Add Row(s)” (Adicionar linha(s)).

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Digite o número de linhas na caixa de diálogo que surge e clique em OK.

Figura 7-34: Adicionar colunas

Figura 7-35: Adicionar colunas

Figura 7-36: Adicionar linhas
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O tamanho da grelha está agora definido, no entanto pode ser ajustado a qualquer momento 
adicionando colunas ou linhas.

Para definir a informação a ser exibida por uma célula específica:Para definir a informação a ser exibida por uma célula específica:Para definir a informação a ser exibida por uma célula específica:Para definir a informação a ser exibida por uma célula específica:

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Posicione o cursor na célula a ser definida. 

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Clique na célula desejada com um clique no botão esquerdo do rato.

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Abra o menu com um clique no botão direito do rato.

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Clique em “Cell Content…” (Conteúdo de célula…).
Na caixa de diálogo que surge, para o campo “Cell Content Type” (Tipo de conteúdo de célula).

Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: Clique “down) (para baixo) para abrir a lista de valor para exibir as opções:
"“Empty” (Vazio) / "User Text” (Texto de Utilizador) / "Process Value Property” (Propriedade de 
Valor do Processo).

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: Clique em “Process Value Property” (Propriedade do Valor do Processo).

Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: Para o campo “Process Variable” (Variável do Processo) abra a lista de variáveis.

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Clique na variável a ser exibida.

Passo 9:Passo 9:Passo 9:Passo 9: Para o campo “Subitem” abra a lista de variáveis.
Subitem é o índice de matriz para uma variável definida como uma matriz.

Passo 10:Passo 10:Passo 10:Passo 10: Clique no índice do elemento de matriz a ser exibido.

Figura 7-37: Adicionar linhas

INFORMAÇÃO!
Não se esqueça do próximo passo! Se saltar a seleção da célula e continuar os passos 
seguintes, pode editar o conteúdo ou formatar uma célula que não pretende alterar.

INFORMAÇÃO!
Passos 6...8Passos 6...8Passos 6...8Passos 6...8 podem ser executados de duas formas. Após o "Passo 13" encontra uma forma 
alternativa.
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Passo 11:Passo 11:Passo 11:Passo 11: Para a caixa referenciada como "Property" (Propriedade), abra a lista para exibir as 
propriedades que podem ser selecionadas:
Label (Etiqueta) / Fieldname (Nome de campo) / Name (Nome) / Full path (Caminho completo) / 
Parent name (Nome de item principal) / Full parent path (Caminho de item principal completo) / 
Actual value (Valor real) / Average value (Valor médio) / Minimum value (Valor mínimo) / 
Maximum value (Valor máximo) / Unit (Unidade) / Status (Estado).

Passo 12:Passo 12:Passo 12:Passo 12: Clique na propriedade a ser exibida.

Passo 13:Passo 13:Passo 13:Passo 13: Clique em ”OK”.

Forma alternativa para passos 6...8:Forma alternativa para passos 6...8:Forma alternativa para passos 6...8:Forma alternativa para passos 6...8:

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: Clique “User text" (Texto de Utilizador).

Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: Digite a próxima cadeia de texto a ser exibida na célula no campo “User text" (Texto do 
utilizador).

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Clique em ”OK”.

Para ajustar a aparência de uma célula e o seu contéudo:Para ajustar a aparência de uma célula e o seu contéudo:Para ajustar a aparência de uma célula e o seu contéudo:Para ajustar a aparência de uma célula e o seu contéudo:

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Posicione o cursor na célula a ser definida. 

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Clique nesta célula com um clique no botão esquerdo do rato.

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Abra o menu com um clique no botão direito do rato.

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Clique nas “Cell Properties…” (Propriedades de Célula…).

Continue a especificar o conteúdo de qualquer célula conforme desejar.

Clique com o botão direito do rato na área do painel com a nova grelha para abrir o menu.
Clique "Save..." (Guardar...) ou "Save as..." (Guardar como...) para abrir uma caixa de diálogo 
para introduzir um nome para a definição de grelha que acabou de criar. 
Clique no botão "Save" (Guardar) para terminar. 

INFORMAÇÃO!
Uma vez que adicionou um separador com uma nova definição de grelha, ser-lhe-á relembrado 
que alterou o ficheiro de configuração de monitorização quando MCST é fechado (desligado). Se 
aceitar que o ficheiro de configuração modificado seja guardado, não será capaz de recuperar a 
configuração de monitorização com a qual começou.
Se pretende manter tanto o ajuste com o qual começou e a versão modificada, tem de guardar a 
nova versão com um novo nome antes de fechar o programa. Utilize o comando "Save 
Monitoring Configuration As..” (Guardar Configuração de Monitorização Como...) (no menu 
Ficheiro). Este comando também armazena o ajuste das folhas de informação nas "User Views" 
(Vistas de utilizador). 
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7.8.3  Criar uma nova apresentação gráfica

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique “Add Tab” (Adicionar Separador).

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Digite um nome para o novo separador.

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Na caixa "Type" (Tipo) clique na opção "Trend" (Tendência).
Nota: Deixe o campo "Configuration File" (Ficheiro de Configuração) vazio.

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Clique em “OK”.
Surge um ecrã gráfico vazio.

Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: Clique no botão “Configure" (Configurar).
Irá abrir uma janela para definir as configurações da apresentação gráfica.

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Defina o número de variáveis que pretende que sejam exibidas (cada variável 
selecionada para ser exibida é chamada de “ profile" (perfil).

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Defina o número de eixos Y que precisará para representar os valores de variáveis 
(perfis) que pretende que sejam exibidos. Este número não pode ser maior do que o número de 
perfis.

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: Defina quantas pilhas necessita. Uma pilha é uma área de gráfico com os seus próprios 
eixos X e Y. A altura da área na janela do gráfico será dividida em secções, cada secção 
acomodará uma “Stack" (Pilha). O número de pilhas não pode ser maior do que o número de 
eixos Y.

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Defina o número de escalas Y que precisará na primeira pilha (superior).

Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: Introduza este número no separador Pilhas Y / Pilha Y 0.
Faça o mesmo para qualquer "stack" (pilha) subsequente.

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: No separador “Profile – Process Value Mapping" (Perfil - Mapeamento do Valor do 
Processo) especifique o valor do processo para ser representado por cada perfil.

Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: No separador “Profiles" (Perfis) defina o eixo a ser utilizado para exibir o valor de cada 
perfil.

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Ajuste as cores e estilos de Iinha/marcador conforme o seu gosto.

Passo 9:Passo 9:Passo 9:Passo 9: Clique em “OK” .

Passo 10:Passo 10:Passo 10:Passo 10: Clique “Save as" (Guardar como).
Introduza um nome para a apresentação gráfica que acabou de criar.

Passo 11:Passo 11:Passo 11:Passo 11: Clique “Save" (Guardar).

INFORMAÇÃO!
Vai para além do objetivo deste manual dar instruções detalhadas sobre como definir a 
apresentação gráfica. No entanto, será capaz de encontrar o seu próprio caminho utilizando a 
breve descrição dos próximos passos:
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7.9  Criar relatórios

A ferramenta de serviço foi desenvolvida também para permitir-lhe criar registos relativamente 
ao estado do medidor de vazão ultrasónico e a forma do medidor funcionar. Os registos podem 
ser relatórios impressos ou podem ser exportados e guardados como ficheiros de dados num 
meio de armazenamento.

Os registos podem ser criados tendo em conta:

• os valores dos parâmetros efetivos como apresentado no medidor de vazão, governando o 
desempenho e a funcionalidade do medidor de vazão.

• os valores do processo como observado num instante específico
• o mapeamento do endereço Modbus relativamente aos parâmetros e valores do processo 

que podem ser obtidos do medidor de vazão ao utilizar o endereçamento do registo Modbus
• os direitos e/ou restrições relativamente ao acesso ao medidor de vazão ultrasónico e à 

funcionalidade desta ferramenta de serviço, uma vez que está disponível para um utilizador 
de uma categoria específica (tal como operador, supervisor, calibrador, técnico de serviço ou 
engenheiro de apoio autorizado pela fábrica). 

Para obter um relatório:

Clique em "Tools" (Ferramentas) para abrir o menu Tools (Ferramentas).
Clique "Reporting" (Relatório) para abrir o submenu Reporting (Relatório).

7.9.1  Relatório relacionado com definições de parâmetros

Clique "Parameters" (Parâmetros) para abrir uma janela na qual todos os parâmetros estão 
listados. 

Figura 7-38: Tools > Reporting menu (Ferramentas > Menu Relatórios)
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Utilize a barra de deslocamento no lado direito da janela para deslocar-se pela lista e a barra de 
deslocamento na zona inferior para exibir as colunas nas quais está interessado.

Criar um relatório formatadoCriar um relatório formatadoCriar um relatório formatadoCriar um relatório formatado

Aceda a "Reports & Exports > Reports > Standard parameter report" (Relatórios & Exportações 
> Relatórios > Relatório de parâmetro padrão).

Uma pré-visualização formatada do Relatório de Parâmetro Padrão será exibida:

Figura 7-39: Parâmetros

Figura 7-40: Relatório de parâmetro
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Uma vez que este relatório irá ocupar várias páginas, pode utilizar os botões no topo do ecrã 
para selecionar uma página em particular.

O pequeno painel no lado esquerdo lista - como uma estrutura de árvore - todos os itens 
incluídos no relatório. Pode utilizar a barra de deslocamento à direita do pequeno painel para 
posicionar imediatamente a página de relatório onde este parâmetro é impresso na frente no 
painel à direita. Pode clicar no ícone "árvore" realçado para remover este painel "árvore", clique 
novamente para deixá-lo reaparecer.

Imprimir um relatório formatadoImprimir um relatório formatadoImprimir um relatório formatadoImprimir um relatório formatado

Clique no botão com o ícone de impressora na zona superior esquerda da janela para obter uma 
cópia impressa do relatório.

Figura 7-41: Pré-visualização de relatório

Figura 7-42: Pré-visualização de relatório
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Exportar um relatório formatadoExportar um relatório formatadoExportar um relatório formatadoExportar um relatório formatado

Abra o menu Report Preview’s Export (Exportar Pré-visualização do Relatório):

Selecione o formato da aplicação do relatório exportado: Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel 
(.xls), ou Microsoft Word (.doc). Utilize o diálogo seletor de ficheiro para selecionar a localização 
e o nome do ficheiro para exportação.

Criar um ficheiro listando os parâmetros em formato CSVCriar um ficheiro listando os parâmetros em formato CSVCriar um ficheiro listando os parâmetros em formato CSVCriar um ficheiro listando os parâmetros em formato CSV

Clique em "Tools" (Ferramentas) para abrir o menu Tools (Ferramentas).

Clique "Reporting" (Relatório) para abrir o submenu Reporting (Relatório).

Clique "Parameters" (Parâmetros) para abrir uma janela na qual todos os parâmetros estão 
listados.

Clique "Reports and Exports” (Relatórios e Exportações), de seguida "Export to CSV…” (Exportar 
para CSV...).

Uma janela abre-se o que lhe permite fazer uma seleção dos atributos a serem listados para 
cada parâmetro.
Selecione os itens que pretende incluir no ficheiro exportado.

Figura 7-43: Pré-visualização de relatório

Figura 7-44: Descrição geral de parâmetros
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Clique no botão "Export" (Exportar).
Na caixa de diálogo de saída que surge:
Especifique a localização onde pretende armazenar o ficheiro.
Digite um nome de ficheiro único para o documento.
Clique no botão "Save" (Guardar).

Guardar um ficheiro de parâmetro no formato .XMLGuardar um ficheiro de parâmetro no formato .XMLGuardar um ficheiro de parâmetro no formato .XMLGuardar um ficheiro de parâmetro no formato .XML

Guardar e armazenar o ficheiro de parâmetro como em formato .XML é uma propriedade 
importante. Em caso de acontecer inesperadamente um problema, pode precisar do ficheiro 
neste formato para recarregar os parâmetros no processador do medidor de vazão de gás 
ultrasónico, por exemplo, após substituir a unidade eletrónica.
De modo a armazenar a lista de parâmetros em formato .XML:

• Clique em Tools (Ferramentas) para abrir o menu Tools (Ferramentas).
• Clique em Reporting (Relatório) para abrir o submenu Reporting (Relatório).
• Clique em Parameters (Parâmetros) para abrir uma janela na qual todos os parâmetros são 

listados.
• Clique em Reports (Relatórios) e Exports (Exportações).
• Clique em Export to XML (Exportar para XML).
• Na janela que aparece, clique em Export (Exportar) para confirmar.
• Na caixa de dialógo de saída que surge: especifique a localização onde pretende armazenar o 

ficheiro.
• Digite um nome de ficheiro único para o documento.
• Clique no botão Save (Guardar).

Figura 7-45: Exportar descrição geral de parâmetros
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7.9.2  Relatório relacionado com valores do processo

Para as funções de relatório relacionadas com os valores reais de processo, as mesmas 
características e procedimentos são aplicáveis como válidos para os parâmetros.

7.9.3  Relatório relacionado para parâmetros de calibração

Os parâmetros de calibração é um sub-ajuste de toda a coleção de parâmetros. Os parâmetros 
de calibração são os que irão afetar o valor dos resultados de medição. Não modifique estes 
parâmetros após o medidor de vazão ter sido calibrado.

Para as funções de relatório relacionadas com os parâmetros de calibração, as mesmas 
características e procedimentos são aplicáveis como válidos para os parâmetros.

7.9.4  Relatório relacionado com privilégios

Para as funções de relatório relacionadas com os privilégios, as mesmas características e 
procedimentos são aplicáveis como válidos para os parâmetros.

7.10  Dados de registo do medidor de vazão

Após ligar a um medidor de vazão, o ficheiro de configuração de monitorização predefinido 
incluido no pacote de software "Início rápido" irá iniciar o processo de registo automaticamente. 
Um conjunto de dados predefinidos será recolhido do medidor de vazão e armazenado como um 
ficheiro no disco.
Um campo na barra de estado na zona inferior do ecrã irá exibir um campo mostrando "Log.ON" 
com uma cor de fundo verde.

No mesmo campo, o nome do ficheiro do disco, onde os dados são armazenados, são exibidos 
entre parênteses retos.

Quando abre o menu "Monitoring" (Monitorização), irá observar também uma marca de 
verificação à esquerda da opção "Logging" (Registar) quando os dados estão realmente a ser 
registados.

Figura 7-46: Menu Monitorização
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Para parar ou interromper o processo de registo:Para parar ou interromper o processo de registo:Para parar ou interromper o processo de registo:Para parar ou interromper o processo de registo:

Clique na opção "Registar".
A marca de verificação irá agora desaparecer, o campo na barra de estado na zona inferior do 
ecrã tornar-se-á amarelo e exibir "Log.OFF":

Para reiniciar o processo de registo:Para reiniciar o processo de registo:Para reiniciar o processo de registo:Para reiniciar o processo de registo:

Abrir o menu "Monitoring" (Monitorização).
Clique "Logging" (Registar).
A marca de verificação irá reaparecer e o campo de estado irá exibir "Log.ON" e tornar-se 
novamente verde.
Os dados registados serão armazenados num ficheiro para cada dia (desde que seja o mesmo 
medidor de vazão).
O software irá atribuir automaticamente um nome ao ficheiro onde os dados registados serão 
armazenados, a data será parte do nome do ficheiro.
Quando o processo de registo é reiniciado - após ter sido interrompido - os novos dados serão 
anexados ao mesmo ficheiro como utilizado antes (assumindo que isto irá acontecer no mesmo 
dia).
Quando começa um novo dia será criado um novo ficheiro de registo mesmo quando um 
processo de registo é executado.
Dados registados serão armazenados num ficheiro com formato ".CSV".
Por defeito, o ficheiro será armazenado na pasta:
C:\KrohneData\Logging\MeterModel\Meters\MeterSerialNumber

Algumas das ações acima ou a forma como a ferramenta de serviço funciona depende das 
definições específicas. A forma como as definições podem influenciar a forma da ferramenta de 
serviço funcionar é explicada no próximo capítulo.

7.11  Personalizar o processo de registo de dados

Uma vez que o medidor de vazão produz uma grande quantidade de dados, não é possível 
recolher todos os dados a uma taxa elevada. Armazenar esta quantidade de dados iria criar 
ficheiros de registo de tamanhos pouco práticos.

Decida quais os elementos de dados têm de ser recolhidos e armazenados.

Já foi efetuada uma primeira seleção ao definir o conjunto de dados selecionado para o processo 
de monitorização. O conjunto de dados a serem guardados num ficheiro de registo no disco deve 
ser o mesmo do selecionado para a monitorização ou um subconjunto do mesmo. 

Outro modo de reduzir a quantidade é implementando através de uma definição "Log Rate" 
(Taxa de Registo). Esta é a mesma que a "Fetch Rate" (Taxa de Obtenção) (valor de parâmetro 
igual a 1) ou é uma fração da "Fetch Rate" (Taxa de Obtenção) (valor de parâmetro inteiro 2..10). 

Figura 7-47: Cor amarela de Log.OFF
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Definir Definir Definir Definir “Log Rate" (Taxa de Registo)Log Rate" (Taxa de Registo)Log Rate" (Taxa de Registo)Log Rate" (Taxa de Registo)

Clique em "Monitoring" (Monitorizar) para abrir o menu "Monitoring (Monitorização).

Clique "Configure…” (Configurar...)para abrir a janela Monitoring Configuration  (Configuração 
de Monitorização).

Clique na seta para baixo à direita da caixa de taxa de registo.
Selecione um valor.

Exemplo (como exibido abaixo): Quando a "Fetch Rate" (Taxa de Obtenção) é igual a 2, o conjunto 
de dados recolhidos do medidor de vazão é atualizado a cada 2 segundos. Quando a "Log Rate" 
(Taxa de Registo) é definida para 5, o quinto de cada conjunto de dados recolhidos do medidor de 
vazão será armazenado no ficheiro de registo. Efetivamente, isto significa que um conjunto de 
dados é armazenado no ficheiro de registo a cada 10 segundos. 

Selecione os itens de dados a ser armazenados no ficheiro de registo.Selecione os itens de dados a ser armazenados no ficheiro de registo.Selecione os itens de dados a ser armazenados no ficheiro de registo.Selecione os itens de dados a ser armazenados no ficheiro de registo.

No caso de pretender efetuar alterações aos dados armazenados no ficheiro de registo:

Para definir ou selecionar os itens de dados a ser armazenados no ficheiro de registo:

Figura 7-48: Configuração de monitorização

INFORMAÇÃO!
Recomenda-se que não se decida de ânimo leve a realização de alterações ao conjunto de dados 
a ser armazenados num ficheiro de registo. O resultado pode ser que no ficheiro .CSV, e 
consequentemente, num ficheiro Excel relacionado, os itens de dados específicos irão surgir 
noutra sequência ou noutras colunas como anteriormente. As ferramentas desenvolvidas para 
processar e analisar dados no ficheiro .CSV ou no ficheiro Excel podem deixar de funcionar 
corretamente e como esperado. 
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Clique em "Monitoring" (Monitorizar) para abrir o menu "Monitoring (Monitorização).

Clique "Configure…” (Configurar...)para abrir a janela Monitoring Configuration  (Configuração 
de Monitorização). 

Na janela de Monitoring Configuration (Configuração de Monitorização) como acima:

Clique em "Select Items" (Itens selecionados).

A janela "Monitoring List Editor" (Editor de Lista de Monitorização) irá abrir-se:

As variáveis listadas na janela são as variáveis selecionadas para serem recolhidas para fins de 
monitorzação. 

Utilize a barra de deslocamento horizontal para tornar as colunas específicas de registo visíveis 
na janela. Nos cabeçalhos destas colunas lê-se:

• Log Act. (Registo Ef.)
• Log Avg. (Registo Méd.)
• Log Min. (Registo Mín.)
• Log Max. (Registo Máx.)

Figura 7-49: Editor de lista de monitorização

INFORMAÇÃO!
• É possível armazenar diferentes representações de qualquer variável: O valor real, o valor 

médio, o valor mínimo ou o valor máximo. 
• Aqui a média, o mínimo e o máximo relacionados com o número de "Fetches" (Obtenções) 

representado pelo conjunto de dados que está a ser armazenado. (Uma "Fetch" (Obtenção) 
pode ser considerada como uma amostra incluindo os valores efetivos de todas as variáveis 
num momento específico.) 

• Como exemplo, isto significa: em caso de um conjunto de dados ser registado a cada 
momento, são completadas 5 "Fetchs" (Obtenções), o "Actual" (Efetivo) é um valor dessa 
variável particular (o valor mais recente dos valores como apresentado nas 5 mais recentes 
"Fetches" (Obtenções) ou amostras). 

• "Average" (Média) é a média de valores de uma variável em particular como apresentado nas 
5 mais recentes amostras ou "Fetches" (Obtenções). O mesmo se aplica ao "Minimum" 
(Mínimo) e "Maximum" (Máximo). 



 FERRAMENTA DE SERVIÇO DO SOFTWARE 7

71

ALTOSONIC V12

www.krohne.com07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

Selecione uma marca de verificação em qualquer uma destas colunas para indicar quais 
representações de uma variável específica estão incluídas nos dados de registo.

Itens em falta na lista de variáveis monitorizadas também podem ser acrescentados aqui:

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Abra a estrutura em árvore no pequeno painel no lado esquerdo da janela.

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Abra as pastas até ao nível em que os nomes das variáveis individuais tornam-se 
visíveis.

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3: (Variáveis já incluídas na lista de monitorização irão ter uma cor de fundo verde).

Passo 4:Passo 4:Passo 4:Passo 4: Encontre a variável que pretende acrescentar de modo a ser incluída no registo.

Passo 5:Passo 5:Passo 5:Passo 5: Clique na variável para selecioná-la.

Passo 6:Passo 6:Passo 6:Passo 6: Clique no botão a apontar para a direita no painel situado ao centro.

Passo 7:Passo 7:Passo 7:Passo 7: Coloque vistos nas colunas para as representações que prentende que sejam 
registadas.

Passo 8:Passo 8:Passo 8:Passo 8: Clique no botão "Close" (Fechar) do Editor de Lista de Monitorização.

Passo 9:Passo 9:Passo 9:Passo 9: Clique no botão "Close" (Fechar) do diálogo da Configuração de Monitorização para 
aceitar a configuração. Surge um diálogo de confirmação:

Passo 10:Passo 10:Passo 10:Passo 10: Clique “Yes" (Sim) para confirmar que pretende retomar a monitorização do medidor 
de vazão.

Algumas outras características para personalizar o ficheiro de dados registadoAlgumas outras características para personalizar o ficheiro de dados registadoAlgumas outras características para personalizar o ficheiro de dados registadoAlgumas outras características para personalizar o ficheiro de dados registado
(Na janela "Monitoring configuration" (Configuração de Monitorização))

Carimbo de data/horaCarimbo de data/horaCarimbo de data/horaCarimbo de data/hora

Um carimbo de data/hora associado com cada registo de dados pode ser a data e a hora do 
medidor de vazão em si ou do sistema do seu computador. Selecione o que quer da lista de 
valores associada com a caixa "Timestamp with" (Carimbo de data/hora com).

Figura 7-50: Definições de
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Iniciar registos Iniciar registos Iniciar registos Iniciar registos 

Quando iniciar ou reiniciar o seu registo, pode incluir um registo com os nomes dos campos e/ou 
as unidade utilizadas. No ficheiro Excel, estes irão surgir como cabeçalhos de coluna (uma linha 
com nomes de campo e uma linha com as undidades utilizadas).

Limite do tamanho do ficheiro de registoLimite do tamanho do ficheiro de registoLimite do tamanho do ficheiro de registoLimite do tamanho do ficheiro de registo

O tamanho de um ficheiro de registo pode ser limitado a um número máximo de registos ou a 
um período de tempo máximo.
Na lista de valores da caixa "Switch file based on;” (Mudar ficheiro com base em) clique em

• Duration (Duração), ou
• Number of records (Número de registos)

Para Duração, selecione um período de tempo de:

• 1 hour (hora)
• 4 hours (horas)
• 12 hours (horas)
• 1 day (dia)
• 1 week (semana)

Clique na sua escolha na lista de valores associada à caixa "Timespan" (Período de tempo). 
Novos intervalos começam em múltiplos do "Timespan" (Período de Tempo) selecionado. Em 
caso de semanal, o início de um novo intervalo (e o final do intervalo anterior) ocorre no dia 
especificado por "Week starts at" (Semana começa a).

Quando utilizar "Number of records" (Número de registos), especificar qualquer número de 
registos na caixa "Max.Records" (RegistosMáx.). No entanto, não se recomenda a escolha de um 
valor superior a 32767 (que é o número máximo de linhas que as versões mais antigas do 
Microsoft Excel conseguem tratar).

Nome do ficheiro do registoNome do ficheiro do registoNome do ficheiro do registoNome do ficheiro do registo

A data e hora são incluídas automaticamente no nome do ficheiro de registo.

Acrescente um prefixo da sua escolha: por exemplo, o nome da sua empresa, o nome de um 
local/fábrica ou o nome de uma pessoa.

Também pode incluir o número do modelo do medidor de vazão no nome do ficheiro de registo 
e/ou incluir o número de série do medidor. Selecione ou desative as caixas associadas. 

Não se recomenda alterar a extensão do nome do ficheiro de registo, no entanto se tiver bons 
motivos para o fazer, é possível. Apenas preencha três caracteres conforme a sua escolha na 
caixa "Extension" (Extensão).

Local de armazenamentoLocal de armazenamentoLocal de armazenamentoLocal de armazenamento

Por defeito, o local para armazenar os ficheiros de registo no disco rígido do seu computador é:
"C:\KrohneData\Logging".
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Dependendo do modelo do medidor de vazão e do número de série, serão criadas 
automaticamente sub-pastas para o arquivamente bem organizado dos ficheiros de registo.

Pode armazenar os seus ficheiros noutros locais. Por exemplo, este pode ser uma unidade para 
armazenamento centralizado dos dados do medidor de vazão numa rede.

Para definir o local onde pretende que os seus dados sejam armazenados:

Passo 1:Passo 1:Passo 1:Passo 1: Clique no botão de menu “Tools" (Ferramentas) para abrir o menu Tools (Ferramentas).

Passo 2:Passo 2:Passo 2:Passo 2: Clique “Settings..." (Definições…) para abrir a janela “Settings" (Definições) abaixo:

Passo 3:Passo 3:Passo 3:Passo 3:Digite, na caixa “Logging Home Folder" (Pasta Raiz de Registo), o nome (e caminho) do 
diretório onde pretende que os seus dados sejam armazenados.

7.12  Ajustar definições de parâmetros

Um ajuste tipico da definição de parâmetro é o ajuste do factor do medidor de vazão.
O factor do medidor de vazão é determinado durante a calibração e é programado antes do 
medidor de vazão ultrasónico ser selado.
O ajuste do factor do medidor de vazão para as aplicações de Transferência de Custódia (CT) 
apenas pode ser executado sob supervisão de um responsável pela calibração. A KROHNE 
disponibiliza, a pedido, um procedimento dedicado ao ajuste de calibração e à programação do 
medidor de vazão.

Figura 7-51: Monitorização
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8.1  Manutenção periódica

O medidor de gás ultrasónico não contém quaisquer partes em movimento. Durante a operação 
não será necessária manutenção, tal como lubrificação ou substituição de peças que estejam 
desgastadas. Portanto, durante a operação normal, não será necessário desmontar o medidor 
de vazão de modo a conseguir acesso às peças internas do medidor de vazão. 

No entanto, é boa prática realizar um ficheiro de registo regularmente,  consultar Dados de 
registo do medidor de vazão na página 67. Não deve ser esparado que ocorra desgaste e rutura, 
mas influências externas como sobrefluxo num separador ou um processo de falha numa 
fábrica de tratamento de gás, podem causar sujeira no medidor de vazão, que pode resultar em 
desvios. Ao fazer um ficheiro de registo regularmente, a sujeira pode ser localizada a tempo, e 
as consequências financeiras podem ser ajustadas corretamente. O ALTOSONIC V12 também 
tem características de diagnóstico que irão alertar o operador em caso de mau funcionamento. 
Num ficheiro de registo, será armazenada informação com muito mais detalhe.

8.2  Limpeza

No caso de crescimento excecional de contaminação no interior do corpo do medidor de vazão, o 
medidor de vazão de gás ultrasónico pode precisar de ser desmontado e limpo.

PERIGO!
Em caso de mau funcionamento, recomenda-se contactar o suporte do fabricante ou a 
assistência de um técnico de serviço formado e qualificado, de modo a resolver o problema e a 
identificar as peças que podem ser necessárias substituir, no caso do próprio medidor de vazão 
causar o problema. 
Como regra geral, de modo a manter a segurança contra explosão, a remoção das coberturas Como regra geral, de modo a manter a segurança contra explosão, a remoção das coberturas Como regra geral, de modo a manter a segurança contra explosão, a remoção das coberturas Como regra geral, de modo a manter a segurança contra explosão, a remoção das coberturas 
do compartimento eletrónico ou do corpo do medidor de vazão apenas deve ser efetuada após a do compartimento eletrónico ou do corpo do medidor de vazão apenas deve ser efetuada após a do compartimento eletrónico ou do corpo do medidor de vazão apenas deve ser efetuada após a do compartimento eletrónico ou do corpo do medidor de vazão apenas deve ser efetuada após a 
fonte de alimentação ter sido trocada ou desligada. Para além disso, deve ser verificado que não fonte de alimentação ter sido trocada ou desligada. Para além disso, deve ser verificado que não fonte de alimentação ter sido trocada ou desligada. Para além disso, deve ser verificado que não fonte de alimentação ter sido trocada ou desligada. Para além disso, deve ser verificado que não 
existe gás explosivo no momento em que as coberturas são abertas ou removidas.existe gás explosivo no momento em que as coberturas são abertas ou removidas.existe gás explosivo no momento em que as coberturas são abertas ou removidas.existe gás explosivo no momento em que as coberturas são abertas ou removidas.

Antes do medidor de vazão ser energizado novamente, será verificado que as coberturas (e Antes do medidor de vazão ser energizado novamente, será verificado que as coberturas (e Antes do medidor de vazão ser energizado novamente, será verificado que as coberturas (e Antes do medidor de vazão ser energizado novamente, será verificado que as coberturas (e 
juntas se aplicável) estão reinstaladas corretamente. As porcas que apertam as coberturas no juntas se aplicável) estão reinstaladas corretamente. As porcas que apertam as coberturas no juntas se aplicável) estão reinstaladas corretamente. As porcas que apertam as coberturas no juntas se aplicável) estão reinstaladas corretamente. As porcas que apertam as coberturas no 
corpo do medidor de vazão devem ser suficientemente bem apertadas para assegurar que as corpo do medidor de vazão devem ser suficientemente bem apertadas para assegurar que as corpo do medidor de vazão devem ser suficientemente bem apertadas para assegurar que as corpo do medidor de vazão devem ser suficientemente bem apertadas para assegurar que as 
juntas proporcionam um grau de proteção de, pelo menos, IP 54, mantendo a humidade do juntas proporcionam um grau de proteção de, pelo menos, IP 54, mantendo a humidade do juntas proporcionam um grau de proteção de, pelo menos, IP 54, mantendo a humidade do juntas proporcionam um grau de proteção de, pelo menos, IP 54, mantendo a humidade do 
espaço por detrás da cobertura. (A junta de borracha deve ser comprimida ligeira mas espaço por detrás da cobertura. (A junta de borracha deve ser comprimida ligeira mas espaço por detrás da cobertura. (A junta de borracha deve ser comprimida ligeira mas espaço por detrás da cobertura. (A junta de borracha deve ser comprimida ligeira mas 
percetivelmente, o torque aplicado nas porcas será de aproximadamente 5 Nm. )   percetivelmente, o torque aplicado nas porcas será de aproximadamente 5 Nm. )   percetivelmente, o torque aplicado nas porcas será de aproximadamente 5 Nm. )   percetivelmente, o torque aplicado nas porcas será de aproximadamente 5 Nm. )   

A rosca de parafuso das coberturas reinstaladas do compartimento eletrónico devem ser 
completamente encaixadas. A cobertura deve ser fechada ao rodar no sentido horário até ser 
sentida resistência, até a um nível em que a cobertura exerce uma ligeira pressão no junta o-
ring, de modo a prevenir a penetração de humidade (conforme um grau de proteção de IP66/67).  
Finalmente o dispositivo de bloqueio deve ser reinstalado. 

Para mais informações sobre o dispositivo, consultar Abrir e fechar coberturas na página 24 de 
bloqueio.
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8.3  Troca de transdutores

Não é provável que os transdutores avariem. No caso improvável de um transdutor falhar, este 
deve ser substituído. Apesar de não ser estritamente necessário, é prática comum a 
substituição do outro transdutor no mesmo caminho acústico em simultâneo. 
Se possível, despressurize o medidor de vazão. Se isto não for possível, utilize a ferramenta de 
extração para remover o transdutor sob pressão (máximo 150 bar(g)).

8.4  Troca de transdutores - Condição despressurizada

Desligue a fonte de alimentação do medidor de vazão e aguarde pelo menos 1 minuto antes de 
abrir o compartimento Ex-d. É aconselhável também utilizar um detetor de gás na deteção de 
possíveis condições ambientais perigosas. Também durante condições chuvosas, certifique-se 
de que água/chuva não penetra no compartimento eletrónico, o mesmo se aplica para 
ambientes empoeirados.
É preferível desligar a fonte de alimentação do equipamento ao desaparafusar a tampa direita 
do compartimento eletrónico. Após desligar, feche por completo a tampa e coloque as etiquetas 
na engrenagem trocada para prevenir novas trocas indesejadas.
Os transdutores são instalados e fixos mecanicamente numa posição muito precisa dentro do 
corpo do medidor de vazão. Para aceder à posição do transdutor que necessita de ser 
substituído, utilize as instruções seguintes.

AVISO!
O ALTOSONIC V12 é um UFM pressurizado. Não remova o transdutor, parafusos ou outras peças 
pressurizadas sem a garantia de que o medidor de vazão está completamente despressurizado.

PERIGO!
Leia sempre primeiro as instruções para o tratamento seguro do equipamento e das 
instalações.

Descrição geral da instalação do transdutor

Figura 8-1: Montagem do sensor

1  O-ring duplo
2  Ranhura na tomada
3  Tomada Ex-d
4  Ficha Ex-d
5  Pino de alinhamento
6  Tampa
7  Parafuso de fixação M2
8  Fio coaxial
9  Porca do transdutor

INFORMAÇÃO!
Podem ser utilizados diferentes tipos de transdutores!



8 INTERVENÇÕES TÉCNICAS 

76 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

Passos para remover um transdutor:
•  Remova a tampa de proteção Delrin (apenas para corpos de medidor de vazão soldados).
•  Desaperte e solte o pequeno parafuso M2 (número 1 na imagem abaixo). 

Figura 8-2: Tipos de transdutor

1  Tipo Epóxi
2  Tipo titânio

Figura 8-3: Tampa de proteção Delrin

1  Tampa de proteção Delrin (apenas em corpos de medidor de vazão soldados)

Figura 8-4: Vista no transdutor instalado

1  Parafuso sextavado de fixação M2
2  Orifícios para remoção da tampa
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•  Instale a ferramenta especial 1 com os dois pinos 2 na tampa 3. 
•  Rode a ferramenta especial no sentido anti-horário 4 para soltar a tampa do transdutor. 

Certifique-se de que o cabo não é torcido.

•  Puxe o cabo coaxial com a ficha Ex-d para fora do transdutor.

Figura 8-5: Remover tampa

Figura 8-6: Remoção da porca do transdutor

1  Inserir a ferramenta na porca do transdutor
2  Rode a ferramenta no sentido anti-horário para soltar a porca do transdutor
3  Porca do transdutor

Figura 8-7: Instalar transdutor no ferramenta

1  Coloque a ferramenta no transdutor.
2  Rode a ferramenta no sentido horário para anexá-la ao transdutor.
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Passos para instalar um transdutor:

Figura 8-8: Puxe o transdutor

1  Puxe para remover o transdutor
2  Rode o transdutor para soltar o transdutor da ferramenta

CUIDADO!
• Certifique-se de que o interior do bocal do transdutor está completamente limpo.
• Certifique-se de que os dois o-rings do novo transdutor estão um pouco lubrificados.

Figura 8-9: Instalar transdutor no ferramenta

1  Coloque a ferramenta no transdutor.
2  Rode a ferramenta no sentido horário para anexá-la ao transdutor.

Figura 8-10: Substituir o transdutor

1  Pressione firmemente a chave inglesa. Dois o-rings encaixam no lugar.
2  Solte a chave inglesa ao rodá-la no sentido anti-horário.

CUIDADO!
Certifique-se de que o transdutor não se solta quando movimenta a chave inglesa.

INFORMAÇÃO!
Coloque um pouco de lubrificante na rosca de parafuso da porca do transdutor para torná-la 
mais fácil de instalar.
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•  Ligue o conector do cabo coaxial novamente no transdutor.

•  Coloque novamente o anel de proteção Delrin (apenas para corpos de medidor de vazão 
soldados).

•  Coloque novamente todas as coberturas do medidor de vazão.

Figura 8-11: Cabo de ligação para o transdutor

1  Inserir o conector do cabo coaxial no transdutor
2  Certifique-se de que o parafuso desliza para a ranhura do transdutor

Figura 8-12: Instalar a ficha e tampa Ex-d

1  Ligar o conector Ex-d no transdutor
2  Coloque a tampa na ferramenta e insira-a no transdutor
3  Rode a ferramenta do sentido horário para apertar a tampa

Figura 8-13: Apertar parafuso de fixação M2

1  Rode a chave Allen no sentido horário para apertar o parafuso de fixação M2

CUIDADO!
Após o trabalho de manutenção, certifique-se de que não são exibidas mensagens de erro no 
visor e/ou verifique a operação correta com a Ferramenta de Configuração e Monitorização do 
Medidor de vazão.
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8.5  Trocar os transdutores - Condição pressurizada

AVISO!
A ferramenta foi concebida para ser capaz de substituir um transdutor de um medidor de vazão 
de gás ultrasónico - enquanto este está pressurizado - de um modo seguro. No entanto, 
trabalhar com equipamento com alta pressão de gás requer o máximo cuidado. Observe as 
precauções seguintes:
• Certifique-se de que os funcionários que trabalham com esta ferramenta estão 

familiarizados com ela e agem de acordo com as leis e regulamentos - especialmente 
relativamente à segurança - aplicáveis ao local ou localização onde o trabalho será 
executado.

• Certifique-se de que os funcionários que deveriam trabalhar com esta ferramenta estão 
formados e instruídos adequadamente e têm o conhecimento suficiente da ferramenta e a 
forma de utilizá-la. Recomenda-se a participação numa sessão de formação que pode ser 
oferecida pelo fabricante.

• Verifique a disponibilidade de todos os materiais que podem ser necessários; certifique-se de 
que, uma vez começada, a operação pode ser terminada com a instalação correta de um novo 
transdutor; o procedimento não deve ser interrompido devido a qualquer tipo de 
interferência ou colocado em espera por falta de peças ou materiais.

• Antes de começar a operação, verifique se o equipamento (ferramenta de retração, 
parafusos, ferramentas) está completo e está num bom estado de trabalho. No caso de 
faltarem um ou mais parafusos, certifique-se de que os parafusos de substituição estão em 
conformidade com o grau (forte) 12,9 (conforme a DIN ISO 898/1).

• Durante o procedimento irá sair uma pequena quantidade de gás. Verifique se isto pode 
originar qualquer risco de saúde devido a substâncias perigosas.

• Forneça os meios para detetar concentrações potencialmente perigosas de gases perigosos. 
Tome medidas para evitar a saída de gás.

• Certifique-se de que existe espaço livre suficiente para uma ferramenta de retração 
completamente extraída ao redor do medidor de vazão.

• Tome precauções para prevenir que veículos (empilhadora, grua, etc.) se aproximem da 
ferramenta de retração enquanto está instalada num medidor de vazão; o risco da 
ferramenta ser acidentalmente atingida (e danificada) por estes meios de transporte, deve 
ser eliminado.

• Verifique se a fonte de alimentação elétrica do medidor de vazão pode ser desligada 
(necessário por motivos de segurança contra explosão). Se a fonte de alimentação elétrica 
não poder ou não dever ser desligada: certifique-se de que está disponível um detetor de gás, 
para verificar a ausência de uma atmosfera perigosa quando executar a retração e 
substituição de um transdutor.

• Não utilize a ferramenta para se sentar, inclinar-se sobre ela, ou pisá-la quando instalada no 
medidor de vazão de gás ultrasónico.

• Não deixe a ferramenta de retração sem supervisão enquanto está instalada num medidor de 
vazão e a operação está a decorrer até esta terminar.

CUIDADO!
• Certifique-se de que foi corretamente diagnosticado e identificado qual(ais) transdutor(es) 

é(são) suspeito(s) e pode(m) necessitar de ser substituído(s).
• Certifique-se de que um instrumentos eletrónico para medição da resistência e capacitância 

está disponível, verifique que foi recentemente calibrado e equipado com baterias novas (ou 
que estão disponíveis baterias sobressalentes.
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INFORMAÇÃO!
• Quando for possível isolar e despressurizar um medidor de vazão de gás ultrasónico em caso 

de ser necessário substituir um ou mais transdutores, esta deve ser a forma de eleição em 
vez de utilizar a ferramenta de retração.

• Decida que pessoas necessitam de ser envolvidas na operação, especialmente aquelas que 
têm de executar o trabalho no local do medidor de vazão e confira apenas a estas, 
procedimentos que limitem o acesso à área onde a operação toma lugar.
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8.5.1  Ferramenta de retração do transdutor

Figura 8-14: Ferramenta de retração
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8.5.2  Procedimento para remover um transdutor

Passo 1: Localizar o transdutor suspeito
•  Localize a posição do transdutor suspeito no corpo do medidor de vazão.
•  Desligue a fonte de alimentação elétrica do medidor de vazão de gás.
•  Remova a tampa conforme necessário, para conseguir acesso ao transdutor suspeito e ao 

cabo de sinal que se liga ao transdutor.

Em caso de um aviso, um problema ou uma falha, um técnico utilizando a ferramenta de 
diagnóstico que está disponível para o medidor de vazão de gás, será capaz de identificar o 
número do caminho acústico que provavelmente causa o problema.
Os transdutores são identificados com códigos como: 1U, 1D, 2D ... 6D. O número refere-se ao 
número do caminho acústico. Um "U" refere-se ao transdutor a montante e um "D" refere-se ao 
transdutor a jusante de um caminho acústico.
Para um ALTOSONIC V12 estão localizados num lado (frente) do medidor de vazão, seis 
transdutores (pertencentes a três caminhos acústicos). Os códigos e as localizações destes 
transdutores estão indicados na imagem abaixo. 

Número na 
imagem

Descrição

1 Volante na extremidade superior do eixo principal

2 Disco de ajuste para posicionar o eixo

3 Dispositivo de bloqueamento

4 Eixo principal

5 Tubo

6 Válvula de alívio de pressão

7 Dispositivo de fixação

8 Punho para operar a válvula esférica

9 Válvula esférica

10 Flange intermediário

Para ser utilizado apenas para medidores de vazão com transdutores soldados

11 Adaptador em forma de cunha

Para ser utilizado apenas para medidores de vazão fabricados de uma peça

12 Hexágono de mola na extremidade inferior do eixo principal

13 Porca para apertar o adaptador do transdutor

14 Adaptador do transdutor

15 Porca para apertar o transdutor na porta do transdutor

16 Transdutor
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Quatro transdutores (pertencentes a dois caminhos acústicos) estão localizados na parte 
traseira do medidor de vazão. Os códigos e localizações destes transdutores estão indicados na 
imagem abaixo.

Dois transdutores estão localizados no topo do medidor de vazão ultrasónico. Os códigos e 
localizações destes transdutores estão indicados na imagem abaixo.

Figura 8-15: Transdutores na parte frontal do medidor de vazão

Figura 8-16: Transdutores na parte traseira do medidor de vazão

Figura 8-17: Transdutores na parte superior do medidor de vazão
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Passo 2: Desligar o cabo do transdutor

Desligue o cabo de ligação do transdutor conforme os passos seguintes.

•  Desaperte e solte o pequeno parafuso M2 (número 7 na imagem abaixo) no topo da tampa 
aparafusada à extensão com a rosca de parafuso M10 no topo do transdutor. 

•  Instale a ferramenta especial 1 com os dois pinos 2 na tampa 3. 
•  Rode a ferramenta especial no sentido anti-horário 4 para soltar a tampa do transdutor. 

Certifique-se de que o cabo não está torcido.

•  Puxe o cabo coaxial com o conetor para fora do transdutor.

INFORMAÇÃO!
O cabo do transdutor deve ser desligado antes da ferramenta de retração poder ser utilizada.

Descrição geral da instalação do transdutor

Figura 8-18: Montagem do sensor

1  O-ring duplo
2  Ranhura na tomada
3  Tomada Ex-d
4  Ficha Ex-d
5  Pino de alinhamento
6  Tampa
7  Parafuso de fixação M2
8  Fio coaxial
9  Porca do transdutor

Figura 8-19: Remover tampa
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Passo 3: Testar o transdutor suspeito

O instrumento de medição eletrónico não é fornecido como parte do kit. Pode ser qualquer 
instrumento adequado à medição de uma capacitância no intervalo de 0,1 ...1,0 nF e uma 
resistência elétrica no intervalo de 1 MΩ ... 20GΩ. Este é um dispositivo bastante comum e 
supostamente disponível.

•  Posicione o conector do cabo adaptador coaxial no conector no transdutor.
•  Meça a capacitância elétrica do transdutor. O valor deve ser 0,32...0,34 nF.
•  Meça a resistência elétrica do transdutor. O valor deve ser > 10 MΩ (valor típico = 1 GΩ).
•  Solte o cabo adaptador.

Passo 4: Colocar o adaptador do transdutor na posição

•  Posicione o adaptador do transdutor de modo a que se encaixe (parcialmente) com a porca de 
aperto do transdutor.

•  Rode o adaptador do transdutor - juntamente com a porca de aperto do transdutor -  no 
sentido anti-horário (não mais do que uma volta) para permitir que o pino no interior do 
adaptador do transdutor deslize para a ranhura na extensão com a rosca de parafuso M10 no 
topo do transdutor.

INFORMAÇÃO!
Antes de começar a operação para substituir o transdutor deve se ter cuidado para certificar-se 
qual o transdutor suspeito de falhar. Como princípio, a ferramenta de diagnóstico para verificar 
o desempenho do medidor de vazão de gás deve ser utilizada para este objetivo. Em caso de 
dúvida, consulte a organização de suporte local do fabricante. Tenha em atenção que os 
transdutores funcionam sempre como pares (pertencendo ao mesmo caminho acústico). 
Portanto, ao utilizar esta ferramenta de diagnóstico pode não ter a certeza qual transdutor do 
par que precisa de ser substituído.
Em segundo lugar, a capacitância e resistência elétricas do transdutor suspeito podem ser 
medidas para identificar qual transdutor de um caminho acústico é suspeito. Uma observação 
de um valor de resistência baixo ou valor de capacitância desviando-se da especificação pode 
ser uma confirmação útil para identificar um transdutor que pode estar a falhar.

Figura 8-20: Montar adaptador de transdutor

1  Transdutor e rosca de aperto dentro do medidor de vazão.
2  Adaptador do transdutor.
3  Chave inglesa
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•  Aperte o adaptador do transdutor através da porca em bronze utilizando uma chave sextavada 
de 5 mm.

Passo 5: Montar a placa do adaptador

Modelo de cunha quadradaModelo de cunha quadradaModelo de cunha quadradaModelo de cunha quadrada

Figura 8-21: Montar rosca de aperto em bronze

1  Transdutor e rosca de aperto dentro do medidor de vazão.
2  Adaptador do transdutor montado.
3  Rosca em bronze
4  Utilize uma chave sextavada de 5mm.

INFORMAÇÃO!
Para ser capaz de instalar a ferramenta de retração na porta do transdutor deve ser utilizada 
uma placa de adaptador do transdutor. Estão disponíveis dois modelos diferentes. A instalação 
do tipo de adaptador depende da construção do medidor de vazão.

Figura 8-22: Dois modelos de placas adaptadoras do transdutor

1  Placa adaptadora do transdutor em forma de cunha quadrada
2  Placa adaptadora do transdutor redonda

INFORMAÇÃO!
O modelo de cunha quadrada é utilizado para medidores de vazão que são fabricados de uma 
peça de metal. O modelo redondo é utilizado para medidores de vazão com portas de transdutor 
soldadas.

AVISO!
Certifique-se de que a junta de pressão (O-ring) entre a placa do adaptador e o corpo do medidor 
de vazão está em bom estado e equipado adequadamente, se danificado, substitua (tamanho 
43,0 x 3,5 mm).
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•  Aperte o adaptador em forma de cunha quadrada através de 4 parafusos M8 x 25 (grau 12,9) 
com uma chave sextavada de 6 mm. Tenha em atenção o ângulo correto do adaptador.

•  Prossiga com o Passo 6: Montar a ferramenta de retraçãoPasso 6: Montar a ferramenta de retraçãoPasso 6: Montar a ferramenta de retraçãoPasso 6: Montar a ferramenta de retração.

Modelo redondoModelo redondoModelo redondoModelo redondo

•  Rode a tampa de proteção Delrin no sentido anti-horário e remova-a da porta do transdutor.

•  Preparar a unidade do adaptador redonda: desaperte os parafusos (8 peças) com a chave 
sextavada de 5 mm (cada 2 voltas no sentido anti-horário). 

•  Posicione o adaptador para permitir que a rosca de parafuso encaixe com a rosca de parafuso 
na porta do transdutor. Pode ser benéfico utilizar algum lubrificante (deve ser adequado para 
aço inoxidável). Rode o mais possível o adaptador no sentido horário. 

•  Aperte os parafusos (8 peças) com a chave sextavada de 5 mm.

CUIDADO!
A placa do adaptador de cunha quadrada está disponível com dois ângulos de deslocamento. 
Para medidores de vazão com um tamanho nominal de 6", o adaptador deve ter um ângulo de 
deslocamento de 18 graus. Para medidores de vazão com um tamanho nominal de 8" e maiores, 
o adaptador deve ter um ângulo de deslocamento de 20 graus.

CUIDADO!
Verifique se a parte frontal da porta do transdutor está livre de danos e riscos. Deve estar macia 
e limpa, caso contrário pode existir o risco de fuga de gás quando continuar o procedimento.

Figura 8-23: Modelo redondo do adaptador do transdutor

1  Dois parafusos M5 (não ser utilizado pelo cliente)
2  Oito parafusos M6 para aproximar as duas placas uma da outra.
3  Quatro orifícios roscados M8 para montar a ferramenta de retração.

INFORMAÇÃO!
Isto deve forçar a folga entre as duas placas a abrir cerca de 1 mm.
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Passo 6: Montar a ferramenta de retração
•  Aperte a parte inferior da ferramenta de retração (a válvula esférica) no adaptador do 

transdutor através de 4 parafusos M 8 x 130 (grau 12,9) utilizando a chave de fenda sextavada 
de 6 mm. Verifique a junta O-ring, se danificada substitua (tamanho 40,87 x 3,53 mm).

•  Aperte os parafusos M8 com a força apropriada utilizando a chave angulada sextavada de 6 
mm.

•  Certifique-se de que a válvula esférica encontra-se na posição completamente aberta.

•  Meça a posição do adaptador do transdutor dentro da porta do mesmo (profundo no centro, 
tocando na porca em bronze) com a régua.

•  Memorize e anote este valor como "Profundidade".

INFORMAÇÃO!
Quando apertado corretamente ainda deve existir alguma folga entre as duas placas do 
adaptador.

Figura 8-24: Montar a válvula esférica da ferramenta de retração no medidor de vazão.

1  Transdutor, porca de aperto e adaptador do transdutor dentro do medidor de vazão.
2  Placa adaptadora em forma de cunha.
3  Válvula esférica da ferramenta de retração
4  Utilize uma chave sextavada de 6 mm para apertar os quatro parafusos M8 x 130.

INFORMAÇÃO!
Na imagem acima é exibida a placa do adaptador em forma de cunha quadrada. Isto também 
pode ser a placa do adaptador redonda, dependendo do tipo do medidor de vazão.

Figura 8-25: Medir a profundidade

1  Porca de fixação em bronze.
2  Inserir régua até porca de fixação em bronze.
3  Ler a profundidade.
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•  Meça a posição da extremidade do hexágono no eixo principal relativamente ao flange do tubo.
•  Memorize e anote este valor como "Comprimento".
•  Certifique-se de que o botão do dispositivo de bloqueio é premido para desativar a rotação do 

disco de ajuste.
•  Rode o volante para ajustar este "Comprimento" para um valor de "Profundidade" menos 35 

mm.

•  Posicione o tubo no topo da válvula esférica, a extensão do tubo (40 mm de diâmetro) deve 
deslizar para a válvula esférica. Tenha em atenção a junta O-ring no flange da válvula 
esférica, se danificada: substituir (tamanho 55,56 x 3,53 mm).

•  Aperte o tubo à válvula esférica utilizando o dispositivo de aperto. Este dispositivo consiste em 
duas metades, aparafusadas juntas com quatro parafusos M8 x 20 mm (utilizar apenas grau 
12,9). Quando corretamente posicionado e apertado: em lados opostos, onde as extremidades 
das duas metades se encontram, a folga deve ser igual, em cada lado, aproximadamente 3 
mm.

Figura 8-26: Medir comprimento

1  Coloque a régua na flange do tubo.
2  Ler o comprimento na extremidade do hexágono.

Figura 8-27: Coloque o tubo na posição na válvula esférica
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Passo 7: Extrair o transdutor
•  Rode um pouco o volante no sentido horário até que a resistência seja utilizada como 

resultado do hexágono na extremidade do eixo ficando encaixado com o adaptador.
•  Utilize a régua para medir a posição do eixo relativamente ao tubo (a distância entre o lado 

interno do volante e o disco de ajuste).
•  Memorize e anote este valor como "Referência".
•  Pressione o botão do dispositivo de bloqueamento para desbloqueá-lo e rodá-lo 90 graus para 

fixá-lo nessa posição.

•  Rode o disco de ajuste no sentido anti-horário para mover o eixo principal na direção da 
ferramenta de retração.

•  Continue a rodar até o aumento acentuado da resistência ser sentido, impedindo-o de 
continuar.

Figura 8-28: Dispositivo de aperto

Figura 8-29: Medição do comprimento do eixo

1  Ler a distância.
2  Botão do dispositivo de bloqueamento.

INFORMAÇÃO!
O disco de ajuste está agora livre para rodar.

INFORMAÇÃO!
Isto deve acontecer após aproximadamente 18 voltas. O hexágono na extremidade do eixo 
principal é inserido por completo no adaptador do transdutor e pressionado contra a 
extremidade do eixo (contra a carga da mola).
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•  Meça a posição do eixo relativamente ao tubo.
•  Verifique que o eixo foi movido pelo menos, mais 33 mm comparando à medição do item 

anterior ("Referência"). 
•   Memorize e anote o valor: "Posição do eixo mais baixa" (quando um transdutor é colocado 

novamente, este valor será necessário para verificar que o transdutor chegou à posição 
correta.

•  Rode o botão do dispositivo de bloqueamento para permitir que este retorne à posição 
bloqueada.

•   Rode o disco de ajuste para trás (sentido horário) para encontrar a posição onde o dispositivo 
de bloqueamento irá bloquear. 

•  Feche a válvula de alívio de pressão.

•  Rode o volante no sentido anti-horário para desapertar e soltar a porca de aperto do 
transdutor, ao mesmo tempo que o transdutor com a porca se movimenta para o exterior do 
corpo do medidor de vazão ou da porta do transdutor.

•   Continue a rodar até o eixo principal se ter movido para a sua extremidade: o mais longe 
possível para fora do tubo.

•  Meça a posição do eixo relativamente ao tubo, a distância lida na régua deve ser de 
aproximadamente de 300 mm (na verdade, 300 mais 9 mm: 9 mm é o comprimento da peça da 
régua antes de começar a escala, que não é tido em conta nos números gravados na escala na 
régua).

INFORMAÇÃO!
Isto deverá ser uma volta ou menos, em simultâneo, deve permitir alguma folga para o 
hexágono na extremidade do eixo principal.

Figura 8-30: Fechar válvula de alívio de pressão

1  Válvula de alívio de pressão



 INTERVENÇÕES TÉCNICAS 8

93

ALTOSONIC V12

www.krohne.com07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

•  Feche a válvula esférica.
•  Abra a válvula de alívio de pressão para permitir que o gás existente na cavidade entre a 

válvula esférica e o tubo saia.

•  Desaperte e remova os parafusos do dispositivo de aperto.
•  Remova as duas metades do dispositivo de aperto da combinação do tubo e da válvula 

esférica. 

•  Remova o tubo com o eixo principal da válvula esférica. A frente (cor verde) do transdutor 
removido deve ser visível na parte do tubo que foi inserida anteriormente na válvula esférica.

Figura 8-31: Medir eixo de posição

1  Ler a distância.

Figura 8-32: Fechar válvula esférica

1  Fechar válvula esférica
2  Abrir válvula de alívio de pressão

INFORMAÇÃO!
Devido à fricção, isto pode requerer alguma força. Utilize uma chave de fendas grande: inserir a 
lâmina na rangura entre as duas metades; utilize-a como uma alavanca para separar as duas 
metades. Deste modo, pelo menos, uma das metades será libertada. Se necessário, utilize um 
martelo leve (preferencialmente com uma cabeça de plástico) para gentilmente aplicar um 
ligeiro impacto para soltar a segunda metade.
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•  Rode o volante no sentido horário para mover a extremidade do eixo principal com o 
transdutor para fora. A montagem do transdutor e do adaptador está agora acessível para ser 
removida do eixo.

O transdutor removido pode agora ser separado do adaptador do transdutor. O adaptador, a 
porca de aperto do transdutor e a porca de aperto do adaptador em bronze estão disponíveis 
para ser utilizados para continuar a operação para reinstalar um novo transdutor.

Figura 8-33: Remover tubo

1  Retire o tubo da válvula esférica.
2  Localize a frente do transdutor.

Figura 8-34: Transdutor extraído

1  Girar roda no sentido dos ponteiros do relógio
2  Transdutor extraído, porca de aperto e adaptador do transdutor
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8.6  Troca de unidade electrónica

Antes de abrir a caixa do conversor:Antes de abrir a caixa do conversor:Antes de abrir a caixa do conversor:Antes de abrir a caixa do conversor:

8.6.1  Versão do campo

•  Primeiro solte os fixadores que impedem a abertura irrefletida ou imprudente do 
compartimento Ex d, isto requer uma chave Allen 2,5 mm.

•  Desaperte a cobertura do compartimento do sistema eletrónico manualmente, rodando-a no 
sentido anti-horário 1.

•  Puxe os extratores metálicos para remover o visor.
•  Puxe os extratores um pouco para fora.
•  Remova as coberturas de plástico e desaparafuse os dois parafusos M4 3 na unidade 

eletrónica. 
•  Desaparafuse todos os conectores.
•   Puxe os dois extratores metálicos 4 à esquerda e direita do visor e puxe parcialmente para 

fora a unidade eletrónica.

PERIGO!
Todos os trabalhos efectuados nas ligações eléctricas apenas devem ser realizados com a 
alimentação desligada. Anote os dados relativos à tensão indicados na placa de identificação!

AVISO!
Respeite em todas as circunstâncias os regulamentos locais relativos à saúde e à segurança no 
trabalho. Todos os serviços nos componentes eléctricos do dispositivo de medição podem ser 
executados apenas por especialistas devidamente qualificados. 

INFORMAÇÃO!
Tome nota dos dados específicos mais importantes antes de trocar a unidade electrónica. 

PERIGO!
Todos os trabalhos efectuados nas ligações eléctricas apenas devem ser realizados com a 
alimentação desligada. Anote os dados relativos à tensão indicados na placa de identificação!

Figura 8-35: Remover unidade elétrica
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•  Desaparafuse os cabos coaxiais na zona inferior da unidade eletrónica (o número de cabos 
depende da versão do medidor de vazão).

•  Faça deslizar a nova unidade eletrónica de novo para a caixa, de modo parcial.
•  Empurre os extratores de metal de novo para a sua posição original. 

Não utilize força excessiva, caso contrário, o conector da parte de trás pode ser danificado!
•  Aparafuse a unidade eletrónica de novo à caixa.
•  Instale novamente o visor e certifique-se de que não torce o cabo de fita lisa do visor.
•  Substitua a cobertura e aperte manualmente.
•  Ligue a alimentação.

CUIDADO!
Certifique-se de que a mesma quantidade de força é aplicada a ambos os extratores, caso 
contrário, o conector da parte de trás pode ser danificado.

Figura 8-36: Localização dos conectores

1  Posição dos conectores para cabos do transdutor
2  Extratores metálicos

PERIGO!
Uma descarga eletroestática (ESD) pode danificar as peças eletrónicas. Certifique-se de que 
efetua a sua própria descarga utilizando uma correia de pulso. Se não tiver nenhuma correia 
disponível, ligue-se à terra tocando numa superfície de metal ligada à terra. 
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8.7  Manutenção da bateria

Na parte eletrónica está presente uma bateria. Esta bateria é utilizada para o relógio interno. Se 
um medidor de vazão é instalado e funcionar a partir de uma fonte de alimentação externa, a 
bateria não será utilizada. Se um medidor de vazão é desligado ou em estoque, a bateria 
alimentará o relógio interno. Devem ser realizadas as seguintes ações de manutenção 
relativamente à bateria:

• Substitua a bateria após 10 anos de serviço.
• Substitua a bateria após 1 ano em estoque (ou sem energia).

Em caso de problemas com a bateria, o aspeto do desempenho metrológico do medidor de vazão 
não está em risco, pois os dados críticos estão armazenados na memória flash. No entanto, 
neste caso, o relógio interno será reiniciado com cada ativação. Um reinício do relógio interno 
indica que a bateria encontra-se fora de funcionamento e é necessária uma substituição da 
bateria.

8.8  Disponibilização de serviços

O fabricante oferece uma gama de serviços para apoiar o cliente após a expiração da garantia. 
Os mesmos incluem reparação, apoio técnico e formação.

8.9  Devolução do dispositivo ao fabricante

8.9.1  Informações gerais

Este dispositivo foi fabricado e testado correctamente. Se for instalado e utilizado de acordo com 
estas instruções de operação, dificilmente apresentará qualquer problema.

CUIDADO!
Apenas utilize baterias do tipo CR2032 para subsituição.

INFORMAÇÃO!
Para informações mais precisas, contacte o seu representante local.

CUIDADO!
Se, apesar disso, necessitar de devolver um dispositivo para efeitos de inspecção ou reparação, 
preste atenção aos seguintes pontos:
• Devido a .normas estatutárias relativas a protecção ambiental e salvaguarda da saúde e 

segurança do nosso pessoal, o fabricante apenas poderá manusear, testar e reparar 
dispositivos devolvidos que tenham estado em contacto com produtos que não apresentem 
riscos para o pessoal e ambiente.

• Isto significa que o fabricante apenas pode prestar assistência ao dispositivo se o mesmo vier 
acompanhado pelo seguinte certificado (ver secção seguinte), confirmando que o dispositivo 
é seguro para ser manuseado.
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CUIDADO!
Se o dispositivo tiver sido operado em contacto com produtos tóxicos, cáusticos, inflamáveis ou 
poluentes da água, pede-se que:
• verifique e se assegure, se necessário, procedendo à lavagem ou neutralização, de que 

nenhuma cavidade contém essas substâncias perigosas,
• inclua um certificado com o dispositivo que confirme que é seguro manusear o produto, 

indicando o produto utilizado.
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8.9.2  Formulário (para cópia) para acompanhar um dispositivo devolvido

8.10  Eliminação do produto

Empresa: Morada:

Departamento: Nome:

Nº. de Telf.: N.º Fax:

Nº. de encomenda, ou nº. de série do fabricante:

O dispositivo foi operado com o seguinte elemento:

O elemento é: perigoso para a água

tóxico

cáustico

inflamável

Verificámos que nenhuma cavidade do dispositivo contém 
essas substâncias.

Procedemos à lavagem e neutralização de todas as 
cavidades do dispositivo.

Deste modo, confirmamos que a devolução do aparelho não representa risco para o homem ou para o 
ambiente devido a qualquer elemento residual nela contido.

Data: Assinatura:

Carimbo:

CUIDADO!
A eliminação do produto tem de ser realizada de acordo com a legislação aplicável no seu país.
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9.1  Princípio de medição

O medidor de vazão de gás ultrasónico funciona conforme o princípio de medição do tempo de 
trânsito de uma onda sonora ultrasónica. É criada uma velocidade de gás a partir da diferença 
no tempo de trânsito de uma onda sonora movendo-se numa direção com a direção do fluxo e a 
onda sonora movendo-se na direção oposta.

A trajetória da onda sonora é denominada de caminho acústico. Uma corda é o caminho direto 
através do tubo de um lado ao lado oposto. Ao utilizar reflexão, um caminho acústico pode 
consistir em duas ou mais cordas. O nome ALTOSONIC V12 é relativo ao seu design, onde 12 
cordas constroem 6 caminhos acústicos.

9.2  Princípio de medição do tempo de trânsito

Numa secção do tubo, dois transdutores A e B criam um caminho acústico, o qual na imagem 
acima, é uma corda única. Esta corda é a distância entre o transdutor A e B e tem um 
comprimento L. A corda interceta a linha central do tubo num ângulo ϕ. 
Os dois transdutores são capazes de transmitir e receber um sinal ultrasónico. Primeiro, um 
transdutor age como um transmissor e o outro como recetor, depois do outro modo. O tempo de 
trânsito de um sinal ultrasónico juntamente com uma corda de medição é influenciado pela 
velocidade do fluxo de gás (v). Se o fluxo do gás é zero, o tempo de trânsito do transdutor A para 
B é exatamente o mesmo como o tempo de trânsito do transdutor B para A (determinado pela 
velocidade do som no gás). 
Quando o gás fluí com uma velocidade v e com c sendo a velocidade do som no gás:
v.cos(ϕ) é o componente da velocidade na direção da corda de medição.

Este componente aumenta ou diminui o tempo de viagem (tempo de voo de uma forma de onda 
acústica) conforme se move de um transdutor para outro transdutor. O tempo de trânsito do 
transdutor A para B (tAB) é:

Na direção oposta do transdutor B para A, o tempo de trânsito (tBA) é:

Figura 9-1: Princípio de medição do tempo de trânsito

1  Direção do fluxo de gás
2  Componente da velocidade na direção da corda
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A velocidade do gás é derivada da fórmula (1) e (2) como: 

Uma característica importante deste método é que a velocidade do gás calculada não depende 
da velocidade do som no gás ou propriedades do gás em geral. A velocidade do gás conforme 
calculada, é apenas uma função do tempo de trânsito medido tAB e tBA; o comprimento da corda 
e o ângulo da intersecção da corda de medição é suposto serem conhecidos pelo design do 
medidor de vazão.

Como um "bónus", a velocidade do som no gás pode derivar da fórmula (1) e (2) como: 

Isto dá um valor de velocidade de som medido, uma ferramenta valiosa para fins de diagnóstico, 
uma vez que pode ser comparado com dados de outras fontes. 

9.3  Compensação de espiral

Em locais específicos do tubo, o vetor da velocidade do gás local pode não ser exatamente 
paralelo ao eixo do tubo. Este efeito pode ser o resultado de um padrão de velocidade de fluxo 
chamado espiral. Este é um padrão de velocidade que ocorre frequentemente onde a massa de 
gás no tubo roda, conforme fluí. Como exemplo, o padrão de velocidade do fluxo após uma curva 
fora do plano dupla é exibido abaixo.

Outro padrão de velocidade que frequentemente surge, especialmente a jusante de um ângulo 
reto único ou curva na tubulação, é exibido na imagem abaixo. Aqui, logo após a curva, a massa 
de gás divide-se em dois vórtices de contra rotação.

Figura 9-2: Padrão de espiral após uma curva fora do plano dupla



9 DADOS TÉCNICOS 

102 

ALTOSONIC V12

www.krohne.com 07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

A espiral pode perturbar a medição da velocidade do gás uma vez que o componente da 
velocidade tangencial junta-se à velocidade do gás medido com uma corda. No entanto, as 
cordas podem ser preparadas de modo a compensar efeitos de espiral. Duas cordas preparadas 
no mesmo plano intercetam o fluxo em ângulos opostos (configuração transversal). Estas 
cordas respondem ao componente de velocidade tangencial com a mesma magnitude mas com 
o sinal oposto.
Isto permite o cancelamento do efeito de espiral ao adicionar ou calculando a média do valor de 
velocidade medido das duas cordas. Um caminho acústico com duas cordas em forma de V, com 
um sinal de reflexão, têm o mesmo efeito. A velocidade do fluxo medido é aumentada pelo 
componente tangencial numa corda e diminuída pelo mesmo valor noutra corda.

9.4  Medidores de vazão ultrasónicos de vários caminhos

Com um sistema de medição ultrasónico, o valor de velocidade do gás medido é a velocidade 
média de amostragem pelo comprimento do caminho acústico. Devido à distorção do perfil da 
velocidade do gás no tubo, este valor pode não ser representativo para a velocidade de gás 
média por toda a secção transversal do tubo. De modo a obter uma elevada precisão é criada 
uma amostra do fluxo utilizando um número de cordas de medição intercetando o fluxo em 
diferentes planos, conforme exibido na imagem abaixo.

O fluxo de volume total é calculado através de um algoritmo de integração utilizando os 
resultados dos caminhos individuais.
Como os componentes de espiral já estão compensados em cada plano de medição individual, o 
método de integração utilizando dados dos múltiplos caminhos tornam o medidor de vazão 
muito insensível para qualquer tipo de distorção do perfil do fluxo.
A velocidade média do som é a média dos valores da velocidade do som medidos em cada uma 
das cordas. Normalmente, estes valores são muito próximos uns dos outros.

Figura 9-3: Girar padrão após uma única curva

Figura 9-4: Configuração do caminho com caminhos acústicos múltiplos
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9.5  Tabela de dados técnicos

INFORMAÇÃO!
• Os dados seguintes são fornecidos para as aplicações gerais. Se necessitar de dados mais 

precisos para a sua aplicação específica, entre em contacto connosco ou com o seu 
representante local.

• Informações adicionais (certificados, ferramentas especiais, softwares,...) e a documentação 
completa relativa ao produto podem ser descarregadas gratuitamente do sítio web  
(Downloadcenter).

Sistema de medição
Princípio de medição Tempo de trânsito ultrasónico 

Intervalo de aplicação Medição do fluxo dos gases naturais com um mínimo de 75% de metano.

Outras aplicações a pedido.

Valor medidoValor medidoValor medidoValor medido

Valor medido primário Tempo de trânsito 

Valores medidos 
secundários 

Fluxo de volume efetivo e taxa de fluxo totalizada.

Design
Construção O sistema de medição ALTOSONIC V12 consiste num corpo de medidor de 

vazão com transdutores ultrasónicos e um conversor de sinal para processar 
o sinal e um visor de contagem no topo do corpo do medidor de vazão.

Diâmetro nominal DN100...350 / 4"...14": são fabricados de uma peça de metal.

DN400...1600 / 16"...64": design soldado.

Outros diâmetros a pedido.

Taxa de fluxo Para informações, consultar Tabela de fluxo na página 112 mais detalhadas.

Conversor de sinalConversor de sinalConversor de sinalConversor de sinal

Entradas/saídas Sem quadro de diagnósticos integrado:Sem quadro de diagnósticos integrado:Sem quadro de diagnósticos integrado:Sem quadro de diagnósticos integrado:

Saída digital: 4x

Em série: 1x modbus por RS 485 (configurável individualmente)

Com quadro de diagnósticos integrado:Com quadro de diagnósticos integrado:Com quadro de diagnósticos integrado:Com quadro de diagnósticos integrado:

Os sinais do quadro de diagnósticos são categorizados Transferência não 
Custódia. Apenas sinais originários diretamente da unidade eletrónica base 
são certificados para fins de Transferência de Custódia. 

Saída digital: 4x

Em série: 2x modbus por RS 485 (configurável individualmente)

Ethernet: 2x

Saída de corrente: 1x 4...20 mA

Entrada de corrente: 1x HART® Multidrop (dual)
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Visor e interface de utilizadorVisor e interface de utilizadorVisor e interface de utilizadorVisor e interface de utilizador

Visor gráfico Visor LC, luz de fundo branca 

Tamanho: 128x64 pixéis, corresponde a 59x31 mm = 2,32"x1,22"

Visor giratório em passos de 90º.

A fiabilidade do visor pode ser reduzida em temperaturas ambiente abaixo de 
-25°C / -13°F. 

Elementos para 
entradas do operador 

4 teclas óticas para comando do operador do conversor de sinal sem abrir o 
alojamento.

Funções do visorFunções do visorFunções do visorFunções do visor

Idioma dos textos do 
visor 

Inglês, Francês, Alemão, Neerlandês, Russo 

Unidades Unidades métricas e do sistema imperial selecionáveis da lista/unidade livre. 

Precisão de medição
Precisão ≤ ±0,2% da taxa de fluxo medida, para fluxo de elevada pressão calibrada.

≤ ±0,1% da taxa de fluxo medida, para fluxo de elevada pressão calibrada e 
linearizada.

Repetibilidade < ± 0,1%

Condições de funcionamento
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de 
processo 

Standard: -20...+70°C / -4...+158°F

Opção: -40...+100°C / -40...+212°F

Temperatura ambiente  -40…+60°C / -40…+140°F

Temperatura de 
armazenagem 

 -40…+60°C / -40…+140°F
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PressãoPressãoPressãoPressão

Intervalo de pressão 1...450 bar / 0,1...45MPa / 15...6525 psi (ASME 150...2500)

Todos os designs de sensor de classificação completa, conf. as normas do 
flange a seguir para os materiais padrão.

Propriedades do meioPropriedades do meioPropriedades do meioPropriedades do meio (outras propriedades a pedido)

Condição física Gás natural com um mínimo de 75% de metano.

outras aplicações a pedido.

Índice de gás húmido Normalmente ≤ 1% LVF, contacte o fabricante para dimensionamento 
detalhado.

Conteúdo CO2 Depende do diâmetro e pressão, contacte o fabricante para dimensionamento 
detalhado.

Requisito de pressão 
mínimo

Depende do diâmetro de concentração de CO2, contacte o fabricante para 
dimensionamento detalhado.

Condições de instalação
Instalação Para informações detalhadas consultar Instalação na página 17.

Passagem de entrada Sem condicionador de fluxo: ≥ 10 DN

Com condicionador de fluxo: ≥ 5 DN

Passagem de saída ≥ 3 DN

Dimensões e peso Para informações,  consultar Dimensões e peso na página 107 detalhadas. 

Materiais
Flanges Padrão: aço carbónico de temperatura baixa A350 LF2

Opção: aço inoxidável, Duplo

Tubo de medição ≤ 14": aço carbónico de temperatura baixa A350 LF2

≥ 16": aço carbónico de temperatura baixa A333 GR6

Opção: aço inoxidável, Duplo

Alojamento do conversor Aço inoxidável 316 (1.4408)

Interior: película de óleo conservante contra corrosão

Exterior: revestimento em epóxi de 3 camadas RAL 9006 (prateado)

Outros revestimentos exteriores disponíveis a pedido.

Ligações eléctricas
Alimentação 24 VCC (-25% / +30%) / 3 A.

Consumo de energia Sem quadro de diagnósticos integrado: ≤ 10 W

Com quadro de diagnósticos integrado: ≤ 17 W

Bucins Standard: M20 x 1,5 

Opção: ½" NPT, PF ½
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Entradas e saídas
MODBUSMODBUSMODBUSMODBUS

Descrição Modbus RTU ou Modbus ASCII, Secundário, RS485 (isolado galvanicamente)

Procedimento de 
transmissão

Semi-duplex, assíncrono

Intervalo de endereço 1…247

Códigos de função 
suportados 

03, 04, 06, 08, 16

Velocidade de 
transmissão em baud 
suportada

50, 75. 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 64000, 
115200, 128000 Baud

Aprovações e certificados
CECECECE

Este dispositivo preenche os requisitos estatuários das diretivas CE. 
O fabricante certifica os testes bem sucedidos do produto ao aplicar a marca 
CE.

Compatibilidade 
electromagnética

Directiva: 2004/108/EC, NAMUR NE21/04

Norma harmonizada: EN 61326-1 : 2006 

Directiva para 
equipamentos de 
pressão

Directiva: 97/23/EC

Categoria I, II, III

Grupo de gás 1

Módulo de proteção H

Outras aprovações e normasOutras aprovações e normasOutras aprovações e normasOutras aprovações e normas

Áreas perigosasÁreas perigosasÁreas perigosasÁreas perigosas

ATEX II 1/2G Ex de ma IIB T6...T4

IECEx Ex de ma IIB T5 Gb

CSA Classe I, Div 1 e 2, Grupos B, C e D, T6...T4

Classe II, Div 1 e 2, Grupos E, F e G

FM Classe I, Div 2, Grupos C e D, T5

Classe II, Div 1, Grupos E, F e G (Tipo 4x)

Classe I, zona 1, Aex de ma IIB T5, IP 66

Transferência de 
custódia

OIML R137 classe 0,5 por NMi

MID (Diretiva dos Instrumentos de Medição): 2004/22/CE por NMi

Totalmente compatível com AGA 9 e ISO 17089.

Categoria de proteção 
conforme IEC 529 / 
EN 60529

IP66 (NEMA 4X)

Verificações Standard:Standard:Standard:Standard:
Teste de pressão hidrostática de alta pressão no corpo do medidor de vazão
Teste de Aceitação de Fábrica (FAT)
Teste de fuga de baixa pressão em nitrogénio no medidor de vazão completo.
Teste de hélio de alta pressão em transdutores
Opção:Opção:Opção:Opção:
Teste de fuga de alta pressão em nitrogénio no medidor de vazão completo
Calibração do fluxo de alta pressão.
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9.6  Dimensões e peso

ASME 150 lb

ASME 150 lb

INFORMAÇÃO!
• Medidores de vazão com diâmetros ≥ 6" e ASME ≤ 900 lb são equipados com transdutores 

que são retráteis sob pressão.
• Todas as medidas são fornecidas como indicação. Podem variam ligeiramente com 

diferentes tamanhos de programação.
• Estão disponíveis, a pedido, valores para grandes diâmetros.

Tamanho nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 520 400 1 151

150 570 450 238

200 620 600 351

250 660 750 498

300 740 900 719

350 780 1050 911

400 840 1200 420

450 890 1350 529

500 940 1500 709

600 1050 1800 1113

1 300 mm disponível a pedido.

Tamanho nominal 
[polegada]

H [polegada] L [polegada] Peso [lbs]

4 20,47 15,75 1 333

6 22,44 17,72 525

8 24,41 23,62 774

10 25,98 29,53 1098

12 29,13 35,43 1585

14 30,71 41,34 2009

16 33,07 47,24 926

18 35,04 53,15 1166

20 37,01 59,06 1563

24 41,34 70,87 2454

1 11,81" disponível a pedido.
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ASME 300 lb

ASME 300 lb

Tamanho nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 520 400 1 158

150 570 450 248

200 620 600 371

250 680 750 533

300 760 900 755

350 810 1050 1008

400 870 1200 520

450 920 1350 659

500 980 1500 862

600 1100 1800 1354

1 300 mm disponível a pedido.

Tamanho nominal 
[polegada]

H [polegada] L [polegada] Peso [lbs]

4 20,47 15,75 1 348

6 22,44 17,72 547

8 24,41 23,62 818

10 26,77 29,53 1175

12 29,92 35,43 1665

14 31,89 41,34 2223

16 34,25 47,24 1147

18 36,22 53,15 1453

20 38,58 59,06 1901

24 43,31 70,87 2986

1 11,81" disponível a pedido.
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ASME 600 lb

ASME 600 lb

Tamanho nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 520 400 1 168

150 575 450 271

200 630 600 411

250 710 750 618

300 780 900 850

350 815 1050 1070

400 880 1200 640

450 930 1350 805

500 1000 1500 1055

600 1100 1800 1621

1 300 mm disponível a pedido.

Tamanho nominal 
[polegada]

H [polegada] L [polegada] Peso [lbs]

4 20,47 15,75 1 370

6 22,64 17,72 598

8 24,8 23,62 906

10 27,95 29,53 1363

12 30,71 35,43 1874

14 32,09 41,34 2359

16 34,65 47,24 1411

18 36,61 53,15 1775

20 39,37 59,06 2326

24 43,31 70,87 3574

1 11,81" disponível a pedido.
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ASME 900 lb

ASME 900 lb

Tamanho nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 1 520 400 176

150 590 600 324

200 660 600 464

250 730 750 684

300 810 900 957

350 840 1050 1190

400 890 1200 720

450 960 1350 964

500 1020 1500 1254

600 1160 1800 2200

1 Diâmetro interior mínimo: 80 mm (≤ sch 80).

Tamanho nominal 
[polegada]

H [polegada] L [polegada] Peso [lbs]

4 1 20,47 15,75 388

6 23,23 23,62 714

8 25,98 23,62 1023

10 28,74 29,53 1508

12 31,89 35,43 2110

14 33,07 41,34 2624

16 35,04 47,24 1588

18 37,8 53,15 2126

20 40,16 59,06 2765

24 45,67 70,87 4851

1 Diâmetro interior mínimo: 3,15" (≤ sch 80).
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ASME 1500 lb

ASME 1500 lb

ASME 2500 lb

ASME 2500 lb

Tamanho nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 1 530 500 221

150 600 600 434

200 660 800 652

250 760 750 1030

300 860 900 1507

1 Diâmetro interior mínimo: 80 mm (≤ sch 80).

Tamanho nominal 
[polegada]

H [polegada] L [polegada] Peso [lbs]

4 1 20,87 19,69 487

6 23,62 23,62 957

8 25,98 31,5 1438

10 29,92 29,53 2271

12 33,86 35,43 3323

1 Diâmetro interior mínimo: 3,15" (≤ sch 80).

Tamanho nominal 
[mm]

H [mm] L [mm] Peso [kg]

100 1 574 500 298

150 681 750 658

200 729 800 946

250 844 1000 1664

300 947 1200 2359

1 Diâmetro interior mínimo: 80 mm (≤ sch 80).

Tamanho nominal 
[polegada]

H [polegada] L [polegada] Peso [lbs]

4 1 22,6 19,69 657

6 26,81 29,53 1451

8 28,7 31,5 2086

10 33,23 39,37 3669

12 37,28 47,24 5205

1 Diâmetro interior mínimo: 3,15" (≤ sch 80).
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9.7  Tabela de fluxo

Tamanho nominal 
[polegada]

Qmin Qmax

[m3/h] [cf/h] [m3/h] [cf/h]

4 25 900 1000 35300

6 45 1600 2300 81200

8 75 2600 4100 145000

10 110 3900 6200 219000

12 140 4900 8200 290000

14 170 6000 9700 343000

16 210 7400 11700 413000

18 240 8500 13900 491000

20 260 9200 15700 554000

24 285 10100 21400 756000

30 450 15900 30900 1091000

36 650 23000 44500 1572000

40 800 28300 54900 1939000

42 880 31100 58000 2048000

48 1200 42400 75800 2677000

56 1600 56500 94200 3327000

64 2100 74200 117000 4132000

Qt conforme ISO 17089 (Vt = 3 m/s para <12" e Vt=1,5 m/s para ≥ 12"

Para tubo > Valores Sch 80 podem variar ligeiramente.

Os cálculos são fornecidos como indicação, contacte a KROHNE para tamanhos detalhados.
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10.1  Introdução

Comunicação Modbus baseia-se no princípio master-slave (principal-secundário). Apenas o 
master pode iniciar transações (pedidos), e apenas o dispositivo endereçado (slave) responde. O 
master também pode enviar uma mensagem de transmissão ("message to all" (mensagem para 
todos)); nenhum dos slaves irá responder a esta mensagem.

O medidor de vazão funciona sempre como um slave compatível com Modbus quando comunica 
com sistemas anfitriões. Slaves são identificados através de um "device address" (endereço de 
dispositivo). Verifique a documentação para consultar o endereço do dispositivo predefinido do 
medidor de vazão. Se necessário, o endereço pode ser reprogramado. Contacte o fabricante 
para informações sobre os procedimentos e ferramentas que são necessárias para 
reprogramar o endereço do dispositivo.

O protocolo Modbus define uma estrutura de mensagem que controladores ativos Modbus irão 
reconhecer e utilizar, sem ter em conta o tipo de rede pela qual comunicam. 

Descreve:

•  o processo que um controlador utiliza para pedir acesso a outros dispositivos.
•  como responder a pedidos de outros dispositivos.
•  como os erros serão detetados e relatados.

  O pedido Modbus consiste em:

• um endereço
• um código funcional que define a ação pedida.
• dados (se necessários para a função pedida).
• uma verificação de erro para testar a integridade da mensagem.

A resposta do slave contém:

• o endereço do slave,
• dados conforme o tipo do pedido.
• uma verificação de erro.

Se o teste de integridade de dados falhar, não é enviada nenhuma resposta. 
Se um pedido não pode ser processado, é enviada uma mensagem de exceção.

10.2  Camada de comunicação física

O protocolo de linha de série Modbus é um protocolo master-slave. A camada física pode ser  
half-duplex ou full-duplex. No caso do ALTOSONIC V12, a camada física é uma ligação half-
duplex (dois fios) conforme as especificações RS 485. A extremidade de uma linha RS 485 deve 
ser terminada através de um resistor. Este resistor de extremidade é incluído no circuito de 
condução de linha no medidor de vazão. 
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Podem estar ligados vários medidores de vazão à mesma linha RS 485. Neste caso apenas o 
resistor de extremidade no medidor de vazão no final da linha deve ser ligado. Os resistores de 
extremidade noutros medidores de vazão na linha devem ser desligados através do interruptor 
no quadro do circuito impresso de condução RS 485. Por predefinição, este interruptor é definido 
para ligar o resistor de extremidade da linha. 

Devido à operação half-duplex, o circuito de comunicação RS 485 no medidor de vazão encontra-
se normalmente sempre no modo de receção de dados. Apenas caso seja pedido para enviar, 
mudará automaticamente para o modo de transmissão de dados pelo tempo necessário.

10.3  Formato de transmissão em série

São definidos dois modos de transmissão para uma hiperligação de comunicação de dados 
Modbus:

• Modbus ASCII
• Modbus RTU

Os dois modos de transmissão são suportados, o utilizador pode selecionar o modo desejado 
juntamente com os parâmetros de comunicação em série (taxa Baud, paridade).

A configuração predefinida do medidor de vazão é o modo de comunicação Modbus RTU com 
configurações Modbus "padrão".

Para uma lista de parâmetros programáveis e as configurações predefinidas destes 
parâmetros,  consultar Definições predefinidas na página 129. Exceto para os endereços do 
dispositivo, todos estes parâmetros devem ser os mesmos para todos os controladores na rede.

10.3.1  Modo ASCII

Na mensagem Modbus, cada byte de dados é codificado como 2 ASCII caracteres; um para 
representar os 4 bits superiores e outro representa os 4 bits inferiores. Cada grupo de 4 bits é 
representado por um número hexadecimal, transmitido como um carácter ASCII do intervalo 
0...9, A...F.

Parâmetros de comunicação em série padrão

Uma vantagem do modo ASCII é que permite por um intervalo de tempo até 1 segundo entre 
caracteres sem causar um tempo limite. 
Uma desvantagem do modo ASCII é o comprimento maior da mensagem.

Iniciar bits 1

Bits de dados 7

Paridade ímpar/par/nenhum

Bits de 
paragem

1 bit de paragem se paridade é utilizada

2 bits de paragem se nenhuma paridade é utilizada

Campo de 
verificação de 
erro

Verificação de Redundância Longitudinal (LRC)
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10.3.2  Modo RTU

Cada byte de dados é representado na mensagem por um número equivalente de bits (8). O 
número de bits transmitidos no processo de comunicação de um byte de informação é também 
referido como um "carácter". 

Note que isto não é o mesmo que um carácter ASCII.

Parâmetros de comunicação em série padrão

10.4  Pacote de mensagem Modbus

Modo ASCII
No modo ASCII uma mensagem começa com um carácter de dois pontos (:) e termina com um 
símbolo de returno e avanço de linha. Podem decorrer intervalos até um segundo entre 
caracteres dentro da mensagem. Se o intervalo for superior, ocorre um erro de tempo limite e a 
mensagem é rejeitada.

Modo RTU
No modo RTU, uma mensagem começa com um intervalo de tempo silencioso equivalente a pelo 
menos 3,5 caracteres. Todo o pacote de mensagem deve ser transmitido com um feixe contínuo. 
Se ocorrer um intervalo silencioso de mais do que 3,5 caracteres antes da conclusão do pacote, 
o dispositivo de receção envia a mensagem de entrada e assume que o próximo byte será o 
campo de endereço para a nova mensagem.

Iniciar bits 1

Bits de dados 8

Paridade par

Bits de 
paragem

1 

Campo de 
verificação de 
erro

Verificação de Redundância Cíclica (CRC)

Modo Arranque Endereço Função Dados Soma de 
verificação

Terminar

Modo ASCII 2 caracteres 2 caracteres Caracteres 
N*2

Caracteres 
LRC 2

CR-LF

Modo RTU Intervalo 
silencioso de 
caracteres 
3,5

8 bits 8 bits N*8 bits CRC 16 bits Intervalo 
silencioso 
caracteres 
3,5

Tabela 10-1: Exemplo de um pacote de mensagem tipico
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10.4.1  Campo de endereço (Endereço do dispositivo)

O campo de endereço de um pacote de mensagem contém:

Endereços slave válidos são 1...247.
Endereço 0 é utilizado para uma transmissão para endereçar todos os slaves.

10.4.2  Campo de função

O campo de função de um pacote de mensagem contém:

Códigos de função válidos são 1...127.
O código de função informa o slave qual o tipo de ação a executar.
Para informação sobre as funções,  consultar Funções suportadas na página 117 suportadas.

Uma resposta slave contém sempre o código de função do pedido. Se uma função não é 
aplicável, o slave envia uma resposta de exceção. Uma exceção é indicada por um código de 
função devolvida com conjunto de 8 bit (bit mais significativo).

10.4.3  Campo de dados

O campo de dados contém valores de 8 bit (bytes) num intervalo de 0 a FF hexadecimal.
No modo ASCII cada valor de 8 bit é representado por 2 caracteres ASCII.

O campo de dados das mensagens contém informação que tanto o master como o slave utilizam 
para executar uma ação. Isto inclui o endereço de registo, quantidade de registos, e os dados 
necessários.

10.4.4  Métodos de verificação de erro

Dois métodos de verificação de erro são definidos para o protocolo Modbus:

• Opcional: um bit adicional (bit paridade) é acrescentado a cada carácter (ou byte) para detetar 
erros durante a transmissão de caracteres individuais (ou bytes).

• Obrigatório: dois bytes (ou caracteres) são acrescentados à mensagem para detetar erros 
durante a transmissão da mensagem.

Uma vez que um número par de erros de bit num carácter (ou byte) não será detetado ao utilizar 
um bit paridade, o segundo método é utilizado para verificar os conteúdos de uma mensagem 
inteira.

Tanto a verificação do carácter como a da mensagem são criadas num dispositivo de 
transmissão e anexa à mensagem anterior à transmissão. O slave verifica cada carácter e todo o 
pacote de mensagem durante a receção. 

Modo ASCII 2 caracteres

Modo RTU 8 bits

Modo ASCII 2 caracteres

Modo RTU 8 bits
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Os conteúdos do campo de verificação de erro para toda a mensagem depende do modo de 
transmissão.

Verificação de erro na transmissão do modo ASCII
Para detetar erros em toda a mensagem, o campo de verificação de erros contém dois 
caracteres ASCII. Os caracteres de verificação de erro são o resultado de um cálculo de 
Verificação de Redundância Longitudinal (LRC). Isto é executado no conteúdo da mensagem com 
exceção dos dois pontos iniciais, o símbolo de returno e os caracteres de avanço de linha. Os 
caracteres LRC são acrescentados à mensagem como o último campo antes dos caracteres CR-
LF.

Verificação de erro na transmissão do modo RTU
Para detetar erros em toda a mensagem, o campo de verificação de erros contém um valor de 16 
bit implementado como dois bytes. O valor de verificação de erro é o resultado de um cálculo de 
Verificação de redundância cíclica (CRC) executado nos conteúdos da mensagem. O campo CRC 
é acrescentado à mensagem como o último campo.

10.4.5  Intervalos de transmissão

Intervalos que excedem um valor específico durante a transmissão de uma mensagem serão 
qualificados como um erro de transmissão.

Modo ASCII
No modo ASCII, o tempo máximo entre 2 caracteres é um segundo. Se ocorrer um intervalo mais 
longo, a mensagem será ignorada e a pesquisa por um carácter de início (dois pontos) é 
retomada.

Modo RTU
No modo RTU, todo o pacote de mensagem deve ser transmitido como um feixe contínuo. Se um 
intervalo silencioso de mais de 3,5 caracteres ocorrer antes da conclusão do pacote, o 
dispositivo de receção ignora a mensagem e assume que o próximo byte será o campo de 
endereço do dispositivo de uma nova mensagem.

10.4.6  Tempo limite

O dispositivo master possui um intervalo de tempo limite predeterminado antes de abortar a 
transação.
Este intervalo deve ser definido de forma suficientemente longa para qualquer slave para 
responder normalmente.
O intervalo de limite de tempo é definido por um parâmetro no sistema master: 
request_to_response_timeout (pedido_para_tempo_limite_de_resposta)request_to_response_timeout (pedido_para_tempo_limite_de_resposta)request_to_response_timeout (pedido_para_tempo_limite_de_resposta)request_to_response_timeout (pedido_para_tempo_limite_de_resposta).

10.5  Funções suportadas

Estão disponíveis várias funções para executar operações nas variáveis no slave. 

Uma operação pode ser uma operação de "read" (leitura) para obter o valor de uma variável ou 
uma operação de "write" (escrita) para atribuir um valor a uma variável. As variáveis são 
identificadas através do seu número de registo (endereço).

Normalmente num slave Modbus, os dados podem ser armazenados em diferentes áreas que 
podem ser visualizadas como diferentes memórias:
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• Entradas discretas: dados de entradas lógicas (também denominado de binário, Boolean ou 
ON/OFF). Por natureza, os dados nesta área são "read-only" (só de leitura): o master apenas 
acede à leitura destes dados.

• Bobinas: saídas lógicas (também denominadas binário, Boolean ou ON/OFF). O dispositivo 
master pode ler o estado atual de uma saída, mas também podem definir ou alterar o estado 
de uma saída.

• Registos de entrada: dados, por exemplo originados pelas entradas elétricas do slave ou 
resultados dos cálculos no slave, podem ser armazenados no "input registers" (registos de 
entrada). Por natureza, os dados nesta área são "readonly" (só de leitura): o master apenas 
tem acesso à leitura destes dados.

• Registos suspensos: O master tem acesso a esta área para ler os dados mas também para 
definir ou alterar o valor de dados (write (escrever)).

Uma vez que estes grupos de registo estão localizados aparentemente nas diferentes 
memórias, o endereço pode sobrepor: por exemplo, pode existir um registo de entrada tendo 
endereço 100 e ao mesmo tempo um registo suspenso tendo endereço 100. Estes não são os 
mesmos: cada um que é selecionado para uma operação, é implicado do código de função, 
referindo-se a um registo de entrada ou a um registo suspenso, por exemplo.

O ALTOSONIC V 12 não utiliza Entradas Discretas ou Bobinas, mas apenas Registos de entrada e 
Registos suspensos.

As variáveis são agrupadas conforme os tipos de dados e dependendo de ser registos de entrada 
(read-only data (dados só de leitura)) ou registos suspensos (read/write data (dados 
leitura/escrita)). É atribuído um intervalo de endereço a cada tipo de variável, subdividido em 
registos de entrada (read-only (só de leitura)) e registos suspensos (read/write (leitura/escrita)).

Os intervalos de endereço do ALTOSONIC V 12 dos registos de entrada e registos suspensos não 
se sobrepõem. Deste modo, o acesso a um endereço de registo específico é inequívoco. As 
funções "read register" (ler registo) e "read input" (ler entrada) podem ambos ser utilizados 
para aceder efetivamente ao mesmo endereço/registo. No entanto, nesta aplicação, as funções 
devem continuar a ser utilizadas de modo consistente com o tipo de memória para a qual se 
destinam a ser utilizadas.

Nos endereços de registo master e slave são referidos (contados) começando do 1. No entanto, o 
intervalo de endereço utilizado na mensagem durante a transmissão começa do 0. Como 
exemplo, ao referenciar o endereço 4001, o endereço realmente presente na mensagem será 
4000.

A um nível de aplicação, o utilizador não notará isto, uma vez que durante a codificação e 
descodificação da mensagem, este desfasamento de 1 será tido em conta. No entanto, quando a 
mensagem - como é transmitida - é analisada e verificada, um indivíduo tem de estar ciente 
deste desfasamento.

Quando as funções, que não suportam pedidos de transmissão, são acedidas com um endereço 
de transmissão, o pedido será ignorado.



 CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO MODBUS 10

119

ALTOSONIC V12

www.krohne.com07/2013 - 4002924501 - MA ALTOSONIC V12 R02 pt

10.5.1  Função 01: LER BOBINAS

Função 01 lê o estado de variáveis lógicas (Boolean ou ON/OFF) contíguas 1 a 2000.

Esta função não é utilizada, uma vez que nesta aplicação as variáveis Boolean (ou lógicas) não 
são utilizadas como entidades individuais. Variáveis Boolean são representadas através de bits 
específicos guardados numa palavra de dados de 32 bit (tipo "Long").

10.5.2  Função 02: LER ENTRADAS DISCRETAS

A função 02 lê o estado de variáveis lógicas (Boolean ou ON/OFF) contíguas 1 a 2000.

Esta função não é utilizada, uma vez que nesta aplicação as variáveis Boolean (ou lógicas) não 
são utilizadas como entidades individuais. As variáveis Boolean ou lógicas são representadas 
através de bits específicos guardados numa palavra de dados de 32 bit (tipo "Long").

10.5.3  Função 03: LER REGISTOS SUSPENSOS

A função 03 lê os conteúdos de registos suspensos contíguos 1 a 125 no slave. O número máximo 
de registos a cada pedido é limitado a registos 125 de 16 bit: 125 inteiros, 62 inteiros long, 62 
floats, 31 doubles ou 31 long longs.

Pedido
A mensagem de pedido específica o registo de início e a quantidade de registos a serem lidos. Os 
registos são endereçados começando do zero. Registos 1...16 são endereçados como 0...15.

Exemplo
Um pedido para ler do dispositivo slave 17, registos 40108...40110 (decimal), ou começando do 9 
CAC (hex):

Resposta

Para cada registo, o primeiro byte contém o byte de ordem alta, o segundo contém o byte de 
ordem baixa. 

Cabeçalho Endereço 
slave

Função Endereço de início Número de itens de 
dados

Verifi-
cação de 
erro

Reboque

-- 11(h) 03(h) Alto
9C(h)

Baixo
AB(h)

Alto
00(h)

Baixo
03(h)

-- --

Tabela 10-2: Exemplo de leitura de registos suspensos

Cabe-
çalho

Ende-
reço 
slave

Função Conta-
gem 
byte

Dados Verifi-
cação 
de erro

Rebo-
que

-- 11(h) 03(h) 06(h) (Reg.
40108
Alto) 
02(h)

(Reg.
40108
Baixo)
2B(h)

(Reg.
40109
Alto)
00(h)

(Reg.
40109
Baixo)
00(h)

(Reg.
40110
Alto)
00(h)

(Reg.
40110
Baixo)
64(h)

-- --

Tabela 10-3: Resposta de leitura de registos suspensos
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Os conteúdos do registo 40108 são exibidos como os dois valores de byte de 02 2B hex (555 
decimal).
Os conteúdos do registo 40109 é 00 00 hex (0 decimal) e do registo 40110 é 00 64 hex (100 
decimal). 

Se o pedido não é aplicável, será enviada uma resposta de exceção.
Para mais informações,  consultar Respostas de exceção na página 122.

10.5.4  Função 04: LER REGISTOS DE ENTRADA

A função 04 executa uma operação de "leitura", semelhante à função 03. A diferença é que a 
função 04 dirige-se a registos de entrada (que são "read-only" (só de leitura)), enquanto que a 
função 03 dirige-se a registos suspensos (que são "read/write" (leitura/escrita)).

10.5.5  Função 05: ESCREVER BOBINA ÚNICA

A função 05 escreve o estado de uma variável lógica (Boolean ou ON/OFF).

Esta função não é utilizada, uma vez que nesta aplicação, as variáveis Boolean não são utilizadas 
como entidades individuais. As variáveis Boolean são representadas através de bits específicos 
guardados numa palavra de dados de 32 bit (tipo "Long").

10.5.6  Função 06: ESCREVER REGISTO SUSPENSO ÚNICO

A função 06 predefine um valor num registo suspenso único.

Quando um endereço é uma transmissão, todos os slaves irão processar o pedido.

Pedido
O pedido específica a referência de registo a ser escrita. Os registos são dirigidos começando no 
zero. Os registos 1-16 são endereçados como 0-15. O valor a ser escrito é especificado no campo 
de dados, que é um valor de 16 bit.

Exemplo
Pedido para slave 17 para o registo predefinido 40002 (decimal), 9C42 (hex) para 00 03 (hex).

Resposta
A mensagem de resposta é um eco do pedido, devolvido após o conteúdo do registo ter sido 
escrito.

Cabeçalho Endereço 
slave

Função Endereço de registo Dados Verifi-
cação de 
erro

Reboque

-- 11(h) 06(h) Alto
9C(h)

Baixo
42(h)

Alto
00(h)

Baixo
03(h)

-- --

Tabela 10-4: Exemplo de escrita de registo suspenso único
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Se o pedido não é aplicável, será enviada uma resposta de exceção.
Para mais informações,  consultar Respostas de exceção na página 122.

10.5.7  Função 08: DIAGNÓSTICOS

A função 8 fornece um teste para verificar o sistema de comunicação entre o master e o slave.

Pedido
A função utiliza um campo de sub-função de dois byte no pedido para definir o teste a ser 
executado:

Todas as sub-funções são suportadas.

10.5.8  Função 15: ESCREVER BOBINAS MÚLTIPLAS

Função 15 escreve o estado de variáveis lógicas (Boolean ou ON/OFF) contíguas 1...2000.

Esta função não é utilizada, uma vez que nesta aplicação, as variáveis Boolean não são utilizadas 
como entidades individuais. As variáveis Boolean são representadas através de bits específicos 
guardados numa palavra de dados de 32 bit (tipo "Long").

10.5.9  Função 16: ESCREVER REGISTOS SUSPENSOS MÚLTIPLOS

A função 16 escreve os conteúdos dos registos suspensos contíguos 1 a 123 no slave.

Quando o endereço é uma transmissão, a função pré-define as mesmas referências de registo 
em todos os slaves anexados.

Pedido
A mensagem de pedido específica as referências de registo a serem pré-definidas. Os registos 
são dirigidos começando do zero (registo 1 é dirigido como 0).

Exemplo
Um exemplo de um pedido para dispositivo slave 17 para predefinir dois registos começando a 
40002 (decimal), 9C42 (hexadecimal) para final 00 0A 01 02 hex:

Cabeçalho Endereço 
slave

Função Endereço de registo Dados Verifi-
cação de 
erro

Reboque

-- 11(h) 06(h) Alto
9C(h)

Baixo
42(h)

Alto
00(h)

Baixo
03(h)

-- --

Tabela 10-5: Resposta de escrita de registo suspenso único

Cabeçalho Endereço 
slave

Função Sub-função Dados 
Alto+Baixo

Verificação de 
erro

Reboque

-- 11(h) 08(h) 00 00(h) A1B8(h) -- --

Tabela 10-6: Diagnósticos
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Resposta
A resposta normal devolve o endereço slave, o código de função, endereço de início e a 
predefinição de quantidade de registos:

Se o pedido não é aplicável, será enviada uma resposta de exceção.
Para mais informações,  consultar Respostas de exceção na página 122.

10.5.10  Respostas de exceção

Excetuando as mensagens de transmissão, um dispositivo master espera uma resposta normal, 
quando envia um pedido a um dispositivo slave. Um dos quatro eventos possíveis podem ocorrer 
a pedido do dispositivo master:

• Se o dispositivo slave recebe o pedido sem um erro de comunicação e pode tratar o pedido 
normalmente, este devolve uma resposta normal.

• Se o slave não receber o pedido devido a um erro de comunicação, nenhuma resposta é 
devolvida. O programa master processará eventualmente uma condição de tempo limite para 
o pedido.

• Se o slave receber o pedido, mas detetar um erro de comunicação (paridade, CRC, LRC), 
nenhuma resposta é devolvida. O programa master processará eventualmente uma condição 
de tempo limite para o pedido.

• Se o slave receber o pedido sem um erro de comunicação, mas não puder tratá-lo, o slave 
devolverá uma resposta de exceção informando o master da natureza do erro.

A mensagem de resposta de exceção tem dois campos que diferenciam-na de uma resposta 
normal.

Campo de Código de Função
Numa resposta normal, o slave ecoa o código de função do pedido original no campo de código 
de função da resposta. Numa resposta excecional, o slave define o bit mais significante do 
código de função para 1.

Cabe-
çalho

Ende-
reço 
slave

Função Iniciar 
endereço

Quantidade Conta-
gem de 
byte

Dados Verifi-
cação 
de 
erro / 
Rebo-
que

- 11(h) 10(h) Alto
9C(h)

Baixo
41(h)

Alto
00(h)

Baixo
02(h)

04(h) Alto
00(h)

Baixo
0A(h)

Alto
01(h)

Baixo
02(h)

- / -

Tabela 10-7: Exemplo de registos suspensos múltiplos

Cabeçalho Endereço 
slave

Função Iniciar
endereço

Quantidade
de pontos

Verifi-
cação de 
erro

Reboque

-- 11(h) 10(h) Alto
9C(h)

Baixo
41(h)

Alto
00(h)

Baixo
02(h)

-- --

Tabela 10-8: Resposta de registos suspensos múltiplos
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O master reconhece a resposta de exceção através deste bit e pode examinar o campo de dados 
para o código de exceção.

Campo de dados
Numa resposta de exceção, o slave devolve um código de exceção no campo de dados. Através 
deste código de exceção, o slave informa uma razão para não ser capaz de responder 
normalmente.

A mensagem de resposta de exceção:

Códigos de exceção (por exemplo)

10.6  Tratamento dos tipos de dados grandes

A especificação Modbus padrão não explica como devem ser tratados tipos de dados maiores do 
que 16 bits. Uma vez que os tipos de dados grandes são armazenados num múltiplo de registos 
de 16 bit, tais dados podem ser acedidos através da operação de "read" (leitura) ou "write" 
(escrita) numa série de registos de 16 bit consecutivos.

A função 03 (read multiple holding registers (ler registos suspensos múltiplos)), função 04 (read 
input registers (ler registos de entrada)), função 06 (write single holding register (escrever 
registo suspenso único)) e função 16 (write multiple holding registers (escrever registos 
suspensos múltiplos)) são utilizados para ler ou modificar estes tipos de dados.

Tendo em conta o tipo de dados, o endereçamento pode ser "otimizado" adequadamente, isto é 
implementado num modo de endereçamento incompatível com o conceito Modicon original:

• No "Modicon compatible mode" (Modo compatível com Modicon) original é atribuído e 
contado um endereço para cada registo de 16 bit. Para considerar, por exemplo, um valor 
inteiro de 64 bit, serão ocupados 4 endereços. Portanto, de modo a dirigir a próxima variável 
deste tipo, o endereço tem de ser aumentado por 4.

Cabeçalho Endereço slave Função Código de 
exceção

Verificação de 
erro

Reboque

Tabela 10-9: Mensagem de resposta de exceção

Código Nome Significado

01 Função ilegal O código de função 
no pedido não é 
uma ação permitida 
para o slave.

02 Endereço de dados 
ilegais

O endereço de 
dados recebidos no 
pedido não é um 
endereço permitido 
para o slave.

Tabela 10-10: Códigos de exceção
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• No "not-Modicon compatible mode" (modo compatível com não Modicon), os endereços são 
aumentados por 1 para cada variável seguinte. Por exemplo, de modo a ler ou escrever a 
variável de 64 bit seguinte, a área do registo a ser lida será automaticamente deslocada para 
4 registos de 16 bit

O ALTOSONIC V12 está configurado por defeito para endereçamento compatível com Modicon. 

Os tipos de dados suportados são:

• Inteiro (16 bit)
• Inteiro long (32 bit)
• Float (ponto flutuante de precisão simples, 32 bit)
• Double (ponto flutuante de precisão dupla, 64 bit)
• Long long (inteiro de 64 bit)

Os intervalos de registo para cada tipo de dados:

Note que no Modo compatível com ModiconModo compatível com ModiconModo compatível com ModiconModo compatível com Modicon, cada tipo de dados maior do que 16 bits deve ser 
dirigido como um número apropriado de registos de 16 bit. Por exemplo, o primeiro float está 
localizado no endereço 7000/7001; o float seguinte está localizado no endereço 7002/7003.

Um double será acedido por quatro registos de 16 bit, então o primeiro double 
6000/6001/6002/6003 e o double seguinte 6004/6005/6006/6007.

Os dados no capítulo 8, “MODBUS REGISTER MAPPING" (MAPEAMENTO DE REGISTO MODBUS), 
são impressos como devem ser enviados no modo compatível com Modicon, assim como 
compatível com não-Modiconcompatível com não-Modiconcompatível com não-Modiconcompatível com não-Modicon.

10.6.1  Inteiro (16 bit), sequência de transmissão

Os inteiros são transmitidos e armazenados primeiro com a parte mais significante.

Tipo de dados Intervalo de endereço Números de registos para pedir cada tipo de 
dados

Compatível com
Modicon

Compatível com
não-Modicon

Inteiro (16 bit) 3000...3999 1 1

Inteiro long (32 bit) 5000...5999 2 1

Double (64 bit) 6000...6999 4 1

Float (32 bit) 7000...7999 2 1

Long long (64 bit) 8000...8999 4 1

Tabela 10-11: Número de registos
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Exemplo
Valor inteiro 1790 decimal (6 FE hexadecimal) é transmitido como:

10.6.2  Inteiro long (32 bit), Sequência de transmissão

Exemplo
Valor inteiro long 305419896 (12345678 hexadecimal).

Inteiros long podem ser transmitidos de duas formas possíveis. A ordem de transmissão nos 
dois modos:

Exemplo de inteiros long

10.6.3  Ponto flutuante de precisão simples (32 bit), sequência de transmissão

Os números do ponto flutuante de precisão simples são armazenados em registos de 32 bit, 
representados utilizando a codificação IEEE 754. Na IEEE 754-2008, o formato de base 2 de 32 bit 
é referido oficialmente como binary32binary32binary32binary32. Denominado simples no padrão IEEE 754-1985. 

O padrão IEEE 754 específica um binary32 como tendo:

• Bit de sinal: 1 bit
• Largura do expoente: 8 bits
• Precisão significante (também conhecida como mantissa): 24 (23 armazenado 

explicitamente)

O significante verdadeiro (mantissa) inclui um bit de liderança implícito com o valor de 1, salvo 
se o expoente estiver armazenado com tudo zeros. Assim apenas 23 bits do significante 
(mantissa) surgem no formato de memória mas a precisão total é 24 bits (equivalente a 
log10(224) ≈ 7,225 dígitos decimais). Os bits são definidos como se segue:

O expoente do ponto flutuante de binário de precisão simples está codificado utilizando uma 
representação binária de deslocamento, com o deslocamento zero a ser 127; também conhecido 
como expoente bias no padrão IEEE 754.

Primeiro byte transmitido no 
campo de dados

Segundo byte transmitido no 
campo de dados

06 FE

Tabela 10-12: Exemplo de inteiro (16 bit)

Modo 
normal

(1)
12h

(2)
34h

(3)
56h

(4)
78h

Modo 
reservado

(3)
56h

(4)
78h

(1)
12h

(2)
34h

Sinal + Expoente (bias) Expoente + Mantissa 3 
(alto)

Mantissa 2 Mantissa 1 (baixo)

SEEE EEEE E MMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM
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Exemplo
O número flutuante 4,125977 dará a representação IEEE 754.

Exemplo IEEE

Um sinal positivo.

Um expoente bias de 129 (81 hexadecimal) é expoente 2.

Mantissa = 4 + 1/8 + 1/1024. Note que o primeiro bit não é armazenado! 

Os floats poderão ser transmitidos de duas formas. A ordem de transmissão em dois modos:

10.6.4  Ponto flutuante de precisão dupla (64 bit), sequência de transmissão

Os números do ponto flutuante de precisão dupla são armazenados em registos de 64 bit, 
representados utilizando a codificação IEEE 754. No padrão IEEE 754-2008, o formato de base 2 
de 64 bit é oficialmente referido como binary64. Era chamado duplo no padrão IEEE 754-1985.

O padrão IEEE 754 específica um binary64 como tendo:

• Bit de sinal: 1 bit
• Largura exponencial: 11 bits
• Precisão significante (também conhecido como mantissa): 53 (52 armazenado 

explicitamente)

O significante verdadeiro (mantissa) inclui um bit de liderança implícito com o valor 1, salvo se o 
expoente é armazenado com tudo zeros. Assim, apenas 52 bits do significante (mantissa) surge 
no formato de memória, mas a precisão total é 53 bits (equivalente a log10(253) ≈ 16 dígitos 
decimais). Os bits são definidos como se segue:

Sinal Expoente Mantissa

0 1000 0001 (1) 000 0100 0000 
1000 0000 0000

IEEE 754 (1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Modo 
normal

(1)
40h

(2)
84h

(3)
08h

(4)
00h

Modo 
reservado

(3)
08h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
84h
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Bits de precisão dupla

Precisão de bits dupla 2

Exemplo
O número duplo 4,125000001862645 dará a representação IEEE:

Exemplo de número duplo

Um sinal positivo

Um expoente bias de 1025 (401 hexadecimal) é exp. 2
Mantissa = 4 + 1/8 + 1/536870912. Note que o primeiro bit não é armazenado!
Doubles podem ser transmitidos de duas formas. A ordem de transmissão nos dois modos:

Ordem de transmissão dupla

10.6.5  Long long (inteiro de 64 bit), sequência de transmissão

Exemplo
valor inteiro de 64 bit 4.616.330.355.545.210.880 (= 4010 8000 0020 0000 hexadecimal).
Inteiros de 64 bit podem ser transmitidos de duas formas. A ordem de transmissão em ambos os 
modos:

Sinal + 
Expoente 
(bias)

Expoente + 
Mantissa

Mantissa 6 Mantissa 5

SEEE EEEE EEEE MMMM MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

Mantissa 4 Mantissa 3 Mantissa 2 Mantissa 1

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

MMMM 
MMMM

Símbolo Expoente Mantissa

0 100 0000 0001 (1)0000 1000 0000 0000 0000 0000 
0000 0010 0000 0000 0000 0000 
0000

IEEE 754 (1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Modo 
normal

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Modo 
reservad
o

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h
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Ordem de transmissão inteiro de 64 bit

10.6.6  Número máximo de itens pedidos

A quantidade máxima de dados que podem ser enviados numa única resposta limita a 
quantidade de itens que podem ser pedidos numa única consulta.
A tabela abaixo exibe o número máximo de itens por tipo de dados:

Modo 
normal

(1)
40h

(2)
10h

(3)
80h

(4)
00h

(5)
00h

(6)
20h

(7)
00h

(8)
00h

Modo 
reservad
o

(3)
80h

(4)
00h

(1)
40h

(2)
10h

(7)
00h

(8)
00h

(5)
00h

(6)
20h

Tipo de dados Número de itens

Boolean 2000

Inteiro (16 bit) 125

Inteiro long (32 bit) 62

Float (ponto flutuante de 32 bit) 62

Double (ponto flutuante de 64 
bit)

31

Long long (inteiro de 64 bit) 31
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10.7  Definições predefinidas

Através de um número de parâmetros, a hiperligação da comunicação Modbus pode ser 
ajustada para as necessidades ou preferências de um indivíduo. Quando o medidor de vazão 
ALTOSONIC V 12 é entregue, estes parâmetros são definidos para valores predefinidos como 
listado abaixo:

Porta 0

Porta 1

10.8  Registar mapeamento Modbus

Registos são mapeados para especificar intervalos de endereço conforme tanto o tipo de dados 
e registos:

Taxa Baud: 38400

Bits de dados: 8

Bits de paragem: 1

Paridade: Par

Modo Modbus: RTU

Código final Modbus: 2

Modo de endereçamento: Compatível com Modicon

Modo de representação: Normal

Endereço de Modbus: 237

Iniciar intervalo Modbus: 40 (bits)

Terminar intervalo Modbus: 20 (bits)

Iniciar código Modbus: ":" (carácter dois pontos)

Terminar código Modbus 1: ASCII 13 (símbolo de returno, CR)

Terminar código Modbus 2: ASCII 10 (alimentação de linha, LF)

Tempo limite Modbus: 1 segundo

Taxa Baud: 115200

Bits de dados: 8

Bits de paragem: 1

Paridade: Par

Modo Modbus: RTU

Código final Modbus: 2

Modo de endereçamento: Compatível com Modicon

Modo de representação: Normal

Endereço de Modbus: 237

Iniciar intervalo Modbus: 40 (bits)

Terminar intervalo Modbus: 20 (bits)

Iniciar código Modbus: ":" (carácter dois pontos)

Terminar código Modbus 1: ASCII 13 (símbolo de returno, CR)

Terminar código Modbus 2: ASCII 10 (alimentação de linha, LF)

Tempo limite Modbus: 1 segundo
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10.8.1  Introduzir registos (só de leitura): Inteiro (16 bit); endereço 3000-3499

10.8.2  Registos suspensos (leitura/escrita): Inteiro (16 bit), endereço 3500-3999

Tipo de dados Tipo de registo Ler
comando(s)

Escrever
comando(s)

Intervalo de 
endereço

Inteiro
(16 bit)

Introduzir registo 4 n.a. 3000..3499

Registo suspenso 3 6, 16 3500..3999

Inteiro long
(32 bit)

Introduzir registo 4 n.a. 5000..5499

Registo suspenso 3 6, 16 5500..5999

Double
(64 bit)

Introduzir registo 4 n.a. 6000..6499

Registo suspenso 3 6, 16 6500..6999

Float
(32 bit)

Introduzir registo 4 n.a. 7000..7499

Registo suspenso 3 6, 16 7500..7999

Long long
(64 bit)

Introduzir registo 4 n.a. 8000..8499

Registo suspenso 3 6, 16 8500..8999

INFORMAÇÃO!
Os endereços relativos listados nas tabelas abaixo são endereços relativos ao endereço inicial 
do grupo de registo designado.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)Não Modicon Comp. com 

Modicon

0 3000 3000-3001
(2 reg)

TestRegister 
(Registo de teste)
uint 16

TestRegister 
(Registo de teste)

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para comunicações de teste e tratamento de protocolo com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)Não Modicon Comp. com 

Modicon

0 3500 3500-3501
(2 reg)

TestRegister 
(Registo de teste)
uint 16

TestRegister 
(Registo de teste)

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para comunicações de teste e tratamento de protocolo com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.
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10.8.3  Registos de entrada (só de leitura): Inteiro long (32 bit); endereço 5000-5499

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)Não Modicon Comp. com Modicon

0 5000 5000-5001
(2 reg)

TestRegister (Registo 
de teste)
uint 32

TestRegister (Registo 
de teste)

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para comunicações de teste e tratamento de protocolo com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.
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Eventos de alarme / estado

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve 
descrição)

Não Modicon Comp. com 
Modicon

Registo Bit

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

A FailAll (Um 
FalhouTudo)
(bit 0)

Todos os canais 
para baixo,
sem 
transferência de 
custódia
padrão (FALHOU)

Sinalizador de alarme indicando que nenhum dos 
caminhos acústicos está operacional.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

A Fail (Uma falha)
Unreliable (Não 
fiável) 
(bit 1)

Canais para 
baixo,
Transferência de 
custódia
não fiável 
(FALHOU)

Sinalizador de alarme indicando que alguns caminhos 
estão fora de funcionamento, ler medição NÃO válido para NÃO válido para NÃO válido para NÃO válido para 
transferência de custódiatransferência de custódiatransferência de custódiatransferência de custódia.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

A Fail (Uma falha)
Reliable (Fiável) 
(bit 2)

Canais para 
baixo,
mas 
transferência de 
custódia
fiável

Sinalizador de alarme indicando que alguns caminhos 
estão fora de funcionamento, ler medição válido para válido para válido para válido para 
transferência de custódiatransferência de custódiatransferência de custódiatransferência de custódia.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

A OOR_Flow (A 
OOR_Fluxo)
(bit 4)

Fora do intervalo
FLUXO

Taxa de fluxo de sinal de estado está fora do intervalo, 
ativada por excesso de velocidade por 25%.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

A OOR_
Reynolds
(bit 5)

Correção 
fora do intervalo
REYNOLDS

Sinalizador de alarme indicando número Reynolds fora do 
intervalo.

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

A OOR_
Substit
(bit 6)

Correção 
fora do intervalo
SUBSTITUIÇÃO 
DO CAMINHO

Sinalizador do alarme indicando que velocidade do gás 
está fora do intervalo onde a substituição do caminho pode 
ser aplicada. 
Este sinal surge apenas em caso de substituição de 
caminho ativo (pelo menos uma falha de caminho) e 
velocidade do gás
encontra-se fora dos limites min./máx. OU número 
Reynolds está fora dos limites min./máx. OU não está 
disponível nenhum perfil de velocidade válido.
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1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

S_Flow_
Direction
(Fluxo S_
Direção)
(bit 16)

Direção do fluxo

Sinal de estado indicando direção do fluxo: 
0 = Fluxo para a frente
1 = Fluxo inverso

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

S LowFlow
Cutoff
(Corte de
FluxoBaixo S)

Corte de
fluxo baixo

Sinal de estado indicando corte de fluxo baixo:
0 = Velocidade do fluxo acima do limite.
1 = Velocidade do fluxo abaixo do limite

1 5001 5002-5003
(2 reg)

Alarme&
Status Pipe (Tubo 
de estado)

S Reset
Totals
(Repor S
Totais)
(bit 18)

Reposição 
ocorrida:
Todos os 
totalizadores

Sinal de estado indicando totalizadores terem sido 
repostos.
Nota: esta operação apenas é permitida para pessoal 
especialmente autorizado.

2 5002 5004-5005
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_1 
(Canal de 
estado_1)

A Ch_unreliable
(Um Cn_Não 
fiável)
(bit 0)

Canal 1
Não fiável

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
1): canal não fiável.

2 5002 5004-5005
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_1 
(Canal de 
estado_1)

A Ch_Down
(Um Cn_Para 
baixo)
(bit 1)

Canal 1
Para baixo

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
1): canal para baixo.

2 5002 5004-5005
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_1 
(Canal de 
estado_1)

A_Ch_Deviation_
SOS
(Um Cn_De 
Desvio_
SOS)
(bit 2)

Canal 1 para 
baixo:
Desvio SoS 
demasiado 
grande

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
1): desvio SOS demasiado grande.

2 5002 5004-5005
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_1 
(Canal de 
estado_1)

A_Ch_Signal_
lost
(Um Sinal_Cn_
Perdido)
(bit 3)

Canal 1 para 
baixo:
Sinal perdido

Sinalizador de alarme indicando falha de caminho (canal 
1): sinal perdido.

3 5003 5006-5007
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_2 
(Canal de 
estado_2)

A Ch_unreliable
(Um Cn_Não 
fiável)
(bit 0)

Canal 2
Não fiável

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
2): canal não fiável.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve 
descrição)

Não Modicon Comp. com 
Modicon

Registo Bit
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3 5003 5006-5007
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_2 
(Canal de 
estado_2)

A Ch_Down
(Um Cn_Para 
baixo)
(bit 1)

Canal 2
Para baixo

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
2): canal para baixo.

3 5003 5006-5007
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_2 
(Canal de 
estado_2)

A_Ch_Deviation_
SOS
(Um Cn_De 
Desvio_
SOS)
(bit 2)

Canal 2 para 
baixo:
Desvio SoS 
demasiado 
grande

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
2): desvio SOS demasiado grande.

3 5003 5006-5007
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_2 
(Canal de 
estado_2)

A_Ch_Signal_
lost
(Um Sinal_Cn_
Perdido)
(bit 3)

Canal 2 para 
baixo:
Sinal perdido

Sinalizador de alarme indicando falha de caminho (canal 
2): sinal perdido.

4 5004 5008-5009
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_3 
(Canal de 
estado_3)

A Ch_unreliable
(Um Cn_Não 
fiável)
(bit 0)

Canal 3
Não fiável

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
3): canal não fiável.

4 5004 5008-5009
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_3 
(Canal de 
estado_3)

A Ch_Down
(Um Cn_Para 
baixo)
(bit 1)

Canal 3
Para baixo

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
3): canal para baixo.

4 5004 5008-5009
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_3 
(Canal de 
estado_3)

A_Ch_Deviation_
SOS
(Um Cn_De 
Desvio_
SOS)
(bit 2)

Canal 3 para 
baixo:
Desvio SoS 
demasiado 
grande

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
3): desvio SOS demasiado grande.

4 5004 5008-5009
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_3 
(Canal de 
estado_3)

A_Ch_Signal_
lost
(Um Sinal_Cn_
Perdido)
(bit 3)

Canal 3 para 
baixo:
Sinal perdido

Sinalizador de alarme indicando falha de caminho (canal 
3): sinal perdido.

5 5005 5010-5011
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_4 
(Canal de 
estado_4)

A Ch_unreliable
(Um Cn_Não 
fiável)
(bit 0)

Canal 4
Não fiável

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
4): canal não fiável.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve 
descrição)

Não Modicon Comp. com 
Modicon

Registo Bit
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5 5005 5010-5011
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_4 
(Canal de 
estado_4)

A Ch_Down
(Um Cn_Para 
baixo)
(bit 1)

Canal 4
Para baixo

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
4): canal para baixo.

5 5005 5010-5011
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_4 
(Canal de 
estado_4)

A_Ch_Deviation_
SOS
(Um Cn_De 
Desvio_
SOS)
(bit 2)

Canal 4 para 
baixo:
Desvio SoS 
demasiado 
grande

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
4): desvio SOS demasiado grande.

5 5005 5010-5011
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_4 
(Canal de 
estado_4)

A_Ch_Signal_
lost
(Um Sinal_Cn_
Perdido)
(bit 3)

Canal 4 para 
baixo:
Sinal perdido

Sinalizador de alarme indicando falha de caminho (canal 
4): sinal perdido.

6 5006 5012-5013
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_5 
(Canal de 
estado_5)

A Ch_unreliable
(Um Cn_Não 
fiável)
(bit 0)

Canal 5
Não fiável

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
5): canal não fiável.

6 5006 5012-5013
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_5 
(Canal de 
estado_5)

A Ch_Down
(Um Cn_Para 
baixo)
(bit 1)

Canal 5
Para baixo

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
5): canal para baixo.

6 5006 5012-5013
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_5 
(Canal de 
estado_5)

A_Ch_Deviation_
SOS
(Um Cn_De 
Desvio_
SOS)
(bit 2)

Canal 5 para 
baixo:
Desvio SoS 
demasiado 
grande

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
5): desvio SOS demasiado grande.

6 5006 5012-5013
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_5 
(Canal de 
estado_5)

A_Ch_Signal_
lost
(Um Sinal_Cn_
Perdido)
(bit 3)

Canal 5 para 
baixo:
Sinal perdido

Sinalizador de alarme indicando falha de caminho (canal 
5): sinal perdido.

7 5007 5014-5015
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_6 
(Canal de 
estado_6)

A Ch_unreliable
(Um Cn_Não 
fiável)
(bit 0)

Canal 6
Não fiável

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
6): canal não fiável.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve 
descrição)

Não Modicon Comp. com 
Modicon

Registo Bit
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7 5007 5014-5015
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_6 
(Canal de 
estado_6)

A Ch_Down
(Um Cn_Para 
baixo)
(bit 1)

Canal 6
Para baixo

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
6): canal para baixo.

7 5007 5014-5015
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_6 
(Canal de 
estado_6)

A_Ch_Deviation_
SOS
(Um Cn_De 
Desvio_
SOS)
(bit 2)

Canal 6 para 
baixo:
Desvio SoS 
demasiado 
grande

Sinalizador de alarme indicando erro de caminho (canal 
5): desvio SOS demasiado grande.

7 5007 5014-5015
(2 reg)

Alarme&
Status Channel_6 
(Canal de 
estado_6)

A_Ch_Signal_
lost
(Um Sinal_Cn_
Perdido)
(bit 3)

Canal 6 para 
baixo:
Sinal perdido

Sinalizador de alarme indicando falha de caminho (canal 
6): sinal perdido.

8 5008 5016-5017
(2 reg)

Alarm inputs
(Entradas de 
alarme)

A_temperature
(Uma_temperatu
ra)
OOR (bit 0)

Temperatura do 
processo:
Fora do intervalo

Sinalizador de alarme, temperatura do corpo medido está 
fora do intervalo.

8 5008 5016-5017
(2 reg)

Alarm inputs
(Entradas de 
alarme)

A_temperature
Uma_temperatur
a
OVR (bit 1)

Temperatura do 
processo:
Substituir valor 
utilizado

Indicador de estado/alarme indicando que a entrada 
manual do valor da temperatura substitui a temperatura 
medida (entrada de temperatura de processo); surgirá em 
caso do parâmetro de alarme n.º 6 ser definido como ativo
e Modo de substituição (Controlo do utilizador) definido 
como ativado (modo 1 ou 2); Modo 3 não irá gerar um 
alarme.

9 5009 5018-5019
(2 reg)

Status Totalisers
(Totalizadores de 
estado)

S_Fwd_Process_
Roll
(Processo_P/Fre
nte_S_
Roll)
(bit 1)

Totalizador 
Rollover
Processo para a 
frente

Sinal de estado, totalizador atingiu valor máximo que pode 
ser representado
e exibido, totalização é contínua começando do zero.

9 5009 5018-5019
(2 reg)

Status Totalisers
(Totalizadores de 
estado)

S_Rev_Process_
Roll
(Processo_Rev_S
_
Roll)
(bit 5)

Totalizador 
Rollover
Processo inverso

Sinal de estado, totalizador atingiu valor máximo que pode 
ser representado
e exibido, totalização é contínua começando do zero.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve 
descrição)

Não Modicon Comp. com 
Modicon

Registo Bit
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10.8.4  Registos suspensos (leitura/escrita): inteiro long (32 bit), endereço 5500-5999

9 5009 5018-5019
(2 reg)

Status Totalisers
(Totalizadores de 
estado)

S_FwdFail_
Process_Roll
(P/FrenteFalhou_
S_
Processo_Roll) 
(bit 9)

Totalizador 
Rollover
Avanço do 
processo falhou

Sinal de estado, totalizador atingiu valor máximo que pode 
ser representado
e exibido, totalização é contínua começando do zero.

9 5009 5018-5019
(2 reg)

Status Totalisers
(Totalizadores de 
estado)

S_RevFail_
Process_Roll
(RevFalhou_S_
Processo_Roll )
(bit 13)

Totalizador 
Rollover
Inversão do 
processo 
FALHOU

Sinal de estado, totalizador atingiu valor máximo que pode 
ser representado
e exibido, totalização é contínua começando do zero.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)Não Modicon Comp. com Modicon

0 5500 5500-5501
(2 reg)

TestRegister (Registo 
de teste)
uint 32

Registo de teste

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para comunicações de teste e tratamento de protocolo com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)Não Modicon Comp. com Modicon

1 5501 5502-5503
(2 reg)

Hora ANSI Data e hora

INFORMAÇÃO!
Relógio em tempo real incorporado: data e hora conforme padrão ANSI: número de segundos 
decorridos desde 1 de janeiro, 1970, 00:00:00 horas.
Apesar de isto ser um Registo Suspenso, este registo é só de leitura. Utilize a Configuração do 
medidor de vazão e o software de monitorização KROHNE para definir ou ajustar o relógio em 
tempo real. 

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve 
descrição)

Não Modicon Comp. com 
Modicon

Registo Bit
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10.8.5  Registos de entrada (só de leitura): Double (ponto flutuante 64 bit), endereço 6000-
6499

10.8.6  Registos suspensos (leitura/escrita): Double (ponto flutuante de 64 bit), endereço 
6500-6999

10.8.7  Registos de entrada (só de leitura): Float (ponto flutuante de 32 bit); endereço 
7000-7499

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)Não Modicon Comp. com Modicon

0 6000 6000-6003
(4 reg)

TestRegister (Registo 
de teste)
Double64

Registo de teste

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para comunicações de teste e tratamento de protocolo com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.

Endereço
relativo

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)Não Modicon Comp. com Modicon

0 6500 6500-6503
(4 reg)

TestRegister (Registo 
de teste)
Double64

Registo de teste

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para comunicações de teste e tratamento de protocolo com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

0 7000 7000-7001
(2 reg)

TestRegister
Float32

Registo de teste

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para testar comunicações e tratamento de protocolos com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.
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Valores de Processo de Medição do Tempo de Trânsito

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

1-6 7001-7006
(6 reg)

7002-7013
(12 reg)

Ch_GainAB Ganho "jusante"
(= ganho para 
transdutor B),
Canal 1-6

Ganho para transmissão de sinal do 
transdutor A para transdutor B, conjunto com 
valores para canal 1 até 6 ( em dB).

7-12 7007-7012
(6 reg)

7014-7025
(12 reg)

Ch_GainBA Ganho "montante"
(= ganho para 
transdutor A),
Canal 1-6

Ganho para transmissão de sinal do 
transdutor B para transdutor A, conjunto com 
valores para canal 1 até 6 (em dB).

13-18 7013-7018
(6 reg)

7026-7037
(12 reg)

CH_SNratioAB SNR "jusante"
(= recebido no trd. B),
Canal 1-6

Relação sinal-ruído para transmissão do sinal 
do transdutor A para transdutor B, matriz com 
valores para canal 1 até 6 (em dB).

19-24 7019-7024
(6 reg)

7038-7049
(12 reg)

CH_SNratioBA SNR "montante"
(= recebido no trd. A),
Canal 1-6

Relação sinal-ruído para transmissão do sinal 
do transdutor B para transdutor A, matriz com 
valores para canal 1 até 6 (em dB).
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Parâmetros do processo medidos / introduzidos

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

25 7025 7050-7051
(2 reg)

TemperatureProces Temperatura de 
processo
valor

O valor utilizado para cálculos pode ser o valor 
do processo medido, um valor (determinado 
indiretamente) calculado ou um ajuste 
manual (valor fixo) ( em ºC)

26 7026 7052-7053
(2 reg)

ViscosityDynamic-
Proces

Viscosidade dinâmica 
nas
condições do 
processo

O valor utilizado para cálculos pode ser o valor 
do processo medido, um valor (determinado 
indiretamente) calculado ou um ajuste 
manual (valor fixo) (em cP)

27 7027 7054-7055
(2 reg)

DensityProces Processo da 
densidade

O valor utilizado para cálculos pode ser o valor 
do processo medido, um valor (determinado 
indiretamente) calculado ou um ajuste 
manual (valor fixo) (em kg/m3)
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Variáveis de fluxo calculadas

Variáveis de estatísticas / diagnósticos
Médias e desvios padrão são calculados para um número de variáveis de fluxo. O número de 
valores medidos que são incluídos neste cálculo são especificados através de um parâmetro 
presente. Médias e desvios padrão são avaliados e atualizados sempre que um número de 
medições é igual a este parâmetro ter sido recolhido. Recolher dados para um novo bloco de 
dados a ser avaliado, de seguida começa novamente a partir desse ponto.

Como exceção à regra acima, para o desvio padrão do fluxo tau, o número pré-definido de 
valores medidos é avaliado sempre que um novo valor de medição se torna disponível. Logo, a 
série de medições contém os valores mais recentes e troca com cada amostra adquirida (dados 
de medição), como uma média móvel.

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

28 7028 7056-7057
(2 reg)

Flow_Proces Processo do fluxo

Taxa de fluxo de volume medida nas 
condições do processo (em m3/s).

29 7029 7058-7059
(2 reg)

Velo_Proces Processo da 
velocidade

Velocidade do gás medida (em m/s) (valor 
integrado de todos os caminhos) nas 
condições do processo.

30 7030 7060-7061
(2 reg)

SoS Velocidade do som

Velocidade do som medida (em m/s), média de 
todos os caminhos acústicos, corrigida para 
efeito mach.

31-36 7031-7036
(6 reg)

7062-7073
(12 reg)

Ch_VeloRaw Velocidade do canal
Canal 1-6

Velocidade "bruta" do gás conforme 
observado em cada canal; matriz com valores 
para canal 1 até 6 (em m/s).

37-42 7037-7042
(6 reg)

7074-7085
(12 reg)

Ch_SoS Canal SOS
Canal 1-6

Velocidade do som conforme observado em 
cada canal; matriz com valores para canal 1 
até 6 (em m/s).
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Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

43-48 7043-7048
(6 reg)

7086-7097
(12 reg)

Ch_Reliab Fiabilidade do canal
canal 1-6

Fiabilidade por canal (em %); matriz com 
valores para canal 1 até 6.

49-54 7049-7054
(6 reg)

7098-7109
(12 reg)

Ch_AV_Velocity Velocidade do canal,
média, canal 1-6

Velocidade média do gás (em m/s), conforme 
observado em cada canal; matriz com valores 
para o canal 1 até 6.

55-60 7055-7060
(3 reg)

7110-7121
(12 reg)

Ch_AV_SoS Canal SoS,
média, canal 1-6

Velocidade média do som (em m/s), conforme 
observado em cada canal; matriz com valores 
para canal 1 até 6.

61 7061 7122-7123
(2 reg)

AV_SoS Média SoS

Valor da Velocidade do som, média (em m/s).

62 7062 7124-7125
(2 reg)

AV_FlowProces Média do fluxo

Taxa do volume do fluxo, média (em m3/s).

63 7063 7126-7127
(2 reg)

SD_FlowProces Desvio padrão do 
fluxo

Desvio padrão da taxa do volume do fluxo 
("cálculo descontínuo") (em %).

64 7064 7128-7129
(2 reg)

SD_FlowProces Tau Desvio padrão
do fluxo Tau

Desvio padrão da taxa do volume do fluxo 
("cálculo descontínuo") (em %).

65 7065 7130-7131
(2 reg)

SD_SoS Desvio padrão SoS

Desvio padrão da velocidade do som (em %).

66-71 7066-7071
(6 reg)

7132-7143
(12 reg)

Ch_SD_Velocity Velocidade do canal
desvio padrão
canal 1-6

Velocidade do gás (em %), desvio padrão, 
conforme observado em cada canal; matriz 
com valores para canal 1 até 6.

72-77 7072-7077
(6 reg)

7144-7155
(12 reg)

Ch_SD_SoS Canal SoS, 
desvio padrão
canal 1-6

Velocidade do som (em %), desvio padrão, 
conforme observado em cada canal; matriz 
com valores para canal 1 até 6.

78 7078 7156-7157
(2 reg)

Weighted_Reliability Fiabilidade 
ponderada geral

As fiabilidades dos caminhos individuais são 
combinadas numa imagem geral utilizando os 
fatores ponderados dos caminhos (em %).
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10.8.8  Registos suspensos (leitura/escrita): Float (32 bit) ponto flutuante, endereço 7500-
7999

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

0 7500 7500-7501
(2 reg)

TestRegister
Float32

Registo de teste

Registo reservado para testar comunicações e 
tratamento de protocolos com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do 
medidor de vazão.
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Configuração do medidor de vazão

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

1 7501 7502-7503
(2 reg)

Internal diameter Diâmetro

Diâmetro interno do corpo do medidor de 
vazão na secção de medição (em m).

2 7502 7504-7505
(2 reg)

MeterConstat_Fwd Constante de medidor 
de vazão
para a frente

Constante do medidor de vazão, direção do 
fluxo para a frente.

3 7503 7506-7507
(2 reg)

MeterConstant_Rev Constante de medidor 
de vazão
para trás

Constante do medidor de vazão, direção do 
fluxo para trás.

4 7504 7508-7509
(2 reg)

ThermExp_Alpha_Pip
e

Factor de expansão 
térmica
Material da tubulação 
Alpha

Propriedade do material do corpo do medidor 
de vazão, utilizado para calcular o efeito da 
expansão térmica (em 1/° C)

5 7505 7510-7511
(2 reg)

ThermExp_Reference
_Temp

Temperatura de 
referência
Expansão do corpo

Temperatura (em ° C) na qual o diâmetro 
interno do corpo do medidor de vazão na 
secção de medição é especificado.

6-11 7506-7511
(6 reg)

7512-7523
(12 reg)

Ch_PathLength_Cal Caminho calibrado do 
canal
Comprimento L,
canal 1-6

Comprimento (em m) do caminho acústico 
entre dois transdutores de um caminho de 
medição; conjunto com valores para o canal 1 
até 6.

12-17 7512-517
(6 reg)

7524-7532
(12 reg)

Ch_Angle_Measuring Ângulo de medição do 
canal
canal 1-6

Ângulo no qual o feixe de ultrasom interceta o 
corpo do medidor de vazão (em Graus); matriz 
com valores para o canal 1 até 6.

18 7518 7536-7537
(2 reg)

Fwd_MaxFlowRate Escala total do fluxo 
para a frente

Valor indicado (em m3/s) (escala total) no fluxo 
de 100 % do fluxo volumétrico nominal na 
direção do mesmo para a frente.

19 7519 7538-7539
(2 reg)

Rev_MaxFlowRate Escala total do fluxo 
para trás

Valor indicado (em m3/s) (escala total) no fluxo 
de 100 % do fluxo volumétrico nominal na 
direção inversa do mesmo.
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Configuração do alarme

20 7520 7540-7541
(2 reg)

Fwd_LowFlowCutoff Corte do fluxo baixo
Para a frente

Para taxas de fluxo para a frente com 
magnitude mais pequena do que este valor de 
corte, os totalizadores param a contagem e as 
saídas (tais como a saída de frequência) serão 
desativadas; a indicação da taxa de fluxo 
permanecerá disponível (em m/s).

21 7521 7542-7543
(2 reg)

Rev_LowFlowCutoff Corte de fluxo baixo 
inverso

Para taxas de fluxo inverso com magnitude 
mais pequena do que este valor de corte, os 
totalizadores param a contagem e as saídas 
(tais como a saída de frequência) serão 
desativadas; a indicação da taxa de fluxo 
permanecerá disponível (em m/s).

22 7522 7544-7545
(2 reg)

Low_Flowcut_-
Threshold

Limite de corte de 
fluxo baixo

Histerese prevenindo as ações de 
ligar/desligar frequentes do corte de fluxo 
baixo (em %). 

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

23 7523 7546-7547
(2 reg)

SOSDev Desvio SOS permitido
por canal no SOS
Tubulação média

Define o limite do alarme para o desvio ou SOS 
medido de qualquer caminho acústico a partir 
do valor médio de todos os caminhos (em m/s) 
(calcular todos os valores SoS com correção 
mach).

24 7524 7548-7549
(2 reg)

T_LimitHigh Introduzir 
temperatura do 
processo: LimiteAlto

Limite superior para medição da temperatura 
de processo (em ° C).

25 7525 7550-7551
(2 reg)

T_LimitLow Introduzir 
temperatura do 
processo: 
LimiteBaixo

Limite inferior para medição da temperatura 
de processo (em ° C).
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Configuração da viscosidade

Substituir controlo

10.8.9  Introduzir registos (só de leitura): Long Long (inteiro de 64 bit), endereço 8000-
8499

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

26 7526 7552-7553
(2 reg)

VD_Reference_Visc Viscosidade dinâmica 
na
Temperatura de 
referência

Introduzir valor de viscosidade dinâmica (em 
cP), utilizado como valor de base para corrigir 
viscosidade de referência para a viscosidade 
real na temperatura e pressão do processo.

27 7527 7554-7555
(2 reg)

D_Reference_Dens Densidade de 
referência

Introduzir valor de densidade (em kg/m3), 
utilizado como valor base para corrigir 
densidade de referência para a densidade real 
na temperatura e pressão do processo.

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

28 7528 7556-7557
(2 reg)

Ovr_Value_T Processo da 
temperatura
Valor de substituição 
manual

Definir valor de temperatura manualmente 
(em ° C), para ser tido em conta em caso de 
falhar a medição da temperatura.

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

0 8000 8000-8003
(4 reg)

TestRegister
uint64

Registo de teste

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para testar comunicações e tratamento de protocolos com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.
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Totalizador

10.8.10  Registos suspensos (leitura/escrita): Long long (inteiro de 64 bit), endereço 8500-
8999

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

1 8001 8004-8007
(4 reg)

Fwd_Proces Totalizador do 
PROCESSO para a 
frente

Volume acumulado (com medidor de vazão a 
trabalhar normalmente) na direção do fluxo 
para a frente, nas condições da linha (em ml 
(=10-6 m3)).

2 8002 8008-8011
(4 reg)

Rev_Proces Totalizador do 
PROCESSO para trás

Volume acumulado (com medidor de vazão a 
trabalhar normalmente) na direção inversa do 
fluxo, nas condições da linha (em ml (=10-6 
m3)).

3 8003 8012-8015
(4 reg)

FwdFail_Proces Totalizador FALHOU
 PROCESSO para a 
frente

Volume acumulado (com medidor de vazão no 
estado de erro) na direção do fluxo para a 
frente, na condição de linha (em ml (=10-6 
m3)).

4 8004 8016-8019
(4 reg)

RevFail_Proces Totalizador FALHOU
 PROCESSO inverso

Volume acumulado (com medidor de vazão no 
estado de erro) na direção inversa do fluxo, na 
condição de linha (em ml (=10-6 m3)).

Relativo
endereço

Endereço absoluto Nome Parâmetro / 
Variável
(breve descrição)não Modicon comp. com Modicon

0 8500 8500-8503
(4 reg)

TestRegister
uint64

Registo de teste

INFORMAÇÃO!
Registo reservado para testar comunicações e tratamento de protocolos com este tipo de 
registo sem influenciar a operação do medidor de vazão.



Visão geral de produtos KROHNE

• Medidores de vazão electromagnéticos

• Medidores de vazão de área variável

• Medidores de vazão ultra-sónicos

• Medidores de vazão de massa

• Medidores de vazão Vortex

• Controladores de fluxo

• Medidores de nível

• Medidores de temperatura

• Medidores de pressão

• Produtos para análise

• Sistemas de medição para a indústria petrolífera e do gás

• Sistemas de medição para navios petroleiros

Sede KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Str.5
D-47058 Duisburg (Alemanha)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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A lista actual de todos os contactos e endereços da KROHNE
pode ser encontrada em: www.krohne.com


