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1 Deste manual 

Este manual de instruções descreve as funções e a operação dos SINGLE Basic Controller Touch 
(SBC-T) e SINGLE Basic Controller Touch Plus (SBC-Tplus). 
 
O SBC-Tplus possui entradas e saídas adicionais em comparação com o SBC-T, que permitem 
medição de vazão, troca de sinal analógico e medição de pressão. O software do SBC-Tplus fornece 
parâmetros para estas entradas suplementares. São mencionados na descrição das respectivas 
funções. 
 
Este manual de instruções inclui o leque máximo de funções de controle. Parte do leque de funções 
está disponível no aparelho de termostatização como opção. O leque de funções efetivo é definido 
através da encomenda do cliente SINGLE e das especificações técnicas. 
 
O leque de funções é definido através de parâmetros nos ajustes de fábrica, acessíveis apenas para 
a Single. Estes influenciam o modo de funcionamento do regulador, bem como da apresentação da 
interface. Botões e parâmetros de funções não liberadas são parcialmente ocultos, de modo que 
pode haver diferenças entre as imagens mostradas neste manual e a exibição em seu sistema. 
 
A posterior ativação das funções não é, geralmente, possível, uma vez que devem ser montados os 
componentes correspondentes no sistema de controle térmico para que este funcione.  
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com o serviço de assistência da SINGLE Temperiertechnik. 
Todo o leque de funções confirmado na encomenda do cliente ou nas especificações técnicas estão 
disponíveis no sistema de controle térmico. 
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2 Superfície e Operação 

Ao ligar o sistema de controle térmico através do interruptor principal, o SBC-T também é iniciado. O 
processo de arranque dura alguns segundos; durante este tempo, é exibida tela inicial.  
 
Após a conclusão do processo de arranque, o regulador exibe aVista de Dados de 
Processo(“Cockpit”).  
 
 

 
 

 
O SBC-T está equipado com um display tátil de 3,5“. A operação ocorre exclusivamente através da 
tela. 
 
A tela se divide entre a barra de navegação na margem superior (a cinzento) e o painel de comando. 
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2.1 Barra de navegação 

A barra de navegação é exibida em todos os menus e estados operacionais. Exibe conteúdos 
importantes proporciona uma navegação mais rápida. 
 
A barra de navegação fornece as seguintes funções: 
 

 
 
 

Símbolo Significado 

 
 

 

Desencadeia um salto de cada menu para a vista de dados de processo. 
É sempre exibida a temperatura real atual.  
Se for inserido um código de bloqueio, é exibido um cadeado (azul: bloqueio 
desativado; amarelo: bloqueio ativado). 

 

Acesso ao menu Serviço e Informações (ver 2.3.1 Menu Serviço e 
Informações). 

 

Acesso ao menu Funções (ver 2.3.2 Menu Funções) com o submenu 
Parâmetros de especialista (ver 5 Parâmetros de especialista).  

 

Exibe a lista de alarmes (ver 2.3.3 Lista de alarmes). 

 

Liga ou desliga o sistema de controle térmico, incluindo o SBC-T. 

 

Bloqueio contra operação  
É possível bloquear o aparelho contra a operação indesejada. Para isso, insira um código de bloqueio 
em  Parâmetros de especialista / Ajustes básicos  (ver 5.1 Ajustes básicos). 
 
 
Ativar o bloqueio:  
 
Se o parâmetro Bloqueio não estiver Desligado (ver Capítulo 5.1), é exibido um cadeado azul na 
barra de navegação, em vez do símbolo Home.  
Pressione este para ativar o bloqueio. Confirme a pergunta na caixa de diálogo adicional. 
O bloqueio é ativado e é exibido um cadeado amarelo. 
 
Desativar o bloqueio:  
 
pressione o cadeado amarelo na barra de navegação. Insira o código de desbloqueio.  
Se o número for inserido corretamente, o bloqueio é desativado. 
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2.2  Painel de comando 

O painel de comando exibe a temperatura real e nominal no centro. Em aparelhos com medição do 
fluxo, é exibido também o valor do fluxo.  

 
A temperatura real é a temperatura utilizada no regulador. No estado de fornecimento, esta é a 
temperatura que é detectada através do sensor de controle. Pode ser definido através de parâmetros 
que um sensor externo seja usado para o controle. 
 
Através do pressionamento da área central no painel de controle é exibida a exibição de ajuste do 
valor nominal. A faixa de valores autorizada é exibida. As alterações devem ser confirmadas com 
“Guardar”. 
 
Os pictogramas à direita e esquerda do mostrador de temperatura exibe o estado em que se encontra 
o sistema. 
 
 

Símbolo Significado 

 

 
A bomba funciona no sentido de rotação indicado. 
(seta para a direita: Funcionamento normal; Seta para a esquerda: 
Funcionamento inverso, como por exemplo a função parada de 
vazamento). 
 

  

 
O sistema de controle térmico aquece ou arrefece. 

  

 
O sistema de controle térmico está aberto ou fechado (apenas para 
aparelhos de água pressurizada). 
 

 

 
Símbolo de interface: 
Cinza: Interface disponível, inativa 
Azul (intermitente): Interface ativa e aparelho enviou ou recebeu dados 
através da interface 
Azul: Operação de interface ligada 
 

 

 
O SBC-T liga-se em modo especialista. 
 

Modo especialista 
 



 
 
 

Tradução de instruções originais 
Página 8/49  
 
  
 
 

Em modo especialista, são exibidos dados adicionais. Foi concebido para aplicações especiais ou 
chamadas de serviço. 
 
Entre outras coisas, indica os sinais de todos os sensores conectados, o status do interruptor de bóia, 
o nível "aquecimento" e “refrigeração", o fluxo e a pressão (se equipado de acordo), as saídas de 
todas as válvulas, as saídas "Bomba" e "aquecimento pré-contato", bem como o estado do disjuntor 
do motor.  
 
A figura que a seguir mostra um exemplo. 
 
 

 
 

 
Partes da indicação estão ligadas a sensores opcionais (por exemplo, manômetros) ou atuadores 
(por exemplo, válvulas de fechamento do sistema). Se essas opções não estiverem instaladas, os 
valores associados não serão exibidos. 
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2.3 Vista geral do conceito operacional 

A navegação ocorre através da Vista de Dados de Processo.  
 
Através da barra de navegação, é possível aceder aos seguintes submenus: 
 

• Serviço e Informações  

• Funções 

• Funções -> Parâmetros de especialista 

• Lista de alarmes 
 
Através do painel de comando, é possível aceder ao modo especialista. 
 
A figura que se segue mostra as ligações. 
 
 

 
Vista de dados de processo (Cockpit) 
 

 
Modo especialista 

 
Menu Serviço e Informações 

 
Menu Funções 
 

 
Lista de alarmes 

  

 
Submenu Parâmetros de 
especialista 

  

 
 
Os menus são descritos nas seções seguintes. 
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2.3.1 Menu Serviço e Informações 

Através da transição no Menu Serviço e Informações, são exibidas as seguintes informações na tela: 
 

• Número do aparelho  

• Horas de serviço 

• Versão do software 

•  
A indicação do número do aparelho é importante numa chamada de serviço, uma vez que, na 
SINGLE, os dados do aparelho são arquivados sob o número do aparelho. 
 
Estão disponíveis os seguintes botões: 
 

 

Reposição de ajustes de fábrica 
Com o botão Repor, as funções do aparelho são redefinidas para o estado de 
fornecimento. Antes da operação ser executada, tem lugar uma questão adicional que 
deve ser confirmada pelo operador. 
Atenção: Os parâmetros configurados pelo cliente são perdidos com a reposição dos 
ajustes de fábrica!  

 

Contato 
Aqui, estão armazenados o número de telefone e endereço de e-mail do parceiro de 
serviço. 

 

Manutenção 
O sistema de controle térmico deve ser reparado após um número definido de horas 
de operação. Para isso, há um contador de horas de serviço em contagem 
decrescente. Quando o contador chega a zero, é acionado um alarme.  
Com o botão Manutenção, é confirmada a manutenção programada e o contador de 
manutenção volta ao valor inicial. 

 

Função USB 
O requisito para a utilização da função USB é a colocação de um dispositivo USB 
corrente na traseira do SBC-T com uma formatação FAT16 ou FAT32.  
Nota: Devido à diversidade técnica, não pode ser garantido o funcionamento de todos 
os dispositivos. 
 
Com o botão Função USB, podem ser executadas as seguintes funções: 
 

• Exportação dos parâmetros do SBC-T para o dispositivo USB. 

• Importação dos parâmetros do dispositivo USB para o SBC-T. 
Atenção: Os parâmetros configurados pelo cliente são substituídos! 

• Guardar valores de processo atuais e lista de alarmes. 
 
Se o dispositivo for deixado colocado durante a operação, os dados de processo são 
guardados automaticamente num intervalo de tempo determinado.  
O intervalo de tempo é definido com os parâmetros Sample Time. Para guardar os 
dados de processo, o Sample Time não pode ser desligado. 

 
Ao exportar, são criados arquivos no diretório raiz do dispositivo USB. Para uma identificação clara, 
os nomes dos ficheiros incluem o número do aparelho do sistema de controle térmico Single. 
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Alarme de 
RegistroXXXXXX 

Se o dispositivo estiver colocado, todos os alarmes são gravados neste 
ficheiro. 

Livro de 
RegistoXXXXXX 

Ao exportar a lista de alarmes atual, as mensagens são gravadas neste 
ficheiro. 

LogPara.bin Conjunto de parâmetros em formato legível por máquina. Através deste 
ficheiro, a cópia dos parâmetros ocorre através do aparelho 

Parâmetros de 
Registo 

Conjunto de parâmetros em formato de texto 

Ciclo de 
RegistroXXXXXX 

Gravação dos dados de processo 

“XXXXXX” é o número do aparelho de 6 algarismos.  
 
Ao importar a parametrização, pode ser lido um ficheiro exportado de um aparelho. A localização, 
nome ou conteúdo do ficheiro não devem ser alterados, pois, de outro modo, a importação não é 
possível. 
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2.3.2 Menu Funções 

No Menu Funções, podem ser configuradas as funções mais importantes e mais utilizadas do 
aparelho. Várias funções possuem configurações adicionais que podem ser definidas no submenu 
Parâmetros de especialista (ver 5 Parâmetros de especialista). 
 
Algumas funções podem ser ativadas ou desativadas. Uma função ativada é indicada por um ponto 

verde  no botão, uma função desativada por um ponto cinza . 
 
Estão disponíveis os seguintes botões: 
 

 

Alarme de temperatura 
O valor limite para o disparo de um alarme de temperatura pode ser definido ou a 
função pode ser ativada ou desativada através do botão Alarme de temperatura. A 
parametrização suplementar ocorre através dos Parâmetros de especialista / 
Alarmes (ver 0  
 

Alarmes). 

 

Operação parada de vazamento (opcional) 
Caso esta função esteja ligada, é provocada uma inversão do sentido de rotação da 
bomba. Assim, a bomba funciona no modo de sucção, de modo que em um ponto de 
vazamento não vaze mais água.  
 
Esta função está disponível somente para sistemas abertos ou abaixo da 
temperatura de fechamento do sistema. Se a operação de parada de vazamento 
estiver ativada, a bomba fornecerá menos meios, o que pode afetar adversamente o 
equilíbrio de temperatura das ferramentas. Além disso, os sensores de fluxo medem 
apenas numa direção. Portanto, a exibição de fluxo é suprimida, não há alarmes 
relacionados à taxa de fluxo. 

 

Interface operacional (opcional) 
Um requisito para operação de interface é um sistema mestre adequado (por 
exemplo, máquina de moldagem por injeção) com cabeamento adequado entre o 
sistema mestre e de controle de térmico. 
 
Quando esta função é ativada, o aparelho recebe comandos (por exemplo, valores 
nominais, ligar o aparelho) por meio de uma interface digital e retorna valores de 
processo e alarmes.  

 

Esvaziamento da ferramenta (opcional) 
Requisito para um esvaziamento da ferramenta é o arrefecimento ocorrido do 
sistema, caso contrário, o aparelho ainda estará sob pressão. 
 
Se esta função for ativada, o sistema de controle térmico e o consumidor conectado 
serão esvaziados imediatamente após o desligamento do aparelho. A 
parametrização suplementar pode ocorrer através dos Parâmetros de especialista / 
Controle do aparelho (ver 
Controle do aparelho). 

 

Abrandamento das bombas 
Se esta função for ativada, o sistema de controle térmico e o consumidor conectado 
são resfriados imediatamente após o desligamento do aparelho (somente para 
sistemas de controle de temperatura com trocador de calor). A parametrização 
suplementar pode ocorrer através dos Parâmetros de especialista / Controle do 
aparelho  

  
Controle do aparelho. Pode encontrar mais informações sobre o abrandamento das 
bombas no Capítulo 3.1 Ligado/Desligado, Abrandamento das bombas. 
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Controle das bombas (equipamento opcional necessário) 
 
Caso esta função esteja ativa, a bomba funciona com potência máxima ou com 
número de rotações reduzido. Para número de rotações reduzido, há opções 
adicionais que podem ser definidas através dos Parâmetros de especialista / 
Controle das bombas. 

 

Auto-otimização 
A auto-otimização define os parâmetros adequados para as partes P, I e D do 
regulador de temperatura PID. O objetivo é alcançar o mais rapidamente possível a 
temperatura nominal, em superações mínimas.  
 
Se a auto-otimização for iniciada, uma rotina de programa é executada, o que faz 
com que o sistema de controle térmico execute curvas de temperatura por alguns 
minutos. Isto significa que a temperatura não se encontra no valor nominal, podendo 
chegar às rejeições de produção neste período.  
 
Uma vez que o aparelho e o sistema controlado (consumidores) são sistemas que 
dependem da temperatura e as configurações ideais de controle são, portanto, 
também dependentes da temperatura, faz sentido realizar a otimização na 
temperatura, que posteriormente também é usada no processo. Assim, a auto-
otimização deve ser iniciada pela temperatura nominal. Durante a auto-otimização, 
as circunstâncias externas não podem ser alteradas e as falhas devem ser 
minimizadas.  
 

A otimização automática é interrompida assim que ocorre um alarme ou se é 

excedido o valor limite da temperatura interna de regulação no caso de controlo em 

cascata ativo e ocorrendo, deste modo, uma desativação do aquecimento (consultar 

o capítulo "5.3 Controlo em cascata dT"). Por isso, é necessária uma desativação do 

controlo em cascata antes do início da otimização automática.  

 
Como não se pode excluir a superação ou o não alcance da temperatura durante a 
rotina de auto-otimização, a auto-otimização pode ser iniciada a um máximo de 
 ± 10 K abaixo da temperatura máxima ou 20 K acima da temperatura mínima do 
aparelho e do consumidor. 
 
Após a ativação, abre-se uma caixa de diálogo com o texto “Iniciar Auto-otimização“. 
Confirme com “Realizar” ou cancele o processo com “Cancelar”.  
 
Se selecionar “Realizar”, a auto-otimização é iniciada. Enquanto isso estiver em 
execução, outra janela com informações de status será exibida e existe a 
possibilidade de cancelar o processo a qualquer momento. Durante o tempo de 
funcionamento, não é possível executar qualquer outra operação. 
 
Se selecionar “Cancelar”, o SBC-T regressa para a vista de dados de processo. 
 
A auto-otimização leva a valores conservadores sem superações. Se um controle de 
temperatura mais rápido for alcançado, o valor Xp pode ser gradualmente reduzido 
ao resultado desejado.  

 

Parâmetros de especialista 
Através desse botão você acessa o submenu Parâmetros de especialista, que 
permite editar parâmetros adicionais. 
 
Esses parâmetros são atribuídos a valores significativos de fábrica e geralmente não 
precisam ser alterados. Pode encontrar informações detalhadas sobre os 
Parâmetros de especialista no Capítulo 5 Parâmetros de especialista. 
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2.3.3 Lista de alarmes 

Nesta tela, são exibidos os alarmes. 
 

 

 
No caso de alarmes, existe um mau funcionamento do aparelho, por ex., um enchimento insuficiente 
ou um disjuntor do motor acionado. Se um alarme foi disparado, esse será marcado com um ponto de 
exclamação amarelo ou vermelho na barra de navegação.  
 
Um ponto de exclamação amarelo significa “Aviso"; esta é uma indicação de um pequeno menos 
grave, o aparelho continua funcionando.  
 
Um ponto de exclamação vermelhoindica um alarme que causa uma ação. Dependendo da 
gravidade da falha, todo o aparelho será desligado ou apenas o aquecimento. Em refrigeradores, 
pode ocorrer um desligamento do compressor. Além disso, uma barra vermelha com uma breve 
descrição do alarme é exibida no cockpit. 
 
Na lista de alarmes, são exibidos os últimos alarmes primeiro. São indicadas as seguintes 
informações: 
 

• Data e hora da criação do alarme 

• Código de erro 

• Texto do erro/breve descrição.  
 

Pressione  para confirmar um alarme. Alarmes cuja causa ainda não foi resolvida são regenerados 
e exibidos novamente.  

Pressione  para rolar a lista de alarmes para baixo, se houver mais alarmes do que os que podem 
ser exibidos na tela. 

Pressione  acima da barra de rolagem para apagar toda a lista de alarmes. Se um dispositivo USB 
estiver permanentemente inserido, os alarmes serão permanentemente gravados neste dispositivo, 
mesmo que a lista de alarmes esteja desmarcada no controlador. 
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3 Funcionamento do sistema de controle térmico 

3.1 Ligado/Desligado, Abrandamento das bombas 

Ao aplicar tensão de alimentação e ligar o sistema de controle térmico através do interruptor principal, 
o SBC-T também é iniciado. O processo de arranque dura alguns segundos. 

Voltar a ligar após interrupção da tensão de alimentação 
Se a tensão de alimentação for interrompida ou a chave principal for desligada, o controlador retorna 
ao estado "pronto para operação" após a reinicialização ou após o retorno da tensão de alimentação. 
Em ambientes com frequentes interferências na tensão de alimentação, pode ser desejável que o 
sistema de controle térmico inicie automaticamente assim que a tensão de alimentação retornar.  
Para fazer isso, defina o parâmetro Bloqueio de religamento para “Desligado”  (em Parâmetros do 
especialista / Controle do aparelho). O sistema inicia automaticamente após o encerramento da 
tensão de alimentação. 

Enchimento 
Defina o parâmetro Enchimento para Automático (em Parâmetros de especialista / Controle do 
aparelho) para que o sistema de controle térmico automaticamente comece a encher quando for 
ligado, se estiver vazio. 
Uma vez atingido um nível suficiente, a bomba arranca e o sistema regula para a temperatura 
nominal. 

Ligar/Desligar através de contato de sinal 
Opcionalmente, o sistema pode ser ligado e desligado com um contato de sinal. Para isso, o aparelho 
deve ser previamente ligado de forma manual. Este contato pode ser utilizado pelo cliente (ver 0  
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Atribuição da conexão). Na interface operacional, o sistema pode ser ligado manualmente ou através 
de um comando de ligação.  

Lista de alarmes 
Se o sistema não puder ser ligado, verifique na lista de alarmes se há uma falha (por exemplo, falha 
na fonte de alimentação, acionamento do disjuntor do motor). Tenha atenção que pode demorar 10 
segundos até ser exibido um alarme. 

Desligamento e abrandamento das bombas 
Dependendo da configuração (em Funções / Abrandamento das bombas, ver 2.3.2 Menu Funções), o 
aparelho não desliga diretamente, mas sofre um arrefecimento (Abrandamento das bombas) e/ou 
esvaziamento.  
Se nenhum trocador de calor estiver instalado no sistema de controle térmico (opção), a refrigeração 
da função de abrandamento das bombas ocorre apenas através de perdas de calor. Como a bomba 
introduz energia adicional no circuito, a temperatura pode se ajustar a valores acima da temperatura 
de desligamento. O sistema deixa então de se desligar automaticamente. 
 
Esvaziar 
Após a refrigeração, o sistema desliga ou esvazia o consumidor se esvaziamento da ferramenta (ver 
2.3.2 Menu Funções) estiver selecionado. Um esvaziamento sem refrigeração prévia não é possível 
para proteger o aparelho e os tubos de água de refrigeração. Se o parâmetro Abrandamento das 
bombas estiver definido como “desligado, o aparelho esfria até uma predefinição de 60°C antes do 
esvaziamento. 
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3.2 Ligar/Desligar através de Contato / Bloqueio de religamento externo 

O sistema de controle térmico também pode ser ligado ou desligado externamente. Aqui, existem 
duas opções para isso: 

Ligar/Desligar através de contato externo  
Requisito: O controlador deve ser parametrizado para Ligar/desligar externo nas configurações de 
fábrica; isto não é possível se a entrada for comutada para 2. Valor nominal comprovado. 
 
O controle tem uma entrada na placa de conexão que liga/desliga o aparelho através de um contato 
externo sem potencial. No estado de fornecimento, o contato é definido como "Alto" (24 V CC). Para a 
operação, a entrada “Ligar/desligar" deve ser ajustada para lógica "1" e o aparelho deve ser ligado 
manualmente. Se a entrada “Ligar/desligar" estiver definida em lógica "0" lógico (0 V), o aparelho é 
desligado. Se a entrada for redefinida em "1", o aparelho é ligado novamente. As funções de 
ligar/desligar externas funcionam até serem desligadas manualmente. A possibilidade de um 
desligamento manual no display é sempre dada. 

Ligar/Desligar através da interface 
Requisito: O funcionamento através da interface deve ser autorizado. 
 
Várias interfaces permitem a comutação. Pode encontrar informações suplementares sobre o 
funcionamento da interface em Parâmetros de especialista / Comunicação (ver 5.5 Comunicação). 
 
Os parâmetros Abrandamento das bombas (ligado/desligado) eTemperatura p. desligar (ligado) têm 
consequências nas duas possibilidades. Se o aparelho for desligado externamente, ele resfria se o 
parâmetro Abrandamento das bombas estiver ligado até que a temperatura de desligamento seja 
atingida. 
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3.3 Enchimento da instalação 

O enchimento é monitorado e controlado por um interruptor de bóia magnética. Os contatos do 
comutador do interruptor de bóia geralmente são projetados como contatos normalmente abertos com 
nível crescente. 
 
Sistemas de água: Durante o enchimento automático, a válvula de enchimento no sistema de 
controle térmico abre até que o contato seja acionado "totalmente". Isso acontece apenas quando o 
aparelho está ligado. 
 
Sistemas de óleo: Os sistemas de óleo são normalmente fornecidos com enchimento manual. Eles 
só podem ser enchidos até o contato mínimo. Se o nível atingir o valor "cheio", o sistema acionará um 
alarme "enchimento excessivo" e o aquecimento é desligado. 
 
Em todos os casos, um alarme é acionado se o nível cair abaixo do limite "vazio". A bomba é 
desligada para autoproteção. 
 
Se o sistema for ligado quando vazio, nenhum alarme será gerado. O sistema de controle térmico 
deve ser enchido ou enchido automaticamente se o parâmetro Enchimento estiver definido como 
automático. Um alarme só é gerado quando o sistema foi suficientemente enchido e, em seguida, o 
contato vazio caiu abaixo do limite. 
 
Se o sistema for enchido por mais tempo sem interrupção do que através do parâmetro 
Monitoramento de enchimento, deve-se contar com um grande vazamento. O sistema pára de encher 
e dispara um alarme. 
 
Para monitorar pequenos vazamentos, o sistema possui um denominado Aquatimer. O sistema conta 
os processos de enchimento durante a operação. Se o número de operações de enchimento for 
excedido, um alarme também é acionado. Durante o processo de enchimento inicial, o Aquatimer é 
colocado fora de funcionamento durante a “Hora de início do Aquatimer". A hora de início Aquatimer e 
o número de operações de enchimento são definidos nos parâmetros do especialista sob controle do 
aparelho. 
  



 
 
 

Tradução de instruções originais 
Página 20/49  
 
  
 
 

 

3.4 Sistema de controle térmico (somente aparelhos de água 
pressurizada) 

Para que os sistemas de controle térmico sejam operados com água a uma temperatura acima de 90 
°C, o sistema deve ser pressurizado. Isto é alcançado incorporando no sistema uma válvula que veda 
o ciclo da água para a atmosfera. Isso permite que uma pressão se acumule, evitando a evaporação 
da água.  
 
Este fechamento ocorre na chamada temperatura de desligamento do sistema, que é ajustada 
através do parâmetro Temperatura de fechamento do sistema em Parâmetros de especialista / 
parâmetros para controle de temperatura e offset para sensor). 
 
Quando o sistema inicia, esta válvula é mantida fechada. Mesmo quando desligada, a válvula 
permanece fechada; exceto diretamente e por um curto período de tempo após o esvaziamento para 
ventilação. 
 
A temperatura de fechamento do sistema também é um parâmetro importante para a função parada 
de vazamento, pois não está disponível na área sobreposta à pressão por razões físicas.  
 
 

3.5 Medição do fluxo 

Se o sistema de controle térmico estiver equipado com a variante do controlador SBC-Tplus e um 
sensor de fluxo, o controlador exibe o fluxo de água. Por razões físicas, os valores só podem ser 
exibidos a partir de aproximadamente 10% do fluxo máximo. O sistema de controle térmico não deve 
ser operado na área abaixo, pois uma taxa de fluxo mínima é necessária para a transferência 
significativa de energia e controle térmico.  
 
A quantidade mínima pode ser definida por meio de parâmetros (ver 0  
 

Alarmes). Se ficar abaixo do limite é acionado um alarme.  
 
Como a medição de fluxo funciona em uma direção apenas por razões físicas, a exibição e o alarme 
são suprimidos quando o aparelho é operado na direção oposta na operação de vazamento. 
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4 Regulagem da temperatura 

A unidade de regulagem e controle pode assumir diferentes estados operacionais. O sistema regula a 
temperatura para um valor nominal desejado apenas em operação regular, em outras condições 
operacionais, tais como, no esvaziamento, as saídas de controle são definidas como "zero". Há uma 
riqueza de influência sobre os parâmetros de controle no comportamento concreto de controle. Esses 
parâmetros são descritos no capítulo Parâmetros de especialista nos parâmetros de controle. 
 
A descrição do comportamento de controle é dividida nos seguintes segmentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeiro são selecionados, entre diferentes entradas, por ex., sensores de temperatura diferentes. Há 
também um número de valores nominais, fixo, variável (rampas) ou especificados externamente 
(analógico ou via interface). 
 
O controlador determina uma variável de ajuste a partir dos sinais de entrada e parâmetros. 
 
A influência dos estados operacionais e alarmes corrige a variável de ajuste conforme necessário. 
Por exemplo, o nível "aquecer" é ajustada em "zero" para um alarme de temperatura do filme. 
 
A saída descreve o controle das várias saídas para controlar atuadores, por ex., válvulas. 
 
 

4.1 Sensor de regulação 

No caso padrão, o sensor de controle fornece o valor de temperatura usado para controle. 
 
Se o parâmetro Sensor externo (sob Parâmetros de especialista / Controle do aparelho) estiver 
definido como "externo", o sinal de temperatura do sensor externo será usado para o controle. Se não 
houver sinal do sensor (por exemplo, sensor não conectado ou com defeito), a unidade de controle 
retorna ao sensor de controle, um alarme é emitido. 

  

Seleção do 
valor real e 
nominal 

Regulagem 
Influência 
das 
condições de 
operação e 
alarmes 

Saída 
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4.2 Valor nominal para regulagem da temperatura 

No caso padrão, o parâmetro valor nominal é usado para o controle. A entrada do valor nominal é 
limitada pelos parâmetros Limite do valor nominal inferior/superior.  
 
No entanto, outras configurações podem substituir o valor nominal. Aplica-se a priorização a seguir: 

Prioridade 1 (operação de interface): 
Se o modo de interface estiver ativado, o valor nominal transmitido é usado para controle. Isso 
substitui todas as outras especificações de valor nominal. 
 
Se o modo de interface estiver desligado, aplica-se o seguinte: 

Prioridade 2 (valores fixos):  
Um ponto de valor nominal parametrizado é usado. No entanto, um valor nominal alternativo pode ser 
usado através do parâmetro Seleção do valor nominal. 

Prioridade 3a:  
Se o parâmetro Seleção do valor nominal estiver ajustado para “valor nominal 2" ou Entrada 2. Valor 
nominal ativo no”1º", depois o “2º Valor nominal "adotado para o controle. 

Prioridade 3b:  
Para o SBC-Tplus: Se o parâmetro Seleção do valor nominal estiver ajustado em “valor nominal 
externo", o sinal de entrada é aceito pela entrada do valor nominal externo para o controle. 
 
Caso contrário é adotado o valor do parâmetro valor nominal para o controle. Se o valor nominal 
transmitido violar o parâmetro Limite do valor nominal inferior/superior, a limitação do valor nominal 
inferior ou superior é usada para o controle e um alarme é emitido. 
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4.3 Regulagem da temperatura 

O controlador de temperatura é um controlador de duas posições como um controlador PID ou em 
conjunto com uma unidade de refrigeração. Os parâmetros para configuração podem ser encontrados 
em Parâmetros de especialista no controle de temperatura. 
 
Para evitar superações muito acentuadas em um controle de temperatura com um sensor externo, 
que tem tempos mortos longos em um posicionamento desfavorável, é implementado o controle em 
cascata. O tempo morto é o tempo que decorre de uma mudança na variável manipulada (por 
exemplo, abrir uma válvula de refrigeração) até que essa alteração ocorra no sensor . 
 
Se a temperatura se desviar mais do que o valor definido no parâmetro Controle em cascata dT, o 
aquecimento ou arrefecimento será limitado. Isso fornece o tempo do sistema controlado para que a 
mudança de temperatura chegue antes que o nível continue a subir. Assim, o sistema global tende 
menos a superações.  
 
 

4.3.1 Comportamento de controle PID 

Para o controlador são usadas as variáveis conhecidas da tecnologia de controle. 
 
Todos os parâmetros de controle são ajustáveis separadamente para aquecimento e refrigeração. 
 
Para aquecimento e refrigeração é gerado um sinal de controle em cada caso, é excluído um 
aquecimento e refrigeração simultâneos. O aquecimento é sempre realizado como controlador PID, a 
refrigeração como PID ou como controlador de dois pontos, especialmente para aparelhos com 
refrigeração ativa do compressor. 
 
 

4.3.2 Comportamento de controle Controlador de duas posições 

Aqui trata-se de um controlador clássico de duas posições com histerese. A histerese pode ser 
definida separadamente abaixo e acima do valor nominal. O controlador de duas posições afeta 
somente a saída de refrigeração. A saída de aquecimento permanece na característica PID. 
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5 Parâmetros de especialista 

Os parâmetros de especialista são classificados em 6 tópicos: 
 

 

 
 
Ajustes básicos 

 
Controle do aparelho 
 

 
Regulagem da temperatura 

 
Alarmes 

 
Comunicação 

 
Controle das bombas 

 
 
 
 
Estes são explicados abaixo. 
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5.1 Ajustes básicos 

 

Através do botão , você pode fazer os ajustes básicos . 
 
 

 
 
 

Os seguintes ajustes podem ser feitos: 
 

Idioma 
Selecione o idioma desejado. 
 

Unidades 
Para a unidade de temperatura, escolha entre graus Celsius (°C) e graus Fahrenheit (°F).  
 
Em °C você pode selecionar para a exibição da temperatura se o valor deve ser exibido 
inteiro ou com uma casa decimal. 
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Bloqueio contra operação 
Insira em código de bloqueio um código de quatro dígitos. Além disso, você pode selecionar 
se todas as entradas estão bloqueadas ou se o valor nominal ainda pode ser ajustado. É 
sempre possível ligar e desligar por razões de segurança. 
 
Se o parâmetro Bloqueio não estiver Desligado, é exibido um cadeado azul na barra de 
navegação (ver 2.1 Barra de navegação). 
 
Para que o bloqueio tenha efeito, ele deve ser ativado. 
 
Ativar o bloqueio:  
Acione o ícone exibido (cadeado azul) para ativar o bloqueio. Confirme a pergunta na caixa 
de diálogo adicional. 
O bloqueio é ativado e é exibido um cadeado amarelo. 
 
Desativar o bloqueio:  
pressione o cadeado amarelo na barra de navegação. Insira o código de desbloqueio. Se o 
número for inserido corretamente, o bloqueio é desativado. 
 
Nota: Se o código foi perdido com o bloqueio ativado, entre em contato com o serviço 
SINGLE para obter um número de liberação. Para isso, é necessário o número do aparelho 
de 6 dígitos. 

Acesso à rede (somente para funcionários do serviço SINGLE) 
 

Unidade de pressão (apenas com sensor de pressão opcional) 
Para a unidade de pressão, selecione entre bar e psi. 
 
Se a avaliação da impressão tiver sido desativada (opcional), esta opção de seleção/botão 
não estará disponível. Nesse caso, as exibições correspondentes são suprimidas e nenhum 
alarme é gerado. 
 

Unidade para a taxa de fluxo (apenas com sensor de fluxo opcional) 
Para a unidade de taxa de fluxo, selecione entre l/min, m3/h e gal/min.  
 
Se a avaliação da taxa de fluxo tiver sido desativada (opcional), esta opção de seleção/botão 
não estará disponível. Nesse caso, as exibições correspondentes são suprimidas e nenhum 
alarme é gerado. 
 

Atualização de firmware 
Para executar uma atualização de software, acione “iniciar atualização" e “salvar" 
Detalhadas a respeito no Capítulo 0  
 
 
Atualização do software. 
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5.2 Controle do aparelho 

Através do botão , você pode fazer os ajustes de controle da lógica do aparelho.  
 

 
 

Os seguintes ajustes podem ser feitos: 

Enchimento manual/automático 
Este parâmetro define se o aparelho é enchido manualmente ou automaticamente (consulte 
3.1 Ligado/Desligado, Abrandamento das bombas).  
 
Para enchimento manual ou automático, o sistema hidráulico deve ser correspondentemente 
preparado; Detalhes podem ser encontrados na especificação técnica ou na confirmação do 
pedido. 

Refrigeração indireta / refrigeração direta 
Se a opção correspondente estiver disponível hidraulicamente no sistema, a refrigeração 
pode ser alternada para refrigeração direta. Isso serve para aumentar a capacidade de 
refrigeração na faixa de baixas temperaturas.  
 
Com uma refrigeração indireta das unidades de controle de temperatura, a água de 
refrigeração é conduzida através de um trocador de calor. No circuito de água de 
refrigeração, uma válvula solenóide é instalada no afluxo, que é controlada pelo controlador 
de temperatura. 
 
Com refrigeração direta, a água de refrigeração é alimentada diretamente no circuito de 
aquecimento. A saída de controle “resfriar" atua diretamente na saída “enchimento" e, assim, 
controla a válvula de enchimento. Para refrigeração direta, o Aquatimer deve ser desligado. 
 
Como essa comutação para refrigeração direta também pode ser usada com unidades de 
controle de temperatura controladas por pressão (temperaturas de até 200 °C), as seguintes 
condições devem ser atendidas neste caso:  
 
 A válvula de desligamento do sistema deve estar aberta para refrigeração direta para que a 
água quente possa escoar pela válvula de corte do sistema ao escoamento da água de 
refrigeração. Isto é, a refrigeração direta só é possível até a temperatura de fechamento do 
sistema. 

Temperatura de desligamento para abrandamento das bombas  
Com esse parâmetro é definida a temperatura até a qual será resfriado com o abrandamento 
das bombas. Independentemente desse parâmetro, em qualquer caso, será resfriado até a 
temperatura de fechamento do sistema, para que o sistema seja despressurizado.  
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Tempo de esvaziamento 
Este parâmetro define o tempo do esvaziamento se esvaziamento da ferramenta tiver sido 
selecionado (ver 2.3.2 Menu Funções). 

Seleção de valor nominal 
Este parâmetro define qual valor nominal deve ser usado. Por padrão, ele é controlado para 
o valor nominal definido; é possível definir um valor alternativo (valor nominal 2).  
Na variante SBC-Tplus, pode ser especificado um valor nominal analógico adicional (0 - 10 
V, 4 mA - 20 mA). 

Hora de início e ciclos do Aquatimer 
Esta função é usada para monitoramento de vazamentos (ver 3.3 Enchimento da instalação). 
O Aquatimer começa após a “hora de início" a contar os ciclos de enchimento dentro de uma 
hora. Se o valor definido em Ciclos for excedido, o sistema acionará um alarme.  

Monitoramento de enchimento 
Este parâmetro define o tempo do enchimento. Se o período de tempo especificado aqui for 
excedido, o sistema será desligado, pois é provável que haja um vazamento importante ou o 
afluxo não seja garantido. O sistema dispara um alarme.  
Atenção: Para aparelhos com refrigeração direta ativada, nenhum alarme é disparado. 

Bloqueio de religamento 
Este parâmetro define se o aparelho deve iniciar automaticamente após a aplicação da 
tensão de operação; para isso, o bloqueio de religamento deve ser definido como 
"desligado". 

Sample Time 
Este parâmetro define um intervalo de tempo após o qual o sistema salva um registro de 
dados do processo. O registro de dados inclui, entre outros, o estado de funcionamento, os 
valores de temperatura mais importantes, a taxa de fluxo e a temperatura atual.  
 
Para gravação automática, deve estar inserido um dispositivo USB, o Sample Time não deve 
estar em OFF. Se um horário for definido em Sample Time, o sistema tentará gravar dados. 
Se, então, nenhum dispositivo estiver inserido, o sistema gerará uma mensagem de erro. 
 
Nota: Devido à diversidade técnica, não pode ser garantido o funcionamento de todos os 
dispositivos. Portanto, verifique se o dispositivo USB é reconhecido pelo sistema de controle 
térmico.  

Sensor externo 
Este parâmetro define se o sinal de temperatura do sensor externo será usado para o 
controle. Nesse caso, o parâmetro deve ser definido como "externo"; mais informações 
podem ser encontradas no capítulo 4 Regulagem da temperatura. 
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5.3 Parâmetros para controle de temperatura e offset para sensor 

 

Através do botão  podem ser definidos quais parâmetros influenciam o comportamento do 
controle de temperatura. 
 
  

 
 

 

Valor nominal 2 
Com esse parâmetro pode ser definido um valor nominal alternativo. Através do parâmetro 
Seleção de valor nominal pode comutado neste segundo valor, alternativamente através do 
contato o valor nominal entre o valor nominal normal e o segundo valor nominal.  
 

Limite de nível de aquecimento/refrigeração 
Com estes parâmetros, pode ser limitado o nível e, portanto, a potência efetiva entre 0 e 
100%. Isso leva a um aquecimento ou refrigeração correspondentemente mais lentos. Uma 
limitação pode ser útil se o consumidor não tolerar aquecimento ou arrefecimento rápido 
demais. 
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Parâmetros de controle XP, TV e TN 
Os parâmetros XP, TV e TN influenciam o comportamento de controle específico. Como 
diferentes capacidades podem estar presentes em um sistema de controle térmico para 
refrigeração e aquecimento, os parâmetros podem ser ajustados individualmente. 
 
A parte XP é o fator de amplificação. Se o sistema tende a controle excessivo ou exceder, o 
parâmetro deve ser aumentado. Se o sistema aquecer muito lentamente com níveis abaixo 
de 100%, o parâmetro pode ser reduzido. 
 
A parte TN é a parte integral. É necessário que o sistema se ajuste ao valor nominal, que 
não pode ser alcançado apenas pela parte XP. Se o sistema tende a superações, o 
parâmetro pode ser aumentado. Se um desvio de controle permanecer por um tempo 
relativamente longo, embora o nível de 100% ainda não tenha sido atingido, o parâmetro 
pode ser reduzido.  
 
A parte TV é a parte diferencial. É necessário se houver falhas e, por isso, a temperatura real 
estiver distante da temperatura desejada. Em seguida, a parte TV com uma parte 
correspondente neutraliza a alteração. Se a temperatura for muito alta, mas o nível ainda 
atingir 100%, a parte TV pode ser aumentada. 
 

Histerese de comutação Ligar/desligar a refrigeração 
Para aparelhos com refrigeração do compressor, o compressor é ligado na temperatura 
Histerese Ligar, ou na histerese desligar a refrigeração é desligada. Os valores devem ser 
inseridos como a diferença do valor nominal. 
 
Exemplo: Valor nominal 25°; Ligar a 26° e desligar a 23°. Então deve ser parametrizado  
 
Histerese Ligar refrigeração: 1K 
 
Histerese desligar refrigeração: 2K 
 

Não aquecer a zona morta  
Este parâmetro define uma zona morta em torno do valor nominal. Se o sistema for operado 
em níveis muito baixos, pode ser que ele alternadamente resfrie e aqueça. Para evitar isso, 
uma área pode ser definida em que nem é resfriado nem aquecido. 
 

Tempo de ciclo de comutação Aquecimento/arrefecimento 
O nível é convertido em um comportamento binário liga/desliga para aquecimento da válvula 
de refrigeração. Um nível de 70% significa que um atuador está 70% ligado e 30% desligado. 
 
O ciclo “Liga/desliga" tem sempre o mesmo comprimento, desde que no parâmetro “Tempo 
de ciclo de comutação" esteja definido. Para proteger os componentes, o tempo deve ser o 
maior tempo possível, mas sem que o comportamento de comutação seja visível na 
temperatura. 

Limite do valor nominal inferior/superior 
Este parâmetro define um limite do valor nominal inferior e superior.  
 
Uma entrada de valor nominal só é possível no intervalo entre o limite inferior e superior do 
valor nominal. Se os valores nominais forem inseridos ou especificados por uma fonte 
externa (padrão de valor nominal de ajuste analógico ou interfaces) fora desses limites, a 
entrada será limitada ao mínimo ou máximo inserido aqui.  
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Temperatura de fechamento do sistema 
Aparelho sobrepostos à pressão são abertos abaixo desse valor para garantir a ventilação 
de todo o circuito hidráulico. Se a temperatura de fechamento do sistema for atingida, o 
sistema fecha contra a atmosfera e pode aumentar a pressão. Acima da temperatura de 
fechamento do sistema, todo o sistema, incluindo as mangueiras e os consumidores 
conectados ao aparelho, pode estar sob pressão.  
 

Rampa de valor nominal crescente/decrescente 
Se o consumidor for sensível a mudanças rápidas de temperatura, a velocidade de 
aumento/queda pode ser reduzida com a rampa de valor nominal crescente/decrescente. O 
valor é inserido em K/min 
 

Deslocamento sensor de temperatura (interno, filme, retorno ou externo) 
Com os deslocamentos podem ser compensados erros de medição, por ex., por processos 
de envelhecimento ou longas linhas de conexão ao sensor externo. Este aparelho também 
pode ser calibrado com um codificador de referência. 
 

Especificação do valor analógico 4...20 mA ou 0...10 V (somente SBC-Tplus) 
Com esse parâmetro é calibrada a saída do valor real ou a especificação do valor nominal. 
Estes valores são transmitidos com 4...20 mA ou com sinal de 0 a 10 V. 
 

Temperatura a 0 V, 4 mA ou 10 V, 20 mA (apenas SBC-Tplus) 
Com esses parâmetros é calibrada a saída analógica do valor real ou a especificação do 
valor nominal. Com o parâmetro Temperatura a 0 V, 4 mA o limite inferior da faixa de 
medição é emitido, com o parâmetro Temperatura a 10 V, 20 mA o limite superior.  
 
Exemplo: A faixa de medição deve ser de 50 °C a 120 °C. Então, deve ser inserido “50 °C” 
para o parâmetro Temperatura a 0 V / 4 mA, para o parâmetro Temperatura a 10 V / 20 mA 
"120 °C". 

Controle em cascata dT  (somente em conjunto com a conexão externa de sensor de 
temperatura opcional) 
O controle em cascata é necessário em conjunto com sensores externos para evitar que a 
temperatura oscile. Se o sensor for posicionado muito longe do meio de controle de 
temperatura, pode haver atrasos de tempo entre a reação do aparelho e a medição dessa 
alteração por parte do sensor (tempo morto). Então há um risco de que o controlador regule 
demais e todo o sistema caia em uma oscilação de temperatura. 
 
Para evitar isso, o controlador desliga o aquecedor quando a temperatura de controle excede 
um valor maior que o valor nominal mais dT do controle em cascata.  
 
Exemplo: Temperatura nominal 150 °C, dT 10 K.  
 O sistema desliga o aquecimento quando o sensor de controle atinge 160 °C, mesmo que o 
sensor externo apresente valores menores. 
 
A sistemática funciona de forma análoga na área fria, isto é, a refrigeração é desligada se a 
temperatura de controle cair abaixo de um valor menor que o valor nominal menos dT do 
controle em cascata. 
 
Isso dá tempo ao sistema para que as alterações cheguem ao sensor externo. O sistema 
não substitui mais, mas continua aquecendo/resfriando de forma análoga à mudança no 
sensor externo. 
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5.4 Alarmes  

Os alarmes podem ser definidos através do botão . 
 
A maioria dos alarmes não é ativada imediatamente após a condição de falha ser aplicada, mas 
somente após 10 segundos. Isso serve para evitar falsos alarmes que possivelmente podem causar o 
desligamento do sistema. 
 

Configuração do alarme de temperatura 
Esta função refere-se ao alarme de temperatura. Existem várias maneiras em que um alarme 
de temperatura pode ser acionado: O parâmetro de temperatura associado é definido sob a 
parametrização do aparelho (ver 2.3.2 Menu Funções). 
 
Os seguintes valores podem ser especificados: 
 

• Valor de sinal 
 O valor inserido aqui é adicionado ao valor nominal. Se a temperatura real atingir esse 
valor total, um alarme será acionado. 
 

• Valor limite 
O valor inserido aqui é um valor absoluto. Se isso for excedido, um alarme será 
acionado. 
 

• Comparador 
O valor inserido aqui gera um intervalo de trabalho em torno do valor nominal, tanto para 
baixo quanto para cima. Se este intervalo de trabalho for excedido ou ficar abaixo do 
limite, um alarme é acionado. 

 

• Comparador com prontidão 
Este modo é semelhante ao modo comparador. No entanto, o acionamento de um 
alarme é inicialmente desativado. Somente quando a temperatura real atingir a faixa de 
trabalho do comparador uma vez, a desativação é cancelada. Isto é, somente quando a 
temperatura real está fora do intervalo de trabalho os alarmes são emitidos. 
 

Se o valor nominal for ajustado, o aviso é desativado novamente até que a temperatura no 
novo intervalo de trabalho atinja novamente o valor do comparador. 

Alarme "temperatura do filme" 
Um sensor de temperatura do filme é instalado no aparelho, que monitora a temperatura de 
aquecimento separadamente. Quando o alarme é ativado e o valor do alarme é excedido, o 
aquecimento é desligado além do acionamento do alarme. 

Alarme "fluxo mínimo"  (somente para o SBC-Tplus com medição de fluxo) 
Se este valor não for atingido, o sistema acionará um alarme. O sistema requer um fluxo 
mínimo para lubrificar a bomba e remover o calor do aquecedor. Além disso, um controle de 
forma limpar de temperatura precisa de um fluxo mínimo. O valor do alarme armazenado 
aqui não deve ser alterado pelo usuário. 
  
Aqui, em contraste com o fluxo mínimo, trata-se de garantir a funcionalidade do aparelho. 
 
Na operação de parada de vazamento opcional para alguns aparelhos, o meio flui através do 
sensor de fluxo na direção oposta; aqui, em princípio, não ocorre nenhuma medição. 
Consequentemente, nenhum alarme é acionado. 
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Alarme “valor de fluxo inferior”  (somente para o SBC-Tplus com medição de fluxo) 
Se ficar abaixo do limite ou exceder o limite é acionado um alarme. Esses valores também 
são usados para dimensionamento das exibições no cockpit. Ao contrário da taxa de fluxo 
mínima, esse parâmetro destina-se a garantir a taxa de fluxo que o processo precisa.  

Alarme “pressão elevada"  (somente para o SBC-Tplus com medição de fluxo) 
Se a pressão medida estiver acima do parâmetro pressão elevada, um alarme é acionado. 

Alarme "Delta T" (apenas com sensor de retorno opcional) 
Se a temperatura diferencial entre o fluxo e o retorno for maior que Delta T, um alarme é 
acionado.  

Alarme “Temperatura de retorno" (apenas com sensor de retorno opcional) 
Se esse valor for excedido no sensor de retorno, um alarme é acionado. 
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5.5 Comunicação 

Através do botão , os detalhes da comunicação podem ser definidos, por ex., qual protocolo é 
usado. As configurações devem se harmonizar com as do sistema mestre.  
 
Se o sistema estiver equipado com uma interface e for selecionado um protocolo, o SBC-T envia 
dados do processo (temperaturas, estados de alarme, etc.).  
 
Durante a operação da interface em andamento, um "R" para operação remota é exibido na chave 
liga/desliga.  
 
Se o seu sistema de controle térmico não possuir interface, esse pode ser equipado posteriormente 
com uma interface 20mA TTY com diferentes protocolos, através do ativamento de um código de 
liberação (pago). Entre em contato com o SINGLE Service para mais informações. 
 
Além das interfaces finalmente especificadas, existem protocolos específicos SINGLE. A descrição do 
protocolo pode ser solicitada junto a SINGLE. 
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5.6 Controle das bombas (apenas com conversor de frequência 
opcional) 

Esta função só está disponível se um conversor de frequência opcional estiver instalado no sistema 
de controle térmico. O controle das bombas controla a velocidade da bomba, por ex., para alcançar 
uma operação otimizada para energia. 
 

Através do botão  você chaga à área para definir os parâmetros. 
 
Através da saída analógica "controle das bombas", é controlado um conversor de frequência, que 
influencia a velocidade da bomba. Para todas as funções descritas aqui, é necessário ter um fluxo 
mínimo, por ex., para poder regular de forma limpa a temperatura. Portanto, o fluxo mínimo é limitado 
a 30% do fluxo máximo, em alguns casos, um limite inferior mais alto pode ser necessário para um 
processo funcional.  
 

Seleção controle das bombas  
Com este parâmetro é definido o procedimento de acordo com o qual a velocidade da bomba 
deve ser controlada. 
 
As seguintes opções são possíveis:  
 
Nível fixo:  
A bomba funciona em um nível fixo. 
 
Fluxo desejado:  
A bomba é regulada para uma taxa de fluxo definida. 
 
Desvio dT (operação automática):  
A velocidade da bomba é controlada automaticamente de acordo com as necessidades do 
processo de controle de temperatura, para que o processo de produção seja executado com 
o menor consumo de energia possível do motor da bomba.  

Nível fixo 
Com esse parâmetro é definida uma velocidade fixa em relação à velocidade máxima. 100% 
significa carga total. Para atingir os requisitos mínimos para um controle de temperatura, não 
é aceita nenhuma velocidade abaixo de 30% da velocidade máxima. Como a potência 
absorvida se comporta aproximadamente ao quadrado em relação à velocidade, a 30% da 
velocidade, o consumo de energia da bomba é inferior a 10% da potência nominal do motor. 

Valor de fluxo desejado  (somente para o SBC-Tplus e medição de fluxo) 
Este parâmetro é usado para definir um fluxo de volume; o sistema regula para este valor. 
 
Se for definido um valor superior ao valor possível da potência do aparelho, a bomba 
funciona com carga total. Para um controle de temperatura adequado, a vazão ajustada não 
deve ser inferior a 30% da vazão máxima.  
 
O controle é realizado através de um controlador PID. Se o comportamento de controle para 
a aplicação não alcançar os resultados desejados, ele pode ser ajustado através dos 
parâmetros de controle fluxo Xp, fluxo TV, fluxo TN (veja abaixo).  
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Desvio dT (apenas com sensor de retorno opcional) 
Com esse parâmetro é definida a diferença de temperatura entre o fluxo e o retorno. 
 
A velocidade da bomba é reduzida lentamente. Nisso é monitorada a diferença de 
temperatura entre o fluxo e o retorno. A redução de velocidade é interrompida quando a 
diferença de temperatura dT ajustada aqui é alcançada. 
 
A velocidade é reduzida apenas se o desvio entre a temperatura teórica e a temperatura real 
for menor que 1 K. Além disso, um fluxo mínimo é necessário para o controle de 
temperatura. Portanto, o sistema mantém uma variável de ajuste de pelo menos 30%.  

Fluxo Xp, fluxo TV, fluxo TN 
Estes parâmetros influenciam o comportamento de controle da bomba no modo de operação 
valor de fluxo desejado (ver acima). 
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6 Atualização do software 

Através da conexão USB, é possível atualizar o software.  
 
Em Parâmetros de especialista, selecione o menu Ajustes básicos. 
 
Selecione a função Firmware e execute a atualização pressionando “iniciar atualização" e “salvar". 
Uma atualização só é possível no estado desligado (interruptor principal do sistema de controle 
térmico deve estar “ligado"). 
 
A operação dura alguns segundos. Durante o processo, a tensão de alimentação deve permanecer 
ligada, isto é, o aparelho está conectado e o interruptor principal está posicionado em “ligado". 
 
Se o processo de atualização não puder ser concluída, a tensão deve ser desligada através do 
interruptor principal do aparelho por 10 segundos. O controle começa então com o programa antigo. 
 
Após a conclusão da atualização, a tensão de alimentação deve ser desligada por um período de  
10 segundos para uma reinicialização.  
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7 Atribuição da conexão  
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8 Listas de parâmetros 

Notas: Faixa de ajuste refere-se a unidades métricas; 
 

8.1 Funções 

Designação Faixa de 
valores 

Até Função Apenas 
SBC-T plus 

Temp. Alarme   Valor do alarme de temperatura  

Parada de 
vazamento 

ON, OFF  Parametrização adicional sob 
controle de aparelho 

 

Comunicação ON, OFF  Interface operacional; mais 
definições de parâmetros em 
Comunicação 

 

Esvaziamento da 
ferramenta 

ON, OFF  Esvaziamento da ferramenta 
ante do desligamento, 
parametrização adicional sob 
controle de aparelho 

 

Abrandamento das 
bombas 

ON, OFF  Refrigeração antes do 
desligamento; parametrização 
adicional sob controle do 
aparelho 

 

Velocidade da 
bomba 

ON, OFF  Velocidade 100% ou reduzida; 
parametrização adicional sob 
controle das bombas 

 

Auto-otimização   Início da auto-otimização  
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8.2 Ajustes básicos 

Designação Faixa de 
valores de 

Até Função Apenas 
SBC-T plus 

Idioma D, Eng., Fr., 
Sp  

 Idioma do visor de aparelhos  

Unidade de medida C; 0,1C; F  Indicação da temperatura  

Bloqueio de 
operação  

Off; 
Ligado/Deslig
ado; 
Ligado/Deslig
ado e valor 
nominal  

 Bloqueio contra operação  

Código de bloqueio ****  Código de bloqueio para 
bloquear/desbloquear 

 

Acesso à rede   Apenas para colaborador Single  

Unidade de 
impressão 

Off, bar, PSI  Unidade de medida da 
impressora 

X 

Unidade de fluxo Off, ltr/min; 
ltr/h; gal/min 

 Unidade de massa do fluxo X 

Atualização de 
firmware 

  Início da atualização  
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8.3 Controle do aparelho 

Designação Faixa de 
valores de 

Até Função Apenas 
SBC-T plus 

Enchimento Manual / 
Automático 

 Manual corresponde ao 
enchimento manual dos 
aparelhos 
Auto corresponde ao 
enchimento automático dos 
aparelhos. 

 

Refrigeração Indireto / 
Direto 

 Refrigeração via trocador de 
calor ou diretamente.  
Refrigeração somente possível 
com aparelhos de água 

 

Temperatura de 
desligamento  

10°C 100°C  Para abrandamento das 
bombas ao desligar 

 

Tempo de 
esvaziamento 

Off, 10 seg. 900 seg Tempo de sopro ou sucção para 
aparelhos com esvaziamento de 
ferramenta em segundos 

 

Seleção de valor 
nominal 

Valor nominal 
ou Valor 
nominal 2 ou  
ext. Valor 
nominal 
(Opção) 

 Comutação valor nominal  

Hora de início do 
Aquatimer 

5 min 120 min Tempo de ligar com ciclos de 
enchimento não monitorados 

 

Ciclos Aquatimer Off ;1 40 O valor de configuração 
corresponde ao valor máximo 
ciclos de enchimento 
admissíveis após 1 hora de 
operação 

 

Tempo de 
enchimento 

Off ; 1 99 Ajuste em minutos  

Bloqueio de 
religamento 

ON, OFF  Bloqueio de religamento após a 
reinicialização da rede elétrica 

• off = bloqueio de 
religamento não ativo 

• on = bloqueio de 
religamento ativo 
 

 

Tempo de amostra Off, 1 seg 10 min 

Se o dispositivo USB estiver 
inserido, os dados do processo 
são gravados neste intervalo de 
tempo 

 

Regulação sensor 
externo 

Interno, 
externo 

 

Controle de temperatura no 
sensor externo (somente se 
habilitado nos parâmetros de 
fábrica) 
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8.4 Regulagem da temperatura 

Designação Faixa de 
valores 

Até Função Apenas 
SBC-T plus 

Valor nominal 2 MB Início MB Fim   

Limite de nível 
aquecimento 

0 100 em %  

Limite de nível 
refrigeração 

0 100 em %  

XP-aquecer OFF, 0,1 99,9 em %, faixa proporcional do 
sistema controlado 

 

TV-aquecer 
OFF, 1 200 

em segundos, tempo de espera 
do sistema controlado 

 

TN-aquecer 
OFF, 1 1000 

em segundos, o tempo de 
retorno do sistema controlado 

 

XP-Refrigerar 
OFF, 0,1 99.9 

em %, faixa proporcional do 
sistema controlado 

 

TV-Refrigerar 
OFF, 1 200 

em segundos, tempo de espera 
do sistema controlado 

 

TN-Refrigerar 
OFF, 1 1000 

em segundos, o tempo de 
retorno do sistema controlado 

 

Histerese de 
comutação 
Aquecimento 
Refrigeração 

OFF; 0,1 
OFF; 0,01 

10,0 
10,00 

Histerese de comutação para 
ligar a refrigeração; Em relação 
ao valor nominal (controlador de 
2 pontos) 

 

Não aquecer a zona 
morta 

OFF, 0,1 10  
 

Tempo de ciclo de 
comutação 
Aquecimento 

1s 240 s Para saída híbrida de 10 seg 
 

Tempo de ciclo de 
comutação 
Arrefecimento 

1s 240 s  
 

limite do valor 
nominal superior Limite do 

valor nominal 
inferior 

MB-Fim 

em °C; aqui, o valor final da 
faixa de ajuste do valor nominal 
pode ser pré-selecionado (valor 
não pode ser maior que o valor 
máximo do valor nominal) 

 

limite do valor 
nominal inferior 

MB Início 

Limite 
do valor 
nominal 
superior 

em °C; aqui, o valor de início da 
faixa de ajuste do valor nominal 
pode ser pré-selecionado 

 

Temperatura de 
fechamento do 
sistema 

OFF, 35 95 

em aparelhos de água 
pressurizada, o sistema 
hidráulico é fechado para a 
atmosfera. 
Água: Pré-seleção de 
temperatura para fechamento 
do sistema em °C 
Óleo: pode ser aspirado apenas 
abaixo do valor definido  

 

Rampa de valor 
nominal crescente 

OFF, 0,1 99.9 em K/min 
 

Rampa de valor 
nominal 
descendente 

OFF, 0,1 99.9 em K/min 
 

Offest interno Off, -199 199°C Deslocamento no sensor interno   
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Designação Faixa de 
valores 

Até Função Apenas 
SBC-T plus 

Deslocamento Filme 
Off, -199 199°C 

Deslocamento no sensor de 
temperatura do filme 

 

Deslocamento 
externo/retorno 

Off, -199 199°C 
Deslocamento no sensor 
externo ou de retorno 

 

Valores analógicos 0-10V; 4-
20mA 

 
Calibração da entrada e saída 
analógica 

X 

Temperatura a 0V 
ou 4mA 

MB Início MB-Fim 
Calibração da entrada e saída 
analógica 

X 

Temperatura a 10V 
ou 20mA 

MB Início MB-Fim 
Calibração da entrada e saída 
analógica 

X 
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8.5 Alarmes 

Designação Faixa de 
valores 

Até Função Apenas 
SBC-T plus 

Configuração do 
alarme de 
temperatura 

1 4 

Configuração da saída de 
alarme 

•  = Contato de sinal  

•  = Contato limite  

•  = Comparador limite  

• = Limitkomp. com 
comportamento de 
disponibilidade 

 

Alarme Filme MB Início MB-Fim Valor programado corresponde 
à temperatura de resposta  

 

Alarme Fluxo 
mínimo 

0 1000 

Para proteção do aparelho, 
mínimo para a função correta do 
dispositivo; apenas com função 
de bomba normal  

X 

Alarme fluxo inferior 
0 1000 

Para proteção do processo de 
produção; apenas com função 
de bomba normal 

X 

Alarme Pressão alta 
OFF, 0,1 25,0 

Pressão de resposta limitação 
de pressão 

X 

Alarme dT 
OFF, -100 100 

Monitoramento da diferença de 
temperatura do avanço ao 
retorno 

 

Temperatura de 
retorno do alarme 

MB Início MB-Fim Valor programado corresponde 
à temperatura de resposta  

 

Controle em cascata 
OFF, 0 100 

Limitação de temperatura com 
sensor externo 

 

Lógica sensor 
externo Sempre ativo 

Ativo 
após 
oscilador 

Controle em cascata ativo 
diretamente ou após uma única 
superação 
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8.6 Comunicação 

Designação Faixa de 
valores 

Até Função Apenas 
SBC-T plus 

Endereço 

1 255 

Entrada do endereçamento do 
aparelho. Se vários aparelhos 
forem operados em uma 
interface, diferentes endereços 
devem ser definidos 

 

Protocolo OFF  • Protocolo Arburg ativo 

• Protocolo KraussMaffei 
ativo 

• Protocolo Dr. Boy ativo 

• Protocolo Engel ativo 
Pb = Profibus somente ativo 
com controlador com interface 
Profibus 

 

Velocidade de 
transmissão 

OFF, 0,3 19,2 

Aqui, a velocidade de 
transmissão - taxa de 
transmissão - da interface é 
programada Os ajustes 
possíveis são: 
OFF = sem taxa de transmissão 
ajustada 

• 1.2 = 1,2 kBaud 

• 2.4 = 2,4 kBaud 

• 4.8 = 4,8 kBaud 

• 9.6 = 9,6 kBaud 

• 19.2=19,2 kBaud 

• 38.4=38,4 kBaud 

 

Formato de dados 

  

Aqui, o formato de dados da 
interface é programado. 
O formato de dados consiste 
em: 
Bits de dados, bit de paridade, 
bit de parada. Os ajustes 
possíveis são: 
7E1, 7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 8E1, 
8o1, 8n1, 8n2 
 

 

Estado --- 
Data 
Exchange 

Estado da interface  
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8.7 Controle das bombas 

Designação Faixa de 
valores 

Até Função Apenas 
SBC-T plus 

Modo 

Modo do controle das bombas: 
1.) Valor nominal fixo em% 
2.) Fluxo de volume fixo, que é regulado (somente no Plus) 
3.) Auto dT: Janela de processo, se dT for menor que 50% do valor 
nominal e | temperatura ideal-real|> 1 ° C, a velocidade é reduzida 1% por 
minuto (somente com o sensor de retorno) 

Valor fixo da bomba 30 100  Em %  

Fluxo da bomba 0 100,0 Em l/min;  X 

Desvio dT 0 10 

Diferença de temperatura 
máxima admissível entre a 
temperatura de afluxo e de 
retorno 

 

Bomba XP OFF, 0,1 999.9 
em %, faixa proporcional do 
sistema controlado 

 

Bomba TV OFF, 1 200 
em segundos, tempo de espera 
do sistema controlado 

 

Bomba TN OFF, 1 1000 
em segundos, o tempo de 
retorno do sistema controlado 
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9 Lista de alarmes 

 

Código Texto Erro de onde? 
Condição 
Limite 

Outra 
consequência 

10 seg. 
de 
atraso 

H600 

Interruptor do 
disjuntor do 
motor/FU 
acionado 

Contato do disjuntor do 
motor aberto, ou sinal FU 
o.k. não definido (pelo 
menos 1 segundo após 
ligar)   

O aparelho é 
desligado sim 

H800 
Interruptor de bóia 
com defeito 

Contato máximo "alto", 
contato mínimo "baixo"   

O aparelho é 
desligado sim 

H810 

Máx. Tempo de 
enchimento 
excedido 

Se o tempo de enchimento 
for maior que o tempo de 
enchimento do parâmetro   

O aparelho para 
de encher sim 

H811 

A instalação tem 
enchimento 
excessivo 

Interruptor de bóia 
Contato-Máx “Alto" 

somente 
com 
aparelhos 
a óleo 

O aquecimento é 
desligado; é 
necessário 
desligar/ligar 
para redefinir sim 

H812 
Instalação está 
vazia     

Bomba e 
controle de 
temperatura 
estarão 
desligados sim 

H820 
Vazamento no 
sistema 

Aquatimer é ativado; 
Número de ciclos mais 
altos Parâmetro ciclos 
Aquatimer 

 Vazament
o no 
aparelho, 
conexões 
ou 
ferramenta 

O aparelho é 
desligado sim 

H830 
Abaixo do fluxo 
mínimo 

Se o fluxo for menor que o 
parâmetro de fluxo mínimo 

Aparelhos 
com 
medição 
de fluxo 

O aquecimento é 
desligado sim 

H990 Falta a I/O Board 

Se não houver 
comunicação com o 
módulo de conexão   

O aparelho é 
desligado sim 

H1083 

Sinal de corrente 
ou tensão da 
especificação do 
valor nominal 
externo muito 
baixo ou muito 
alto 

Na especificação do valor 
nominal externo via 
valores analógicos 

SBC-
Tplus; 
processam
ento de 
sinal 
analógico 
ativado 

a especificação 
de valor nominal 
inferior ou 
superior é usada 
como valor 
substituto para 
não superação 
ou superação sim 

H1026 
Temperatura do 
filme excedida 

Se a temperatura do filme 
for maior que o parâmetro 
temperatura do filme 

Se o 
sensor de 
temperatur
a do filme 
fornecer 
valores 
significativ
os 

O aquecimento é 
desligado (sem 
atraso)  não  
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Código Texto Erro de onde? 
Condição 
Limite 

Outra 
consequência 

10 seg. 
de 
atraso 

H2059 Alarme dT 

Se o alarme estiver ativo e 
a diferença entre o fluxo e 
o retorno for maior que o 
parâmetro dT fluxo/retorno 

Se o 
sensor de 
retorno 
estiver 
instalado e 
fornecer 
valores 
significativ
os nenhuma sim 

H2060 

Sensor de 
controle com 
defeito 

Curto-circuito, interrupção, 
superação ou não 
superação da temperatura 
mínima/máxima absoluta 
do sensor de temperatura   

O aparelho é 
desligado sim 

H1022 

Temperatura do 
filme Sensor com 
defeito 

Curto-circuito, interrupção, 
superação ou não 
superação da temperatura 
mínima/máxima absoluta 
do sensor de temperatura   

O aquecimento é 
desligado não 

H2075 
Terceiro sensor 
com defeito 

Curto-circuito, interrupção, 
superação ou não 
superação da temperatura 
mínima/máxima absoluta 

Se o 
sensor 
correspon
dente 
estiver 
ativado nenhuma sim 

H2010 
Falta liberação de 
aparelhos 

Se, quando for ligado 
manualmente, o contato 
Externo Ligar/desligar 
estiver em "Baixo" 

Se a 
entrada 
estiver 
configurad
a em 
Ligar/Desli
gar 
externo 

O aparelho não 
pode ser ligado 
ou desligado sim 

H2030 
Abaixo da taxa de 
fluxo inferior 

Se a medição de fluxo 
estiver ativa, alarme ativo 
e valor pequeno do 
parâmetro de vazão 

Somente 
aparelhos 
com 
medição 
de fluxo nenhuma sim 

H2040 

Intervalo de 
manutenção 
expirado 

Se o contador de 
manutenção estiver 
expirado   nenhuma sim 

H2101 

Não superação do 
limite de 
temperatura (de 
alarme de 
temperatura) 

com parametrização 
correspondente do alarme 
de temperatura   nenhuma sim 

H2102 

Limite de 
temperatura 
excedido (de 
alarme de 
temperatura) 

com parametrização 
correspondente do alarme 
de temperatura   nenhuma sim 
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10 seg. 
de 
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H2112 

Limite de 
temperatura de 
retorno excedido. 

Se a temperatura de 
retorno for maior que o 
parâmetro alarme de 
retorno 

Se o 
sensor de 
retorno 
estiver 
instalado e 
fornecer 
valores 
significativ
os nenhuma sim 

H2140 

Não foi possível 
integrar o 
dispositivo USB 

Se uma função USB 
estiver selecionada, mas 
nenhum USB for 
detectável   nenhuma sim 

H2141 
Erro ao importar 
ou exportar 

 
 
Existem problemas na 
leitura ou gravação do 
dispositivo USB   nenhuma sim 

H2200 
Auto-otimização 
interrompida     

A auto-
otimização está 
desligada sim 

H2210  Erro EAROM  
 Erro de hardware no 
regulador   

O aparelho é 
desligado não 

H2211 Erro Profibus 
Problemas na 
comunicação Profibus   

sem 
comunicação não 

H2212 
Erro de calibração 
IO board 

 Erro de hardware no 
regulador   

O aparelho é 
desligado não 

H2213 
Alarme monitor de 
fluxo  

Se o 
monitor de 
fluxo 
estiver 
ativado  nenhuma sim 

 
 
 

vermelho  Alarme com acionamento do contato de alarme 

azul Nota, nenhum acionamento do contato de alarme 
 


