
2.4 - Mapa de configuração

Dentro dos parâmetros por mais de 5 segundos sem apertar nenhuma tecla,
o display retorna para a indicação normal.

3 - CONFIGURAÇÃO DAS FUNÇÕES TEMPORIZADOR HWE

3.1 - Configuração básica do instrumento

Cód.
Função da Cond.

Cont. Entrada 1 Saída RL1tecla “R” de RESET

0  Habilitado reset alimentação up Borda de subida Relé direto

1  Habilitado reset alimentação up Borda de subida Relé reverso

2  Habilitado reset alimentação up Borda de descida Relé direto

3  Habilitado reset alimentação up Borda de descida Relé reverso

4  Habilitado reset alimentação down Borda de subida Relé direto

5  Habilitado reset alimentação down Borda de subida Relé reverso

6  Habilitado reset alimentação down Borda de descida Relé direto

7  Habilitado reset alimentação down Borda de descida Relé reverso

8  Habilitado memória up Borda de subida Relé direto

9  Habilitado memória up Borda de subida Relé reverso

10  Habilitado memória up Borda de descida Relé direto

11  Habilitado memória up Borda de descida Relé reverso

12  Habilitado memória down Borda de subida Relé direto

13  Habilitado memória down Borda de subida Relé reverso

14  Habilitado memória down Borda de descida Relé direto

15  Habilitado memória down Borda de descida Relé reverso

16  Desabilitado reset alimentação up Borda de subida Relé direto

17  Desabilitado reset alimentação up Borda de subida Relé reverso

18  Desabilitado reset alimentação up Borda de descida Relé direto

19  Desabilitado reset alimentação up Borda de descida Relé reverso

20  Desabilitado reset alimentação down Borda de subida Relé direto

21  Desabilitado reset alimentação down Borda de subida Relé reverso

22  Desabilitado reset alimentação down Borda de descida Relé direto

23  Desabilitado reset alimentação down Borda de descida Relé reverso

24  Desabilitado memória up Borda de subida Relé direto

25  Desabilitado memória up Borda de subida Relé reverso

26  Desabilitado memória up Borda de descida Relé direto

27  Desabilitado memória up Borda de descida Relé reverso

28  Desabilitado memória down Borda de subida Relé direto

29  Desabilitado memória down Borda de subida Relé reverso

30  Desabilitado memória down Borda de descida Relé direto

31  Desabilitado memória down Borda de descida Relé reverso

32  Habilitado início alimentação up fechado inibe Relé direto

33  Habilitado início alimentação up fechado inibe Relé reverso

34  Habilitado início alimentação up fechado inibe Relé direto

35  Habilitado início alimentação up fechado inibe Relé reverso

36  Habilitado início alimentação down fechado inibe Relé direto

37  Habilitado início alimentação down fechado inibe Relé reverso

38  Habilitado início alimentação down fechado inibe Relé direto

39  Habilitado início alimentação down fechado inibe Relé reverso

40  Habilitado memória up fechado inibe Relé direto

41  Habilitado memória up fechado inibe Relé reverso

42  Habilitado memória up fechado inibe Relé direto

43  Habilitado memória up fechado inibe Relé reverso

44  Habilitado memória down fechado inibe Relé direto

45  Habilitado memória down fechado inibe Relé reverso

46  Habilitado memória down fechado inibe Relé direto

47  Habilitado memória down fechado inibe Relé reverso

48  Desabilitado início alimentação up fechado inibe Relé direto

49  Desabilitado início alimentação up fechado inibe Relé reverso

50  Desabilitado início alimentação up fechado inibe Relé direto

51  Desabilitado início alimentação up fechado inibe Relé reverso

52  Desabilitado início alimentação down fechado inibe Relé direto

53  Desabilitado início alimentação down fechado inibe Relé reverso

54  Desabilitado início alimentação down fechado inibe Relé direto

55  Desabilitado início alimentação down fechado inibe Relé reverso

Recomendamos que as instruções deste manual sejam lidas
atentamente antes da instalação do instrumento, possibilitando sua
adequada configuração e a perfeita utilização de suas funções.

1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

– Alimentação: 24, 110, 220 Vca ou 24 Vcc
– Temporização função E ou G
– Reset na alimentação ou com memória permanente tipo E2PROM

(programável pelo usuário)
– Display de alto brilho, com 3 dígitos (altura 10 mm)
– Frontal em policarbonato
– Terminais de ligação tipo “faston”
– Tecnologia microprocessada
– Tempo programável de 0 a 999 (segundos/minutos)
– Tecla frontal para reset/start
– Caixa ABS-V0 padrão DIN 48 x 48 mm cor preta

2 - FUNCIONAMENTO DO INSTRUMENTO

2.1 - Modo de temporização:

O instrumento HWE permite várias configurações de temporização:
função da tecla , condição do reset, sentido de contagem, função da
entrada 1, lógica da saída à relé, escala e pré-determinação do tempo.

A entrada 1 pode ser utilizada para inibição ou início da temporização
e pode ser configurada para ser sensível à borda de subida
(fechamento do contato) ou borda de descida (abertura do contato).

O início da temporização poderá ser feito pela entrada 1, tecla  ou
na alimentação do instrumento, dependendo da configuração.

O instrumento vem com 4 escalas incorporadas: 0,1s, 1s, 0,1min e
1min. Para alterar a escala, pressionar a tecla  até aparecer a
indicação “btP” no display; e pressionar as teclas  ou  para
selecionar a escala.

A tabela abaixo mostra a simbologia das escalas:

01" ⇒ 0,1s 1.” ⇒ 1s

01' ⇒ 0,1min 1.’ ⇒ 1min

Para alterar o Set Point, pressionar a tecla  até aparecer “tEN” no
display e utilizar as teclas  ou  para alterar o valor.

2.2 - Indicação dos LEDs sinalizadores:

• R1 aceso = relé energizado
• T1 piscando = temporizador contando
• T1 aceso = temporizador inibido
• T1 apagado = temporizador inativo

2.3 - Modo de configuração do temporizador HWE:

Para acessar o modo de configuração:

a) Fechar com o jumper MKBL o pino interno posicionado na placa
do display do instrumento.

b) Pressionar a tecla  até o display indicar o mnemônico “COd”.
c) Entrar com o valor 77 (código de acesso).
d) Pressionar a tecla . Neste momento irá indicar a mensagem

“tIP”.
e) Programe o número da função desejada com as teclas  ou .
f) Pressionar a tecla  até retornar as condições normais de

operação.
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4 - GRÁFICO DE AÇÃO DO RELÉ

relé
ação direta
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5 - APLICAÇÕES

– Máquinas para calçados – Máquinas para embalagens
– Prensas para borracha e baquelite – Fornos e estufas
– Vulcanizadoras – Dosadoras
– Máquinas e equipamentos para – Sistemas de automação

indústria alimentícia em geral

6 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

Seu conjunto eletrônico é montado em caixa de material plástico V0
de alto impacto e elevada rigidez elétrica. Indicado para montagem
em painéis elétricos.

7 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação
Vca 24; 110; 220

Vcc 24

Tolerância % -15 a +10

Frequência Hz 48 a 63

Consumo aproximado VA 2,6

Precisão % 0,5

Isolação entre terminais e caixa MΩ / V 50 / 500

Temperatura ambiente armazenamento /°C °C -20 a +70

Temperatura ambiente operação /°C °C 0 a 50

Umidade relativa do ar % 35 a 85 (não condensada)

Display tipo 3 dígitos, LED alto brilho 10 mm

Programação teclas frontais e jumper interno

Reset manual programável

Entrada 1 - disparo contato seco borda de disparo ou inibição de temporização

Mínima corrente no pulso mA 10

Mínimo tempo de pulso (aproximadamente) ms 20

Tempo de comutação dos contatos ms 10

Memorização (EEPROM) anos 10

Relé de saída 1 SPDT 5A @ 250Vca - cos ϕ = 1

Material da caixa ABS V0 (autoextinguível) preto

8 - DIMENSÕES (mm)
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9 - ESQUEMA ELÉTRICO
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10 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
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