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SEGURANÇA 

SEGURANÇA 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 

Antes de operar, manter ou reparar qualquer sistema 

Carlisle, leia e entenda toda a literatura técnica e de 

segurança de seus produtos. Este manual contém 

informações importantes a serem conhecidas e 

entendidas. Tais informações referem-se à SEGURANÇA 

DO USUÁRIO e PREVENÇÃO DE PROBLEMAS COM O 

EQUIPAMENTO. 

Para auxiliá-lo com o reconhecimento das informações, 

utilizamos os seguintes símbolos. Solicitamos que preste 

AVISO 

AVISO! contém informações para alertá-lo sobre uma 

situação que pode causar ferimentos graves se as 

instruções não forem seguidas. 

AVISO 

O usuário DEVE ler e estar familiarizado com a Seção de 

Segurança deste manual e a literatura de segurança de 

Ransburg nele identificada.Este equipamento deve ser 

usado SOMENTE por pessoal treinado.Este manual DEVE 

ser lido e completamente compreendido por TODO o 

pessoal que opera, limpa ou faz a manutenção deste 

equipamento! Cuidado especial deve ser tomado para 

garantir que os AVISOS e os requisitos de segurança para 

operação e manutenção do equipamento sejam seguidos. 

O usuário deve estar ciente e aderir a TODOS os códigos 

e regulamentos locais de construção e incêndio, bem 

como quaisquer padrões de segurança aplicáveis do país, 

antes de instalar, operar e/ou fazer a manutenção deste 

equipamento. 

AVISO 

Os perigos mostrados nas páginas a seguir podem 

ocorrer durante o uso normal deste equipamento. 

CUIDADO 

CUIDADO! contém informações que indicam como evitar 

danos ao equipamento ou como evitar uma situação que 

NOTA 

NOTA é uma informação relevante para o procedimento 

em andamento. 

especial atenção a estas seções. 

Embora este manual liste especificações padrão e 

procedimentos de serviço, alguns pequenos desvios 

podem ser encontrados entre este material e seu 

equipamento. Diferenças nos códigos locais e requisitos 

da planta, requisitos de entrega de material etc., tornam 

essas variações inevitáveis. Compare este manual com os 

desenhos de instalação do sistema e os manuais de 

equipamentos adequados para conciliar essas diferenças. 

Descrições de etiquetas na máquina 

LEIA O MANUAL Compreenda como operar e 

fazer a manutenção do equipamento antes de 

realizar essas ações. 

LOCK-OUT-TAG-OUT Antes de realizar 

qualquer manutenção no equipamento, 

bloqueie a seccionadora elétrica principal 

CHOQUE ELÉTRICO Energia elétrica perigosa 

está presente dentro do gabinete de controle 

principal. Tenha cuidado ao executar tarefas 

dentro do gabinete. 

EQUIPAMENTO DE TERRA Este símbolo 

indica um ponto de conexão para o 

aterramento. 
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É de responsabilidade do empregador fornecer essas informações ao operador do equipamento. 

Leia os avisos a seguir antes de usar este equipamento  

AVISO 

Carga estática O fluido pode desenvolver uma carga 

estática que deve ser dissipada através do aterramento 

adequado do equipamento, objetos a serem pulverizados e 

todos os outros objetos eletricamente condutores na área 

de dispensação. O aterramento inadequado ou faíscas 

podem causar uma condição perigosa e resultar em 

incêndio, explosão ou choque elétrico e outras lesões 

graves. 

Equipamento automático O equipamento automático 

pode dar partida repentinamente sem aviso prévio. 

Use o respirador Fumos tóxicos podem causar ferimentos 

graves ou morte se inalados. Use um respirador conforme 

recomendado pela Ficha Técnica de Segurança do 

fabricante do fluido e solvente. 

Fluidos e fumos tóxicos Fluidos perigosos ou fumos tóxicos 

podem causar ferimentos graves ou morte se respingados 

nos olhos ou na pele, inalados, injetados ou ingeridos. 

APRENDA e CONHEÇA os perigos específicos ou os fluidos 

com os quais você tem contato  

Inspecione o equipamento diariamente Inspecione o 

equipamento em busca de peças desgastadas ou 

quebradas diariamente. Não opere o equipamento se não 

Mantenha as proteções do equipamento no lugar Não 

opere o equipamento se os dispositivos de segurança 

SAIBA ONDE E COMO DESLIGAR O EQUIPAMENTO EM 

CASO DE EMERGÊNCIA 

Use óculos de segurança A não utilização de óculos de 

segurança com proteções laterais pode resultar em lesões 

oculares graves ou cegueira. 

RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO Aterramento 

inadequado do equipamento, ventilação deficiente, chama 

aberta ou faíscas podem causar uma condição perigosa e 

resultar em incêndio ou explosão e ferimentos graves. 

Alerta médico Qualquer lesão causada por líquido de alta 

pressão pode ser grave. Se estiver ferido ou suspeitar de 

uma lesão: 

• Procure um pronto socorro imediatamente. 

• Informe o médico que você suspeita de uma lesão por 

injeção. 

• Mostre ao médico esta informação médica ou o cartão 

de alerta médico fornecido com o seu equipamento de 

pulverização airless. 

• Informe o médico que tipo de fluido você estava 

pulverizando ou dispensando. 

Nunca modifique o equipamento Não modifique o 

equipamento a menos que o fabricante forneça aprovação 

por escrito. 

Obtenha atenção médica imediata Para evitar o contato 

com o fluido, observe o seguinte: 

• Nunca aponte a pistola/válvula para qualquer pessoa 

ou parte do corpo. 

• Nunca coloque a mão ou os dedos sobre a ponta de 

pulverização. 

• Nunca tente parar ou desviar vazamentos de fluido com 

a mão, corpo, luva ou pano. 

• Sempre mantenha a proteção da ponta na pistola de 

pulverização antes de pulverizar. 

• Certifique-se sempre de que a segurança do gatilho da 

pistola funcione antes de pulverizar. 

• Sempre trave a segurança do gatilho da pistola quando 

parar de pulverizar. 

Perigo de ruído Você pode sofrer ferimento por ruído alto. 

Pode ser necessário utilizar proteção auditiva ao manejar 

o equipamento. 

PERIGO DE PROJÉTIL Você pode se ferir ao ventilar 

líquidos ou gases liberados sob pressão ou detritos 

voadores. 

AVISO PROP 65: Este produto contém substâncias 

químicas conhecidas no Estado da Califórnia por causar 

câncer e defeitos congênitos ou outros danos 
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ÁREA 

Indica onde podem 

ocorrer perigos 

RISCO 

Informa qual é o perigo 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Informa como evitar riscos 

Substâncias 

toxicas 

Condições ISOCIANATO Pulverizar ou dispensar fluidos que contenham 

isocianatos cria névoas, vapores e partículas atomizadas 

potencialmente prejudiciais. Trabalhadores expostos a 

isocianatos podem desenvolver uma série de problemas 

de saúde a curto e longo prazo. 

Leia e entenda os avisos do fabricante do fluido e a Ficha 

Técnica de Segurança (SDS) para conhecer os perigos e 

precauções específicos relacionados aos isocianatos. 

O uso de isocianatos envolve procedimentos 

potencialmente perigosos. Não pulverize com este 

equipamento a menos que você seja treinado, 

qualificado e tenha lido e entendido as informações 

contidas neste manual e nas instruções de aplicação do 

fabricante do fluido e SDS. 

O uso de equipamentos com manutenção incorreta ou 

mal ajustados pode resultar em material curado 

incorretamente, o que pode causar liberação de gases e 

odores desagradáveis. O equipamento deve ser 

cuidadosamente mantido e operado de acordo com as 

instruções do manual. 

Para evitar a inalação de névoas, vapores e partículas 

atomizadas de isocianato, todos na área de trabalho 

devem usar proteção respiratória adequada. Sempre use 

um respirador adequado, que pode incluir um respirador 

com suprimento de ar. Ventile a área de trabalho de 

acordo com as instruções da SDS do fabricante do fluido. 

Evite todo o contato da pele com isocianatos. Todos na 

área de trabalho devem usar luvas quimicamente 

impermeáveis, roupas de proteção e coberturas para os 

pés, conforme recomendado pelo fabricante do fluido e 

pela autoridade reguladora local. Siga todas as 

recomendações do fabricante do fluido, incluindo as 

relativas ao manuseio de roupas contaminadas. Após a 

pulverização, lave as mãos e o rosto antes de comer ou 

beber. 

O risco de exposição a isocianatos continua após a 

pulverização. Qualquer pessoa sem equipamento de 

proteção individual adequado deve ficar fora da área de 

trabalho durante a aplicação e após a aplicação pelo 

período especificado pelo fabricante do fluido. 

Normalmente, este período é de pelo menos 24 horas. 

Avise outras pessoas que possam entrar na área de 

trabalho de risco da exposição a isocianatos. Siga as 

recomendações do fabricante do fluido e da autoridade 

reguladora local. Recomenda-se a colocação de um sinal 

SEGURANÇA 
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ÁREA 

Indica onde podem 

ocorrer perigos 

RISCO 

Informa qual é o perigo 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Informa como evitar riscos 

Substâncias 

toxicas 

Perigo químico 

Certos materiais podem ser 

prejudiciais se inalados, ou se 

entrarem em contato com a pele. 

Siga os requisitos da Ficha de Informações de Segurança 

fornecida pelo fabricante do material de revestimento. 

Exaustores adequados devem ser providenciados para 

manter o ar livre do acúmulo de materiais tóxicos. 

Utilize uma máscara ou respirador quando existir a 

possibilidade de inalação de materiais pulverizados. A 

máscara deve ser compatível com o material pulverizado 

e sua concentração. O equipamento deve apresentar 

conformidade com a prescrição de um higienista 

industrial ou especialista em segurança, devidamente 

certificado pela agência federal NIOSH. 

Área de 

pulverização 

Risco de explosão – 

Materiais incompatíveis 

Solventes de hidrocarbonetos 

halogenados, por exemplo: cloreto de 

metileno e 1,1,1-tricloroetano não são 

quimicamente compatíveis com o 

alumínio que pode ser usado em 

diversos componentes do sistema.A 

reação química causada pelos 

solventes que reagem com o alumínio 

pode ser fatal e resultar na explosão 

do equipamento. 

Os aplicadores de pulverização exigem que as conexões 

de entrada de alumínio sejam substituídas por aço 

inoxidável. 

O alumínio é amplamente utilizado em outros 

equipamentos de aplicação por pulverização – como 

bombas de material, reguladores, válvulas de 

acionamento etc. Solventes de hidrocarbonetos 

halogenados nunca devem ser usados com 

equipamentos de alumínio durante a pulverização, 

lavagem ou limpeza. Leia o rótulo ou a ficha técnica do 

material que pretende pulverizar. Em caso de dúvidas 

quanto à compatibilidade de determinado material de 

revestimento ou limpeza, entre em contato com o 

fornecedor do revestimento. Qualquer outro tipo de 

solvente pode ser usado com equipamentos de alumínio. 
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SEGURANÇA 

Informações adicionais de segurança 

O RF2 possui vários intertravamentos que podem ser usados para interromper as operações e colocar a unidade em 

um estado seguro. 

O circuito de segurança principal é um circuito de dois canais, redefinindo automaticamente. Contém os seguintes dis-

positivos de entrada, ligados em série: 

Botão de parada de emergência (E-Stop) do painel do operador principal. Incluído com a unidade. 

Parada de emergência auxiliar de canal duplo ou contatos de segurança. Por cliente, ignorado se não for usado. 

Circuito de detecção de incêndio. Por cliente, ignorado se não for usado. 

O circuito de segurança também contém saídas que podem ser usadas pelo cliente para travar outros equipamentos, 

se necessário, ou usadas para controlar um suprimento de ar principal para o sistema para um maior nível de se-

gurança. 

No caso de uma falha de segurança, todas as operações para o RF2 serão interrompidas, todas as saídas do solenoide 

serão desligadas e todos os sinais do piloto de pressão irão para zero psi/BAR. A recuperação deste estado requer que 

o usuário recarregue o material para redefinir todos os solenoides etc. antes de retomar a operação. 

Outros intertravamentos de processo necessários são: 

1. Bloqueio de pulverização (um por estação), não permitirá que nenhum aplicador seja acionado para a estação 

afetada se este bloqueio não estiver presente. 

2. Bloqueio de sequência (um por estação), não permitirá que ocorra uma sequência de fluidos (lavagem, carga etc.), 

que normalmente envolve o uso de solventes voláteis. Normalmente são utilizados quando a eletrostática está em 

operação. 

Por fim, o RF2 possui sinais de habilitação eletrostática (Habilitar HV) que podem ser usados para impedir que disposi-

CUIDADO 

Não opere o RF2 antes de ler esta seção. 

AVISO 

Não entre em contato, desconecte ou manipule outras conexões ou dispositivos elétricos enquanto o sistema estiver 

energizado. A desconexão principal no lado direito do controlador pode ser bloqueada e os procedimentos adequados 

de Bloqueio–Etiquetagem (LOTO) devem ser usados para qualquer trabalho elétrico interno ao controlador. Se isso 

não for possível para fins de diagnóstico e solução de problemas em condições de trabalho, somente eletricistas 

qualificados devem realizar o trabalho. 

NOTA 
Durante o comissionamento inicial do equipamento e em momentos periódicos ao longo da vida útil do equipamento, 

todas as conexões de fluido devem ser inspecionadas visualmente quanto a vazamentos. Periodicamente, todas as 

peças deste equipamento devem ser inspecionadas visualmente quanto a sinais de degradação óbvia devido a 

produtos químicos ou outras condições que possam estar presentes no ambiente onde o equipamento está instalado.  

AVISO 

Os regulamentos locais podem exigir a instalação de equipamentos de combate a incêndios onde o equipamento é 

operado. 

AVISO 

Para evitar possível derramamento de produtos químicos quando não há pessoal no local, o fornecimento de ar e 

fluido para o equipamento deve ser desativado quando o equipamento estiver inativo por um longo período 

(desligamento no final do dia etc.). 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
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INTRODUÇÃO 

O IntelliFlow RF2 (ou RF2) é um sistema autônomo projetado para controlar a entrega de material de uma fonte de 

suprimento (pote de pressão ou sistema de circulação) para um aplicador. O recurso controla com precisão a 

proporção da mistura de materiais e/ou o fluxo de materiais em um processo de revestimento, que pode incluir 

materiais de componente único, 2k ou 3k, e lida com a descarga e o carregamento dos materiais. 

O RF2 pode incluir até quatro canais de fluido (para detalhes adicionais sobre Canais, consulte a página 20 deste 

manual) que podem ser organizados de várias maneiras. Os canais disponíveis podem ser configurados em mixagens 

de 1, 2 ou 3 componentes (pistolas), usando qualquer combinação dessas mixagens para utilizar todos os canais 

disponíveis. O RF2 pode ser configurado para incluir de 32 a 128 solenoides, todos totalmente endereçáveis para serem 

usados de várias maneiras para controlar o processo (exemplos incluem acionadores do aplicador, descarga, descarga 

de solvente, seleção de válvula de cor etc.). 

Os canais e misturas de fluidos podem ser agrupados em até duas estações com conjuntos individuais de pilhas de 

cores, que podem ser controladas de forma totalmente independente uma da outra. 

O RF2 pode ser operado localmente, a partir de sua tela sensível ao toque de 15 polegadas incluída, ou pode ser 

facilmente integrado a um processo automatizado pelo uso de sinais discretos para sistemas simples ou por vários 

protocolos de fieldbus industriais diferentes para controle mais avançado. 

O RF2 pode ser conectado à nuvem, permitindo acesso aos especialistas técnicos da Carlisle Fluid Technologies para 

fins de solução de problemas remotos. Este acesso também pode ser concedido ao pessoal da planta local. 

Os dados coletados pelo RF2, incluindo alarmes e dados de totalização de fluxo, são armazenados em um cartão SD 

integrado e podem ser acessados via FTP ou outros métodos. 

COMPONENTES DO SISTEMA 

1. Painel de controle 

2. Pilhas de válvulas 

3. Módulo de controle de fluido 

4. Módulo de mixagem 
1 

2 

3 

4 
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PAINEL DE CONTROLE 

INTRODUÇÃO 

Componentes externos 

1. Luz de status 

2. Entrada de alimentação principal 

3. Interruptor de desconexão de 

alimentação principal 

4. Trava de abertura do painel 

5. Botão de parada de emergência 

6. HMI 

Componentes internos 

1. Relé de segurança 

2. Protetor de circuito eletrônico 

3. Comutador ethernet local 

4. CPU/controlador 

5. Fonte de alimentação CC 

6. Disjuntor de alimentação principal 

7. Filtro de linha 

8. Conexão com a luz de status 

9. Conector da chave de desconexão de 

alimentação principal 

10. Bloco de E/S e terminais adicionais 

11. Blocos de terminais 

12. Conexão com HMI e botão de parada 

de emergência 

13.  

1 2 

3 

4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 11 10 
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COMPONENTES DO FLUIDO 

Pilha de válvula 

1. Regulador de pressão de fluido 

(opcional) 

2. Conexão ao painel de fluido 

3. Válvulas de fluido 

4. Conexão com solenoides 

5. Válvula de pressão de ar 

6. Regulador de ar 

7. Válvula de descarga de solvente 

Módulo de controle de 

fluxo 

1. Conexão com a pilha de 

válvulas 

2. MVR (Regulador de Volume 

de Material) com medidor de 

ar 

3. Medidor de vazão 

4. Conexão ao painel de controle 

Coletor de mistura 

1. Conexão com a pistola 

2. Tubo de mistura estática 

3. Bloco de mistura 

4. Válvula de descarga de solvente 

5. Connections to flow control modules 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 2 3 4 

5 
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INTRODUÇÃO 

TEORIA DE OPERAÇÃO 

O princípio de funcionamento do RF2 é o seguinte: 

1. O material é alimentado através das mangueiras em direção às válvulas de material em cada pilha. 

2. Se vários materiais do mesmo tipo estiverem sendo usados (resina, endurecedor ou redutor), cada válvula 

controlará seu fluxo separadamente. 

3. As válvulas do material costumam estar fechadas. Quando o fluxo de material é necessário, o controlador do 

sistema abre a válvula através do solenoide endereçado a ele. 

4. O material flui das válvulas para o módulo de controle de fluxo. 
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5. O medidor de vazão envia um sinal para o painel de controle indicando a taxa de vazão atual do material. 

6. O painel de controle determina se a taxa de vazão está dentro da especificação ou não. 

7. Através do MVR, o painel de controle aumenta ou diminui a taxa de vazão do material que passa, até atingir o 

valor desejado. 

8. O material segue para o coletor de mistura onde se combina com o segundo e/ou terceiro material. 

9. O material misturado, então, flui para a conexão de entrada da pistola. 

10. Se necessário, o sistema pode liberar apenas material misturado através do coletor de mistura ou através da pilha 

de válvulas para mudanças de cor. 
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Diagrama de conexões de fluido 

INTRODUÇÃO 

1. Coletor de ar 

2. Coletor do solenoide da pilha 

de válvulas 

3. Coletor do solenoide de 

pressão 

4. Pilha de válvulas do material A 

5. Pilha de válvulas do material B 

6. Painel de fluidos do material A 

Mangueira de ar 

Mangueira de solvente 

Linhas do material A 

Linhas do material B 

Linhas de materiais mis-

1 

2 

4 

3 

5 

6 7 

8 
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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 

O RF2 é um sistema versátil que pode ser configurado de várias maneiras. Esta seção detalha a terminologia dos vários 

componentes que compõem um sistema e processo. 

Deve-se notar que, embora o seguinte seja relativamente complexo, a grande maioria das unidades RF2 será 

configurada de fábrica com base nos componentes de fluido que foram adquiridos e exigirá apenas pequenas 

modificações, se houver, antes de operar o sistema. 

Terminologia 

Ao demonstrar as maneiras de configurar e operar o RF2, a terminologia a seguir será usada em todo o manual. 

Saídas 

As saídas são sinais discretos atribuídos a solenoides pneumáticos (até 128 podem ser controlados pelo RF2 através de 

quatro coletores separados) ou sinais digitais cabeados. 

As saídas podem ser configuradas como vários tipos: 

• Não utilizado 

• Saída de sequência (usada em sequências de fluido de descarga, carga etc.) 

• Padrão – a saída está ativa durante uma sequência, mas não tem efeito especial no controle de fluxo (exemplos 

são solventes, válvulas de ar). 

• Descarga – a saída é usada como descarga, que funciona como um gatilho, o sistema espera o fluxo quando este 

está ativo. 

• FL. OVRD. (Substituição de fluido) – usado quando um regulador de fluido pilotado a ar DR-1 ou HGB é usado 

como dispositivo de controle de fluxo. A porta de substituição de fluido força a unidade a se abrir para limpeza. A 

funcionalidade de controle de fluxo é interrompida. 

• Seleção de material – usado em um coletor de mistura para permitir ou impedir que um canal de material entre na 

seção mista. 

• Válvula colorida (CCV) – usada em uma pilha de materiais para selecionar diferentes materiais. Cada saída CCV 

contém um número associado a ela, codificando o número da válvula na pilha de cores. 

• Transmissão – permite que o usuário atribua um solenoide a uma entrada definida pelo usuário, basicamente 

dando controle direto do solenoide a processos externos. 

• Teste de fluxo – usado por cada canal como uma porta de calibração automatizada. 

• Acionador – aciona um aplicador 

Funções 

Funções de diferentes tipos são atribuídas às saídas programadas e operam nelas de diferentes maneiras. As funções 

são chamadas durante as sequências de fluidos. Os tipos são: 

• Não utilizado 

• Simples – a saída atribuída à função está ativa enquanto a função estiver ativa durante uma sequência de fluido. 

Continua na próxima página... 
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• Trava – quando a função é ativada durante uma sequência de fluidos, a saída atribuída à função liga e permanece 

até que um comando de destrava seja dado. 

• Destrava – oposto de trava – quando a função é ativada durante uma sequência de fluidos, a saída atribuída à 

função é desativada e permanece desligada. 

• Corte – esta função contém duas saídas e, quando ativa, alterna entre as duas. Costuma ser utilizada com solvente 

de pilha e solenoides de ar. 

• Pulso – a saída atribuída é ativada por um período definido (programável) quando a função se torna ativa. 

• Aguardar – (recurso futuro) – a função faz com que a sequência de fluidos seja pausada até que a entrada 

atribuída seja verdadeira. 

As funções podem ser disponibilizadas para qualquer uma das sequências de fluidos disponíveis. 

Sequências 

Uma sequência consiste em doze passos com tempos programáveis por passo. Durante cada etapa, funções 

específicas podem ser ativadas ou desativadas, fazendo com que suas saídas reajam de acordo com a configuração da 

função. 

Canal 

Um canal é um único caminho de controle de fluxo para fluido. Os canais podem ser agrupados para construir uma 

pistola ou misturador. O controlador Ransflow 2 pode lidar com até quatro canais. 

Os canais apresentam várias configurações possíveis – as opções incluem: 

• Tipo de controle de fluxo 

• MVR – o canal usa um sinal piloto de pressão de 0–100 psi para controlar um MVR (Regulador de Volume 

de Material) para controlar o fluxo. 

• DR1 – o canal usa um sinal piloto de pressão de 0–100 psi para controlar um regulador de pressão DR1 para 

acionar o fluxo. 

• Bomba de engrenagem (futuro) – o canal usa uma bomba de engrenagem para acionar o fluxo. 

• Pulso (futuro) – apenas para canais escravos manuais – o canal usa uma válvula pulsante para regular a 

proporção da mistura – observe em aplicações manuais, o controle de fluxo é realizado pela pistola. 

• Somente retroalimentação (futuro) – somente para canais mestres manuais – nenhum regulador de vazão 

é usado. 

• Tipo de retroalimentação 

• Onda quadrada – um medidor de vazão que produz um sinal de quadratura é usado para leitura de vazão. 

• 4/20 mA (futuro) – um medidor de vazão que produz um sinal analógico de 4/20 mA é usado para leitura 

de vazão. 
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• Loop aberto (futuro) – nenhum medidor de vazão é usado – a vazão é controlada por um comando piloto 

simples – somente seria usado em sistemas de 1 componente. 

• Regulação da pressão de entrada 

• Habilitada ou desabilitada para controlar a pressão do fluido na entrada do dispositivo de controle de 

fluxo. 

Pistola/Misturador 

Uma pistola ou misturador é uma combinação de 1–3 canais de fluido. Dependendo dos pontos de ajuste da relação 

etc., o comando de fluxo da pistola é dividido em taxas de vazão para os canais atribuídos, para misturar o material 

com precisão. 

As configurações para pistola/misturadores são: 

• Tipo de fluido 

• Não utilizado, 1K, 2K, 3K 

• Tipo de controle 

• Automático – uma pistola automática é usada, acionada por uma solicitação externa de algum tipo – fluxo 

e proporção são controlados. 

• Pulso manual (futuro) – uma pistola manual é controlada, usando canais de pulso para modular os 

materiais secundários. Apenas a proporção é controlada. 

• Analógico manual (futuro) – uma pistola manual é usada, usando canais MVR para modular os materiais 

secundários. Apenas a proporção é controlada. 

O Ransflow 2 pode conter até quatro pistolas/misturadores configurados. Observe que podem ser construídos a partir 

de apenas quatro canais, e cada canal só pode ser atribuído a um misturador. Então, só poderia haver dois mixers de 

2k, mas quatro mixers de 1k. 

Estação 

Uma estação é uma coleção de pistolas/misturadores – até quatro, que são construídos a partir de seus canais 

atribuídos e várias saídas e pilhas de fluidos. O RF2 pode controlar até duas estações (com pilhas de cores 

independentes) – essencialmente tornando-o um controlador de dois aplicadores. 

Novamente – observe que qualquer configuração de Estações e Pistolas deve ser construída a partir dos componentes 

disponíveis – quatro canais de fluido e até 128 saídas de solenoide. 
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NUMERAÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA COMPLETO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Pressão 

L = Baixa pressão 

H = Alta pressão 

 

RF2 # # # # # # 

Automático/

Manual 

A= Automático 

M = Manual 

Tipo de mistura 

1 = 1K 

2 = 2K 

 

Pilha de cores do 

lado A 

01 = 1 cor (sem 

válvulas) 

04 = 4 válvulas 

coloridas 

07 = 7 válvulas 

coloridas 

12 = 12 válvulas 

coloridas 

 

Pilha de cores do 

lado B 

01 = 1 cor (sem 

válvulas) 

04 = 4 válvulas 

coloridas 

07 = 7 válvulas 

coloridas 

12 = 12 válvulas 

coloridas 

Compatibilidade de 

materiais 

S = Padrão 

C = Isocianato 

 

# # 

Item Detalhes 

Dimensões 
Console de controle principal: 24" x 24" x 10"Painel de interface pneumática: 24" x 

12" x 9” 

Peso 68–113 kg (dependendo dos componentes adicionados) 

Temperatura de operação 5 °C–40 ˚C  

Umidade operacional 5% a 85% UR (sem condensação) 

Condições ambientais Uso interno, grau de poluição 2, categoria de instalação II 

Altitude máxima 6500 pés (2000M) 

Pressão de entrada de ar 75–105 psi 

Filtragem de ar 5 mícrons ou melhor, -40 ˚C em ponto de condensação 

Tolerância de proporção 
<=1% (a precisão da proporção pode ser afetada por fatores de processo, como 

configuração de hardware, taxas de fluxo extremamente baixas etc.) 

Faixa de proporção de mistura 1:1 a 50:1 

Entrada de alimentação 100-240 VCA0,8 A a 115 VCA, 0,4 A a 230 VCA, 50/60Hz 

Tela de LCD Tela multitoque capacitiva True Glass de 15", 1366 x 768 pixels, HD 

Capacidade de fluxo 
<10 ml/min a 3500 ml/min por canal (dependendo do material e das limitações do 

medidor de vazão) 

Faixa de viscosidade <1 cp a >500 cp (dependendo do medidor de vazão e hardware selecionados) 

Filtração de fluido 100 mesh ou melhor (150 mícrons) 

Tempo de atualização de E/S 5 ms (200 vezes/s), varredura de processo em 10 ms 

Tabelas de receitas 250 por estação (2 estações disponíveis) 

Partes úmidas Aço inoxidável série 300 e 400, PTFE, perfluoroelastômero, polietileno UHMW 
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CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO 

Além da configurabilidade do hardware físico do RF2, os processos de controle de fluxo podem variar muito de uma 

aplicação para outra. O software RF2 pode ser configurado através de parâmetros globais de configuração, que 

afetam o comportamento do sistema independentemente do material utilizado, e através de parâmetros de “receita”, 

que podem ser modificados de acordo com o material em uso. 

Receitas 

Uma receita é um conjunto de parâmetros específicos do material usados para controlar as operações do sistema. 

Cada estação (veja acima) pode armazenar até 250 receitas. Os parâmetros para cada receita estão organizados em 

três grupos: 

Materiais – parâmetros que se aplicam ao sistema como um todo 

• Canal A (Resina) – Número CCV – A atribuição da válvula de cor para a pilha de resina para a receita selecionada. 

• Canal B (Catalisador) – Número CCV – A atribuição da válvula de cor para a pilha de catalisadores para a receita 

selecionada. Disponível apenas para materiais de 2 ou 3 componentes. 

• Canal C (Redutor) – Número CCV – A atribuição da válvula de cor para a pilha de redutores para a receita 

selecionada. Disponível apenas para materiais de 3 componentes. 

• Tempo de vida útil do pote: A quantidade de tempo, em minutos, pelo qual um material misturado pode 

permanecer na linha antes de ser liberado do sistema. Determina o alarme de aviso de vida útil da panela. Definir 

como zero desativa o recurso. 

• Proporção (A, B, C) – a proporção para misturadores de 2 ou 3 componentes. A: B (resina: catalisador) são 

fornecidos em partes – o canal C é fornecido em porcentagem do fluxo total. 

• Atribuições de sequência 

• Somente descarga A: Número de sequência programável que é executado quando um comando “somente 

purgação A” é dado. Ocorre quando é carregado um novo material que usa o mesmo catalisador e redutor. 

• Descarga de todos: Número de sequência programável que é executado quando um comando “purgar 

todos” é dado. Ocorre quando um novo material é carregado, exigindo uma troca de catalisador ou 

redutor. 

• Carga: Número de sequência programável que é executado quando um comando de “carga” é dado. 

Ocorre quando um novo material é carregado, após a conclusão de todas as purgas necessárias. 

Pistola/Misturador – parâmetros que se aplicam à pistola ou misturadores que são usados pela 

estação selecionada. 

• Acionamento em atraso: Quando ocorre um disparo, o solenoide de disparo do aplicador abre esse período antes 

da atuação do fluxo. 

• Acionamento fora de atraso: Quando um gatilho é interrompido, o solenoide do gatilho do aplicador permanecerá 

ligado por esse período de tempo após o desligamento do fluxo. 

• Retenção MVR: Para canais que usam um controlador do tipo MVR, o MVR será mantido em seu valor anterior após 

um evento de “desativação do disparo” por este período, antes de retornar ao valor de “pressão mínima de 

controle”.  

• Fluxo mínimo/máximo: Esses parâmetros dimensionam um comando de fluxo analógico opcional (0–10 V ou 

4/20mA) entre esses valores. Esses parâmetros também são usados para dimensionar os medidores na tela de 

status principal que mostra a retroalimentação do fluxo. 

Continua na próxima página... 
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• Vazão padrão: Se o comando de vazão não for dado por qualquer sinal de fieldbus ou entrada analógica, esta 

vazão será usada. 

• Tolerância da taxa de vazão: O erro percentual na taxa de vazão para a pistola/misturador ou qualquer um de seus 

canais que é tolerável. 

• Tempo de tolerância da taxa de vazão: A quantidade de tempo pela qual a taxa de vazão deve estar fora da 

tolerância antes que um alarme de tolerância de taxa de vazão ocorra. 

• Tolerância de proporção: O erro percentual na proporção de mistura que é tolerável. 

• Volume de tolerância de proporção: A quantidade de volume sobre a qual a proporção é medida antes de produzir 

um alarme de proporção. 

Canal – parâmetros que se aplicam aos canais de fluido individuais usados pelo misturador 

selecionado. 

• Calibração de fluxo: 

• Para medidores de vazão de quadratura – este é o número de pulsos por litro. Há quatro pulsos por ciclo 

do medidor de fluxo, portanto, se um medidor de vazão for classificado para 14.000 ciclos/litro, os pulsos 

por litro = 56.000. 

• Para medidores de vazão analógicos – é fornecido em uma escala simples (em alta, em baixa, escala alta, 

escala baixa) 

 

NOTA: A calibração de fluxo pode ser feita por um processo automatizado, no qual uma saída medida de 

material pode ser inserida e comparada com as contagens durante um ciclo de calibração para ajustar a 

calibração para diferentes materiais. Veja mais sobre calibração de fluxo abaixo. 

• Parâmetros PID de controle de fluxo: 

• Kp/Ki: Os componentes P e I do PID que governam o controle de fluxo. Embora estes possam precisar ser 

ligeiramente ajustados com base em diferentes materiais e taxas de fluxo nominais, números ideais para 

começar são 2000 e 150. 

• Banda C: Dada em cc/min – se o erro da taxa de vazão for superior, o valor de Kp do PID de controle de 

fluxo será multiplicado para obter uma resposta mais rápida. 

• Banda I: Dada em cc/min – se o erro de vazão for superior, o valor Ki será multiplicado para obter uma 

resposta mais rápida. 

• Banda C e banda I, tipicamente para canais de taxa de vazão mais alta, uma configuração de 5–6 será 

suficiente, para canais de taxa de vazão mais baixa (tipicamente catalisador), uma configuração mais baixa 

pode ser usada. Se uma configuração muito baixa for usada, pode causar oscilações na taxa de vazão e 

operação instável. Uma configuração zero desativa esse recurso. 

INTRODUÇÃO 
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• Pressão mínima de controle: Esta é a pressão mais baixa que uma válvula piloto MVR operará. Deve ser definida 

um pouco abaixo da “pressão de rachadura” do MVR para oferecer uma resposta mais rápida. Normalmente, com 

os MVR sem drenagem, um valor de 10 psi é usado, enquanto os MVR com drenagem usam um valor mais próximo 

de 20 psi. 

• Habilitar MVR: Este recurso, disponível apenas quando um MVR é usado para o controle de fluxo de um canal, 

permite que as válvulas coloridas do canal desliguem quando não houver nenhum acionador. 

• Controle de pressão de entrada: Se a regulação da pressão de entrada for usada, esta é a pressão que o canal irá 

operar. Nota: Em sistemas de bomba de engrenagem, este valor representa o “delta” acima ou abaixo da pressão 

de saída da bomba. 

Parâmetros globais 

Os parâmetros globais afetam a operação independentemente do(s) material(is) utilizado(s). Estes estão organizados 

em vários grupos: 

Parâmetros da pistola/canal: 

• Volume misturado: Dado em cc ou mL, o volume da tubulação entre o bloco de mistura e o aplicador. É usado para 

rastrear o tempo de vida útil do material. 

• Calibração padrão do medidor de vazão: Valores de escala PPL ou analógica – caso seja carregada uma receita 

que não tenha sido definida adequadamente, esses valores serão usados no cálculo da vazão real. 

• Escala de pressão de entrada/saída: Usada para calcular as pressões de entrada e saída dos sensores de pressão. 

O uso é feito apenas com sistemas de bomba de engrenagem. 

• Volume de fluxo reverso: A quantidade de volume (cc ou mL) que é permitida antes que uma falha seja gerada – é 

usado para proteger contra válvulas de retenção presas que podem permitir que o material retroceda nas linhas de 

circulação. 

Mascaramento de alarme 

• Permite que vários alarmes sejam usados apenas como aviso ou como alarmes de “desligamento por pulverização” 

que interrompem o sistema. 

Configuração do sistema de fluido 

• Saídas: Define a descrição, tipo e intertravamentos para cada saída no sistema de fluido. Veja mais sobre como 

configurar o sistema de fluido abaixo. 

• Funções: Descrição, tipo de função, saídas atuadas, sequências que usam a função são definidas aqui. Veja mais 

sobre como configurar o sistema de fluido abaixo. 

• Definições de sequência: Descrição e se a sequência é usada ou não no sistema, bem como os tempos globais para 

“cortar ar” e “cortar solvente” são fornecidos aqui. Veja mais sobre como configurar o sistema de fluido abaixo. 

• Sequências: Temporização e quais funções estão ativas por etapa em cada sequência de fluido. 

Preferências de exibição 

• “Mostrar página de resumo na inicialização”: Quando habilitada, mostra uma página de resumo de configuração 

para o sistema quando ligado. 

• Unidades de totais de fluxo: litros ou galões – unidades para exibição total de material. 
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• Unidades de pressão: PSI ou Bar – unidades para exibição de pressão. 

• Valores padrão Y máx. para exibições de tendência de fluxo – quando uma exibição de tendência é aberta, 

reverterá para esse valor para dimensionar a retroalimentação do fluxo. 

• Idioma: Idioma exibido no visor. 

 

Nota – alguns itens que são definidos pela entrada do usuário não serão traduzidos, mas esses valores são 

editáveis pelo usuário. 

Segurança 

O administrador do sistema tem acesso a configurações não disponíveis para outros usuários. Isso inclui a capacidade 

de adicionar, excluir ou modificar usuários, bem como atribuir acesso a vários recursos a diferentes grupos de usuários 

(níveis 1–10). 

As funções que podem ser controladas por acesso são: 

• Editar receita: O usuário pode entrar no menu de edição de receita e fazer alterações. 

• Copiar receita: O usuário pode copiar os parâmetros da receita de um local para outro. 

• Menu de configuração: O usuário pode acessar o menu de configuração global (além das funções somente do 

administrador) 

• Editar sistema de fluido: O usuário pode acessar as páginas de configuração do sistema de fluido (definição de 

sequência, definição de função, configuração de saída). 

• Editar sequências de fluido: O usuário pode modificar o tempo de sequência para sequências que foram definidas. 

• Editar configurações de fluxo ativo: O usuário pode modificar os parâmetros ativos (orientados por receita) 
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INSTALAÇÃO 

Antes de operar o RF2, certifique-se de que todas as etapas de instalação abaixo tenham sido concluídas. Esquemas e 

informações adicionais são fornecidas separadamente deste manual. 

ELÉTRICO 

O RF2 pode aceitar 120 VCA ou 240 VCA como fonte 

de alimentação. Sua fonte de alimentação interna de 

24 VCC detecta automaticamente a tensão de entrada 

e produz a energia de controle devidamente. 

A entrada de energia principal para o gabinete está 

localizada no lado superior direito do gabinete. Um 

orifício de 1/2" é pré-perfurado no gabinete para 

aceitar um conduíte ou cabo de fixação etc. 

Processo 

1. Localize a entrada de alimentação principal na 

seção superior direita do gabinete 

2. Usando um plugue, insira um fio com medidor 

mínimo de 16 e máximo de 10 no slot 

3. Localize o conector da chave geral dentro do 

painel de controle 

4. Usando o fio, conecte as linhas L1 e N aos 

terminais superiores opostos às suas conexões 

secundárias 

5. Conecte o fio terra ao bloco de aterramento no 

gabinete 

1 
3 

5 

NOTA 

Quaisquer partes condutoras dentro de 2,5 m deste equipamento (escadas, trilhos, cercas etc.) devem ser 

devidamente aterradas. 

AVISO 

Este equipamento deve ser instalado fora de áreas classificadas como perigosas. Embora existam acessórios para este 

equipamento, vendidos separadamente, que permitirão que dispositivos como medidores de vazão sejam instalados 

dentro da zona perigosa, isso só deve ser feito seguindo as instruções fornecidas com esses acessórios. 

LOCALIZAÇÃO / MONTAGEM 

Para embalagens padrão, recomenda-se que o RF2 seja 

ancorado ao piso, utilizando os orifícios de ancoragem 

fornecidos na base do suporte. 

1 
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PNEUMÁTICA 

Por conveniência, todas as conexões de entrada de ar necessárias são centralizadas em um único coletor, para que a 

pressão do ar de entrada possa ser gerenciada em um só lugar. 

Sempre use ar limpo e seco para operar o RF2. 

A pressão máxima de entrada de ar é de 105 psi. 

Conexões pneumáticas 

As etapas a seguir podem ter sido concluídas pela fábrica antes do envio. 

1. Localize a conexão de entrada do coletor de 

ar no canto superior direito do chassi do 

sistema 

2. Conecte uma linha de ar principal de 3/8" 

com conexão giratória NPS de 1/4" à entrada 

de ar principal 

3. No lado oposto da entrada de ar, localize as 

conexões do coletor para a tubulação de ar 

interconectada 

4. Conecte o coletor a cada destino: 

A. Coletor de solenoide de resina e 

catalisador 

B. Coletor de solenoide de fluxo e 

pressão 

C Válvula de descarga de ar de 

1 

3 

a b c 
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resina 

D Dependendo do seu tipo de pistola, o regulador de ar da pistola 

Coletor de solenoide de resina e catalisador, e pilhas de válvulas 

5 Localize o coletor do solenoide na parte traseira esquerda do sistema. Este coletor abriga todas as saídas de ar 

5 e f 

para as pilhas de válvulas para os três materiais 

6 Usando o mapeamento desejado, 

conecte as saídas do coletor (e) a cada válvula 

de resina/catalisador (f) 

Coletor do solenoide de fluxo e 

pressão 

7 Localize o coletor do solenoide na parte 

traseira direita do sistema. Este coletor abriga 

todas as saídas de ar para os reguladores de 

fluido e os MVR. 

7 

g h i 
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8 Usando o mapeamento desejado, conecte as saídas do coletor (g) a cada válvula de pressão do material (h) 

9 Usando o mapeamento desejado, conecte as saídas do coletor (g) a cada MVR (i) 

MATERIAIS DE PINTURA 

Seu sistema pode incluir até três pilhas de 

válvulas para três canais diferentes. O processo 

para conectar cada um é o mesmo; repita os 

passos abaixo conforme necessário. O número de 

válvulas que cada pilha terá depende de sua 

aplicação e necessidades. 

Conexões do material de pintura 

1. Localize a pilha de válvulas que deseja 

conectar. Cada lado do sistema pode possuir 

duas pilhas diferentes; uma acima do outro. 

2. Localize cada uma das conexões de entrada 

de material em cada válvula na pilha (a). 

3. Conecte seu suprimento de material à 

conexão de entrada de material de acordo 

com o mapeamento desejado. Tenha cuidado 

para não misturar diferentes tipos de 

materiais na mesma pilha. Cada material 

(resina, catalisador e redutor) deve ter o seu. 

4. Conecte seu suprimento de solvente à 

Configuração de uma Configuração de 

a 

b 

5 
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válvula de entrada abaixo da pilha (b). 

5. Localize o regulador de pressão do fluido na 

parte superior da pilha. 

6. Conecte o regulador (c) ao MVR (d) no painel 

de fluido. 

7. Dependendo de sua configuração, conecte o 

medidor de vazão (e) abaixo do MVR ao bloco 

de calibração (f). Se não estiver usando um 

bloco de calibração, pule esta etapa e conecte 

o medidor de vazão ao bloco de mistura (g) 

c 

d 

e 

f 

h g 
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diretamente. 

8. Se estiver usando um bloco de calibração, conecte-o ao bloco de mistura (g). 

9. Conecte a entrada de material da sua pistola à conexão de saída do tubo de mistura (h). 

CONEXÕES DE AR EXTERNAS 

O RF2 pode (e em alguns casos deve) controlar os sinais aéreos externos ao RF2; estes incluem o gatilho da pistola e 

os sinais de descarga. 

Cada solenoide controlado pelo RF2 é programável, portanto, a localização da porta individual para qualquer sinal 

depende da localização programada para esse sinal. 

O RF2 será pré-programado de fábrica com uma lista 

padrão de sinais para a configuração adquirida. Uma 

lista será fornecida mostrando as conexões de ar 

conforme programado. Também é possível visualizar e 

modificar esta lista conforme desejado. Para visualizar a 

lista de conexões: 

1. Navegue até o Menu de Configuração -> 

Configuração de Saída (consulte a seção “Execução 

do Sistema” abaixo para obter mais informações). 

2. Selecione o coletor (na parte superior do menu de configuração de saída) para visualizar. Observe que o RF2 pode 

controlar até quatro coletores de solenoide, mas em muitos casos o sistema será configurado apenas para ter um. 

Somente os coletores que estão presentes serão mostrados. 

3. A lista de saídas mostradas como Porta 4 e Porta 2, com 16 linhas, representam os 16 módulos possíveis (cada um 

com dois solenoides) no coletor selecionado. A orientação é a mesma que a vista das conexões de ar na base do 

coletor do solenoide. Por exemplo, nas figuras abaixo, o sinal de disparo (acionador 1), é mostrado na nona linha da 

coluna da Porta 4, tornando-o solenoide número 16. 

Todos os sinais de ar que controlam os elementos fornecidos com o RF2 serão pré-programados e seus tubos de ar 

serão pré-instalados, se possível. Porém, suas localizações de solenoides também podem ser visualizadas ou 

modificadas usando o mesmo procedimento acima. 

Se um solenoide falhar devido ao desgaste ou outro dano etc., um processo rápido de “troca de saída” é fornecido 

para que quaisquer duas configurações e funcionalidades de saída possam ser trocadas. Esta função está localizada na 

INSTALAÇÃO 

Seleção do coletor 
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seção Configuração de Saída do menu Configuração do Sistema. Normalmente, o sistema será fornecido com alguns 

solenoides não utilizados que podem ser aproveitados para esta finalidade. Consulte a seção Configuração deste 

manual para obter mais detalhes. 

Mais informações sobre a configuração de saída são fornecidas abaixo nas seções “Configuração do Sistema” e 

“Execução do Sistema”. 

SINAIS AUXILIARES 

O RF2 foi projetado para ser colocado dentro de um processo maior para receber comandos de linhas de pintura/

montagem, células robóticas etc. Comandos e informações de status podem ser comunicados de e para a unidade 

através de fiação discreta ou por fieldbus. Ambos os métodos podem ser usados simultaneamente, se desejado. 

Embora seja possível executar totalmente o sistema RF2 com sinais cabeados, muito mais funcionalidades estão 

 Slot 1 (entradas digitais) 

1 Intertravamento de sequência da estação n.º 1 – 24 V = Intertravamento OK 

2 Intertravamento de pulverização da estação n.º 1 – 24 V = Intertravamento OK 

3 Estroboscópio de receitas da estação n.º 1 – 24 V Cargas de pulso Receita selecionada 

4 Pistola automática = Aplicador da estação n.º 1 pronto; Pistola manual = Caixa de 

5 Intertravamento de sequência da estação n.º 2 – 24 V = Intertravamento OK 

6 Intertravamento de pulverização da estação n.º 2 – 24 V = Intertravamento OK 

7 Estroboscópio de receitas da estação n.º 2 – 24 V Cargas de pulso Receita selecionada 

8 Pistola automática = Aplicador da estação n.º 2 pronto; Pistola manual = Caixa de 

 Slot 2 (entradas digitais) 

1 Entrada do usuário n.º 1 (para transferência) 

2 Entrada do usuário n.º 2 (para transferência) 

3 Entrada do usuário n.º 3 (para transferência) 

4 Entrada do usuário n.º 4 (para transferência) 

5 Pistola automática = Comando do acionador da mistura n.º 1, Pistola manual = Chave 

de fluxo de disparo manual da mistura n.º 1 

6 Pistola automática = Comando do acionador da mistura nº 2, Pistola manual = Chave 

de fluxo de disparo manual da mistura n.º 2 

7 Pistola automática = Comando do acionador da mistura n.º 3, Pistola manual = Chave 

de fluxo de disparo manual da mistura n.º 3 

8 Pistola automática = Comando do acionador da mistura n.º 3, Pistola manual = Chave 

de fluxo de disparo manual da mistura n.º 4 

9 Binário de dados de trabalho 1 

10 Binário de dados de trabalho 2 

11 Binário de dados de trabalho 4 

12 Binário de dados de trabalho 8 

13 Binário de dados de trabalho 16 

14 Binário de dados de trabalho 32 

15 Binário de dados de trabalho 64 

16 Binário de dados de trabalho 128 
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 Slot 3 (entradas digitais) 

3 Pulso de reinicialização de falha do sistema 

4 Pulso de execução da estação 1 

5 Pulso de interrupção da estação 1 

6 Pulso de execução da estação 2 

7 Pulso de interrupção da estação 2 

8 Reservado 

9 Reservado 

10 Reservado 

11 Reservado 

12 Entrada do usuário n.º 5 (para transferência) 

13 Entrada do usuário n.º 6 (para transferência) 

14 Entrada do usuário n.º 7 (para transferência) 

15 Entrada do usuário n.º 8 (para transferência) 

16 Entrada do usuário n.º 9 (para transferência) 

 Slot 4 (saídas digitais) 

1 Habilitar HV da estação n.º 1 

2 Habilitar HV da estação n.º 2 

6 Modo de operação da estação n.º 1 

7 Modo de operação da estação n.º 2 

13 Pistola/Misturador n.º 1 Vida útil do pote expirada 

14 Pistola/Misturador n.º 2  Vida útil do pote expirada 

15 Pistola/Misturador n.º 3 Vida útil do pote expirada 

16 Pistola/Misturador n.º 4 Vida útil do pote expirada 

 Slot 5 (entradas analógicas) 

1+, 2- Entrada analógica programável n.º 1 

3+, 4- Entrada analógica programável n.º 2 

5+, 6- Entrada analógica programável n.º 3 

7+, 8- Entrada analógica programável n.º 4 

9+, 10- Entrada analógica programável n.º 5 

11+, 12- Entrada analógica programável n.º 6 

13+, 14- Entrada analógica programável n.º 7 

15+, 16- Entrada analógica programável n.º 8 

 Slot 6 (contador de alta velocidade) 

1–5 Medidor de vazão do canal n.º 1 

6–10 Medidor de vazão do canal n.º 2 

 Slot 7 (contador de alta velocidade) 

1–5 Medidor de vazão do canal n.º 3 

6–10 Medidor de vazão do canal n.º 4 
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disponíveis por meio de comunicações fieldbus. 

E/S cabeada 

Se desejar usar sinais cabeados para dar comandos básicos e receber informações básicas de status, os seguintes 

sinais digitais estão disponíveis. 

A tabela nas páginas anteriores faz referência aos números de pinos e slots de E/S. Estes correspondem à localização 

física da conexão. Slots sendo cartões, numerados de baixo a alto da esquerda, e números de pinos sendo a conexão 

de baixo a alto do topo de determinado slot. 

Entradas analógicas cabeadas 

Além disso, o RF2 possui oito entradas analógicas, que podem ser configuradas para várias funções do sistema, 

incluindo comando de fluxo para uma pistola ou misturador. O módulo de entrada analógica usado pelo RF2 será pré-

configurado para oito sinais de 2 fios 4/20mA, mas 

cada canal também pode ser configurado como um 

tipo de entrada 0–10 V, 1–5 V etc. Alterar a 

configuração da própria entrada exige que o usuário 

acesse a página da web integrada para o módulo de 

E/S da Turck. Somente pessoal qualificado deve 

realizar este procedimento. 

A atribuição de uma entrada analógica a determinada 

função é feita através do seguinte procedimento: 

1. Faça login como administrador. 

2. Navegue até Configuração -> Configuração do Sistema. 

3. Pressione “Avançar” até chegar à quarta página, que contém as atribuições das entradas analógicas. 

4. Atribua cada entrada analógica conforme desejado. Veja a captura de tela à direita. 

5. Pressione “Finalizar” para armazenar a configuração – o sistema irá reiniciar. 

Os tipos analógicos disponíveis são: 

• Pressão de entrada (canal 1 a canal 4) – usado pelos canais da bomba de engrenagem (adição futura) para ler a 

pressão de entrada. 

• Pressão de saída (canal 1 a canal 4) – usado pelos canais da bomba de engrenagem (adição futura) para ler a 

Módulo COMM Slots de E/S 1–7 

Portas RJ45 
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pressão de saída. 

• Comando de fluxo (pistola/misturador 1 a 4) – usado como comando geral de fluxo para a pistola ou misturador 

indicado. 

• Retroalimentação de fluxo (canal 1 a 4) – sensor de retroalimentação de fluxo analógico se usado em vez de um 

sensor pulsante (adição futura) 

• Medidor de vazão de solvente (estação 1 ou 2) – usado como medidor de vazão de solvente para verificação de 

descarga etc. 

Modifique o tipo 

de sinal analógico 
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A fiação para os sinais analógicos é feita no slot 5, pinos (1+, 2- para entrada 1, 3+, 4- para entrada 2...). Veja os 

esquemas para mais detalhes 

Para modificar o tipo de entrada analógica: 

1. Conecte um laptop à porta RJ45 aberta no bloco de E/S da Turck. 

2. Defina o endereço IP do laptop para 101.1.1.99 

3. Abra um navegador da Web, como o Google Chrome, e digite 101.1.1.25 na URL. 

4. Faça login com a senha = “password” 

5. Selecione o módulo de entrada analógica Slot 5 – BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI 

6. Modifique os canais conforme necessário (consulte o manual de E/S BL20 da Turck para obter mais informações). 

7. Pressione Enviar 

Comunicações Fieldbus 

O RF2 pode se comunicar via fieldbus através do conector Ethernet da planta RJ-45. 

NOTA 

Para entradas de corrente analógicas, os estilos de 2 e 4 fios são possíveis, mas observe que, se estiver usando canais 

de 4 fios, elimina outro canal de entrada, reduzindo o número de entradas disponíveis. Portanto, recomenda-se usar 
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Em sua configuração mais básica, o RF2 utiliza o protocolo de comunicação Ethernet/IP. A planta ou PLC de 

supervisão pode utilizar comandos de leitura ou gravação de transferência de dados CIP por meio de uma instrução de 

mensagem (MSG – Rockwell) ou equivalente para obter informações de status ou dar comandos. 

Se desejado, o RF2 pode ser configurado para usar um módulo gateway que estabelece um caminho de comunicação 

implícito entre o RF2 e algum outro protocolo industrial, como ProfiNet, Modbus TCP, CC-Link etc. 

O código de amostra pode ser disponibilizado pela Carlisle, podendo ser importado para PLC de supervisão visando 

facilitar as comunicações mais rapidamente com o RF2 e fornecer estruturas de dados para as informações que são 

comunicadas. 

Listas de sinais e informações mais detalhadas para estabelecer comunicações com o RF2 são fornecidas no final deste 

manual. 

Configurando o Endereço IP para Comunicações Fieldbus (Sem Gateway) 

As unidades de controle RF2 Série 1 usam um PLC Allen Bradley – Compact Logix, que possui duas redes Ethernet 

separadas como controlador principal. A rede A1 é usada para comunicações locais com dispositivos RF2, como E/S e 

coletores de solenoide. A rede A2 é usada para comunicações com uma planta. Para definir o endereço IP, é necessário 

fazer download do software RSLinx Classic da Rockwell Software. Haverá uma versão gratuita (Lite) disponível. 

Adote o procedimento a seguir para configurar o endereço IP para a Rede A2 nas unidades RF2 da Série 1: 

1. Defina o endereço IP do laptop ou PC do usuário para 101.1.1.99, máscara de sub-rede 255.255.255.0 

2. Abra o software RSLinx 

3. Selecione Comunicações -> RSWho 

4. Selecione o driver IP Ethernet e escaneie a rede (provavelmente este será nomeado AB_ETHIP1). Se o protocolo 

não estiver presente – veja as instruções abaixo. 

5. Encontre o controlador RF2 no endereço IP 101.1.1.20 – clique com o botão direito e selecione a configuração do 

módulo. 

6. Selecione a guia de configuração da porta 

7. Selecione Rede A2 – AVISO: Não modifique a Rede A1, pois uma alteração pode tornar o sistema inoperante. 

8. Defina o endereço IP conforme desejado para se comunicar com o controlador da planta e clique em OK 

9. Quando terminar, defina o endereço IP do PC de volta à sua configuração original. 

Se o RSLinx ainda não foi configurado para ter um driver IP Ethernet – faça o seguinte: 

1. Selecione Comunicações -> Configurar Driver 

2. No menu suspenso “Tipos de driver disponíveis”, selecione Driver Ethernet/IP, clique em “Adicionar novo” 

3. Clique em OK – o novo driver será adicionado. 

Configurando o Endereço IP para Comunicações Fieldbus (com gateway) 

Quando o gateway de comunicação Anybus estiver instalado no sistema – o RF2 já estará configurado para se 

comunicar com ele. O próprio gateway deve ser configurado no lado da planta para se comunicar com ela. 

Para configurar o lado da planta do gateway, baixe e instale o software HMS IPconfig em: 

www.anybus.com/support 

INSTALAÇÃO 
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Conecte o PC com o software HMS IPconfig 

carregado nas portas de rede do lado da planta do 

dispositivo de gateway. Defina o endereço IP do 

laptop para a rede na qual você deseja colocar o 

gateway. Inicie o software HMS IPconfig. 

Quando o HMS IPconfig é iniciado, ele verifica 

automaticamente os dispositivos HMS compatíveis e 

ativos. Para alterar a configuração de IP de um 

dispositivo, clique no dispositivo na lista. 

Pressionar “Atualizar” no software IPconfig fará com 

que o software verifique novamente a rede. Ao 

selecionar um dispositivo, pressionar o botão “piscar” 

fará com que os LEDs do dispositivo pisquem, 

verificando se o dispositivo correto foi escolhido. 

As configurações de IP e DNS podem ser 

configuradas manual ou dinamicamente usando 

DHCP, modificando-as na seção à direita da página e 

pressionando Aplicar 

Consulte o Manual do usuário do software HMS 

IPconfig para obter informações mais detalhadas. 

Internet 

O RF2 possui uma porta RJ-45 para comunicação via 

internet. A rede conectada a esta porta é pré-

configurada como cliente DHCP e aceitará um 

3 

4 

5 

7 
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endereço IP de um servidor DHCP na rede. Esta porta pode ser usada tanto para conectar o RF2 à nuvem para suporte 

remoto da Carlisle, quanto para acessá-lo através da rede do cliente para FTP (transferências de arquivos) ou VNC 

(espelhamento de tela) etc. 

Se um servidor DHCP estiver disponível, basta 

conectar o RF2 à rede. No entanto, em algumas 

plantas pode ser desejável atribuir a rede WAN para 

o RF2 a um endereço IP estático. Para fazer isso, faça 

o seguinte: 

1. Faça login no RF2 como administrador 

2. Navegue até a configuração 

3. Pressione “Meno interno da Exor” – uma pequena 

janela pop-up será aberta. 

4. Selecione “Mostrar configurações do sistema” – o 

menu de configurações internas para a interface 

do operador da Exor será exibido 

5. Selecione “Rede” 

6. Interfaces de rede abertas 

7. Selecione “Editar” 

8. A única conexão que pode ser usada para conexão com a Internet para fins de suporte remoto é a eth0. Modifique 

NOTA 

Neste modo – para que o sentido de contagem seja positivo, o pino D2 do canal (pino 2 ou 7) deve ser conectado em 

24 VCC. Se o medidor de vazão tiver uma saída de direção, ela pode ser usada para a direção, caso contrário, conecte 

um jumper de 24 V ao pino de direção. 

INSTALAÇÃO 

Slot 6 para os 

canais 1 e 2 

 

Slot 7 para os 

canais 3 e 4 

 

esta rede conforme desejado. 

9. Pressione Salvar e Sair do sistema de menus. 

Configurar E/S do contador de alta velocidade para medidores de vazão sem 
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OPERAÇÃO 

ATIVAÇÃO DO SISTEMA 

Antes de ligar o sistema, certifique-se de que a alimentação principal tenha sido instalada corretamente. Consulte a 

seção sobre instalação elétrica para obter mais detalhes. 

Para energizar: 

1. No lado direito do gabinete do módulo de controle, gire o interruptor de desconexão giratório no sentido horário. 

O sistema passará por uma sequência de inicialização. Quando estiver pronto, um botão será mostrado na tela 

para acessar o “Menu Principal”. 

2. No menu de inicialização, na parte inferior, altere o idioma da tela pressionando os ícones de “bandeira” para o 

país/idioma adequado.  

3. No lado inferior direito do menu de inicialização, pressione o botão “resumo de config.” para acessar a página do 

resumo de configuração – que descreve brevemente como o hardware do sistema foi configurado. 

4. Pressionar o botão Menu Principal irá: 

A Abrir o menu principal Executar se o sistema tiver sido configurado e a preferência do usuário para 

“mostrar resumo de configuração na inicialização” não estiver definida. 

B Abrir o Menu de Resumo de Configuração se o sistema tiver sido configurado e a preferência do 

usuário para “mostrar resumo de configuração na inicialização” tiver sido definida. 

NOTA 

Se o sistema não foi configurado, consulte a seção de configuração deste manual antes de prosseguir. 

C Abrir o Menu de Configuração do Sistema se o sistema não tiver sido configurado. 

BARRA DE NAVEGAÇÃO 

Menu sus-

penso 

 

Acessar 

ações de 

login/usuário 

Atalho para 

o menu 

Manual 

Acesse o 

menu Alarme 

 

Atalho para 

o menu Da-

dos princi-

Continua na próxima página... 
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Exceto em alguns menus com finalidades especiais, a barra de navegação mostrada abaixo estará visível na parte 

superior da tela. Cada seção será discutida separadamente neste manual. 

Pressionar o botão Menu abre um menu suspenso para acessar outros menus. 

Pressionar Usuário abre um menu de diálogo que permite login, logout e outras funcionalidades disponíveis para o 

administrador. 

Pressionar Alarme abre o menu de status/histórico de alarme. 

Pressionar Registro abre o menu principal de registro de dados. 

 

Feche o menu suspenso 

Abra o menu principal Ex-

Abra o menu Editar re-

Abra o menu Configuração principal que per-

mite o acesso a todas as opções de configu-

ração global 

Abra o menu Diagnóstico 

Abra o menu Registro de dados 

Abra o menu Alterar idioma 

Abra o menu Controle manual/local 
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Menu suspenso 

As opções disponíveis no menu suspenso são mostradas abaixo. O acesso a funções específicas pode ser limitado pelo 

administrador para alguns usuários. 

de comandos de um processo de controle 

supervisor. 

Para carregar uma receita da interface do 

operador, execute as seguintes etapas na ordem: 

1. Navegue até o menu Executar usando o menu 

suspenso 

2. Certifique-se de que todas as falhas sejam 

redefinidas 

3. O menu Executar mostrará uma breve lista de 

alarmes ativos, se houver. Caso contrário, 

pressione o botão “Redefinir” para limpar 

quaisquer alarmes ou execute a solução de 

problemas adicionais, se necessário. 

4. Se o RF2 foi configurado para duas estações, 

selecione a estação adequada 

5. Pressione o botão “Iniciar” para colocar a 

5 

6 

3 

estação em estado de execução. (O texto mudará para “Em execução”) 

6. Selecione as devidas receitas na caixa de diálogo. 

7. Pressione o botão “Carregar” para iniciar a sequência de carregamento. 

Quando a sequência de carregamento for iniciada, a estação determinará se uma descarga é necessária antes de 

executar uma sequência de carregamento e, em seguida, executará as devidas sequências para carregar o material. 

CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA 

Os Idiomas do Sistema podem ser escolhidos ao selecionar o ícone “idioma’” (a) na parte inferior do menu suspenso e 

ao escolher o idioma desejado na lista (b) à direita. 

EXECUÇÃO DO SISTEMA 

Carregando receitas 

Para cada estação, podem ser armazenadas até 250 receitas de usuário. Recomenda-se que cada material utilizado 

tenha uma receita específica. As receitas podem ser carregadas a partir da interface de operação do RF2, ou através 

NOTA 

Alguns objetos, como campos editáveis pelo usuário (nomes de estação, pistola, canal e saída, por exemplo), bem 

como alguns menus que não fazem parte do projeto em tempo de execução, como os menus HMI internos da Exor, 

não podem ser traduzidos em tempo de execução e permanecerão o mesmo, independentemente da seleção do 

idioma do usuário. 

a b 
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Enquanto isso acontece, a parte inferior do menu Executar mostrará qual sequência está sendo carregada, e todas as 

funcionalidades Iniciar/Parar/Reiniciar e seleção de receita estarão indisponíveis durante esse período. 

Quando a sequência de carregamento estiver concluída, o material for carregado e a estação estiver em estado de 

execução, o sistema responderá aos comandos de disparo e fluxo para quaisquer pistolas/misturadores configurados 

para a estação e controlará adequadamente. 

Editando receitas 

Para modificar ou visualizar os parâmetros da receita, selecione Receita no menu suspenso. 

A seção materiais dos menus de receitas será aberta. Na parte superior deste menu e dos demais menus de receitas, 

Misturadores/Pistolas estarão disponíveis se configurados na estação selecionada ou acinzentados se não estiverem 

configurados. 

O acesso aos dados de receita de canal está localizado na parte inferior dos menus de receita “Misturador/Pistola” e 

estará disponível com base no número de canais configurados para a pistola/mistura selecionada. O canal A, B ou C 

navegará para a página de configurações dos canais físicos 1–4, dependendo de qual canal está configurado para cada 

canal de pistola/mistura. 

Para selecionar uma receita a ser modificada, pressione o campo que mostra a “Receita para editar” (a) que abrirá uma 

caixa de diálogo pop-up que permite a seleção da lista de receitas. Use os botões de seta para percorrer a lista – há 

250 receitas disponíveis por estação. 

Selecione as 

opções de 

a 

b 

Botões Copiar e 

Fazer Backup 

(discutido mais 

Selecione as opções 

de pistola 

Parâmetros de 
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Para modificar a descrição da receita selecionada, pressione o ícone de “lápis” (b) ao lado da descrição da receita atual 

Selecione as 

opções de 

a Botões Copiar e 

Fazer Backup 

(discutido mais 

Selecione as 

Parâmetros de 

Selecione as 

opções de canal 
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OPERAÇÃO 

para abrir a caixa de diálogo. 

Informações do 

canal selecionado 

a Botões Copiar e 

Fazer Backup 

(discutido mais 

Parâmetros de 

Retornar ao menu 

anterior 

NOTA 

Nesta tela, acessar as configurações de calibração do medidor de vazão abrirá a caixa de diálogo de calibração, 

permitindo que um processo de calibração seja realizado 
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Modifique os parâmetros da receita conforme desejado em cada um dos menus de receita. Consulte a seção “Receitas” 

do capítulo “Configuração do processo” para obter mais informações sobre os parâmetros individuais da receita. 

As telas podem variar dependendo se você está modificando materiais, pistolas/misturadores ou canais dentro de uma 

receita. 

Tela de edição de materiais 

Tela de edição da pistola/misturador 

Tela de edição de canal 

Copiando receitas 

Pressionar o ícone Copiar próximo ao topo do menu de edição de receita abrirá a caixa de diálogo de cópia. A partir 

deste menu, escolha a receita “fonte” e as localizações de destino (1–250) que representam os 250 registros de dados 

Informações sobre 

alarmes ativosou 

Pressione para 

abrir os detalhes 

Pressione para 

abrir os detalhes 

Console do opera-

da receita que estão disponíveis no canal selecionado. Vários destinos podem ser escolhidos de uma só vez, mas 
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podem resultar em tempos de processamento mais longos. 

Informações de 

Teste de fluxo 

Verificações de 

Botões de gatilho 

(até 4 gatilhos 

podem ser config-

urados para uma 

O botão 

“Verificação de 

proporção” 

direciona o 

Tendência da taxa 

de vazão e ponto 

de ajuste 

Configurações de 

trabalho ativas 

relevantes para a 

Quando os campos de origem e destino tiverem sido definidos, pressionar o recurso “Copiar” copiará todos os dados 

da receita de origem para cada local de destino no intervalo, adicionando um “#” à descrição de cada um. 

Operando o sistema manual/localmente 

Embora o RF2 seja mais comumente colocado dentro de um processo no qual receberá comandos automáticos, como 

gatilho, taxas de fluxo e receitas/materiais de carga, também é possível operá-lo a partir da interface local.  

Para operar o RF2 a partir do painel principal, após o carregamento de um material: 

1. Navegue até o menu Executar. 

2. Se o RF2 estiver configurado como controlador multiestação, selecione a estação que deseja controlar. 

OPERAÇÃO 
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3. Pressione o painel “Pistola/Misturador” para a unidade que você deseja controlar. A ação abrirá uma caixa de 

diálogo pop-up que mostra detalhes da pistola ou misturador selecionado. 

4. Se o usuário logado tiver permissão, os pontos de ajuste ativos da receita selecionada serão editáveis. Caso 

contrário, as configurações serão somente para visualização. 

• Uma dessas configurações é a vazão padrão para a receita – se estiver operando a partir da interface, 

pode ser desejável pressionar o botão de substituição, que permite que essa configuração tenha 

precedência sobre qualquer configuração auxiliar que possa estar chegando ao RF2 por meio de um sinal 

analógico discreto, ou através de um comando fieldbus. O comando de vazão ativa é mostrado à direita do 

ponto de ajuste de fluxo padrão. 

NOTA 

Apenas os gatilhos que foram atribuídos à Pistola/Misturador estarão visíveis neste menu – na maioria dos casos, 

apenas um será configurado 

5 No lado direito dos painéis estão 

os botões de “gatilho” que acionarão os 

aplicadores atribuídos a esta pistola/

misturador. Se vários gatilhos estiverem 

ativos ao mesmo tempo, a vazão da 

pistola/misturador será o comando 

multiplicado pelo número de gatilhos 

ativos. Pressionar o botão do gatilho 

alternará o gatilho ativo/inativo. 

6 Pressionar “Teste de fluxo” fará 

com que o “Acionador 1” seja ativado por 

determinado período, que também pode 

Tendência da taxa 

de vazão, PSI 

piloto e pressão 

Configurações de 

trabalho ativas 

relevantes para o 

Menu de calibração 
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ser definido aqui. 

7 As informações de status da pistola/misturador são exibidas em toda a tela.  

Na verificação de volume, os 

totais de execução de todos 

os materiais são mostrados 

em cc ou mL. Quando não 

estiver disparando, pressione 

“Limpar” para limpar os totais. 

O botão “Verificação de 

proporção” fará com que o 

material seja desviado do 

gatilho da pistola para as 

portas de teste de calibração 

para todos os materiais (se 

configurados). Isso permite 

que o usuário posicione os 

béqueres sob essas portas 

para coletar o material e fazer 

uma verificação rápida do 

fluxo em todos os materiais 

para compará-los com os 

volumes calculados. 

Menu do canal 

No menu Executar, pressionar 

qualquer um dos painéis de 

“canal” mostrados abrirá uma 

caixa de diálogo pop-up 

mostrando o status e as 

configurações ativas desse canal. 

Se o usuário tiver permissão, poderá modificar os parâmetros da receita ativa. Sem permissão, os valores serão 

somente para visualização. 

Alarmes históricos 

Alarmes ativos 

c 

a 

b 

Abrir registro de 

OPERAÇÃO 
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As informações de status são exibidas em toda a tela. 

e 

d 

f 

Menu de alarmes 

Na barra de navegação principal, o ícone de alarme (a) 

mudará de cor e mostrará uma contagem de alarmes se 

houver um alarme. Pressionar o ícone abrirá o seguinte 

menu. 

No menu Alarme, a lista superior mostra os alarmes ativos 

e a lista inferior mostra os alarmes históricos. 

Para ver mais detalhes sobre um alarme: Na lista de 

alarmes ativos, no lado direito de qualquer linha que 

g 
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contenha um alarme, há um botão na coluna “Ação” (b). Pressionar este botão abrirá uma caixa de diálogo pop-up que 

explica a condição e fornece algumas ações. 

Alarmes ativos: Se um alarme estiver ativo, será listado na lista superior do menu Alarme. 

Alarmes históricos: Na lista de alarmes históricos, a duração da lista pode ser selecionada através da caixa de 

combinação suspensa. Além disso, pressionar “Voltar” e “Avançar” rolará pela lista, assim como deslizará a lista para 

cima e para baixo. 

 Para redefinir um alarme ativo: Pressione “Redefinir alarmes” (c) acima e à esquerda da lista de alarmes ativos ou 

pressione “Redefinir” no menu Executar. Se a 

condição de alarme tiver sido apagada, o alarme 

será apagado da lista e será exibido apenas na lista 

de alarmes históricos. 

No menu pop-up de detalhes do alarme, pressione 

“Fechar” (d) para sair do menu, “Condição” (e) para 

ver a lista de condições que podem causar o alarme 

indicado e pressione “Ação” (f) para ver uma lista 

de possíveis ações corretivas. 

Registro de auditoria 

No canto superior direito do menu Alarme, o botão 

“Registro de auditoria” abrirá um menu mostrando 

os eventos que foram capturados pelo sistema. 

O menu de registro de auditoria pode ser filtrado 

(g) por usuário e duração. 

CALIBRAÇÃO 

Calibração do medidor de vazão 

A calibração do medidor de vazão é recomendada 

para cada material individual que é executado. Isso 

ocorre porque materiais de diferentes viscosidades 

podem fazer com que as engrenagens dentro de um 

medidor de vazão girem mais ou menos do que 

outras.  

Além disso, em baixas taxas de fluxo (menos de 100 

cc/min), a operação do medidor de vazão pode 

depender da taxa de vazão. Portanto, também é 

recomendado calibrar o material próximo à vazão 

nominal para o processo. 

Os dados de calibração são armazenados nos dados 

da receita. O menu de calibração pode ser acessado 

a partir do menu de edição de receita ou do menu 

pop-up de detalhes do canal, acessado a partir do 

NOTA 

Uma caixa de diálogo de calibração diferente pode 

ser aberta com base no tipo de medidor de vazão 

(onda quadrada ou 4-20mA) 

a 

b 

d 

e 

c 

OPERAÇÃO 
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menu Executar. 

Para calibrar um medidor de vazão de onda quadrada: 

1. Carregue uma receita/material no sistema 

2. Acesse o menu de calibração, passando pelo pop-up de detalhes do canal ou pela tela de edição da receita.  

3. Coloque um copo sob a porta de 

calibração para o canal que está sendo 

calibrado. 

4. Defina um sinal piloto de comando de 

fluxo 0–100 psi (a) – este será o 

comando dado ao dispositivo de 

controle de fluxo durante o processo de 

calibração. 35 psi é um número inicial 

ideal. 

a 

C 

d 

NOTA 

Os intertravamentos de saída que foram 

configurados continuarão a funcionar neste 

modo, portanto, não é possível ligar dois 

solenoides incompatíveis ao mesmo tempo 

5. Defina um tempo de atraso (b) (se 

desejado) e um tempo de disparo (c). 

6. Pressione Iniciar. O tempo de atraso 

ocorrerá (caso este tempo seja 

necessário para posicionar o béquer sob 

a porta de calibração), e então a porta 

de calibração será aberta pelo tempo 

definido. O volume de material será 

calculado (com base nas configurações 

de calibração atuais). 

7. Quando terminar, insira a quantidade 

medida de material no campo “Volume 

real” (d). Uma calibração sugerida será 

b 

e 

f 
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calculada com base na quantidade de pulsos 

do medidor de vazão que foram contados e 

no volume real inserido. 

8. Pressione “Aceitar” (e) para aceitar a 

calibração sugerida como valor de 

calibração. 

Alternativamente, o valor de calibração pode ser 

inserido diretamente neste menu, se desejado. 

As alterações feitas na calibração são 

armazenadas nos parâmetros da receita para a 

receita carregada. 

SUBSTITUIÇÃO MANUAL/

CONTROLE DE FLUIDO LOCAL 

O menu de substituição manual pode ser 

acessado a partir do menu suspenso principal – 

ou ao pressionar o botão do ícone de modo (a) 

na parte superior da barra de menus (não 

disponível em todos os menus). 

AVISO 

Neste modo, os intertravamentos de saída não 

são observados. 

g i 

h 

j 

OPERAÇÃO 
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O menu Controle de Fluido Local, mostrado abaixo, permite a operação de funções e saídas individuais para fins de 

manutenção e resolução de problemas. 

Para operar as funções manualmente – pressione “Substituição manual” (b) – o botão ficará amarelo e o ícone na parte 

superior do menu (c) mudará de estado para indicar que a substituição manual está ativa. 

Pressione o botão (d) à direita de qualquer função listada e sua saída correspondente será ativada adequadamente 

como se a função tivesse sido ativada em uma sequência. O status da saída é mostrado à direita da página (e). 

Enquanto a substituição manual estiver ativa, as válvulas coloridas do material A, B e C (CCVs) podem ser 

selecionadas. Quando é ativada uma função que 

permite a ativação da saída do sistema “carregar 

cor”, as válvulas de material selecionadas serão 

ativadas. Desbloquear “carregar cor” desligará 

todas as válvulas de cor. 

A partir deste menu, quando a substituição manual 

não estiver ativa, é possível executar sequências de 

fluidos diretamente ao pressionar seus botões 

associados próximos à parte inferior do menu (f). 

Enquanto estiverem ativas, as funções e saídas 

indicarão seu estado, permitindo que uma 

sequência em operação seja visualizada a partir 

deste menu. 

Pressionar “Reguladores de pressão” (g) no menu 

Controle de Fluido Local abre o menu mostrado 

abaixo. 

a 

b 
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OPERAÇÃO 

A partir deste menu, o modo de substituição manual pode ser ativado e desativado, e todos os reguladores de pressão 

configurados podem ser operados manualmente.  

Pressione “Anterior” (h) para retornar ao menu Controle de Fluido Local. 

Pressionar “Forçamento de solenoide” (i) no menu Controle de Fluido Local abre o menu mostrado à direita. Este 

menu só está disponível se a substituição manual for selecionada. 

A partir deste menu, cada solenoide instalado pode ser ligado ou desligado ao pressionar o botão (j) à direita das 

descrições de saída na lista.  

DESLIGAMENTO DO SISTEMA 

a 

b 

Antes de desligar, é desejável purgar qualquer material que esteja na tubulação para evitar o entupimento da 

c 

d 

e 

f 

tubulação de fluido etc.  

Todas as receitas contêm uma sequência “Purgar todos” designada e, 

quando o controlador de supervisão convoca um comando de purga, o 

sistema executará essa sequência.  

Para purgar a partir da HMI – pressione o botão triângulo (a) na parte 

g 

h 



PT-BR 

www.carlisleft.com Manual 77-3152-R2 (2/2022) 

55 

inferior direita do painel inicial na página de 

execução principal. 

Todas as sequências que foram configuradas 

para a estação selecionada serão mostradas 

(b) no lugar das informações de seleção de 

receita no painel de execução. Para executar 

uma sequência, o RF2 deve estar no modo 

“Executar” e todos os intertravamentos de 

outros sistemas devem estar corretos. 

Pressione o botão para a sequência desejada 

e ela será executada. 

Para a purga de desligamento, pressione o 

botão correspondente à sequência que foi 

programada para purgar todo o material. 

Continua na próxima página... 

j 

k 

i 

“Purgar todos”, por exemplo. 

Após a conclusão da sequência de purga, 

você pode prosseguir com o desligamento 

do sistema usando o botão liga/desliga à 

direita do gabinete do sistema. 

FUNÇÕES DE 

ADMINISTRADOR 

Os usuários que são membros do grupo 

“admin” podem acessar funções não 

disponíveis para outros usuários e modificar 

o acesso de outros usuários. 

l 

m 



PT-BR 

www.carlisleft.com Manual 77-3152-R2 (2/2022) 

56 

Opções do usuário 

Para acessar a página de opções do usuário, faça login como administrador e pressione a tecla de menu “usuário” (a) 

para abrir a caixa de diálogo de ações do usuário. 

Uma caixa de diálogo será aberta e o administrador verá uma opção denominada “Opções do usuário” (b). 

No menu de opções do usuário, você pode Editar usuários (c), Adicionar usuários (d), Excluir usuários (e) ou alterar as 

Permissões do usuário (f). 

OPERAÇÃO 

Editar usuário 

Para editar um usuário, pressione o 

menu Editar usuários. 

Selecione o usuário que deseja editar 

(g) 

Modifique os parâmetros do usuário 

(h). A opção inclui atribuição de 

grupo de usuários. 

Adicionar usuário 

A interface do operador suporta até 

cinquenta usuários individuais.  

Para adicionar um usuário, entre no 

menu Adicionar usuário. 

n 

p 

o 

AVISO 

Embora improvável, um agente mal-intencionado com acesso ao RF2 por meio do serviço em nuvem teria a 

capacidade de ativar a unidade remotamente. O maior perigo neste caso é o potencial de liberação de produtos 

químicos enquanto nenhum pessoal estiver presente. No entanto, esse risco é mitigado se os suprimentos de ar e 

fluido para o RF2 forem desativados quando não houver pessoal presente (conforme recomendado na seção de 

segurança).Se houver suspeita de que alguém tenha acesso não autorizado ao seu RF2. Entre em contato com o 

administrador da sua organização Corvina Cloud (pode ser o distribuidor do seu equipamento). Se esta informação 

não for conhecida, entre em contato com a Carlisle Fluid Technologies. 
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Preencha os parâmetros (i) incluindo nome de usuário, atribuição de grupo e senha inicial. 

Excluir usuário 

Para excluir um usuário, entre no 

menu Excluir usuário. 

Selecione o usuário (j) que deseja 

excluir. 

Clique em excluir (k). 

Permissões do usuário 

Várias funções dentro da interface 

de operação podem ter seu acesso 

controlado dependendo de sua 

atribuição de grupo. Veja mais 

detalhes relacionados na seção 

“Segurança” do capítulo 

“Configuração do processo”. Para 

atribuir direitos a diferentes grupos 

de usuários, entre no menu 

“Permissões do usuário” no menu 

Opções do usuário e marque ou 

desmarque o acesso para cada 

função (l) por nível de usuário (m). 

Desativando o acesso à 

nuvem 

Embora o recurso de acesso à 

nuvem do RF2 seja uma excelente 

maneira de permitir diagnóstico, 

solução de problemas e 

atualizações no equipamento, 

alguns clientes podem não desejar 

utilizar esse serviço. 

O acesso ao RF2 através do serviço 

a b 

c 

d 

e 

f 

Continua na próxima página... 
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OPERAÇÃO 

Corvina Cloud da Exor pode ser desabilitado de duas 

maneiras: 

1. Desconectando a porta RJ-25 “Cloud” física do 

RF2 de uma conexão de rede. 

2. Através do menu interno da Exor: 

No menu de configurações (quando conectado como 

administrador), pressione “'Menu interno da Exor” e 

selecione “Mostrar configurações do sistema” na caixa 

de diálogo que se abre (n) 

No menu de configurações que se abre, pressione “Serviços” e, em seguida, “Serviço em nuvem” para acessar o menu 

mostrado abaixo. 

No menu Serviço em Nuvem, pressione “Editar” (o) no canto superior direito e clique no controle deslizante “Ativado” 

para desabilitar o serviço (p). Pressione “Salvar”. 

Pressione Voltar, Menu, Sair para retornar ao ambiente de tempo de execução. 

CONFIGURAÇÃO 

Para acessar o menu de configuração principal, selecione “Configuração” no menu suspenso principal. 

NOTA 
Um canal físico só pode ser mapeado para um canal de uma pistola/misturador, selecionar um que já esteja 

selecionado em outro local irá desmarcá-lo em outro local. 

NOTA 
Uma vez que apenas quatro canais estão disponíveis para o RF2, as seleções para uma das quatro unidades de pistola/

mistura afetarão a disponibilidade de outras. Por exemplo, se 3k for selecionado para Pistola/Misturador 1, apenas 1K 

estará disponível para as outras três unidades, sendo que apenas uma delas poderá usar o canal restante. 

Na página de configuração principal, as duas 

primeiras seleções estão disponíveis apenas 

para administradores. Estas são o “Menu 

interno da Exor” (a) que abre uma caixa de 

diálogo pop-up permitindo que as 

configurações internas para a interface do 

operador da Exor sejam modificadas, e 

“Configuração do sistema” (b) – que abre o 

menu de configuração do sistema. 

O próximo grupo de seleções envolve a 

configuração do “Sistema de fluidos” (c), 

que envolve a configuração de saídas, 

funções, definições e configurações gerais 

de sequência. Essas seleções são 

controladas por acesso pelo administrador. 

O botão “Mostrar resumo de 

configuração” (d) abrirá uma página que 

exibe uma visão geral da configuração do 

sistema. 

a 

b 

c 

d 
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A seleção de “Sequências de fluidos” (e) permite que sequências de fluidos individuais, incluindo temporização de 

etapas e ordem de operações, sejam modificadas. Este menu é de acesso controlado pelo administrador. 

O grupo final de menus (f) serve para modificar diversos parâmetros diversos usados pelo sistema que ditam seu 

comportamento. 

Manu interno da Exor 

A caixa de diálogo suspensa permite o acesso às configurações de raiz para as configurações internas da interface do 

operador da Exor. A configuração de endereços IP para as três redes fornecidas com a interface (descrita na seção 

Instalação acima) e a configuração da data e hora exibidas no painel são as únicas operações necessárias para operar o 

RF2. 

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário da interface do operador eX715 da Exor. 

Configuração do sistema 

A configuração do sistema é um grupo de quatro menus que são usados para definir o hardware instalado no RF2: 

• Misturadores/pistolas de fluidos 

• Canais 

• Estações e Gateways AnyBUS 

• Coletores de solenoide, pressão/reguladores e saídas analógicas 

Misturadores/pistolas de fluidos 

A primeira página permite configurar a mistura/pistolas de fluidos. 

As definições para cada pistola/misturador incluem: 

a. Descrição: Cada unidade pode ser nomeada – este nome será exibido nos menus principais e será usado para 

referenciar a pistola/misturador.  

b. Tipo de fluido: Fluidos não utilizados, 1, 2 ou 3 componentes. 

c. Tipo de controle: Automático, Pulso Manual (Futuro), Analógico Manual (Futuro).  

d. Seleções de canal: Dependendo do tipo de fluido selecionado, os Canais A, B e C podem estar disponíveis – estes 

a 

b 

d 

c 



PT-BR 

www.carlisleft.com Manual 77-3152-R2 (2/2022) 

60 

OPERAÇÃO 

podem ser mapeados para os canais físicos 1–4. 

Canais 

Pressionar “Avançar” abre o próximo menu de configuração do sistema, para configuração de canais. 

Os canais que foram selecionados para uso por uma pistola/misturador no primeiro menu de configuração do sistema 

estarão disponíveis para configuração nesta página. 

As definições para cada canal incluem: 

a. Descrição: Cada unidade pode ser nomeada – este nome será exibido nos menus principais e será usado para 

referenciar o canal. 

b. Controle de fluxo: O tipo de dispositivo de acionamento de fluxo usado pelo canal. 

• MVR: Um Regulador de Volume de Material é usado para controlar o fluxo. 

a 

b 

c 

d 
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• DR1: Um DR1 ou regulador de pressão 

equivalente será usado para controlar 

o fluxo variando a pressão do fluido. 

Esta opção está disponível apenas 

para materiais de componente único. 

• Bomba de engrenagem: Opção futura 

– o fluxo do fluido é controlado por 

uma bomba de engrenagem. 

• Pulso: Opção futura – o fluxo de fluido 

é controlado por uma válvula 

pulsante. Esta opção está disponível 

apenas para canais secundários (B ou 

C) em uma pistola/misturador. 

• Somente retroalimentação: Opção 

futura – o fluxo não é controlado pelo 

RF2 (como com uma pistola manual) 

– esta opção estará disponível apenas 

para sistemas manuais no canal 

mestre (A). 

C Regulação da pressão de entrada: 

Selecione se um regulador de pressão deve ser 

usado em conjunto com um dispositivo de 

controle de fluxo. 

D Tipo de retroalimentação: 

• Onda quadrada: A realimentação de fluxo é dada por um medidor de vazão pulsante que foi conectado a 

uma entrada do contador de alta velocidade no bloco de E/S. 

• Analógico: (futuro) A realimentação de fluxo é dada por um medidor de vazão analógico que foi 

conectado a uma das oito entradas analógicas disponíveis no RF2. 

• Loop aberto (futuro) – nenhuma retroalimentação é dada – apenas o sinal piloto é controlado. 

Estações e Gateways AnyBUS 

Pressionar “Avançar” abre o próximo menu de configuração do sistema, para configuração adicional. 

As definições de estação incluem: 

a. Atribuições da estação: Cada pistola/misturador configurado pode ser atribuído à estação n.º 1 ou 2. 

b. Descrição: Descrição para cada estação, que será usada para referenciar estações em toda a interface do 

operador. 

a 

b 

c 
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c. Contagem de materiais: Para cada canal, a quantidade 

de válvulas solenoides disponíveis para materiais. 

Gateway Anybus: Se o gateway HMS Anybus for utilizado 

1 

para comunicação com processos de supervisão, esta caixa (d) deve ser marcada. 

Coletores de solenoide, pressão/reguladores e saídas analógicas 

Pressionar “Avançar” abre o próximo menu de configuração do sistema, para configuração adicional. 

a. Coletores de solenoide: Até quatro coletores de solenoide podem ser usados pelo RF2 (cada um com até 16 

módulos de 2 solenoides). O coletor n.º 1 está sempre habilitado e deve ser usado.  

b. Saídas de pressão: O RF2 pode 

controlar até oito reguladores de 

pressão. Nesta seção, defina a 

quantidade de reguladores que o RF2 

controlará e a atribuição para cada 

regulador.  

• As atribuições do regulador 

incluem: 

• Piloto de controle de 

pressão de entrada do 

canal 1–4: Sinal piloto 

(0–100 psi) para um 

DR1 ou dispositivo de 

regulação de pressão 

equivalente. 

• Piloto de fluxo do 

canal 1–4: Sinal piloto 

(0–100 psi) para um 

MVR ou DR1 que é 

usado para controlar 

o fluxo. 

C Entradas analógicas: O RF2 possui 

oito entradas analógicas que podem ser 

utilizadas para diferentes finalidades: 

• Não utilizado: A entrada 

analógica não é usada pelo 

RF2 

• Comando de fluxo da pistola/

mistura 1–4: Usado como 

a 

b 

c 

d 
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comando de fluxo de um processo externo/

supervisor (PLC ou robô etc.). 

• Pressão de entrada do canal 1–4: Para 

1 

atuadores de fluxo de bomba 

de engrenagem, a 

retroalimentação da pressão 

de entrada de um sensor 

instalado. 

• Pressão de saída do canal 1–4: 

Para atuadores de fluxo de 

bomba de engrenagem, a 

retroalimentação da pressão 

de saída de um sensor 

instalado. 

• Retroalimentação analógica do 

canal 1–4: A entrada analógica 

é conectada a um medidor de 

vazão do tipo analógico para o 

canal. 

• Retroalimentação do medidor 

de vazão de solvente da 

estação 1–2: A entrada 

analógica é conectada a um 

medidor de vazão de solvente 

que é usado para verificar se 

foi usado solvente suficiente 

por sequência. 

Pressionar “Finalizar” salvará os 

parâmetros de configuração do sistema e 

reinicializará o RF2. 

Configuração da função 

Para acessar este menu, pressione o botão 

Continua na próxima página... 

a 

b 

d 

e 

c 

NOTA 

As saídas do sistema que podem ser 

intertravadas com carga S1 ou S2 

representam que QUALQUER válvula de 

material está ativa. Estes seriam 

interligados com sinais de solvente ou ar, 

por exemplo. Não há necessidade de 

intertravar várias saídas CCV umas das 

outras, pois o RF2 operará apenas um 

número de saída CCV em determinado 

momento. 
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“Configuração da função” (1) no Menu Principal de 

Configuração. 

Neste menu, as funções podem ser selecionadas no 

lado esquerdo do menu. Há cinquenta funções 

disponíveis por estação. Ao pressionar as teclas de 

seta na parte inferior da lista de funções, a página 

será exibida para cima e para baixo. 

Quando uma função é selecionada, suas informações 

de configuração são mostradas no lado direito do 

menu. Esses parâmetros podem ser modificados ao 

alterar os parâmetros  

Os parâmetros que podem ser alterados são: 

a. Descrição: Descrição da função selecionada – 

muitas vezes isso reflete a saída na qual ela atua. 

b. Tipo: Tipo de função (para mais informações, 

consulte a seção Configuração do Sistema – 

Terminologia – Funções 

c. Saída 1:  

• Para tipos simples, trava, destrava e 

pulso – esta é a saída que atua quando a 

função se torna ativa. 

• Para funções do tipo corte, esta seria a 

primeira saída ativa ao alternar duas 

saídas. 

a. Saída 2: Disponível apenas para funções do tipo 

corte, é a segunda saída na sequência de corte. 

• Tempo de pulso: Disponível apenas para 

funções do tipo pulso, o tempo pelo qual 

a Saída 1 fica ligada durante a etapa em que a função está habilitada. 

a. Ativo em sequências: Selecione todas as sequências nas quais a função selecionada será usada. 

Configuração de saída 

Para acessar este menu, pressione o botão “Configuração de saída” (1) no Menu Principal de Configuração. 

Na parte superior deste menu, podem ser selecionados os vários coletores solenoides instalados no sistema e as saídas 

discretas (cabeadas) (a). Somente os coletores instalados estarão visíveis para seleção. 

A seleção de um coletor faz com que a lista de solenoides no coletor (b) seja atualizada. Cada saída no coletor (0–31) 

pode ser selecionada. Observe que as saídas estão dispostas em duas colunas (Porta 4 e Porta 2) e sua orientação 

representa a visão da parte traseira do coletor do solenoide, observando as conexões de ar. 

A seleção de uma das saídas fará com que os Detalhes da Seleção (c) no lado direito do menu sejam atualizados e os 

intertravamentos (d) sejam atualizados. 

a 

b 

c 

d 

e f 
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Os intertravamentos de saída evitam que duas saídas 

incompatíveis fiquem ativas a qualquer momento. 

Até vinte intertravamentos podem ser programados 

para qualquer saída individual. Para selecionar ou 

desmarcar uma saída como intertravamento, basta 

pressionar o botão que representa a saída 

intertravada. 

Se optar por trocar as saídas, pressione o botão 

“Trocar saídas” (e). Este processo é explicado mais 

adiante. 

Para modificar os detalhes da saída, pressione a área 

que mostra os detalhes da seleção – um menu de 

diálogo pop-up será aberto. 

Os parâmetros a serem modificados no menu pop-

up “Configurar saída” são: 

a. Descrição: Descrição da saída – é recomendado 

que cada saída seja rotulada da mesma forma 

que qualquer etiqueta de tubulação conectada à 

válvula solenoide. 

b. Seleção do tipo de saída: Veja mais sobre os 

diferentes tipos de saída na seção – 

Configuração do Sistema – Terminologia – 

Saídas na página 17. 

• Descarga – a saída atua como um gatilho 

e o fluxo será esperado quando esta 

saída estiver ligada. 

• Em cabine: Indicador de alarme piscante 

b 

a 

1 

a b c 

d 
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para acessório de controlador de cabine. 

C ID de saída: Dependendo da seleção do tipo, diferentes valores 

serão solicitados: 

• Número da estação: Para os tipos de saída da Saída de 

Sequência ou CCV de Material, isso representa a estação à 

qual a saída está atribuída. 

a 

• Número de misturador/pistola: Para 

os tipos de saída do acionador, isso 

representa a pistola ou misturador 

ao qual a saída está atribuída. 

• Número do canal: Para os tipos de 

saída “Teste de fluxo”, este é o 

canal ao qual a saída é atribuída. 

• Número de entrada: Para tipos de 

saída de “transferência”, este é o ID 

de entrada que afetará a saída. 

D Subtipo de saída de sequência: Para 

saídas de sequência que podem afetar o 

controle de fluxo ou seu comportamento 

esperado de diferentes maneiras, esses 

subtipos podem ser selecionados: 

• Padrão – a saída não causa 

nenhuma ação especial no controle 

de fluxo. 

• FL. OVRD. – a saída substitui o 

dispositivo de controle de fluxo e o 

fluxo máximo será esperado – 

qualquer funcionalidade PID de 

controle de fluxo será desabilitada. 

• Seleção de material – permite que o 

material passe no bloco de mistura 

para o canal indicado (A, B ou C). 

Se uma pistola ou misturador 

estiver configurado com essas 

saídas, o canal não esperará fluxo 

se a válvula de seleção de mistura 

não estiver ativa. 

• Número da válvula CCV: Se a saída for 

atribuída como uma válvula CCV para o 

Material A, B ou C – este valor é o número 

da válvula CCV que fará com que esta saída 

1 2 
4 

f 

5 

e 

c 

d 

b 

OPERAÇÃO 
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seja ativada. 

Quando todas as seleções tiverem sido modificadas, pressione “Aceitar” (e) para salvar as edições ou “Cancelar” (f) 

para sair sem salvar. 

Trocando saídas 

Se desejar trocar uma saída por outra (devido a falha de um dispositivo solenoide etc.) pressionar o botão “Trocar 

saídas” abre um menu no qual dois solenoides podem ser selecionados e trocados. Esta opção troca a configuração de 

saída para as duas saídas selecionadas, varre todas as funções usadas pelo RF2 e troca as saídas em quaisquer funções 

1 

Fluxo padrão 

Pressão de entrada 

Pressão de saída 
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nas quais as saídas selecionadas são usadas. 

Para fazer isso, selecione os dois solenoides que deseja trocar ao pressionar os botões numéricos (a). 

Pressione “Trocar saídas” (b) para concluir o procedimento. 

1 

1 
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Definições de sequência 

No Menu de Configuração de Definições de Sequência (1), até dezesseis sequências programáveis podem receber 

nomes (a) e habilitadas ou desabilitadas (b), dependendo se são necessárias para o processo do usuário. Se um 

1 

Selecione para 

exibir o resumo da 

configuração na 

inicialização 

Escolha unidades 

padrão 

Escolha o idioma 

do sistema 

Defina opções de 

escala para 

tendências ao 

abrir os menus 

pop-up 

Misturador/
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medidor de vazão de solvente for usado para a estação, insira um valor de “verificação de solvente” (c) que será 

comparado ao solvente real usado durante uma sequência de fluido para gerar um alarme, se não for atendido. 

Além disso, os valores globais para tempo de corte (tempos de ar e solvente) (d) são programados aqui. 

Sequências de fluidos 

O menu Configuração de Sequência de Fluidos permite que sequências individuais de operação da válvula sejam 

programadas. As sequências podem ser utilizadas para carregamento ou purga de materiais, bem como para outras 

operações, como lavagem de copo de sino etc. Quando uma sequência é chamada a partir do menu principal ou de um 

processo de supervisão, a sequência operará. Para abrir este menu, pressione “Sequências de fluidos” (a) no Menu de 

Configuração Principal. 

1 
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Para modificar uma sequência: 

1. Selecione a estação ao pressionar os botões 

“Estação 1” ou “Estação 2”. A estação 

selecionada será destacada. 

2. Selecione a Sequência a ser editada ao 

pressionar o botão “Seq” ou a descrição à 

direita. Isso abrirá uma caixa de diálogo pop-up 

que permitirá que a sequência seja selecionada 

na lista de definições de sequência disponíveis. 

3. Quando a estação ou sequência é alterada, ou 

quando o botão de atualização (b) é 

pressionado, os parâmetros armazenados serão 

carregados nos campos de edição abaixo. 

4. Substituição de corte: Se os valores globais de 

tempo para corte de ar e solvente não forem 

desejados, habilitar esse recurso permite que 

esses tempos sejam inseridos nos campos 

abaixo. 

5. Defina os tempos de etapa para 12 etapas. Se 

uma etapa não for necessária, insira 0 segundos. 

6. A lista de funções (c) que são usadas na 

sequência selecionada será mostrada. Cada 

função representa uma linha na sequência e 

pressionar os botões (d) em cada coluna irá 

habilitar ou desabilitar a função na etapa dada. 

Os botões são destacados em azul quando 

selecionados e brancos quando não estiverem 

selecionados. 

7. O tempo total de sequência (e) é mostrado 

próximo à parte inferior da página. 

8. Quando terminar as edições, pressione Salvar 

edições (f) para armazená-las na memória para 

que possam ser usadas. 

Configuração global 

Para modificar vários parâmetros que afetam o 

comportamento do sistema, independentemente da 

receita carregada, pressione “Parâmetros globais” (1) 

b 
c 

e 

a 

d 

f 
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no Menu de Configuração Principal. 

Os parâmetros que não são relevantes com base na configuração do sistema não serão mostrados. 

Mais informações sobre os vários parâmetros são fornecidas em “Configuração do processo” – Parâmetros globais. 

Mascaramento de alarme 

Você pode configurar vários alarmes do sistema 

para fazer com que o sistema desligue o 

pulverizador ou, se desmarcado, eles fornecerão um 

aviso enquanto o sistema continua funcionando. 

Para fazer isso, pressione “Mascaramento de 

alarme” (1) no Menu de Configuração Principal. 

Nem todos os alarmes disponíveis são mostrados aqui, 

pois alguns alarmes sempre resultarão em 

desligamentos ou avisos de pulverização. 

A seleção de “Desativar alarme sonoro” (a) desativa a 

buzina de alarme quando um alarme é ativado. 

Preferências de exibição 

O menu de preferências de exibição permite que 

vários itens sejam alterados que não afetam o 

NOTA 

O navegador da web RF2 não suporta todas as 

funcionalidades de algumas das páginas. Em casos 

especiais, pode ser necessário um laptop para navegar 

até essas páginas para executar determinadas tarefas. 
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desempenho do sistema, mas afetam a maneira como os dados são exibidos ao usuário. Isso inclui seleção de idioma e 

seleções de unidade de medida. 

BACKUP/RESTAURAÇÃO 

Todas as configurações armazenadas, incluindo dados de receita, dados de configuração global, configuração e 

sequências do sistema de fluidos etc. podem ser copiadas para um pendrive ou restauradas a partir de USB ou outra 

mídia. 

a 
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Além disso, esses dados são copiados automaticamente para o cartão SD diariamente, com cada arquivo diário sendo 

armazenado por um ano antes de ser excluído. 

Esta funcionalidade permite que toda a configuração do sistema (ou partes individuais dele) seja passada de um RF2 

1 

para outro ou restaurada em caso de falha do sistema, resultando na perda de dados. 

Para acessar o menu de backup e 

restauração, navegue até o Menu de 

configuração principal e clique no ícone 

“Backup/Restauração” (1) no canto 

inferior direito da página. 

Ao clicar, o sistema exibirá a tela abaixo. 

Dados de backup 

Para fazer backup em USB, primeiro 

conecte uma unidade flash USB na porta 

USB fornecida na parte frontal do 

gabinete de controle (a). O sistema 

indicará que um dispositivo foi 

encontrado (b). Para ejetar a unidade 

USB, pressione o botão “Ejetar USB” (c) e 

siga as instruções. 

Quando um pendrive é detectado, cada 

linha terá um arquivo “Armazenar no 

a 

b 

c 

d 
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USB” (d) disponível. Pressionar qualquer um desses armazena um arquivo .CSV contendo as informações selecionadas. 

A linha “Todos os dados do sistema” (e) armazenará TODAS as informações do sistema. 

Se desejar, é possível abrir e visualizar o arquivo acima com um software capaz de visualizar arquivos .CSV, como o 

Microsoft Excel. 

Restaurar dados 

NOTA 

A transferência de arquivos é permitida em ambas as direções, mas é altamente recomendável não substituir nenhum 

arquivo armazenado no sistema. 

Pressionar o botão “Restaurar” (f) em qualquer linha abrirá uma caixa de diálogo de arquivo que acessa o sistema de 

arquivos da interface do operador (incluindo a unidade USB e o cartão SD) etc., para procurar o arquivo .CSV 

a 
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PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO REGULAR 

Purga de material 

Depois de concluir um trabalho, lembre-se sempre de limpar completamente o sistema. Não fazer isso pode gerar 

entupimento, vazamentos ou contaminação cruzada de cores e materiais ao desmontar o sistema. 

Inspeção regular 

O uso contínuo ou a falta de uso do sistema podem levar ao seu mau funcionamento. Realize inspeções regulares no 

sistema de acordo com a tabela de frequência abaixo. 

Frequência Descrição Método de inspeção 

Diário Sistema lavado com solvente Visual 

Diário Verificar se há vazamentos Visual 

Diário Limpar as pistolas de pulverização Visual 

Diário Verificar o histórico de alarmes Visual 

Diário Verificar o fornecimento de material Visual 

Mensalmente Verificar o misturador estático quanto a obstruções Visual 

Mensalmente Verificar todas as mangueiras quanto a dobras e desgaste Visual 

Mensalmente Executar a verificação de calibração do medidor de vazão Teste com béquer 

Mensalmente 
Verificar o funcionamento do CCV Acionar manualmente ou a 

partir da HMI 

Mensalmente Limpar o coletor de mistura e as válvulas de retenção Desmontar 

Mensalmente Verificar as mangueiras de fluido quanto ao acúmulo de material Desmontar 

Conforme 

necessário 

Limpar o medidor de vazão Desmontar 

Conforme 

necessário 

Reconstruir as válvulas de mudança de cor Desmontar 

Conforme 

necessário 

Reconstruir a válvula MVR Desmontar 

Conforme 

necessário 

Substituir o conjunto do misturador estático Desmontar 
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VISÕES DE COMPONENTES E PEÇAS SOBRESSALENTES 
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Número de peça de nível superior 

Prefixo Comunicações Sem fio   

Número de 

canais 

automáticos 

(MVR/DR1) 

Número de canais 

de pulso manuais 

Número de 

coletores de 

solenoide 

310-C A B - C D E 

  0 = Sem Gateway 0 = Nenhum   0 = Nenhum 0 = Nenhum 

1 = 1 coletor 

(32 

solenoides) 

  1 = IP Ethernet 1 = Wi-Fi   2 = 2 canais 2 = 2 canais 

2 = 2 coletores 

(64 

solenoides) 

  2 = Profinete 2 = Celular   4 = 4 canais 4 = 4 canais 

3 = 3 coletores 

(96 

solenoides) 

  3 = DeviceNet 
3 = Wi-Fi + 

Celular 
    

4 = 4 

coletores (128 

solenoides) 

  4 = CCLink         

  5 = EtherCat     

Nota – Os canais automáticos e 

manuais podem somar apenas 4 

  

        

  

Continua na próxima página... 
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Tabela 0 – Nível Superior  

Item QTD. N.º da peça  Descrição 

1 1 310-5000 Gabinete de controle 

1 CD * Veja 1 CD   

Cabos de medidor de vazão para diferentes 

contagens de canais 

3 

* Consulte a 

Tabela 3 310-3940 Regulador de pressão 

4 

* Consulte a 

Tabela 4 310-3960 Solenoides 

5   310-2010 Suporte de fixação 

6     Tampa – Reguladores de pressão 

7     Tampa – Solenoides 

Tabela 1 CD – Opções do medidor de vazão para diferentes contagens de canais 

Código – CD de colunas 

de nível superior 
QTD. N.º da peça  Descrição 

0 - - - 

02 2 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

04 4 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

06 6 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

08 8 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

20 2 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

22 4 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

24 6 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

26 8 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

40 4 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

42 6 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

44 8 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

60 6 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

62 8 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

80 8 310-4138 M12-M12, 5 PINOS, 1 M, BLINDADO 

Tabela 1A – Módulo de comunicações 

Código – Coluna A de 

nível superior 
QTD. N.º da peça  Descrição 

0 - - - 

1 1 310-4142 GATEWAY, EIP-EIP 

2 1 310-4143 GATEWAY, PROFINET-EIP 

3 1 310-4144 GATEWAY, DEVICENET-EIP 

4 1 310-4145 GATEWAY, CCLINK-EIP 

5 1 310-4146 GATEWAY, ETHERCAT-EIP 

Tabela 1B – Opção de comunicação sem fio 

Código – Coluna B de 

nível superior 
QTD. N.º da peça  Descrição 

0 - - - 

1, 3   310-4170 Módulo Wi-Fi USB 

2, 3   310-4171 Módulo celular da Exor 

2, 3   310-4172 Antena celular 

2, 3   310-4173 Cabo de antena 
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Controlador RF2 

Controla o gabinete externo 

Item QTD. N.º da peça  Descrição 

101 1   Estrutura da Porta do Gabinete de Controle 

102 1   Termoformagem do Gabinete de Controle 

103 1   Trava da Porta com Fenda 

104 1   Adesivo de Parada de Emergência 

105 1 310-4127 TAMPA IMPERMEÁVEL USB 

106 1 310-4128 CABO, USB, FIXAÇÃO EM PAINEL, CABO 1 M 

107 4 310-4129 ANTENA ETHERNET, RJ45 FÊMEA PARA FÊMEA 

108 6   
CONECTOR, ANTENA, M12, 5 PINOS, FÊMEA PARA 

109 1   
CONECTOR DE ANTENA, 7/8" 5 POLOS, FÊMEA PARA 

110 1   

INDICADOR DE LUZ COM BUZINA, 7 CORES, 10–30 VCC, 

LIGAÇÕES DE VOO DE CABO 2 M 

111 1 240-5159 
INTERRUPTOR DE CARGA, 16 A, FRENTE/PORTA, C/ 

112 1 

EX715-

CARLISLE 
HMI, SÉRIE EX, 15", C/ CODESYS 

113 1  

CARTÃO SD, 32 GB, CDW P/N 3052120, MFG P/N SDSDB-

032G-A46 

114 1 240-5166 

Operadores tipo cogumelo não iluminados, torcer para 

soltar, 40 mm, plástico redondo (tipo 4/4X/13, IP66), 

vermelho 

115 1 240-5167 Trava 800F, trava de plástico, pacote padrão 

116 2 310-4103 

PB de 22,5 mm sem trava, bloco de contato de parafuso, 

automonitoramento de 1 NC 

117 4   FERRITE (EMI TOROIDE 12,2 OD x 7x1 ID x 12,7 MM)  
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Gabinete externo 
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Painel traseiro de controles 

Item QTD. N.º da peça Descrição 

201 1   Painel traseiro de eletrônicos 

202 1 310-4116 RELÉ DE SEGURANÇA  

203 1 310-4104 PROT CIRC ELE, 4 CANAIS, CLASSE 2 

204 1 310-4105 INTERRUPTOR ETH, NÃO GERENCIADO, 8 

205 1   PLC, 2 MB 

206 1   TERMINAL, PARAFUSO, KIT, CPU 5069 

207 1 310-4147 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 24 VCC, 240 W, 

208 1 240-5176 CIRC. DISJUNTOR, 2 POLOS, 5 A 

209 19   PARAFUSO, FIXAÇÃO 

210 1 310-4126 FILTRO DE LINHA, 6 A, 2 ESTÁGIOS 

211 

41   BLOCO TERMINAL 

5   BLOCO TERMINAL ATERRADO 

2   EXTREMIDADE DO BLOCO TERMINAL 

3   EXTREMIDADE DO BLOCO TERMINAL – 

1   JUMPER, 2 polos 

1   JUMPER, 4 polos 

1   JUMPER, 6 polos 

12   RETENTOR DA EXTREMIDADE 

212 1 310-4115 E/S REMOTA, ADAPTADOR, ETHERNET 

213 3 310-4111 E/S REMOTA, 16 PORTAS DIG. ENTRADA 

214 1 310-4112 E/S REMOTA, 16 PORTAS DIG. SAÍDA 

215 1 310-4114 E/S REMOTA, 8 CANAIS ENTRADA 

216 2 310-4113 

E/S REMOTA, ENTRADA DE ALTA VELOCI-

DADE DE 2 CANAIS 

217       

218 4   ESPAÇADOR PARA PAINEL TRASEIRO 

219 1   CORREIA ATERRADA PARA PAINEL 

220 4 310-4134 CABO, ETHERNET, 5 FT 

221 4 310-4135 CABO, ETHERNET, 3 FT 

222 4 ft   Panduit 1x4", Cinza 

223 4 ft   Capa Panduit, 1" Cinza 

224 3 ft   Trilho Din, Perfurado 
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Painel traseiro de controle 
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Tabela 3 – Módulos reguladores de pressão 

Código – 

Coluna C de 

nível 

Item QTD. 
N.º da 

peça 
Descrição 

0   - - - 

2 

301,4 1 310-3910 

CONJUNTO DO COLETOR DE PRESSÃO, 4 

REGULADORES (VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-CC-BAP-

302 

incluindo com 

coletor   

MÓDULO COM, PARA REGULADORES FESTO VTEM 

(50E-F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 CBL, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 1 310-4140 CBL, MINI (7/8), 5 PINOS, 2 M, FM 

305 incluindo com UC-3/8 Silenciador pneumático (vem com 310-3911) 

306 1 20-7023 G3/8 – 3/8 Tubo de entrada VTEM 

307 2 20-7024 G1/8 – 1/4 Tubo VTEM para MVR 

308 16 20-7022 G1/8 – Tubo de 4 mm VTEM para HGB 

309 6 20-7028 Parafusos de fixação VTUG  

310 6 20-7026 Arruelas de fixação VTUG 

311 6 20-7027 Arruelas dentadas de fixação VTUG 

313 1 310-2801 Suporte de fixação VTEM 

4 

301,8 1 310-3911 

CONJUNTO DO COLETOR DE PRESSÃO, 8 

REGULADORES (VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-4C-BAP-

302 

incluindo com 

coletor   

MÓDULO COM, PARA REGULADORES FESTO VTEM 

(50E-F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 CBL, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 1 310-4140 CBL, MINI (7/8), 5 PINOS, 2 M, FM 

305 

incluindo com 

coletor UC-3/8 Silenciador pneumático (vem com 310-3911) 

306 1 20-7023 G3/8 – 3/8 Tubo de entrada VTEM 

307 2 20-7024 G1/8 – 1/4 Tubo VTEM para MVR 

308 16 20-7022 G1/8 – Tubo de 4 mm VTEM para HGB 

309 6 20-7028 Parafusos de fixação VTUG  

310 6 20-7026 Arruelas de fixação VTUG 

311 6 20-7027 Arruelas dentadas de fixação VTUG 

313 1 310-2801 Suporte de fixação VTEM 

Continua na próxima página... 
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Código – 

Coluna C de 
Item QTD. 

N.º da 

peça 
Descrição 

6 

301,4 1 310-3910 

CONJUNTO DO COLETOR DE PRESSÃO, 4 REGULADORES 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-CC-BAP-2PD) 

301,8 1 310-3911 

CONJUNTO DO COLETOR DE PRESSÃO, 8 REGULADORES 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-4C-BAP-4PD) 

302 

incluindo 

com   

MÓDULO COM, PARA REGULADORES FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 CBL, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 2 310-4140 CBL, MINI (7/8), 5 PINOS, 2 M, FM 

305 

incluindo 

com UC-3/8 Silenciador pneumático (vem com 310-3911) 

306 2 20-7023 G3/8 – 3/8 Tubo de entrada VTEM 

307 3 20-7024 G1/8 – 1/4 Tubo VTEM para MVR 

308 32 20-7022 G1/8 – Tubo de 4 mm VTEM para HGB 

309 12 20-7028 Parafusos de fixação VTUG  

310 12 20-7026 Arruelas de fixação VTUG 

311 12 20-7027 Arruelas dentadas de fixação VTUG 

312 1 310-4133 CABO, CAT 5E, M12, 1M 

313 2 310-2801 Suporte de fixação VTEM 

8 

301,8 2 310-3911 

CONJUNTO DO COLETOR DE PRESSÃO, 8 REGULADORES 

(VTEM-S1-27-E1-B1-Q10-U-Q6-4C-BAP-4PD) 

302 

incluindo 

com   

MÓDULO COM, PARA REGULADORES FESTO VTEM (50E-

F36GCQP-P) 

303 1 310-4136 CBL, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

304 2 310-4140 CBL, MINI (7/8), 5 PINOS, 2 M, FM 

305 

incluindo 

com UC-3/8 Silenciador pneumático (vem com 310-3911) 

306 2 20-7023 G3/8 – 3/8" Tubo de entrada VTEM 

307 3 20-7024 G1/8 – 1/4" Tubo VTEM para MVR 

308 32 20-7022 G1/8 – Tubo de 4 mm VTEM para HGB 

309 12 20-7028 Parafusos de fixação VTUG  

310 12 20-7026 Arruelas de fixação VTUG 

311 12 20-7027 Arruelas dentadas de fixação VTUG 

312 1 310-4133 CABO, CAT 5E, M12, 1 M 

313 2 310-2801 Suporte de fixação VTEM 
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Regulador de pressão 
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Tabela 4 – Conjunto do coletor de solenoide 

Item QTD. N.º da peça  Descrição 

  E = 1 E = 2 E = 3 E = 4     

401 1 2 3 
4 310-3921 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DE VÁLVU-

402 1 2 3 4 

310-3920 

VÁLVULA, COLETOR PNEUMÁTICO 16 

PORTAS – 16 SOLENOIDES DUPLOS 

(VTUG-10-VRPT-B1T-T516B-UB-QH4SU-

403 1 2 3 4 
UC-3/8 

Silenciador pneumático (vem com 310-

3920) 

404 2 4 6 8 20-7022 G1/8 – Tubo de 4 mm 

405 4 8 12 16 91292A121 Parafusos de fixação VTUG (M4 20 mm) 

406 4 8 12 16 93475A230 Arruelas de fixação VTUG 

407 4 8 12 16 95060A330 Arruelas dentadas de fixação VTUG 

408 0 1 2 3 310-4133 CABO, CAT 5E, M12, 1 M 

409 1 1 1 1 310-4136 CBL, ETHERNET, RJ45-M12-90, 1 M 

410 1 2 3 4 310-4148 CBL, M12, 5 PINOS, 0,3 M, 0-90DEG 

411 1 2 3 4 310-2800 Suporte de fixação VTUG 
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Coletores de solenoide 

Módulo de fluido 
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  UMIDADE   

N.º DO ITEM  NÚMERO DA PEÇA  DESCRIÇÃO  QTD.  

1 310-3301 PAINEL DE CONTROLE DE FLUIDO  1 

2 TR-SSMM-147 02 MVR COM DRENAGEM - 

2 TR-SSMM-148 03 MVR COM DRENAGEM - 

2 TR-SSMM-225 04 MVR COM DRENAGEM - 

3 4-6JIC ACESSÓRIO, 1/4" NPS (M) X 3/8" JIC (M)  3 

4 4SN-6JIC  ACESSÓRIO, 1/4" NPS (F) X 3/8" JIC (M) 1 

5 310-2806 SUPORTE DE FIXAÇÃO 1 

6 310-9000 MEDIDOR DE VAZÃO DE ENGRENAGEM, SONDA 

DUPLA 

- 

6 310-9001 MEDIDOR DE VAZÃO DE ENGRENAGEM, FIBRA 

ÓPTICA 

- 

6 A13296 MEDIDOR DE VAZÃO DE PISTÃO - 

7 4-6B ACESSÓRIO, 1/4" NPS (M) X 3/8" NPS (M) 1 

8 4SN-68  ACESSÓRIO, 1/4" NPS (M) X 3/8" NPS (M) 1 

9 TR-110952  VEDAÇÃO 2 

10 6T-4-90  ACESSÓRIO, COTOVELO, 3/8" NPT(M) X 1/4" NPS(M)  1 

11 310-2802 SUPORTE DE FIXAÇÃO MVR 1 

12 GA-338 MEDIDOR DE FIXAÇÃO TRASEIRO NPT de 1/8" (0–160 

PSI), DIÂMETRO DE 1-1/2” 

1 

13 JML-14-2T COTOVELO 1/8" NPT(M) X 1/4" ODT 1 

14 310-8200 BLOCO DE CALIBRAÇÃO 1 

15 CCV-503-SS VÁLVULA CCV  1 

16 JML-532-2T COTOVELO 1/8" NPT(M) X 1/4" ODT 1 

17 4T-4T ACESSÓRIO, 1/4" NPT(M)X 1/4" NPT(M) 1 

18 SSP-6443 ACESSÓRIO, COTOVELO, 1/4" NPT (M)X 3/8" ODT 1 

19 LSMM0059-01 TUBO DE CALIBRAÇÃO  1 
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Drenagem (consulte o manual n.º LN-9112-00 para detalhes adicionais) 
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  SEM DRENAGEM  

N.º DO 

ITEM  

NÚMERO DA 

PEÇA  

DESCRIÇÃO  QTD.  

1 310-3301 PAINEL DE CONTROLE DE FLUIDO 1 

2 76624-02 02 MVR SEM DRENAGEM - 

2 76624-03 03 MVR SEM DRENAGEM - 

2 76624-04 04 MVR SEM DRENAGEM - 

3 4SN-6JIC ACESSÓRIO, 1/4" NPS (F) X 3/8" JIC (F) 1 

4 4-6JIC ACESSÓRIO, 1/4" NPS (M) X 3/8" JIC (M) 4 

5 310-2806 SUPORTE DE FIXAÇÃO 1 

6 310-9000 MEDIDOR DE VAZÃO DE ENGRENAGEM, SONDA DUPLA - 

6 310-9001 MEDIDOR DE VAZÃO DE ENGRENAGEM, FIBRA ÓPTICA - 

6 A13296 MEDIDOR DE VAZÃO DE PISTÃO  - 

7 310-2802 SUPORTE DE FIXAÇÃO MVR  1 

8 GA-338 MEDIDOR DE FIXAÇÃO TRASEIRO NPT DE 1/8" (0–160 

PSI), DIÂMETRO DE 1-1/2" 

1 

9 JML-14-2T COTOVELO 1/8" NPT (M) X 1/4" ODT 1 

10 310-8200 BLOCO DE CALIBRAÇÃO 1 

11 CCV-503-SS VÁLVULA CCV 1 

12 JML-532-2T  COTOVELO 1/8" NPT (M) X 1/4" ODT 1 

13 4T-4T ACESSÓRIO, 1/4" NPT (M) X 1/4" NPT (M) 1 

14 SSP-6443  ACESSÓRIO, COTOVELO, 1/4" NPT (M) X 3/8" ODT 1 

15 LSMM0059-01  TUBO DE CALIBRAÇÃO 1 
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Weepless (Please reference manual No. LN-9225-00 for additional details) 

LAVÁVEL DE BAIXA PRESSÃO 2K (-11) 

NÃO LAVÁVEL DE BAIXA PRESSÃO 2K (-12) 
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ALTA PRESSÃO 2K (-22) 

MISTURA ESTACIONADA DE LAVAGEM DE BAIXA PRESSÃO 3K (-13) 

SEÇÃO A-A 
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Página intencionalmente deixada em branco 

N.º DO 

ITEM  

NÚMERO DA 

PEÇA  
DESCRIÇÃO  

LAVÁVEL DE 

BAIXA 

PRESSÃO 2K 

(-11)  

NÃO LAVÁVEL DE 

BAIXA PRESSÃO 

2K (-12)  

LAVÁVEL DE 

BAIXA 

PRESSÃO 3K 

(-13)  

ALTA 

PRESSÃO 

2K (-22)  

1 310-3807  SOLDAGEM DO PAINEL DE MISTURA DE FLUIDO  1 1 1 1 

2 78015  BLOCO DE MISTURA 2K  1 1 2 - 

3 22-280 CONJUNTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 2 4 - 

4 22-285 VEDAÇÃO 2 2 4 - 

5 LSMM0056-00  MISTURADOR DE ELEMENTOS 3/8 ID X 18  1 1 2 1 

6 LSMM0057-00  PORCA DE RETENÇÃO DO TUBO DE MISTURA  1 1 2 - 

7 20-7047 ACESSÓRIO, 1/2" ODT X 3/8" NPT (F), ACETAL 1 1 2 - 

8 6T-4RB  ACESSÓRIO, 3/8" NPT (M) X 1/4" NPS (M), 

ANTEPARO 

1 1 2 - 

9 CCV-503-SS CONJUNTO DE VÁLVULA 1 - 2 - 

10 41-FTP-1006 COTOVELO DO TUBO 1/8" NPT (M) X 5/32" 1 - 2 - 

11 KK-4370  KIT DE TOMADA - 1 - - 

12 4SN-4-90  ACESSÓRIO DE COTOVELO, 1/4" NPS (M) X 1/4" 

NPS (F)  

2 2 4 - 

13 20-7016  ESPAÇADOR, 1/2" OD, 1/4" ID, 3/4" LG  2 2 4 2 

14  SHCS, 1/4"-20, 1-7/8" LG, 18-8 2 2 4 2 

15  ARRUELA DE TRAVA, 1/4", 18-8 2 2 4 2 

16  ARRUELA, 1/4", 18-8  2 2 4 2 

17 310-3808  SUPORTE DE FIXAÇÃO DO MISTURADOR  1 1 2 1 

18  ARRUELA, M6, 18-8 2 2 4 2 

19  ARRUELA DE TRAVA, M6, 18-8 2 2 4 2 

20  SHCS, M6X1, 14 MM LG, 18-8 2 2 4 2 

21 LBAL0016-00  BLOCO “Y”, 2K  - - - 1 

22 LBAL0022-00  REVESTIMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA 

MISTURADOR DESCARTÁVEL 

- - - 1 

24 LBAL0023-00  ADAPTADOR, MANGUEIRA DE FLUIDO, ALTA 

PRESSÃO  

- - - 1 

25 240-3133  ACESSÓRIO, 1/4" NPT (F) X 1/4" NPT (F) - - - 1 

26 4T-4RB  ACESSÓRIO, 1/4" NPT (M) X 1/4" NPS (M), 

ANTEPARO  

- - - 1 

27 6GTX ACESSÓRIO, 1/4" NPT (F) X 3/8" JIC (M)  - - - 2 

28 SSV-809  VÁLVULA DE RETENÇÃO  - - - 2 

29 4-4T(F) ACESSÓRIO, 1/4" NPS (M) X 1/4" NPT (F)  - - - 2 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Embora o RF2 seja uma máquina bastante complexa, a solução de problemas da unidade é simples com alguns passos 

básicos. 

LISTA DE ALARMES 

A primeira indicação de que algo pode estar errado com o processo controlado pelo RF2 é através da caixa de diálogo 

de alarme. Abaixo está uma lista de alarmes e etapas de solução de problemas. 

Descrição do alarme Detalhes e etapas de resolução de problemas 

Falha de segurança  

O circuito de segurança para o RF2 está aberto, a operação não é possível 

Essa falha ocorre mais em conjunto com outros alarmes, como uma parada de 

emergência pressionada, detecção de incêndio etc. – Resolva qualquer uma dessas 

falhas antes de solucionar o problema. 

Se nenhuma outra falha estiver presente, verifique a fiação do relé de segurança. Veja 

PB de parada de emergência 

pressionado  

A parada de emergência na parte frontal do gabinete de controle RF2 foi pressionada. 

Puxe o botão de parada de emergência para redefinir o alarme 

Falha do Módulo Regulador de 

Pressão Festo VTEM (x)  

O módulo indicado (x) no coletor regulador de pressão Festo está com defeito. 

Na maioria das vezes, esse alarme ocorrerá ao mesmo tempo que todos os outros 

módulos reguladores de pressão. Isso é mais frequentemente causado por uma falta 

de pressão de ar de entrada sendo alimentada ao coletor. 

Certifique-se de que a pressão de ar principal esteja ligada. 

Pressione o botão “Redefinir” na HMI principal. 

Se a falha persistir, consulte a seção sobre resolução de problemas do coletor do 

regulador de pressão. 

Perda de comunicação com 

controlador mestre  

Após ter sido estabelecida, as comunicações entre o PLC de supervisão (mestre) e o 

RF2 foram interrompidas. 

Verifique o controlador de processo mestre quanto à operação adequada. 

Desligue e ligue o RF2 

Verifique o cabeamento entre o controlador mestre e a unidade RF2. 

Perda de comunicação com 

Gateway de Comunicações 

Aux.  

O gateway Anybus instalado e as comunicações entre ele e o controlador RF2 foram 

interrompidas. 

Desligue e ligue o RF2 

Verifique o cabeamento entre o RF2 e o gateway Anybus. 

A estação indicada (x) teve uma falha no carregamento de uma receita (ocorreu 

esgotamento de tempo). 

Estação (x) – Falha na 

atualização da receita  

Tente carregar a receita novamente. 

Desligue e ligue o RF2 

Entre em contato com o suporte técnico 
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Descrição do alarme Detalhes e etapas de resolução de problemas 

A estação indicada (x) apresentou uma sequência de fluido com falha (incompleta). O 

material pode não ser carregado ou purgado adequadamente do sistema. 

Estação (x) – Falha na 

sequência de fluido  

Isso ocorre quando um intertravamento é perdido durante uma sequência. Verifique 

todos os intertravamentos com fio para se certificar de que não estejam ligando em 

momentos inadequados. 

Verifique outros alarmes que possam ter ocorrido em conjunto com este para uma 

análise de causa mais detalhada. 

Estação (x) – Fluxo de 

solvente baixo  

A estação indicada (x) executou uma sequência e detectou fluxo insuficiente de 

solvente em comparação com as configurações de verificação de solvente. 

Certifique-se de que o fornecimento de solvente seja adequado e não restrito. 

Verifique o medidor de vazão de solvent 

Verifique o tempo da sequência de fluidos para garantir que o fluxo de solvente 

ocorra por tempo suficiente para lavar o sistema. 

Vida útil do pote expirada  

A vida útil do material para a pistola/misturador indicada expirou.  

Se for seguro fazê-lo, acione a pistola/misturador para permitir a entrada de material 

fresco no sistema – OU lave o sistema. 

Proporção fora da tolerância  

O RF2 calculou que a proporção das misturas A:B ou %C se desviou mais do que a 

tolerância permitida. 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão 

ajustadas corretamente etc. 

Verifique se há restrições em qualquer um dos canais de fluido. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações da receita para tolerância de proporção. 

Taxa de vazão fora da 

tolerância  

O RF2 calculou que a vazão geral está fora da tolerância. 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão 

ajustadas corretamente etc. 

Verifique se há restrições em qualquer um dos canais de fluido. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidadesVerifique as configurações 

da receita para tolerância de fluxo 

Desligamento de proporção  

Uma falha de proporção fora da tolerância foi gerada, desligando a estação. 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão 

ajustadas corretamente etc. 

Verifique se há restrições em qualquer um dos canais de fluido. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações da receita para tolerância de proporção. 

Para desabilitar o desligamento do sistema para esta falha – consulte as instruções 
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Descrição do alarme Detalhes e etapas de resolução de problemas 

Desligamento da taxa de vazão 

Ocorreu uma falha de vazão fora da tolerância, desligando a estação. 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão ajustadas 

corretamente etc. 

Verifique se há restrições em qualquer um dos canais de fluido. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações da receita para tolerância de fluxo 

Para desabilitar o desligamento do sistema para esta falha – consulte as instruções relativas ao 

Canal (x) – Subpressão de saída 

O canal indicado (x) detectou baixa pressão em seu sensor de pressão de saída (aplicável 

apenas para canais controlados por bomba de engrenagem). 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão ajustadas 

corretamente etc. 

Verifique se há restrições na tubulação que alimenta este canal. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações para baixa pressão. 

Canal (x) – Sobrepressão de saída 

O canal indicado (x) detectou alta pressão em seu sensor de pressão de saída (aplicável apenas 

para canais controlados por bomba de engrenagem). Este evento causará um desligamento por 

pulverização. 

O canal indicado (x) detectou baixa pressão em seu sensor de pressão de saída (aplicável 

apenas para canais controlados por bomba de engrenagem). 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão ajustadas 

corretamente etc. 

Verifique se há restrições na tubulação a jusante deste canal. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações para alta pressão. 

Verifique as configurações para o tempo de disparo 

Verifique a escala/operação do sensor de pressões. 

Canal (x) – Subpressão de entrada 

O canal indicado (x) detectou baixa pressão em seu sensor de pressão de entrada (aplicável 

apenas para canais controlados por bomba de engrenagem). 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão ajustadas 

corretamente etc. 

Verifique se há restrições na tubulação que alimenta este canal. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações para baixa pressão. 

Canal (x) – Sobrepressão de 

entrada 

O canal indicado (x) detectou alta pressão em seu sensor de pressão de entrada (aplicável 

apenas para canais controlados por bomba de engrenagem). 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão ajustadas 

corretamente etc. 

Verifique se há restrições na tubulação que alimenta este canal. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações para alta pressão. 

Verifique a escala/operação do sensor de pressões. 
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RESOLUÇÃO DE PROB-

Descrição do alarme Detalhes e etapas de resolução de problemas 

Canal (x) – Fluxo baixo 

RF2 determinou que a vazão para este canal é baixa. 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão ajustadas 

corretamente etc. 

Verifique se há restrições em qualquer um dos canais de fluido. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações da receita para tolerância de fluxo 

Verifique a calibração/operação do sensor de fluxo 

Canal (x) – Fluxo alto 

RF2 determinou que a vazão para este canal é alta. 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão ajustadas 

corretamente etc. 

Verifique se há restrições em qualquer um dos canais de fluido. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações da receita para tolerância de fluxo 

Verifique a calibração/operação do sensor de fluxo 

Canal (x) – Perda de 

retroalimentação de fluxo 

O fluxo zero é detectado pelo RF2 para o canal indicado (x) 

Determine se o fornecimento de fluido está correto, se as pressões do fluido estão ajustadas 

corretamente etc. 

Verifique se há restrições em qualquer um dos canais de fluido. 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Verifique as configurações da receita para tolerância de fluxo 

Canal (x) – Desligamento do 

pulverizador 

O canal indicado (x) causou um desligamento do pulverizador, devido a um fluxo ou falha de 

retroalimentação que foi configurado para desligar o sistema. 

Aborde outras falhas de canal que ocorreram em conjunto com esta falha. 

Para desabilitar o desligamento do sistema para esta falha – consulte as instruções relativas ao 

mascaramento de alarme. 

Canal (x) – Fluxo reverso 

detectado 

O RF2 detectou fluxo na direção reversa, excedendo a configuração de volume de fluxo reverso. 

Isso causará um desligamento do pulverizador. 

Inspecione as válvulas de retenção no coletor de mistura e nas pilhas de cores. 

Verifique a fiação do medidor de vazão 

Verifique as configurações de tempo do acionador 

Verifique as configurações para o volume de fluxo reverso. É normal detectar uma pequena 

leitura reversa ao disparar, pois o fluido pode criar uma onda na direção reversa 

momentaneamente – o que não indica que o fluido ultrapassou a válvula de retenção. 

Canal (x) – Perda de pressão de 

entrada de retroalimentação  

Se um sensor de pressão de entrada estiver configurado (somente sistemas de bomba de 

engrenagem), o RF2 não detectou uma retroalimentação do sensor de pressão de entrada. 

Verifique a escala/operação do sensor de pressões. 

Se um sensor de pressão de saída estiver configurado (somente sistemas de bomba de 

engrenagem), o RF2 não detectou uma retroalimentação do sensor de pressão de saída. 
Canal (x) – Perda de pressão de 

saída de retroalimentação  
Verifique a escala/operação do sensor de pressões. 
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Descrição do alarme Detalhes e etapas de resolução de problemas 

Canal (x) – Fluxo fora do 

intervalo 

O atuador de fluxo (MVR ou DR1) está operando em seu sinal de pressão piloto 

máxima, mas a taxa de vazão é baixa. 

Verifique se a taxa de vazão desejada é atingível dadas as restrições de fluxo do 

sistema (configurações da ponta da pistola, tamanho e comprimento da tubulação 

etc.) 

Verifique a viscosidade do material quanto a anormalidades 

Canal (x) – Piloto de pressão 

de entrada não configurado 

O canal indicado foi configurado com controle de pressão de entrada, mas nenhum 

regulador de pressão foi atribuído para esta finalidade. 

Verifique as configurações do sistema 

Canal (x) – Piloto de pressão 

de vazão não configurado 

Nenhum sinal piloto de vazão foi atribuído a um regulador. 

Verifique as configurações do sistema 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS – COLETOR REGULADOR DE PRESSÃO FESTO VTEM 

Se houver um problema com o coletor do regulador de pressão Festo VTEM, é possível obter uma solução de 

problemas mais detalhada acessando a unidade diretamente. 

Para fazer isso – primeiro localize a porta RJ45 (1) usada para configurar o módulo VTEM. Conecte um PC a esta porta. 

1 
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RESOLUÇÃO DE PROB-

Defina o endereço IP do PC conectado para 101.1.1.99. 

Abra um navegador da web e digite 101.1.1.38 (a) 

Para solucionar problemas de um módulo, clique na guia de configuração (b). 

a 

b 
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Você poderá selecionar qualquer módulo ao clicar nele (c). Selecionar a guia do monitor (d) mostrará uma lista de 

funcionamento incorreto (e). No exemplo abaixo, vemos que a pressão de alimentação está muito baixa (f). 

d 

e 

f 

c 

Se os painéis de fluido para o RF2 foram instalados 

longe da própria unidade, pode ser desejável modificar 

o ajuste dos reguladores de pressão. Para fazer isso, 

faça login na unidade VTEM pressionando a tecla de 

login (g) e digitando a senha (h). O padrão de fábrica é 

“vtem”. É recomendável que você NÃO altere essa 

senha. 

Uma vez logado, selecione a aba de visão geral (i) e 

g 

h 
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RESOLUÇÃO DE PROB-

selecione o módulo (j) que deseja editar. Para fazer qualquer modificação, é necessário “Receber Permissões de 

Gravação do PLC” (k) – isso não será permitido se o PLC estiver se comunicando com o coletor VTEM. Portanto, é 

necessário desconectar o cabo Ethernet M12 na parte frontal do coletor, antes de assinalar a caixa abaixo. 

i 

k 

j 

Determine a porta do módulo (4 ou 2) rotulada no próprio módulo que está conectado à tubulação para a qual você 

deseja alterar o ajuste. Modifique o parâmetro “Característica” (m) selecionando na lista suspensa: volumes pequenos, 

médios ou grandes. Também é possível ajustar o regulador de forma personalizada. 

m 
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Quando as edições forem feitas, selecione “Aceitar valores para configuração”, (n) e pressione “Salvar 

configurações” (o). Observe que se a configuração não for salva, a unidade retornará às configurações anteriores ao 

ser ligada.  

Para substituir um módulo regulador de pressão com falha, solte os parafusos do módulo e puxe o módulo 

diretamente para fora. Certifique-se de que a junta do novo módulo esteja localizada corretamente em seu canal e 

pressione diretamente no slot aberto – aperte os parafusos, para não apertar demais a junta.  

a 

n 

Consulte o manual de operações do Festo VTEM para obter mais detalhes. 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – COLETOR DE SOLENOIDE FESTO VTUG 

Para substituir um módulo de solenoide com falha no coletor Festo VTUG, solte os parafusos (a) e puxe o módulo 

AVISO 

Certifique-se de que o ar esteja desconectado antes de tentar remover um módulo solenoide. 
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RESOLUÇÃO DE PROB-

diretamente para fora. Certifique-se de que a junta do novo módulo esteja localizada corretamente em seu canal e 

pressione diretamente no slot aberto – aperte os parafusos, para não apertar demais a junta. 

O RF2 pode controlar até quatro módulos solenoides. Caso estes módulos não tenham sido instalados na configuração 

adquirida, podem ser instalados posteriormente em campo. Cada coletor (1–4) deve ser configurado para um endereço 

IP específico – listado abaixo: 

• Coletor n.º 1: 101.1.1.30  

• Coletor n.º 2: 101.1.1.31  

• Coletor n.º 3: 101.1.1.32  

• Coletor n.º 4: 101.1.1.33  

• A máscara de sub-rede para todos os coletores é 

255.255.255.0 

Para definir o endereço IP – faça o seguinte: 

 Remova a tampa para acessar as chaves DIP na 

parte frontal do módulo de comunicação CTEU-

EP no coletor do solenoide. 

 Configure os interruptores dip para o último 

octeto do endereço IP. 

 Conecte um PC à porta Ethernet do CTEU, ou 

conecte através de uma chave Ethernet. Defina o 

laptop para o endereço IP 192.168.1.99  

 Abra o software “Festo Field Device Tool”. O 

1 

programa pode ser baixado do site da Festo. 

a c 

b 

Da esquerda para a 

direita. 

1-1 = bit menos 

significativo. 
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 Digitalize (a) a rede e encontre o módulo (b) que deseja modificar. Destaque-o e selecione “Rede” (c) 

 Altere as configurações de IP (d) para 101.1.1.x (da lista especificada na página anterior). 

 Clique em OK (e) 

d 

e 
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Página intencionalmente deixada em branco 



PT-BR 

www.carlisleft.com Manual 77-3152-R2 (2/2022) 

109 

ANEXO 

E/S FIELDBUS 

Existem dois métodos para comunicação com o RF2 por fieldbus.  

• Acesso CIP direto às matrizes de tags fornecidas abaixo. Nenhum gateway é usado. 

• Matriz de entrada RF2 (PLC -> RF2): 

• AuxInArr (SINT 496) 

• Matrizes de saída RF2 (RF2 -> PLC): 

• AuxOutArr1 (SINT 496) 

• AuxOutArr2 (SINT 496) 

• Acesso através do gateway Anybus (se adquirido). 

• Neste método, o protocolo de comunicação é convertido do lado do cliente para Ethernet/IP no lado RF2. 

Os registradores de tags dentro do RF2 são sobrescritos por tags comunicadas através do gateway. 

Carlisle pode fornecer amostra ou código importável para soluções de software Rockwell para ambos os métodos 

acima. 

Tipos de dados que estão na forma de BOOL, integer (INT), double integer (DINT) ou Floating Point (REAL), são 

representados por quantidades variáveis de bytes. O código usado no controlador mestre deve levar isso em 

NOTA 

Os exemplos acima são fornecidos no software Allen Bradley – outro software PLC pode ter métodos diferentes para 

realizar as conversões de tipo de dados 

consideração – por exemplo: 

O código acima copia um valor real em 4 bytes. 

Ponto flutuante (REAL) 

Tipo de dados SINT 

(byte) 

Comprimento de 4 

Matriz SINT (Byte) 

Tipo de dados reais 

Comprimento de 1 

(4 Bytes = 1 Real ) 
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ANEXO 

O código acima copia 4 bytes em um valor real. 

Aperto de mão: O RF2 falhará se detectar que uma conexão foi perdida entre seu controlador mestre e ele mesmo 

após o estabelecimento das comunicações. Ele detecta as comunicações por meio de uma palavra de aperto de mão 

que é incrementada depois que o controlador mestre a ecoa de volta. O controlador mestre em comunicação deve 

definir seu byte de saída #1 igual ao seu byte de entrada #1 continuamente. 

Acesso direto/comunicações CIP 

Se um PLC Allen Bradley Logix for usado ou outro controlador no qual o acesso direto às matrizes de entrada e saída 

RF2 (AuxInArr, AuxOutArr1, AuxOutArr2) for possível, nenhum gateway ou hardware especial será necessário para se 

comunicar com o RF2. Todas as matrizes de comunicação RF2 estão na forma de 496 tipos de dados SINT. 

Configuração de mensagem CIP 

Para tornar o RF2 o mais flexível possível para poder se comunicar com o maior número possível de dispositivos, com 

diferentes configurações de endereço IP etc, todas as comunicações são tratadas pelo controlador mestre, e o RF2 

simplesmente contém as matrizes de tags usadas para a transferência. Exemplos de configurações de mensagens de 

Allen Bradley são fornecidos 

abaixo. Nota: Os exemplos de 

código abaixo seriam colocados no PLC mestre. 
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Outros PLCs ou sistemas podem exigir outros métodos para obter dados nas matrizes de tags do RF2.  

a 
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ANEXO 

Configuração do nó RF2 em um PLC Allen Bradley. 

b 
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Endereço IP: Defina como IP atribuído à porta A2 do PLC Compact Logix RF2s. Consulte “Configurando o Endereço IP 

c 

para Comunicações Fieldbus (Sem Gateway)” no capítulo Instalação para obter mais detalhes. 

Matriz de entrada RF2 (Gravação do PLC mestre) (a) 
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Matriz de saída RF2 1 (Leitura do PLC mestre) (b) 

Matriz de entrada RF2 (SINT 496) 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

0 1 Byte SINT 
Byte de controle do sistema 0 – Veja detalhes 

abaixo 

1 1 Byte  SINT Palavra de aperto de mão 

2 1 Byte SINT 
Byte de controle 0 da estação 1 – Veja detalhes 

abaixo 

3 1 Byte SINT 
Byte de controle 1 da estação 1 – Veja detalhes 

abaixo 

4..5 2 bytes INT 

Seleção de Trabalho da Estação 1 (1–250). Este 

trabalho será carregado quando o bit 

Estroboscópio de Trabalho da Estação for ativado. 

6 1 byte SINT 
Byte de controle 0 da estação 2 – Veja detalhes 

abaixo 

7 1 byte SINT 
Byte de controle 1 da estação 2 – Veja detalhes 

abaixo 

8..9 2 bytes INT 

Seleção de Trabalho da Estação 2 (1–250). Este 

trabalho será carregado quando o bit 

Estroboscópio de Trabalho da Estação for ativado. 

10..13 4 bytes   Reservado 

14 1 byte SINT Acionador de Pistola/Misturador 1  

15..16 2 bytes INT 
Comando de Fluxo da Pistola/Misturador 1 (0–

3500 cc) 

17 1 byte SINT Acionador de Pistola/Misturador 2  

18..19 2 bytes INT 
Comando de Fluxo da Pistola/Misturador 2 (0–

3500 cc) 

20 1 bytes SINT Acionador de Pistola/Misturador 3  

21..22 2 bytes INT 
Comando de Fluxo da Pistola/Misturador 3 (0–

3500 cc) 

23 1 byte SINT Acionador de Pistola/Misturador 4  

24..25 2 bytes INT 
Comando de Fluxo da Pistola/Misturador 4 (0–

3500 cc) 

26..39 14 bytes   Reservado 

40 1 byte SINT 
Solicitar totais – Pistola/Misturador (1–4 = Ver 

Totais para Pistola/Misturador 1–4) 

41 1 byte SINT 
Solicitar totais – Trabalho (0 = Todos os trabalhos, 

1–250 = Trabalho 1–250) 

42 1 byte SINT 

Solicitar totais – Intervalo de tempo (0 = Grande, 1 

= Anual, 2 = Mensal, 3 = Semanal, 4 = Diário, 5 = 

Por hora) 

43..49 7 bytes   Reservado 

ANEXO 
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Matriz de entrada RF2 (SINT 496) 

50 1 byte SINT Solicitar dados de comando da estação (1–2) 

51 1 byte SINT 

Substituir dados de comando da estação (1–2 -- 

Dados de comando ativo da estação selecionada – 

parcela de materiais – substituídos pelos dados 

fornecidos abaixo. 

52 1 byte  SINT 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Componente A – Número da válvula 

53 1 byte  SINT 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Componente B – Número da válvula 

54 1 byte  SINT 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Componente C – Número da válvula 

55..56 2 bytes  INT 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Tempo de vida útil do pote – Minutos x 100 

57..60 4 bytes REAL 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Proporção A 

61..65 4 bytes REAL 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Proporção B 

65..68 4 bytes REAL 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Proporção C 

69 1 byte  SINT 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Selec Seq Purga A (1–16) 

70 1 byte  SINT 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Selec Seq Purgar Todos (1–16) 

71 1 byte  SINT 
Substituir dados – Estação selecionada no Byte 51 

– Selec Seq Carreg (1–16) 

72..80 9 bytes SINT Reservado 

81 1 byte SINT 
Solicitar dados de comando da Pistola/Misturador 

(1–4) 

82 1 byte SINT 

Substituir dados de comando da Pistola/

Misturador (1–4 -- Dados de comando ativo da 

pistola/misturador selecionado – parcela de 

materiais – substituídos pelos dados fornecidos 

abaixo. 

83..84 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Comando de fluxo padrão (0–3500) 

85..86 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/mistura selecionado no 

Byte 82 – Comando de fluxo máximo (0–3500) 

87..88 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Comando de fluxo mínimo (0–3500) 
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Matriz de entrada RF2 (SINT 496) 

89..90 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Tolerância de proporção (0–100%) 

91..92 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Volume de tolerância de proporção 

93..94 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Tolerância de vazão (0–100%) 

95..96 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Tempo de tolerância de vazão 

97..98 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Acionamento em atraso 

99..100 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Acionamento fora de atraso 

101..102 2 bytes INT 
Substituir dados – Pistola/misturador selecionado 

no Byte 82 – Sequência de taxa de vazão alta 

103,122 20 bytes   Reservado 

123 1 bytes SINT Solicitar dados de comando do canal (1–4) 

124 1 byte SINT 

Substituir dados de comando do canal (1–4 -- 

Dados de comando ativo do canal selecionado – 

parcela de materiais – substituídos pelos dados 

fornecidos abaixo. 

125..128 4 bytes DINT 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Calibração do medidor de vazão de pulso (PPL) 

129..130 2 bytes INT 

Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Calibração do medidor de vazão analógico – 

Entrada baixa 

131..132 2 bytes INT 

Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Calibração do medidor de vazão analógico – 

Entrada alta 

133..134 2 bytes INT 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Calibração do medidor de vazão analógico – 

135..136 2 bytes INT 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Calibração do medidor de vazão analógico – 

137..140 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Kp de fluxo 

141..144 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Ki de fluxo 

145..148 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Kd de fluxo 

149..150 2 bytes INT 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Ponto de ajuste de pressão de entrada 

ANEXO 
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151..154 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Kp de pressão de entrada 

155..158 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Ki de pressão de entrada 

159..162 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Kd de pressão de entrada 

163..166 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Zona morta do PID de pressão de entrada 

167..168 2 bytes INT 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Pressão mínima de entrada 

169..170 2 bytes INT 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Pressão máxima de entrada 

171..172 2 bytes INT 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Pressão mínima de controle 

173..174 2 bytes INT 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Pressão de retorno 

175..178 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Banda I 

179..182 4 bytes REAL 
Substituir dados – Canal selecionado no Byte 124 – 

Banda C 

183..219 37 bytes   Reservado 

220 1 byte SINT Bits de entrada do usuário (0..7 = entrada 1–8) 

221 1 byte SINT Bits de entrada do usuário (0..7 = entrada 9–16) 

222 1 byte SINT Bits de entrada do usuário (0..7 = entrada 17–24) 

223 1 byte SINT Bits de entrada do usuário (0..7 = entrada 25–32) 

224..495 272 bytes   Reservado 

Byte de controle do sistema 0 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

0,0 1 bit Bool Redefinição de falha 

0,1 1 bit Bool Peça 

0,2 1 bit Bool Peça 

0,3 1 bit Bool Peça 

0,4 1 bit Bool Peça 

0,5 1 bit Bool Peça 

0,6 1 bit Bool Peça 

0,7 1 bit Bool Peça 
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Byte de controle da estação 0 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

x.0 1 bit Bool Trabalho de estroboscópio 

x.1 1 bit Bool Purga 

x.2 1 bit Bool Peça 

x.3 1 bit Bool Bit exec seq * 

x.4 1 bit Bool Bit Selec Seq 0 * 

x.5 1 bit Bool Bit Selec Seq 1 * 

x.6 1 bit Bool Bit Selec Seq 2 * 

x.7 1 bit Bool Bit Selec Seq 3 * 

*Quando Bit Exec Seq está ativo, a sequência selecionada é a representação binária dos Bits Selec Seq. Um valor de 0 a 

15 chamará a sequência 1 a 16 na lista de sequências. 

Byte de controle da estação 1 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

x.0 1 bit Bool Pulso do modo de execução 

x.1 1 bit Bool Pulso de interrupção 

x.2 1 bit Bool Peça 

x.3 1 bit Bool Peça 

x.4 1 bit Bool Peça 

x.5 1 bit Bool Peça 

x.6 1 bit Bool Peça 

x.7 1 bit Bool Peça 

Palavra de gatilho de Pistola/Misturador 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

x.0 1 bit Bool Acionador 1 

x.1 1 bit Bool Acionador 2 

x.2 1 bit Bool Acionador 3 

x.3 1 bit Bool Acionador 4 

x.4 1 bit Bool Peça 

x.5 1 bit Bool Peça 

x.6 1 bit Bool Peça 

x.7 1 bit Bool Peça 
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Matriz de saída do RF2 1 (SINT 496) 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

0 1 byte SINT Byte de status do sistema 0 – Veja detalhes abaixo 

1 1 byte SINT Palavra de aperto de mão  

2 1 byte SINT 
Byte de status 0 da estação 1 – Veja detalhes 

abaixo 

3 1 byte SINT Reservado 

4..5 2 bytes INT 
Receita ativa da estação 1 (1–250), 0 = Nenhuma 

receita carregada 

6 1 byte SINT 
Byte de status 0 da estação 2 – Veja detalhes 

abaixo 

7 1 byte SINT Reservado 

8..9 2 bytes INT 
Receita ativa da estação 2 (1–250), 0 = Nenhuma 

receita carregada 

10..13 4 bytes   Reservado 

14 1 byte SINT 
Byte de status da Pistola/Misturador n.º 1 – Veja 

detalhes abaixo 

15..18 4 bytes Real Fluxo real A da Pistola/Misturador n.º 1 (cc/min) 

19..22 4 bytes Real Fluxo real B da Pistola/Misturador n.º 1 (cc/min) 

23..26 4 bytes Real Fluxo real C da Pistola/Misturador n.º 1 (cc/min) 

27..30 4 bytes Real Fluxo total real da Pistola/Misturador n.º 1 (cc/min) 

31..34 4 bytes Real 
Proporção real A da Pistola/Misturador n.º 1 

(peças) 

35..38 4 bytes Real 
Proporção real B da Pistola/Misturador n.º 1 

(peças) 

39..42 4 bytes Real Proporção real C da Pistola/Misturador n.º 1 (%) 

43 1 byte SINT 
Byte de status da Pistola/Misturador n.º 2 – Veja 

detalhes abaixo 

44..47 4 bytes Real Fluxo real A da Pistola/Misturador n.º 2 (cc/min) 

48..51 4 bytes Real Fluxo real B da Pistola/Misturador n.º 2 (cc/min) 

52..55 4 bytes Real Fluxo real C da Pistola/Misturador n.º 2 (cc/min) 

56..59 4 bytes Real 
Fluxo total real da Pistola/Misturador n.º 2 (cc/

min) 

60..63 4 bytes Real 
Proporção real A da Pistola/Misturador n.º 2 

(peças) 

64..67 4 bytes Real 
Proporção real B da Pistola/Misturador n.º 2 

(peças) 

68..71 4 bytes Real Proporção real C da Pistola/Misturador n.º 2 (%) 

72 1 byte SINT 
Byte de status da Pistola/Misturador n.º 3 – Veja 

detalhes abaixo 

73..76 4 bytes Real Fluxo real A da Pistola/Misturador n.º 3 (cc/min) 

77..80 4 bytes Real Fluxo real B da Pistola/Misturador n.º 3 (cc/min) 

81..84 4 bytes Real Fluxo real C da Pistola/Misturador n.º 3 (cc/min) 

85..88 4 bytes Real 
Fluxo total real da Pistola/Misturador n.º 3 (cc/

min) 

89..92 4 bytes Real 
Proporção real A da Pistola/Misturador n.º 3 

(peças) 

93..96 4 bytes Real 
Proporção real B da Pistola/Misturador n.º 3 

(peças) 

97..100 4 bytes Real Proporção real C da Pistola/Misturador n.º 3 (%) 

101 1 byte SINT 
Byte de status da Pistola/Misturador n.º 4 – Veja 

detalhes abaixo 

102..105 4 bytes Real Fluxo real A da Pistola/Misturador n.º 4 (cc/min) 

106..109 4 bytes Real Fluxo real B da Pistola/Misturador n.º 4 (cc/min) 

110..113 4 bytes Real Fluxo real C da Pistola/Misturador n.º 4 (cc/min) 
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114..117 4 bytes Real 
Fluxo total real da Pistola/Misturador n.º 4 (cc/

min) 

118..121 4 bytes Real 
Proporção real A da Pistola/Misturador n.º 4 

(peças) 

122..125 4 bytes Real 
Proporção real B da Pistola/Misturador n.º 4 

(peças) 

126..129 4 bytes Real Proporção real C da Pistola/Misturador n.º 4 (%) 

130 1 byte SINT 
Byte de status 0 do canal n.º 1 – Veja detalhes 

abaixo 

131 1 byte SINT Reservado 

132..135 4 bytes Real 
Pressão de entrada real do canal n.º 1 (psi), se 

aplicável 

136..139 4 bytes Real 
Pressão de saída real do canal n.º 1 (psi), se 

aplicável 

140..143 4 bytes Real Fluxo real do canal n.º 1 (cc/min) 

144..147 4 bytes Real Comando de fluxo real do canal n.º 1 (cc/min) 

148..151 4 bytes Real 
Piloto de pressão de entrada real do canal n.º 1 

(psi) 

152..155 4 bytes Real Piloto de fluxo real do canal n.º 1 (psi) 

156..171 16 bytes   Reservado 

172 1 byte SINT 
Byte de status 0 do canal n.º 2 – Veja detalhes 

abaixo 

173 1 byte SINT Reservado 

174..177 4 bytes Real 
Pressão de entrada real do canal n.º 2 (psi), se 

aplicável 

178..181 4 bytes Real 
Pressão de saída real do canal n.º 2 (psi), se 

aplicável 

182..185 4 bytes Real Fluxo real do canal n.º 2 (cc/min) 

186..189 4 bytes Real Comando de fluxo real do canal n.º 2 (cc/min) 

190..193 4 bytes Real 
Piloto de pressão de entrada real do canal n.º 2 

(psi) 

194..197 4 bytes Real Piloto de fluxo real do canal n.º 2 (psi) 

198..213 16 bytes   Reservado 

214 1 byte SINT 
Byte de status 0 do canal n.º 3 – Veja detalhes 

abaixo 

215 1 byte SINT Reservado 

216..219 4 bytes Real 
Pressão de entrada real do canal n.º 3 (psi), se 

aplicável 

220..223 4 bytes Real 
Pressão de saída real do canal n.º 3 (psi), se 

aplicável 

224..227 4 bytes Real Fluxo real do canal n.º 3 (cc/min) 

228..231 4 bytes Real Comando de fluxo real do canal n.º 3 (cc/min) 

232..235 4 bytes Real 
Piloto de pressão de entrada real do canal n.º 3 

(psi) 

236..239 4 bytes Real Piloto de fluxo real do canal n.º 3 (psi) 

240..255 16 bytes   Reservado 

256 1 byte SINT 
Byte de status 0 do canal n.º 4 – Veja detalhes 

abaixo 

257 1 byte SINT Reservado 

258..261 4 bytes Real 
Pressão de entrada real do canal n.º 4 (psi), se 

aplicável 
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262..265 4 bytes Real 
Pressão de saída real do canal n.º 4 (psi), se 

aplicável 

266..269 4 bytes Real Fluxo real do canal n.º 4 (cc/min) 

270..273 4 bytes Real Comando de fluxo real do canal n.º 4 (cc/min) 

274..277 4 bytes Real 
Piloto de pressão de entrada real do canal n.º 4 

(psi) 

278..281 4 bytes Real Piloto de fluxo real do canal n.º 4 (psi) 

282..297 16 bytes   Reservado 

298 1 byte SINT Palavra de alarme 0 – Byte 0 

299 1 byte SINT Palavra de alarme 0 – Byte 1 

300 1 byte SINT Palavra de alarme 0 – Byte 2 

301 1 byte SINT Palavra de alarme 0 – Byte 3 

302 1 byte SINT Palavra de alarme 1 – Byte 0 

303 1 byte SINT Palavra de alarme 1 – Byte 1 

304 1 byte SINT Palavra de alarme 1 – Byte 2 

305 1 byte SINT Palavra de alarme 1 – Byte 3 

306 1 byte SINT Palavra de alarme 2 – Byte 0 

307 1 byte SINT Palavra de alarme 2 – Byte 1 

308 1 byte SINT Palavra de alarme 2 – Byte 2 

309 1 byte SINT Palavra de alarme 2 – Byte 3 

310 1 byte SINT Palavra de alarme 3 – Byte 0 

311 1 byte SINT Palavra de alarme 3 – Byte 1 

312 1 byte SINT Palavra de alarme 3 – Byte 2 

313 1 byte SINT Palavra de alarme 3 – Byte 3 

314 1 byte SINT Palavra de alarme 4 – Byte 0 

315 1 byte SINT Palavra de alarme 4 – Byte 1 

316 1 byte SINT Palavra de alarme 4 – Byte 2 

317 1 byte SINT Palavra de alarme 4 – Byte 3 

318 1 byte SINT Palavra de alarme 5 – Byte 0 

319 1 byte SINT Palavra de alarme 5 – Byte 1 

320 1 byte SINT Palavra de alarme 5 – Byte 2 

321 1 byte SINT Palavra de alarme 5 – Byte 3 

322 1 byte SINT Palavra de alarme 6 – Byte 0 

323 1 byte SINT Palavra de alarme 6 – Byte 1 

324 1 byte SINT Palavra de alarme 6 – Byte 2 

325 1 byte SINT Palavra de alarme 6 – Byte 3 

326 1 byte SINT Palavra de alarme 7 – Byte 0 

327 1 byte SINT Palavra de alarme 7 – Byte 1 

328 1 byte SINT Palavra de alarme 7 – Byte 2 

329 1 byte SINT Palavra de alarme 7 – Byte 3 
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Matriz de saída 2 do RF2 (SINT 496) – Usada apenas para relatar valores de receita ativa 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

0 1 byte SINT 

Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 

[50] – Dados do Comando Ativo – Componente A 

– Número da Válvula 

1 1 byte SINT 

Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 

[50] – Dados do Comando Ativo – Componente B 

– Número da Válvula 

2 1 byte SINT 

Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 

[50] – Dados do Comando Ativo – Componente C 

– Número da Válvula 

3..4 2 bytes INT 

Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 

[50] – Dados do Comando ativo – Tempo de vida 

útil do pote (min x100) 

5..8 4 bytes  Real 
Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 

[50] – Dados do Comando Ativo – Proporção A 

9..12 4 bytes  Real 
Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 

[50] – Dados do Comando Ativo – Proporção B 

13..16 4 bytes  Real 

Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 

[50] – Dados do Comando Ativo – Proporção C 

(%) 

Matriz de saída do RF2 1 (SINT 496) 

330 1 byte SINT Palavra de alarme 8 – Byte 0 

331 1 byte SINT Palavra de alarme 8 – Byte 1 

332 1 byte SINT Palavra de alarme 8 – Byte 2 

333 1 byte SINT Palavra de alarme 8 – Byte 3 

334 1 byte SINT Palavra de alarme 9 – Byte 0 

335 1 byte SINT Palavra de alarme 9 – Byte 1 

336 1 byte SINT Palavra de alarme 9 – Byte 2 

337 1 byte SINT Palavra de alarme 9 – Byte 3 

338..340 3 bytes   Reservado 

341..344 4 bytes Real 
Dados de uso de fluido – Dados selecionados – 

Mat. A 

345..348 4 bytes Real 
Dados de uso de fluido – Dados selecionados – 

Mat. B 

349..352 4 bytes Real 
Dados de uso de fluido – Dados selecionados – 

Mat. C 

353..356 4 bytes Real 
Dados de uso de fluido – Dados selecionados – 

Mat. Total 

357..360 4 bytes Real 
Dados de uso de fluido – Dados selecionados – 

Limpeza 

361..493 133 bytes   Reservado 

494 1 byte SINT 

Identificador de matriz de saída (1 = matriz de 

saída 1, 2 = matriz de saída 2) -- usado apenas com 

Gateway Anybus 
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17 1 byte SINT 
Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 [50] 

– Dados do Comando Ativo – Seq Purga A (1–16) 

18 1 byte SINT 
Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 [50] 

– Dados do Comando Ativo – Seq Purgar Todos (1–

19 1 byte SINT 
Estação selecionada na Matriz de Entrada RF2 [50] 

– Dados do Comando Ativo – Seq Carreg (1–16) 

20..30 11 bytes   Reservado 

31..32 2 bytes INT 

Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Fluxo 

Padrão (0–3500) 

33..34 2 bytes INT 

Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Fluxo 

Máximo 

35..36 2 bytes INT 

Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Fluxo 

Mínimo 

37..38 2 bytes INT 

Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Tolerân-

cia de Proporção  

39..40 2 bytes INT 
Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2[82] – Dados do Comando Ativo – Volume 

41..42 2 bytes INT 

Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Tolerân-

cia da taxa de vazão  

43..44 2 bytes INT 
Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Tempo 

45..46 2 bytes INT 
Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Aciona-

47..48 2 bytes INT 

Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Aciona-

mento Fora de Atraso 

49..50 2 bytes INT 
Pistola/Misturador selecionado na Matriz de Entra-

da RF2 [82] – Dados do Comando Ativo – Sequên-

51..70 20 bytes   Reservado 

71..74 4 bytes  DINT 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Dados do Comando Ativo – PPL de Calibração 

75..76 2 bytes INT 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Calibração do medidor de vazão analógico – Entra-

77..78 2 bytes INT 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Calibração do medidor de vazão analógico – Entra-

79..80 2 bytes INT 

Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Calibração do medidor de vazão analógico – Esca-

la baixa 



PT-BR 

www.carlisleft.com Manual 77-3152-R2 (2/2022) 

124 

ANEXO 

Matriz de saída 2 do RF2 (SINT 496) – Usada apenas para relatar valores de receita ativa 

81..82 2 bytes INT 

Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Calibração do medidor de vazão analógico – 

Escala baixa 

83..86 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Kp de fluxo 

87..90 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Ki de fluxo 

91..94 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Kd de fluxo 

95..96 2 bytes INT 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Ponto de ajuste da pressão de entrada 

97..100 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Kp de pressão de entrada 

101..104 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2[123] – 

Ki de pressão de entrada 

105..108 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2[123] – 

Kd de pressão de entrada 

109..112 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Zona morta do PID de pressão de entrada 

113..114 2 bytes INT 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Pressão mínima de entrada 

115..116 2 bytes INT 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Pressão máxima de entrada 

117..118 2 bytes INT 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Pressão mínima de controle 

119..120 2 bytes INT 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Pressão de retorno 

121..124 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Banda I 

125..128 4 bytes Real 
Canal selecionado na Matriz de Entrada RF2 [123] – 

Banda C 

129..493 365 bytes   Reservado 

494 1 byte SINT 

Identificador de matriz de saída (1 = matriz de 

saída 1, 2 = matriz de saída 2) -- usado apenas com 

gateway Anybus 

495 1 byte SINT Palavra de aperto de mão  
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Byte de status do sistema 0 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

0,0 1 bit Bool Batimento cardíaco de comunicação 

0,1 1 bit Bool Existe uma falha 

0,2 1 bit Bool Peça 

0,3 1 bit Bool Peça 

0,4 1 bit Bool Peça 

0,5 1 bit Bool Peça 

0,6 1 bit Bool Peça 

0,7 1 bit Bool Peça 

Byte de status da estação 0 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

0,0 1 bit Bool Modo de execução 

0,1 1 bit Bool Peça 

0,2 1 bit Bool Sequência de fluidos ativa 

0,3 1 bit Bool Habilitar HV 

0,4 1 bit Bool Peça 

0,5 1 bit Bool Peça 

0,6 1 bit Bool Peça 

0,7 1 bit Bool Peça 

Byte de status da pistola/mixer 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

0,0 1 bit Bool Acionador 1 

0,1 1 bit Bool Acionador 2 

0,2 1 bit Bool Acionador 3 

0,3 1 bit Bool Acionador 4 

0,4 1 bit Bool Peça 

0,5 1 bit Bool Vida útil do pote expirada 

0,6 1 bit Bool Aviso  

0,7 1 bit Bool Desligamento do pulverizador 

Byte de status do canal 0 

Endereço Comprimento Tipo de dados Descrição 

0,0 1 bit Bool Fluxo iniciado 

0,1 1 bit Bool Calibração ativa 

0,2 1 bit Bool Substituição manual ativa 

0,3 1 bit Bool Peça 

0,4 1 bit Bool Peça 

0,5 1 bit Bool Peça 

0,6 1 bit Bool Peça 

0,7 1 bit Bool Peça 
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ANEXO 

Matriz de saída RF2 2 (Leitura do PLC mestre) (c) 

Pesquisa de mensagens: Recomenda-se pesquisar as mensagens em um intervalo periódico. No código de exemplo, as 

entradas e saídas RF2 são deslocadas em 20 milissegundos. Nota – nem sempre é necessário receber ambas as 

matrizes de saída RF2 – a segunda matrizé usada somente se os dados da receita ativa estiverem sendo comunicados, 

o que não é necessário para executar o RF2. 

As matrizes de comunicações RF2 representam os seguintes dados 

Comunicações via gateway Anybus 

Se adquirido, o RF2 pode vir equipado com um gateway Anybus que utiliza Ethernet/IP na rede RF2 e um protocolo 

de escolha do cliente em sua rede secundária. Esse gateway se conecta implicitamente a ambas as redes e transfere 

496 bytes de dados de entrada e 496 bytes de dados de saída entre as redes. Ao usar o gateway, as matrizes listadas 

na seção acima são mapeadas nos endereços de tag Anybus. A única diferença é que, como o RF2 utiliza duas 

matrizes de 496 bytes para emitir dados de status, ele deve informar no byte 494 da matriz de saída qual das duas 
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RESUMO DA MUDANÇA MANUAL 

12/10/2021  1º minuta 

2/4/2022 Maior clareza nas especificações, descrições de etiquetas externas, instruções de ancoragem,  

  instruções de aterramento atualizadas (páginas 4, 20, 25) 

 

  Página 9 Cabeçalho 
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Página intencionalmente deixada em branco 
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POLÍTICA DE GARANTIA 

Este produto é coberto pela garantia de materiais e mão de obra limitados da Carlisle Fluid 

Technologies. O uso de quaisquer peças ou acessórios, de uma fonte diferente da Carlisle Fluid  

Technologies, anulará todas as garantias. O não cumprimento razoável de qualquer orientação de manutenção 

fornecida pode invalidar qualquer garantia. 

Para obter informações específicas sobre garantia, entre em contato com a Carlisle Fluid Technologies. 

Para obter assistência técnica ou localizar um distribuidor autorizado, entre em contato com uma de nossas lojas 

internacionais e locais de atendimento ao cliente. 

Região Industrial/Automotivo Reacabamento automotivo 

Américas 

Europa, ÁfricaOriente Médio, 

Índia 

China  

Japão  

Austrália  

Para obter as informações mais recentes a respeito de nossos produtos, visite www.carlisleft.com 

A Carlisle Fluid Technologies é líder global em tecnologias inovadoras de acabamento. 

A Carlisle Fluid Technologies reserva-se o direito de modificar as especificações do equipamento sem aviso prévio. 

 

BGK™, Binks®, DeVilbiss®, Hosco®, MS® e Ransburg®  

são todas marcas registradas da Carlisle Fluid Technologies, Inc. 

 

©2021 Carlisle Fluid Technologies, Inc. 

All rights reserved. 


