
 

BT 113                               
Transmissor / Controlador digital de temperatura com uma saída e uma sonda 
 Configurável para refrigeração com ou sem degelo por parada do compressor ou para aquecimento 
 Registro de temperatura máxima e mínima, possibilidade de ligar e desligar pelo frontal e de bloquear o teclado. 
 
1. Descrição Geral 
O BT113 foi projetado para refrigeração com ou sem degelo por parada do 
compressor ou ainda para aplicações de aquecimento. Ele tem uma entrada 
de medição de temperatura para sonda tipo NTC. A temperatura da sonda é 
apresentada no display de três dígitos LED.  Possui proteção por senha e 
travamento do teclado. Muito simples de configurar, possui registro de 
temperatura máxima e mínima além da opção de desligamento do regulador 
pelo teclado.  

 
2. Principais Aplicações 
Câmaras, expositores, ilhas, balcões ou monoblocos frigoríficos para 
produtos resfriados e choppeiras. Salas de preparo e ambientes 
climatizados. Estufas, expositores de alta temperatura, chocadeiras. 

 
3. Instalação 
3.1. Dimensões e Fixação 
Montagem em painel com rasgo de 71mm x 29mm, com presilhas de 
pressão laterais (fornecidas pelo fabricante). 
 
3.2. Ligação Elétrica 

 
 

3.3. Advertências para instalação 
A espessura do painel não deve ser superior a 8,0mm. 
Condições de trabalho (temperatura de trabalho, umidade, etc.) devem estar 
entre os limites dos dados técnicos. 
Não instalar o controlador próximo a fontes de calor (resistências, dutos de 
ar quente etc.), de aparelhos envolvendo magnetismo (grandes bobinas 
etc.), de lugares sujeitos a luz solar direta, chuva, umidade, poeira 
excessiva, vibrações mecânicas ou batidas. 
Em conformidade com as normas de segurança, a proteção contra eventuais 
contatos com a parte elétrica deve ser assegurada com uma correta 
instalação do instrumento; todas as partes que asseguram a proteção devem 
ser instaladas, você não poderá removê-las se não estiver usando uma 
ferramenta. A instalação deve seguir a norma NBR5410 ou substituta. 

 
4. Especificações Técnicas 
Alimentação: Modelo BT113N220 = 220Vca (± 10%), 50/60 HZ, 3,6 VA.  
                        Modelo BT113N110 = 127Vac (± 10%), 50/60 HZ, 3,6 VA. 
Ambiente de trabalho: 0 a 60°C, umidade de 10 a 90% sem condensação. 
Ambiente de armazenamento: -20 a 70°C 
Caixa: Plástico preto auto-extinguível.  
Dimensões: 77 x 34,5 x 58 mm. 
Grau de proteção do frontal: IP64. 
Conexões: Bornes de 5 mm para cabos de até 2,5 mm. 
Entradas de medição: uma para sonda de temperatura ambiente NTC. 
Escala de medição: -50 a 105°C. 
Resolução: Configurável entre  -0,1°C ou 1°C 
Visor/Display: Vermelho (padrão), 3 dígitos com sinal, LEDs para indicação 
dos estados da saída e dígito decimal reduzido. 
Saídas: um relê de 16(8)A@250VACcosϕ=1 para cargas resistivas ou 
motores de até 1 (um) HP. 
Precisão: menor que 1% no fundo de escala. 

 
5. Configuração dos parâmetros 
5.1. Ajustar o set-point: O set-point é a temperatura em que o regulador 
desliga a saída do compressor. Para ajusta-la, enquanto o display exibe a 
temperatura, pressione a tecla SET até o display exibir  e mostra o seu 
valor. O ponto luminoso acima da inscrição SET no frontal irá acender indicando 
que está sendo apresentado um parâmetro de configuração. Pressione as 
teclas  e  para ajustar o valor desejado e pressione a tecla SET 
novamente para gravar o novo valor.  
 
5.2. Alterar os parâmetros de configuração: Pressione as teclas  e  
simultaneamente por 3 segundos até o display exibir . O ponto luminoso 
acima da inscrição SET no frontal irá acender indicando que está sendo 
apresentado um parâmetro de configuração. Pressione a tecla SET para 
visualizar o valor. Use as teclas  e  para ajustar o valor da senha e 
pressione a tecla SET para voltar a . Use as teclas  e  para 
selecionar o parâmetro desejado. Pressione a tecla SET para apresentar o valor 
e use as teclas  e  para ajustar o valor desejado. 
Pressione a tecla SET para gravar e voltar. Repita o procedimento para todos 
os parâmetros os quais deseja alterar. Para sair pressione a tecla SET até o 
display apresentar  e voltar a mostrar a temperatura lida. Também é 
possível acessar os parâmetros sem a possibilidade de altera-los, para isso 
basta não inserir a senha e navegar com as teclas  e . Quanto for tentar 
alguma alteração o controlador não possibilitará o ajuste. 
 
5.3. Lista de parâmetros 
 Parâmetros de configuração Min Max Un Std 

 Senha para modificação dos parâmetros de configuração: 
123 (cento e vinte e três)  0 999 - 123 

 Calibração da sonda de temperatura ambiente (Offset), 
para ajuste de eventuais desvios de indicação. -5.0 5.0 - 0.0 

 Menor valor de ajuste do set-point para o usuário -50.0 SEt ºC -50 

 Maior valor de ajuste do set-point para o usuário SEt 105 ºC 75 

 
Diferencial de controle em relação ao set-point é a 
temperatura que somada ao SEt liga a saída do 
compressor (SEt + F05 = temperatura de Liga)               
(SEt = temperatura de Desliga) 

0.1 20.0 ºC 1.0 

 Retardo para religar a saída de controle do compressor 0 999 seg 20 

 Intervalo entre os degelos automáticos (tempo de 
refrigeração) 1 999 min 240 

 
Tempo de duração máxima do degelo ou configurar o 
regulador para aquecimento F08 = HOt                        
(sequencia: HOt, 0, 1,2, 3, 4,...997, 998, .999) 

HOt 999 min 30 

 Realiza um degelo logo após a energização do 
controlador? 0 = não / 1 = sim  0 1 - 0 

 
Temperatura travada durante o degelo? 0 = não / 1 = sim 
(o display é destravado após o degelo quando a 
temperatura atingir novamente o valor travado ou depois 
de decorridos quinze mininutos de refrigeração). 

0 1 - 0 

 Retardo para ligar o compressor logo após energização 0 240 min 0 

 Atraso de ativação após o ciclo inicial 0 240 min 0 

 Estado do compressor em caso de sonda danificada.  
0 = sempre desligado / 1 = sempre ligado 0 1 - 0 

 
Velocidade de leitura do sensor de temperatura;                
0 = variação de temperatura rápida (instantânea) e 9 
variação de temperatura lenta. 

0 9 - 0 

 
Tempo que a tecla  (seta para baixo) precisa ser 
pressionada para bloquear o teclado (nO = nunca será 
bloqueado  15 a 60 segundos) 

nO 60 seg 14 

 

Habilita função Liga / Desliga do regulador pressionando a 
tecla  (seta para cima) por 10 segundos. 
0 = Função desabilitada (nunca desliga pelo teclado) 
1 = Função Liga / Desliga habilitada, mas somente ativa 
quando o teclado estiver desbloqueado 
2  Função Liga / Desliga habilitada, sempre ativa com 
teclado bloqueado ou desbloqueado. 

0 2 - 0 

 
ATENÇÃO: APÓS PARAMETRIZAÇÃO COMPLETA, O CONTROLADOR DEVE SER 
DESLIGADO E LIGADO NOVAMENTE PARA GARANTIR A OPERAÇÃO CORRETA.  
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6. Recursos acessíveis pelo teclado 
6.1. Acionar ou desacionar o degelo manualmente: Para acionar um 
degelo manual, pressione a tecla  por 3 segundos até o ponto luminoso 
na parte superior do display localizado abaixo do ícone  acender e o 
display mostras .  Para terminar um degelo em andamento pressione 

 por 3 segundos até o ponto luminoso apagar e o display mostrar .  
 
6.2. Registro das temperaturas máxima e mínima: Pressione a tecla 
rapidamente e o display mostrará a temperatura máxima e em seguida a 
temperatura mínima desde a energização do controlador ou desde a última 
reinicialização dos registros pelo operador. Para reinicializar os registros 
pressione novamente a tecla enquanto o display estiver apresentando os 
registros de máxima e mínima temperatura. O display apresentará  para 
confirmar que os registros forem reinicializados. 
 
6.3. Visualizar o estado atual do regulador: Pressione rapidamente a tecla 

 e o display irá exibir o estado do regulador: Contando atraso na 
energização (parâmetro )  e em seguida o tempo restante para o 
final do processo em curso, Contando o tempo de intervalo entre degelos 
(parâmetro )  e em seguida o tempo restante para o final do 
processo em curso ou contando o tempo de duração do degelo (parâmetro 
)  e em seguida o tempo restante para o final do processo em 
curso. 
 
6.4. Escolher a unidade de medida da temperatura (⁰C/⁰F): repita o 
procedimento 5.2 usando a senha de acesso 231 (duzentos e trinta e um) no 
parâmetro . Pressione a tecla  para selecionar o parâmetro  
pressione a tecla SET para visualizar o seu valor. Pressione as teclas  
ou  para selecionar a unidade desejada ⁰C ou ⁰F, pressione a tecla SET 
para alterar a unidade de media e voltar para a lista de parâmetros de 
configuração. 
 
6.5. Desbloquear o teclado: Retire a alimentação do controlador e o 
realimente novamente mantendo a tecla pressionada desde antes da 
energização até o display apresentar a mensagem . Solte a tecla e o 
display apresentará a mensagem  para confirmar o desbloqueio. 
 
7. Sinalizações 

 
Aceso: Compressor Ligado 
Apagado: Compressor Desligado  
Piscando: Respeitado atraso para ativação do compressor 

 
Aceso: Degelo ligado 
Apagado: Degelo desligado 
Piscando: Atraso degelo na energização 

 Teclado bloqueado (ver item 6.5) 
 
8. Alarmes 
 Sonda de temperatura ambiente ausente ou danificada 

 
9. Suporte e Garantia 
Para suporte e treinamento ligue para (11) 3022-9160 de segunda a quinta 
das 8h às 18h ou sexta das 8h às 17h. Os produtos possuem garantia de um 
ano exclusivamente contra defeitos de fabricação. Procedimentos e dúvidas 
no site www.brasiterm.com.br. 
 
10. Posicionamento e fixação da sonda 
10.1. Sonda do ambiente: deve ser posicionada sempre com o bulbo 
voltado para cima e no ponto mais quente do ambiente a ser controlado, de 
modo a garantir que todo o espaço esteja no máximo àquela temperatura, 
este local normalmente é onde o ar retorna para o evaporador (forçador de 
ar). 
 
10.2. Fixação das sondas: As sondas devem ser fixadas sempre com o 
bulbo voltado para cima e de forma a não danificar nem o bulbo e nem o 
cabo. Recomendamos o uso de abraçadeiras de nylon Insulok marca 
Hellermann Tyton (-40 ºC a +85 ºC) presas na carenagem ou cabeceira do 
evaporador. O cabo deve ser posicionado de forma a não ter contato com os 
ventiladores e nem com superfícies muito quentes como resistências e 
similares. 
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