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Smart-R (Instalações Frigoríficas) 

 
O sistema SMART foi projetado para controlar instalações frigoríficas com casas de máquinas e linhas de refrigeração de forma inteligente. Os 
hardwares podem ser programados para trabalhar como racks de compressores e/ou linhas de balcões, ilhas , expositores, câmaras frigoríficas 
e salas de preparo. Para realizar esse procedimento é necessário apenas um cabo USB/USB o arquivo do aplicativo e o software gratuito de 
upload disponível no site www.everycontrol.com.br. 
 

Imagem 

  
 

 
Modelo kilo3 plus micro3 plus vGraph expansão micro CAN 

Código EPK3DXP EPU3BXP EPV3L2C4 CPUES0C2V 

Acessórios 
Controle 

CJAV18 (bornes) 
CJAV20 (bornes) 

ECTSFR072 
(transformador) 

CJAV18 (bornes) 
CJAV19 (chicote) 

ECTSFR012 (transformador) 

ECTSFB011 (transformador) 
CPVP01 (moldura preta p/ 

IHM) 

CJAV09 (bornes) 
0065300060(chicote16P) 

EC TSF B001 (transformador) 

Acionamentos 9 Relês (DO) 9 Relês (DO) - 6 Relês (DO) 

Sondas 9 Sondas (AI) 9 Sondas (AI) - 4 Sondas (AI) 

Entradas 9 Entradas (DI) 9 Entradas (DI) - 5 Entradas (DI) 

Saídas tensão 6 Inversores (AO) 6 Inversores (AO) - 2 Inversores (AO) 

Periféricos 
para 

Racks de 
compressores 

Transdutor de pressão de alta (descarga) - EVPT5130 (0 a 435 psi) ou EC PRS 25 (-14,5 a 326,5 psi só halogêneos) 
Transdutor de pressão de baixa (sucção) - EVPT5108 (7,25 a 116 psi) ou EC PRS 7 (-14,5 a 101,5 psi só halogêneos) 

Sonda de temperatura para sucção - EC SND 550B ou EC SND 5110 
Sonda de temperatura para descarga de compressores - EC SND 550H 

Sonda de temperatura para óleo, linha de liquido e ar externo – EC SND 5110 

Periféricos  
Linhas de 

refrigeração 

Sonda de temperatura para ambiente refrigerado (controle - retorno) – EC SND 501F 
Sonda de temperatura para final de degelo no evaporador (evaporador) – EC SND 5110 

 
 
1. IMPORTANTE 
1.1 – Importante 
Leia atentamente as instruções antes de instalar e usar seguindo todas as informações adicionais para a instalação e ligações elétricas; 
conserve este manual juntamente com o controlador para que possa consultar no futuro. 
 
2. DIMENSÕES E INSTALAÇÃO 
2.1 – Dimensões 
 

                                  
 



 Página 2 de 22 

manual_smart-R_v2.20.0.docx               Every Control Solutions Ltda. - Rua Marino Félix, 256 – São Paulo – SP - Tel: (11) 3858-8732 - www.everycontrol.com.br 

 
 

 
2.2 – Instalação 
Montagem em painel (vGraph) trilho DIN (cpro3 micro, cpro3 microplus e expansão); dimensões em milímetros (polegadas).    
 

                                             
                                              

2.3 – Advertências para instalação 
Condições de trabalho (temperatura de trabalho, umidade, etc.) bastam 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 lugar sujeito 
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. 
 
3. LIGAÇÃO ELÉTRICA 
3.1 – Ligações elétricas 
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3.2 – Alimentação / energização  
cpro3 micro/kilo/ kilo plus e expansão micro3plus = alimentação 24V bornes V≈ e V≈. (usar um transformador para cada controlador) 
expansão microCAN = alimentação 12V cabos 1 (um) e 9 (nove) do conector 4 (chicote de 16 cabos) (um transformador para cada expansão) 
vGraph e vColour = alimentação 24V bornes 4 e 5 do conector 2 (um transformador para cada IHM) 
 
3.3 - Entradas analógicas AI (transdutores de pressão e sondas de temperatura): 
3.3.1 – Endereços das entradas analógicas nos hardwares: 
cpro3 kilo plus (EPK3DXP) / cpro3 micro plus (EPU3BXP) Endereço 
(transdutor de pressão 4 a 20 mA) AI1 +12V  (conector 18polos cabos 1 e 2) 
(temperatura)  AI1 + GND (conector 18polos cabos 1 e 6) 

#1 

(transdutor de pressão 4 a 20 mA) AI2 +12V  (conector 18polos cabos 3 e 2) 
(temperatura) AI2 + GND (conector 18polos cabos 3 e 6) 

#2 

(transdutor de pressão 4 a 20 mA) AI3 +12V  (conector 18polos cabos 5 e 2) 
(temperatura) AI3 + GND (conector 18polos cabos 5 e 6) 

#3 

(temperatura) AI4 + GND (conector 18polos cabos 7 e 6) #4 
(temperatura) AI5 + GND (conector 18polos cabos 9 e 6) #5 
(temperatura) AI6 + GND (conector 18polos cabos 11 e 6) #6 
(temperatura) AI7 + GND (conector 12polos cabos 11 e 12) #7 
(temperatura) AI8 + GND (conector 12polos cabos 10 e 12) #8 
(temperatura) AI9 + GND (conector 12polos cabos 9 e 12)  #9 
Expansão 1: (CPUES0C2V) Endereço 
(temperatura) AI1 + GND (conector 16polos cabos 8 e 4)  #10 
(temperatura) AI2 + GND (conector 16polos cabos 7 e 4) #11 
(temperatura) AI3 + GND (conector 16polos cabos 6 e 4) #12 
(temperatura) AI4 + GND (conector 16polos cabos 5 e 4) #13 
Expansão 2: (CPUES0C2V) Endereço 
(temperatura) AI1 + GND (conector 16polos cabos 8 e 4)  #14 
(temperatura) AI2 + GND (conector 16polos cabos 7 e 4) #15 
(temperatura) AI3 + GND (conector 16polos cabos 6 e 4) #16 
(temperatura) AI4 + GND (conector 16polos cabos 5 e 4) #17 
Expansão 3: (CPUES0C2V) Endereço 
(temperatura) AI1 + GND (conector 16polos cabos 8 e 4)  #18 
(temperatura) AI2 + GND (conector 16polos cabos 7 e 4) #19 
(temperatura) AI3 + GND (conector 16polos cabos 6 e 4) #20 
(temperatura) AI4 + GND (conector 16polos cabos 5 e 4) #21 
Expansão 4: (CPUES0C2V) Endereço 
(temperatura) AI1 + GND (conector 16polos cabos 8 e 4)  #22 
(temperatura) AI2 + GND (conector 16polos cabos 7 e 4) #23 
(temperatura) AI3 + GND (conector 16polos cabos 6 e 4) #24 
(temperatura) AI4 + GND (conector 16polos cabos 5 e 4) #25 
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3.3.2 – Funções das entradas analógicas AI (transdutores de pressão e sondas de temperatura): 
O endereçamento automático configurará as entradas na ordem abaixo, se uma das funções não for habilitada, o endereço será ocupado pela 
próxima função seguindo a sequência. Nos endereçamento manual você escolhe a posição no hardware para cada função manualmente. 
Função da entrada analógica AI Sondas e Transdutores 
1) Transdutor de pressão sucção resfriados / cabo marrom transdutor no cabo 2 ou +12V EVPT5108 / EVPT5130 / EC PRS 07 / EC PRS 25 
2) Transdutor de pressão sucção congelados /cabo marrom transdutor no cabo 2 ou +12V  EVPT5108 / EVPT5130 / EC PRS 07 / EC PRS 25 
3) Transdutor de pressão da descarga / cabo marrom do transdutor no cabo 2 ou +12V  EVPT5130 / EC PRS 25 
4) Sonda de temperatura da sucção de resfriados  ECSND550B / ECSND5110 
5) Sonda de temperatura da sucção de congelados ECSND550B / ECSND5110 
6) Sonda de temperatura de descarga  ECSND550H 
7) Sonda de temperatura de óleo  ECSND5110 
8) Sonda de temperatura da linha de líquido ECSND5110 
9) Sonda de temperatura do ar externo na entrada do condensador ECSND5110 
10) Sonda de temperatura ambiente  B1 ECSNF501F 
11) Sonda de temperatura do evaporador  B1 ECSND5110 
12) Sonda de temperatura ambiente  B2 ECSNF501F 
13) Sonda de temperatura do evaporador  B2 ECSND5110 
14) Sonda de temperatura ambiente  B3 ECSNF501F 
15) Sonda de temperatura do evaporador  B3 ECSND5110 
16) Sonda de temperatura ambiente  B4 ECSNF501F 
17) Sonda de temperatura do evaporador  B4 ECSND5110 
18) Sonda de temperatura ambiente  B5 ECSNF501F 
19) Sonda de temperatura do evaporador  B5 ECSND5110 
20) Sonda de temperatura ambiente  B6 ECSNF501F 
21) Sonda de temperatura do evaporador  B6 ECSND5110 
22) Sonda de temperatura ambiente  B7 ECSNF501F 
23) Sonda de temperatura do evaporador  B7 ECSND5110 
24) Sonda de temperatura ambiente  B8 ECSNF501F 
25) Sonda de temperatura do evaporador  B8 ECSND5110 
26) Sonda de temperatura ambiente  B9 ECSNF501F 
27) Sonda de temperatura do evaporador  B9 ECSND5110 
28) Sonda de temperatura ambiente 0 B10 ECSNF501F 
29) Sonda de temperatura do evaporador 0 B10 ECSND5110 
  
3.4 - Saídas digitais (relês de acionamento dos compressores, ventiladores, válvulas e resistências)  
3.4.1 - Endereços das saídas digitais nos hardwares: 
cpro3 kilo plus (EPK3DXP)  
cpro3 micro plus (EPU3BXP) 

Endereço Expansão 1 (CPUES0C2V) Endereço Expansão 3 (CPUES0C2V) Endereço 

CO1/2 + NO1    (7bornes)  #1 K7   (bornes NO1/CO1)  #10 K7   (bornes NO1/CO1)  #22 
CO1/2 + NO2    (7bornes)  #2 K8   (bornes NO2/CO2)  #11 K8   (bornes NO2/CO2)  #23 
CO3/4/5 + NO3 (7bornes)  #3 K9   (bornes NO3/CO3)  #12 K9   (bornes NO3/CO3)  #24 
CO3/4/5 + NO4 (7bornes)  #4 K10 (bornes NO4/CO4/5) #13 K10 (bornes NO4/CO4/5) #25 
CO3/4/5 + NO5 (7bornes)  #5 K11 (bornes NO5/CO4/5) #14 K11 (bornes NO5/CO4/5) #26 
CO6/7 + NO6    (3bornes)  #6 K12 (bornes NO6/CO6)  #15 K12 (bornes NO6/CO6)  #27 
CO6/7 + NO7    (3bornes)  #7 Expansão 2 (CPUES0C2V) Endereço Expansão 4 (CPUES0C2V) Endereço 
CO8 + NO8       (3bornes)  #8 K7   (bornes NO1/CO1)  #16 K7   (bornes NO1/CO1)  #28 
CO9 + NO9       (3bornes)  #9 K8   (bornes NO2/CO2)  #17 K8   (bornes NO2/CO2)  #29 
  K9   (bornes NO3/CO3)  #18 K9   (bornes NO3/CO3)  #30 
  K10 (bornes NO4/CO4/5) #19 K10 (bornes NO4/CO4/5) #31 
  K11 (bornes NO5/CO4/5) #20 K11 (bornes NO5/CO4/5) #32 
  K12 (bornes NO6/CO6) #21 K12 (bornes NO6/CO6) #33 
 
3.4.2 – Funções das Saídas Digitais (relês de acionamento dos compressores, ventiladores, válvulas e resistências) 
O endereçamento automático configurará as saídas na ordem abaixo, se uma das funções não for habilitada, o endereço será ocupado pela 
próxima função seguindo a sequência. Nos endereçamento manual você escolhe a posição no hardware para cada função manualmente. 
Função das Saídas Digitais (Relês) 

1) Acionamento do Compressor de resfriados 1 ou motor do compressor 1 de resfriados em caso de compressor com válvula de capacidade 
2) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 1 de resfriados 
3) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 1 de resfriados 
4) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 1 de resfriados 
5) Acionamento do Compressor de resfriados 2 ou motor do compressor 2 de resfriados em caso de compressor com válvula de capacidade 
6) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 2 de resfriados 
7) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 2 de resfriados 
8) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 2 de resfriados 
9) Acionamento do Compressor de resfriados 3 ou motor do compressor 3 de resfriados em caso de compressor com válvula de capacidade 
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10) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 3 de resfriados 
11) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 3 de resfriados 
12) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 3 de resfriados 
13) Acionamento do Compressor de resfriados 4 ou motor do compressor 4 de resfriados em caso de compressor com válvula de capacidade 
14) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 4 de resfriados 
15) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 4 de resfriados 
16) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 4 de resfriados 
17) Acionamento do Compressor de resfriados 5 ou motor do compressor 5 de resfriados em caso de compressor com válvula de capacidade 
18) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 5 de resfriados 
19) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 5 de resfriados 
20) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 5 de resfriados 
21) Acionamento do Compressor de resfriados 6 ou motor do compressor 6 de resfriados em caso de compressor com válvula de capacidade 
22) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 6 de resfriados 
23) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 6 de resfriados 
24) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 6 de resfriados 
25) Acionamento do Compressor de congelados 1 ou motor do compressor 1 de congelados em caso de compressor com válvula de capacidade 
26) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 1 de congelados 
27) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 1 de congelados 
28) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 1 de congelados 
29) Acionamento do Compressor de congelados 2 ou motor do compressor 2 de congelados em caso de compressor com válvula de capacidade 
30) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 2 de congelados 
31) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 2 de congelados 
32) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 2 de congelados 
33) Acionamento do Compressor de congelados 3 ou motor do compressor 3 de congelados em caso de compressor com válvula de capacidade 
34) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 3 de congelados 
35) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 3 de congelados 
36) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 3 de congelados 
37) Acionamento do Compressor de congelados 4 ou motor do compressor 4 de congelados em caso de compressor com válvula de capacidade 
38) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 4 de congelados 
39) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 4 de congelados 
40) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 4 de congelados 
41) Acionamento do Compressor de congelados 5 ou motor do compressor 5 de congelados em caso de compressor com válvula de capacidade 
42) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 5 de congelados 
43) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 5 de congelados 
44) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 5 de congelados 
45) Acionamento do Compressor de congelados 6 ou motor do compressor 6 de congelados em caso de compressor com válvula de capacidade 
46) Acionamento da Primeira válvula de capacidade do compressor 6 de congelados 
47) Acionamento da Segunda válvula de capacidade do compressor 6 de congelados 
48) Acionamento da Terceira válvula de capacidade do compressor 6 de congelados 
49) Acionamento do Grupo de ventiladores do condensador 1 
50) Acionamento do Grupo de ventiladores do condensador 2 
51) Acionamento do Grupo de ventiladores do condensador 3 
52) Acionamento do Grupo de ventiladores do condensador 4 
53) Acionamento do Grupo de ventiladores do condensador 5 
54) Acionamento do Grupo de ventiladores do condensador 6 
55) Acionamento da Válvula sub-resfriamento resfriados (ref. Sonda de temperatura da sucção de resfriados) 
56) Acionamento da Válvula sub-resfriamento congelados (ref. Sonda de temperatura da sucção de congelados) 
57) Acionamento da Válvula de Controle da temperatura do óleo (ref. Sonda de temperatura do óleo) 
58) Acionamento da Válvula de Controle da temperatura linha de líquido (ref. Sonda de temperatura da linha de líquido) 
59) Acionamento da Bomba de água para resfriamento do condensador (ref. Sonda de temperatura de ar externo na entrada do condensador) 
60) Acionamento da iluminação / grupo gerador 
61) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do B1 
62) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do B1 
63) Acionamento dos ventiladores do evaporador do B1 
64) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do B2 
65) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do B2 
66) Acionamento dos ventiladores do evaporador do B2 
67) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do  B3 
68) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do  B3 
69) Acionamento dos ventiladores do evaporador do  B3 
70) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do  B4 
71) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do  B4 
72) Acionamento dos ventiladores do evaporador do  B4 
73) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do  B5 
74) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do  B5 
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75) Acionamento dos ventiladores do evaporador do  B5 
76) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do  B6 
77) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do  B6 
78) Acionamento dos ventiladores do evaporador do  B6 
79) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do  B7 
80) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do  B7 
81) Acionamento dos ventiladores do evaporador do  B7 
82) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do  B8 
83) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do  B8 
84) Acionamento dos ventiladores do evaporador do  B8 
85) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do  B9 
86) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do  B9 
87) Acionamento dos ventiladores do evaporador do  B9 
88) Acionamento da válvula solenoide de do evaporador do B10 
89) Acionamento da resistência de degelo / válvula de gás quente do B10 
90) Acionamento dos ventiladores do evaporador do B10 

 
3.5 - Entradas digitais DI (falhas, status e chaves manual / automático) 
3.5.1 – Endereços das entradas digitais nos hardwares: 
cpro3 kilo plus (EPK3DXP) cpro3 micro plus (EPU3BXP) Endereço Expansão 2 (CPUES0C2V) Endereço 
DI1 + COM / 12-24Vac - (conector 18polos cabos 14 e 17)  #1 DI1 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 16 e 4) #15 
DI2 + COM / 12-24Vac - (conector 18polos cabos 16 e 17)  #2 DI2 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 15 e 4) #16 
DI3 + COM / 12-24Vac - (conector 18polos cabos 18 e 17)  #3 DI3 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 14 e 4) #17 
DI4 + COM / 12-24Vac - (conector 18polos cabos 13 e 17)  #4 DI4 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 13 e 4) #18 
DI5 + COM / 12-24Vac - (conector 18polos cabos 15 e 17)  #5 DI5 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 12 e 4) #19 
DI6 + COM / 12-24Vac - (conector 12polos cabos 5 e 1)  #6 Expansão 3 (CPUES0C2V) Endereço 
DI7 + COM / 12-24Vac - (conector 12polos cabos 4 e 1)  #7 DI1 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 16 e 4) #20 
DI8 + COM / 12-24Vac - (conector 12polos cabos 3 e 1)  #8 DI2 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 15 e 4) #21 
DI9 + COM / 12-24Vac - (conector 12polos cabos 2 e 1)  #9 DI3 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 14 e 4) #22 
Expansão 1 (CPUES0C2V) Endereço DI4 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 13 e 4) #23 
DI1 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 16 e 4) #10 DI5 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 12 e 4) #24 
DI2 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 15 e 4) #11 Expansão 4 (CPUES0C2V) Endereço 
DI3 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 14 e 4) #12 DI1 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 16 e 4) #25 
DI4 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 13 e 4) #13 DI2 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 15 e 4) #26 
DI5 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 12 e 4) #14 DI3 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 14 e 4) #27 
  DI4 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 13 e 4) #28 
  DI5 + COM / contato seco - (conector 16polos cabos 12 e 4) #29 
 
3.5.2 – Funções das entradas digitais DI (falhas, status e chaves manual / automático) 
O endereçamento automático configurará as entradas na ordem abaixo, se uma das funções não for habilitada, o endereço será ocupado pela 
próxima função seguindo a sequência. Nos endereçamento manual você escolhe a posição no hardware para cada função manualmente. 
Funções das entradas digitais DI 

1) Síntese de defeito compressor resfriados 1 (tipo configurável no parâmetro r_i0) 
2) Síntese de defeito compressor resfriados 2 (tipo configurável no parâmetro r_i0) 
3) Síntese de defeito compressor resfriados 3 (tipo configurável no parâmetro r_i0) 
4) Síntese de defeito compressor resfriados 4 (tipo configurável no parâmetro r_i0) 
5) Síntese de defeito compressor resfriados 5 (tipo configurável no parâmetro r_i0) 
6) Síntese de defeito compressor resfriados 6 (tipo configurável no parâmetro r_i0) 
7) Síntese de defeito compressor congelados 1 (tipo configurável no parâmetro c_i0) 
8) Síntese de defeito compressor congelados 2 (tipo configurável no parâmetro c_i0) 
9) Síntese de defeito compressor congelados 3 (tipo configurável no parâmetro c_i0) 
10) Síntese de defeito compressor congelados 4 (tipo configurável no parâmetro c_i0) 
11) Síntese de defeito compressor congelados 5 (tipo configurável no parâmetro c_i0) 
12) Síntese de defeito compressor congelados 6 (tipo configurável no parâmetro c_i0) 
13) Síntese de defeito inversor compressor resfriados (em alarme se fechado) 
14) Síntese de defeito inversor compressor congelados (em alarme se fechado) 
15) Síntese de defeito inversor ventiladores condensador (alarme se fechado) 
16) Síntese defeito ventiladores condensador (tipo configurável no parâmetro d_i0) 
17) Indicativo erro falha elétrica que desliga todos os compressores (em alarme se fechado) 
18) Indicativo de sistema de resfriados em manual (ativado se fechado) 
19) Indicativo de sistema de congelados em manual (ativado se fechado) 
20) Indicativo de sistema de descarga em manual (ativado se fechado) 
21) Indicativo erro alta pressão (em alarme se fechado) 
22) Indicativo erro baixa pressão (em alarme se fechado) 
23) Indicativo erro pressão de INT69 (em alarme se fechado) 
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24) Indicativo erro pressão de óleo (em alarme se fechado) 
25) Indicativo erro sobrecarga (em alarme se fechado) 
26) Indicativo de erro resfriador de cabeçote CIC (em alarme se fechado) 

 
3.6 – Saídas analógicas AO (inversores de frequência) 
3.6.1 – Endereços das saídas analógicas nos hardwares: 
cpro3 kilo plus (EPK3DXP) cpro3 micro plus (EPU3BXP) Endereço cpro3 kilo plus (EPK3DXP) cpro3 micro plus (EPU3BXP) Endereço 
AO1 + GND / 0,5 a 10V (conector 18polos cabos 8 e 6)  #1 AO4 + GND / 0,5 a 10V (conector 12polos cabos 5 e 1)  #4 
AO2 + GND / 0,5 a 10V (conector 18polos cabos 10 e 6) #2 AO5 + GND / 0,5 a 10V (conector 12polos cabos 6 e 1) #5 
AO3 + GND / 0,5 a 10V (conector 18polos cabos 12 e 6) #3 AO6 + GND / 0,5 a 10V (conector 12polos cabos 7 e 1) #6 
 
3.6.2 – Funções das saídas analógicas AO 
O endereçamento automático configurará as saídas na ordem abaixo, se uma das funções não for habilitada, o endereço será ocupado pela 
próxima função seguindo a sequência. Nos endereçamento manual você escolhe a posição no hardware para cada função manualmente. 
Funções das entradas digitais DI 

1) Saída para o inversor de frequência do(s) compressor(es) de resfriados. 
2) Saída para o inversor de frequência do(s) compressor(es) de congelados. 
3) Saída para o inversor de frequência dos ventiladores de condensação. 

 
3.7 – Rede controladores, expansões e IHM remota 
3.7.1 – Cabeamento e conexões 
Expansão CAN (CPUES0C2V) e IHM (vGraph)  
Numa rede CAN podem ser usados até quatro módulos de expansão devidamente endereçados de fábrica para cada controlador. O padrão é 
a expansão com endereço sempre fixo com valor 2, para utilizar a segunda, terceira, quarta, expansões deve-se explicitar claramente no 
pedido o número de expansões configuradas para cada endereço.  
Para este protocolo a rede é formada utilizando cabos trançados de 0,5mm2 de secção com malha externa para proteção contra interferências.  
Polo CAN - = cpro3 micro/kilo plus – borne CAN-  � expansão - conector 3 borne 1 (CANBUS -) � vGraph - borne 2 
Polo CAN + = cpro3 micro/kilo plus – borne CAN+ � expansão - conector 3 borne 3 (CANBUS+) � vGraph - borne 3 
GND = cpro3 micro/kilo plus – borne GND   � expansão - conector 3 borne 2 (GND)          � vGraph - borne 1 
No primeiro e no último elemento da rede deve-se necessariamente colocar em ON a chave de terminação de rede. No controlador 
corresponde à micro-chave ao lado da porta serial, na expansão, inserir o jumper preto ao lado da porta serial e na IHM colocar a chave 4 do 
micro switch em ON. Em todas os outros elementos da rede a terminação deverá necessariamente estar na posição OFF. 
 
3.7.2 – Exemplo de instalações médias e pequenas que utilizam apenas um rack de compressores com sucção dupla e descarga única 
(resfriados e congelados no mesmo rack) ou sistema com apenas um rack de compressores. Exemplo com 45 pontos de resfriados e 12 
pontos de congelados. 

 
 

CAN[99] 
IHM 

     
CAN[1]  

CONTROLADOR 1 
Rack + 15 pontos 

resfriados 

CAN[11]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 1 

CAN [12] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 1 

CAN [13] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 1 

CAN [14] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 1 

     
CAN[2]  

CONTROLADOR 2 
15 pontos resfriados 

CAN[21]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 2 

CAN [22] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 2 

CAN [23] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 2 

CAN [24] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 2 

     
CAN[3]  

CONTROLADOR 3 
15 pontos resfriados 

CAN[31]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 3 

CAN [32] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 3 

CAN [33] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 3 

CAN [34] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 3 

     
CAN[4]  

CONTROLADOR 4 
12 pontos 

congelados 

CAN[41]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 4 

CAN [42] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 4 

CAN [43] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 4 

CAN [44] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 4 
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3.7.3 – Exemplo de instalações maiores com dois racks de sucção única e descarga (rack de resfriados e rack de congelados) seis 
controladores com até quatro expansões (um rack de congelados + 22 evaporadores de congelados + um rack de resfriados + 60 
evaporadores de resfriados): 

 
 

CAN[99] 
IHM 

     
CAN[1]  

CONTROLADOR 1 
Rack + 10 pontos 

congelados 

CAN[11]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 1 

CAN [12] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 1 

CAN [13] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 1 

CAN [14] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 1 

     
CAN[2]  

CONTROLADOR 2 
Rack + 15 pontos 

resfriados 

CAN[21]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 2 

CAN [22] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 2 

CAN [23] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 2 

CAN [24] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 2 

     
CAN[3]  

CONTROLADOR 3 
15 pontos resfriados 

CAN[31]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 3 

CAN [32] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 3 

CAN [33] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 3 

CAN [34] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 3 

     
CAN[4]  

CONTROLADOR 4 
15 pontos resfriados 

CAN[41]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 4 

CAN [42] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 4 

CAN [43] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 4 

CAN [44] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 4 

     
CAN[5]  

CONTROLADOR 5 
15 pontos resfriados 

CAN[51]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 5 

CAN [52] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 5 

CAN [53] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 5 

CAN [54] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 5 

     
CAN[6]  

CONTROLADOR 6 
12 pontos 

congelados 

CAN[61]  
EXPANSÃO 1 

CONTROLADOR 6 

CAN [62] 
EXPANSÃO 2  

CONTROLADOR 6 

CAN [63] 
EXPANSÃO 3  

CONTROLADOR 6 

CAN [64] 
EXPANSÃO 4  

CONTROLADOR 6 
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3.8 – Advertências de conexão elétrica 
IMPORTANTE: As entradas digitais são contatos secos nas expansões CPUES0C2V e são 24Vac/Vdc nos cpro3 micro/kilo plus. 
Não operar nos conectores parafusadores elétricos ou pneumáticos. 
Se o instrumento precisar ser movido de um lugar frio para um lugar mais quente, a umidade pode condensar no interior do controlador; 
aguarde aproximadamente uma hora antes de ligá-lo. Verificar se a tensão de alimentação, a frequência e a potência de operação do 
controlador corresponde à do local a ser ligado. Desconectar a alimentação antes de fazer qualquer tipo de manutenção. Não utilizar o 
instrumento como dispositivo de segurança. Para reparos e informações sobre o controlador contate os revendedores Every Control. 
 
4. CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
4.1 – Configuração do equipamento 

 

TELA DE CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
A tela de configuração aparece automaticamente se nenhuma função estiver configurada, 
para acessa-la a qualquer momento pressione as teclas <esc> e <enter> simultaneamente 
por 4 segundos. Nesta tela é possível configurar um rack de compressores completo, linhas 
de balcões e expositores, salas de preparo e câmaras frigoríficas. Endereçar as entradas e 
saídas no hardware utilizado, simular o funcionamento do sistema, verificar o funcionamento 
da rede dos controladores, configurar o endereço do controlador na rede, definir senhas de 
acesso para esta tela e para as telas de manutenção e acertar o relógio de hora real. 
ATENÇÃO: Estas configurações afetam todo o funcionamento do sistema, por isso tenha 
cuidado ao altera-las. 
 

 

TELA DE CONFIGURAÇÃO DO RACK DE COMPRESSORES 
Nesta tela é possível configurar o número de compressores e ventiladores habilitados do 
sistema, o tipo de funcionamento dos inversores de frequência, se habilitados, o número de 
válvulas de capacidades dos compressores, sondas de temperatura de sucção, descarga 
geral ou individual por compressor, válvula de controle da linha de líquido, do óleo e bomba 
de resfriamento do condensador, entradas de falhas individuais por compressor, por 
inversor e para compressores semi-herméticos (PA,PB,PO,INT69,CIC,sobrecarga), de falta 
de fase, das chaves manual/automático. Verifique a tabela 4.2 para esclarecimentos. 
 

 

TELA DE CONFIGURAÇÃO DAS LINHAS DE REFRIGERAÇÃO 
É possível configurar até 15 pontos de refrigeração de resfriados ou congelados em cada 
controlador. Nesta tela é possível configurar cada um dos pontos de controle de refrigeração 
B1,B2,...B15. Também é possível escolher se o fim do degelo e parada dos ventiladores 
dos pontos que usam degelo forçado será executado pela sonda do ambiente (S.ambiente) 
ou pela sonda do evaporador (Sevaporador). Se a opção for pela sonda do ambiente, a 
sonda do evaporador não será habilitada e não estará presente no hardware. Cada ponto 
pode ser configurado em 14 opções diferentes ou ser desabilitado; 

  
As opções Resfriados, Horti-Fruti, Frios, Laticinios, Confeitaria e Padaria utilizam uma sonda de temperatura de controle e um 
acionamento para válvula solenoide (VSL) com degelo por tempo desligado / por parada).  
 
As opções Sala de preparo e Câmara de resfriados utilizam uma sonda de temperatura para controle, um acionamento para válvula 
solenoide (VSL) com degelo natural (por tempo desligado/ por parada), um acionamento dos ventiladores do evaporador (VNT) e entrada para 
switch de abertura de porta.  
 
As opções Walk in, Carnes, Congelados e Sorvetes utilizam uma ou duas sondas de temperatura, sendo uma para controle da válvula 
solenoide e uma (que pode ser desabilitada) para final do degelo por temperatura, um acionamento da válvula solenoide (VSL) e um 
acionamento das resistências de degelo / válvula de gás quente (DEG).  
 
As opções Câmara de carnes e Câmara de congelados utilizam uma ou duas sondas de temperatura, sendo uma para controle da válvula 
solenoide e uma (que pode ser desabilitada) para final do degelo por temperatura e parada dos ventiladores, um acionamento da válvula 
solenoide (VSL), um acionamento das resistências de degelo / válvula de gás quente (DEG), um acionamento dos ventiladores do evaporador 
(VNT) e entrada para switch de abertura de porta. 
 
Quando é feita a config. automática, os parâmetros abaixo são carregados seguindo os valores da tabela abaixo, estes parâmetros podem 
ser modificados como qualquer outro parâmetro, esta opção é usada para facilitar a primeira configuração do sistema para um start-up rápido 
e simples. 
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COD 
DESCRIÇÃO 

DO 
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 C
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 C
O
N
G
E
L
A
D
O
S
 

    Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D0D0D0D0utututut    RELÊS VSL VSL VSL VSL VSL VSL 
VSL 

VNT 

VSL 

VNT 

VSL 
DEG 

VSL 
DEG 

VSL 
DEG 

VSL 
DEG 

VSL 

DEG 

VNT 

VSL 

DEG 

VNT 

1_sp1_sp1_sp1_sp    Setpoint VSL 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 15.0 2.0 2.0 -1.0 -22.0 -25.0 -2.0 -22.0 

1_c01_c01_c01_c0    Atraso VSL 30 45 60 75 90 105 120 145 160 175 190 205 220 230 

1_c51_c51_c51_c5    VSL On Erro 30 25 30 30 30 30 20 30 35 40 40 45 30 35 

1_d21_d21_d21_d2    
Temperatura 

Final do degelo 
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 6.0 6.0 6.0 8.0 6.0 8.0 

1_d31_d31_d31_d3    
Duração do 

degelo 
30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 25 20 20 

1_d71_d71_d71_d7    Gotejamento 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 

1hd11hd11hd11hd1    1° degelo  01:30 01:00 03:30 03:00 02:30 02:00 12:00 02:00 02:30 03:00 03:30 02:30 01:30 02:10 

1hd21hd21hd21hd2    2° degelo 9:30 09:00 11:30 11:00 10:30 10:00 18:00 10:00 08:30 09:00 09:30 08:30 07:30 08:10 

1hd1hd1hd1hd3333    3° degelo 17:30 17:00 19:30 19:00 18:30 18:00 00:00 18:00 14:30 15:00 15:30 14:30 13:30 14:10 

1hd41hd41hd41hd4    4° degelo 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 20:30 21:00 21:30 20:30 19:30 20:10 

 
 

 

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DO HARDWARE 
Para realizar a configuração automática, selecione a opção Config. Automática Pressione a 
tecla <enter>, utilize as teclas <seta para cima> ou <seta para baixo> e selecione a opção 
Configurar... e pressione a tecla <enter>. Nesta opção também é possível zerar todo o 
endereçamento do rack. Usando esta função Configurar..., as entradas e saídas serão 
distribuídas utilizando-se a ordem descrita nos itens 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 e 3.6.2 dessa forma 
utilizando a menor quantidade de hardware possível. Se alguma das funções não for 
habilitada, a próxima função pela ordem do manual é que ocupará o lugar da função não  

habilitada nos itens anteriores. Nas linhas de refrigeração os pontos serão parametrizados conforme a tabela do item 4.1. É possível também 
utilizar esquemas elétricos fixos (esquema eletr.1, esquema eletr.2, etc...) de endereçamento, assim cada função sempre utilizarão as 
mesmas entradas ou saídas, facilitando a ligação elétrica e a manutenção futura. Os endereçamentos de cada receita estão descritas no 
manual na seção receitas de endereçamento. 
 

 

TELA DE ENDEREÇAMENTO MANUAL DE ENTRADAS E SAÍDAS 
Nesta tela é possível escolher ou conferir para cada função, quais as saídas e as entradas 
no hardware serão utilizadas. Atenção, as saídas e entradas devem ser habilitadas nas 
opções Rack de Compressores ou Linhas de balcões para funcionarem. 
Usando esta função, se um relê ou uma entrada de sonda tiver algum problema é possível 
endereça-lo em outro livre para que não seja necessário reparo no controlador.  
ATENÇÃO: Não configure mais de uma função para uma mesma entrada ou saída. 
 
 

 

TELA DE SIMULAÇÃO 
Selecionado a opção Simulador, é possível escolher se o valor dos transdutores de pressão 
serão os medidos pelas Sondas Ctrl sondas ou pelo valor dos parâmetros abaixo Crtl 
Valor Simulado (pressão e temperatura da sucção de resfriados e congelados e descarga). 
Dessa forma é possível testar todo o funcionamento do equipamento. Sempre que o 
controlador é desligado o modo de simulação é desligado voltando a funcionar pelas sondas 
e transdutores. 
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TELA DE NAVEGAÇÃO E STATUS DE REDE 
Nesta possível configurar o endereço do controlador na rede e também visualizar os status 
do controlador e de cada um dos pontos da rede de comunicação entre controladores (OFF, 
AGUARDANDO, OK, FALHA) e também navegar para qualquer um deles. Verifique a tabela 
padrão de endereçamento de rede para facilitar a navegação e identificação dos 
controladores e expansões. 
 
 

 

TELA DE SENHAS 
Nesta tela é possível configurar as senhas para acesso para a tela de configuração do 
equipamento e a tela de configuração dos parâmetros e manutenção. Se o valor da senhas 
for zero, a senha será desabilitada. Recomendamos que seja usada ao menos a senha de 
acesso à configuração do equipamento, pois qualquer alteração não planejada pode 
modificar o funcionamento completamente.  

 
 
4.2 Tabela de configurações do equipamento (Rack de Compressores) 
COD DESCRIÇÃO UNIDADE MÍN MAX STD 
r_nCr_nCr_nCr_nC    Número de compressores controlados pela linha de sucção de resfriados Numérico 0 6 0 
r_IFr_IFr_IFr_IF    Tipo de inversor 0 = desabilitado; 1 (Sacr) = habilitado com compressor de sacrifício (o compressor 

do inverso é o primeiro a ligar e o ultimo a desligar); 2 (Rota)= habilitado sem compressor de 
sacrifício (para sistemas com inversor em todos os compressores). 

Numérico 0 2 0 

r_nPr_nPr_nPr_nP    Número de parcializações/capacidades dos compressores Numérico 0 3 0 
r_rCr_rCr_rCr_rC    Tipo de válvula de capacidade 0 = NA; 1 = NF Numérico 0 1 0 

r_/0r_/0r_/0r_/0    Habilita sonda de temperatura da sucção para controle da válvula de sub-resfriamento, cálculo do 
superaquecimento e alarmes relacionados 0 (Não) = desabilitada; 1 (Sim) = habilitada 

Numérico 0 1 0 

c_nCc_nCc_nCc_nC    Número de compressores controlados pela linha de sucção de congelados Numérico 0 6 0 

c_IFc_IFc_IFc_IF    Tipo de inversor 0 = desabilitado; 1 (Sacr) = habilitado com compressor de sacrifício (o compressor 
do inverso é o primeiro a ligar e o ultimo a desligar); 2 (Rota)= habilitado sem compressor de 
sacrifício (para sistemas com inversor em todos os compressores). 

Numérico 0 2 0 

c_nPc_nPc_nPc_nP    Número de parcializações/capacidades dos compressores Numérico 0 3 0 

c_rCc_rCc_rCc_rC    Tipo de válvula de capacidade 0 = NA; 1 = NF  Numérico 0 1 0 

c_/0c_/0c_/0c_/0    Habilita sonda de temperatura da sucção para controle da válvula de sub-resfriamento, cálculo do 
superaquecimento e alarmes relacionados 0 (Não) = desabilitada; 1 (Sim) = habilitada 

Numérico 0 1 0 

d_nCd_nCd_nCd_nC    Número de ventiladores de condensação Numérico 0 6 0 

d_IFd_IFd_IFd_IF    Tipo de inversor 0 (Não) = desabilitado; 1 (Sim) = habilitado. Numérico 0 2 0 

d_/0d_/0d_/0d_/0    Habilita sonda de temperatura de descarga para alarmes relacionados 0 (Não) = desabilitada;           
1 (Sim) = habilitada 

Numérico 0 1 0 

d_d_d_d_SSSSIIII    Habilita sonda de temperatura de descarga para alarmes de alta individual por compressor                
0 (Não) = desabilitada; 1 (Sim) = habilitada) 

Numérico 0 1 0 

gasgasgasgas    Tipo de gás refrigerante: 0 = nenhum; 1=r22, 2=r134a, 3=r404a, 4=r407c, 5= r410a, 6=r507. - 0 6 r22 

hrhrhrhrsrsrsrsr    Habilita uma válvula de sub-resfriamento controlada pela sonda de temperatura da sucção de 
resfriados (0 = não; 1 = sim) 

- 0 1 0 

hhhhcSrcSrcSrcSr    Habilita uma válvula de sub-resfriamento controlada pela sonda de temperatura da sucção de 
congelados (0 = não; 1 = sim) 

- 0 1 0 

h_Coh_Coh_Coh_Co    Habilita uma sonda de temperatura do óleo e uma válvula para controle desta temperatura                
(0 = não; 1 = sim) 

- 0 1 0 

h_LLh_LLh_LLh_LL    Habilita uma sonda de temperatura da linha de líquido para cálculo do subresfriamento e 
acionamento de uma válvula para controle da temperatura linha de líquido e (0 = não; 1 = sim) 

- 0 1 0 

h_rCh_rCh_rCh_rC    Habilita uma sonda de temperatura de ar externo na entrada do condensador para cálculo do delta T 
do condensador e controle da bomba de água para resfriamento do condensador (0 = não; 1 = sim) 

- 0 1 0 

h_ILh_ILh_ILh_IL    Habilita uma saída / relê para o controle da iluminação / grupo gerador (0 = não; 1 = sim) - 0 1 0 

h_EFh_EFh_EFh_EF    Habilita entradas digitais de falha individuais por compressor (0 = não; 1 = sim) - 0 1 0 

h_FFh_FFh_FFh_FF    Habilita uma entrada digital para um relê de falta de fase (0 = não; 1 = sim) - 0 1 0 

h_MAh_MAh_MAh_MA    Habilita uma entrada digital para cada chave manual/automático para sucção de resfriados, sucção 
de congelados ou descarga, se habilitadas. (0 = não; 1 = sim) 

- 0 1 0 
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5. OPERAÇÃO 
5.1 – Configuração e operação 

 
 

TELA PRINCIPAL DAS LINHAS DE REFRIGERAÇÃO 
Se pelo menos um ponto de controle de refrigeração estiver habilitado na tela de 
configuração das linhas de refrigeração está será a tela principal do controlador. Posicione o 
cursor à frente da linha desejada e pressione a tecla <enter> para acessar a tela de 
detalhamento da linha de refrigeração. É possível também observar se o sistema encontra-
se em alarme, modo de economia de energia ou iluminação ativada. Cada controlador pode 
ter até 15 pontos de refrigeração configurados, para acessar os outros pontos pressione as 
teclas <seta para direita> até encontrar o ponto desejado. Se o sistema possui mais de um  

controlador pressionando a  tecla <seta para direita> e pressionando a tecla <enter> ele navegará para a primeira tela do próximo controlador. 
No ultimo controlador a navegação trará de volta ao primeiro controlador novamente. Para que a navegação funcione corretamente observe a 
arquitetura da rede descrita no item 5.9. Para navegar diretamente para o controlador desejado utilize a tela de navegação e status de rede no 
menu de configuração do equipamento. 
 

 

TELA DE DETALHAMENTO DOS PONTOS DA LINHA DE REFRIGERAÇÃO 
Nesta tela é possível visualizar as temperaturas do ambiente e do evaporador se habilitada, 
alterar o setpoint de controle, o status do equipamento de refrigeração (Sol – Válvula 
Solenoide de líquido / Refrigeração;  Deg – Degelo; Vnt – Ventiladores do evaporador; P – 
porta aberta). Também é possível forçar um degelo manual selecionando Sim ao invés do 
Não, acessar a tela de configuração posicionando o cursor sobre Cfg e pressionando a 
tecla <enter> e verificar se o ponto de refrigeração está habilitado pela agenda ou não (ON 
ou OFF na parte superior direita da tela). Verifique a tabela 5.3 
 

 

TELA DE PARAMETROS DO PONTO DA LINHA DE REFRIGERAÇÃO 
Nesta tela é possível configurar todos os parâmetros de funcionamento do ponto de 
controle, como setpoint de controle, horários de início de degelo, duração do degelo, 
temperatura de final de degelo, tempo de gotejamento para cada balcão, câmara ou sala de 
preparo. Também é possível acessar uma agenda semanal que determina quando aquele 
ponto estará habilitado para funcionar. Com esta agenda é possível ligar e desligar os 
equipamentos de salas de preparo ou balcões promocionais automaticamente. Também é 
possível identificar cada ponto de controle com até 9 algarismos configuráveis. 
 

 

TELA DA AGENDA DE DESLIGAMENTO DO PONTO DA LINHA DE REFRIGERAÇÃO 
Nesta tela é possível configurar um horário de ativação do desligamento e um horário de 
desativação do desligamento do ponto da linha de refrigeração. Com esta agenda é 
possível ligar e desligar os equipamentos de salas de preparo ou balcões promocionais 
automaticamente. 
 
 
 

 

TELA DE MENU DE OPÇÕES: 
Pressione a tecla <enter> por 4 segundo para acessar a tela de menu de opções, nela será 
possível visualizar histórico de alarmes, reset manual, configuração da agenda de economia 
de energia, agenda da iluminação/gerador, configuração do controle do rack de 
compressores (casa de máquinas), as outras funções do sistema (óleo, linha de líquido e ar 
ambiente) e também acessar o menu de manutenção para alterar os parâmetros de 
funcionamento do rack de compressores. 
Posicione o cursor sobra o item desejado e pressione a tecla <enter> 
 

 

TELA DE HISTÓRICO DE ALARMES: 
Selecionando a opção Histórico de Alarmes na tela menu de opções, será visualizada a 
última ocorrência de alarme com data e hora da ocorrência. Pressionando as teclas <seta 
para baixo> e ou <seta para cima> é possível navegar entra as ocorrências e também 
apagar o Histórico.  As ocorrências são numeradas para sua referência. Pressione a tecla 
<esc> para sair sem apagar as ocorrências. O sistema registra falhas de dos transdutores 
de pressão, falhas individuais por compressor, falhas de alta e baixa pressão, de baixo 
superaquecimento e subresfriamento e reinicio do sistema. 
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TELA DO RACK DE COMPRESSORES (SE CONFIGURADO): 
Se nenhum ponto de linhas de refrigeração for configurado, esta tela será a tela principal do 
controlador, quando as cargas já estão configuradas (item 4 config. rack), a tela apresenta 
as pressões, os status dos compressores e se a linha tem algum alarme. Posicionando o 
cursor sobre os símbolos >> e pressionando <enter>, é possível visualizar os detalhes de 
cada linha de pressão. O endereço da rede de comunicação dos controladores CAN pode 
ser observado no canto direito superior. A letra E no canto direito inferior indica que o modo 
econômico está ativado. A letra L no canto esquerdo inferior indica que a iluminação está 
ligada. 

 

TELA DE DETALHAMENTO DE LINHA DE PRESSÃO: 
Na tela principal é possível escolher o detalhamento de cada uma das linhas de pressão 
pressionando <enter> sobre o símbolo >> correspondente a linha que deseja verificar. Na 
tela de detalhamento é possível verificar a pressão da linha, a temperatura da linha, o 
superaquecimento, os status dos compressores (ligado, desligado, em atraso para ligar e 
em atraso para desligar), o percentual de acionamento do inversor de frequência, o setpoint 
e o status do sistema (ok ou alarme). A sigla sr representa a válvula de sub-resfriamento 
ligada. 
 

 

TELA DE CONTADORES DOS COMPRESSORES 
Pressionado a tecla <seta para direita> enquanto a tela de detalhamento de linha é 
apresentada, é possível verificar os dados de eficiência dos compressores individualmente. 
Se o compressor e suas 3 capacidades estão ligadas (ON) ou desligadas (off) no momento, 
o número total de horas trabalhadas desde o ultimo reset, o numero de partidas no dia de 
ontem e no dia de hoje até o momento e o numero de horas trabalhadas no dia de ontem e 
no dia de hoje até o momento. Para reset das horas totais de funcionamento altere o 
parâmetro cont para reset, pressione <enter> e volte o parâmetro par cont novamente para 
voltar a contar o tempo. 

 

TELA DE RESET MANUAL DE FALHAS 
Nesta tela, quando configurado, será possível realizar o reset manual das entradas de falha 
dos compressores e ventiladores para cada linha de pressão. Para realizar o reset, coloque 
o parâmetros em 1 pressione <enter> para gravar e depois volte o para metros para 0 
novamente. (0 = ok; 1 = em reset). 
 
 
 

 

TELA DE AGENDA DE ECONOMIA DE ENERGIA: 
Selecionando a opção Agenda ECO na tela menu de opções, será possível ajustar um 
horário de liga e um horário de desliga para cada dia da semana onde os parâmetros r4r4r4r4 
(setpoint econômico), rErErErE (máximo de cargas habilitadas durante o período de economia) e 
d_rrd_rrd_rrd_rr (% máximo de rotação do inversor da descarga – redução de ruido) estarão ativos no 
intuito de diminuir o consumo de energia. Os parâmetros de setpoint econômico e redução 
de compressores habilitados estão presentes para cada linha de sucção de forma 
independente. Para desabilitar este recurso, basta configurar o horário de liga (ON) igual ao 
horário de desliga (OFF). 

 

TELA DE AGENDA MULTIFUNÇÃO: 
Selecionando a opção Agenda MULTI na tela menu de opções, será possível ajustar um 
horário de liga e um horário de desliga para cada dia da semana onde o rele será ativado 
automaticamente. Para desabilitar o recurso, basta configurar o horário de liga (ON) igual ao 
horário de desliga (OFF). Pode-se configurar a função do relê correspondente como saída 
da agenda Multifunção (MULTI) ou para solenoide de resfriamento da casa de máquinas 
(refrig). O modo Multi pode ser configurado como nenhum, onde a agenda não tem 
nenhuma relação com o modo de economia; modo luzOFFeco, a função economia de 
energia será ativada quando a luz estiver desligada (relê desativado); modo ONgerador, a 
função economia de energia será ativada quando o gerador estiver ativado (relê ativado).  
 

 

TELA DE OUTRAS FUNÇÕES 
Diversas outras funções podem ser configuradas no sistema, a temperatura individual para 
a descarga de cada compressor (nos parâmetros você pode configurar se o compressor 
será desligado em caso de alta temperatura de descarga); o delta de temperatura do 
condensador, possibilitando monitorar a carga térmica trocada; uma válvula de controle para 
alta temperatura de óleo; uma válvula de controle de alta temperatura da linha de liquido; 
uma válvula de sub-resfriamento para baixa temperatura de cada uma das sucções. 
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TELA DE TEMPERATURAS INDIVIDUAIS DE DESCARGA POR COMPRESSOR 
Se habilitado nas configurações do equipamento, as temperaturas de descarga de cada um 
dos compressores poderá ser visualizada nesta tela, pressione a tecla <seta para baixo> 
para acessar todas as temperaturas. 
 
 
 
 

 

TELA DE DELTA T DO CONDENSADOR 
Se o recurso resfriamento do condensador for habilitado na tela de configuração do rack de 
compressores, nesta tela é possível observar a temperatura de ar externo, a pressão de 
descarga, o valor da temperatura resultado da conversão da pressão de descarga 
momentâneo (certifique-se de que o gás refrigerante foi configurado de forma correta, caso 
contrária a conversão será realizada erroneamente), e o delta de temperatura entre o ar 
externo. O valor apresentado é instantâneo e pode ser verificado mais precisamente num 
gráfico gerado no software de supervisão RICS. 
 

 

TELA DE RESFRIAMENTO DO CONDENSADOR 
Se o recurso for habilitado na tela de configuração do rack de compressores, nesta tela é 
possível controlar uma bomba de água para resfriamento do condensador. Serão 
configurados um setpoint e um diferencial que em caso de alta temperatura externa, habilita 
o funcionamento da bomba com um tempo ligado e um tempo desligado para acertar a 
quantidade e água utilizada. Este recurso é conhecido por alguns fabricantes de 
condensadores como sistema “adiabático”. 
 

 

TELA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DO ÓLEO 
Se o recurso for habilitado na tela de configuração do rack de compressores, nesta tela é 
possível configurar o controle de uma válvula solenoide na linha de óleo. Serão 
configurados um setpoint e um diferencial que em caso de alta temperatura, fecha a válvula. 
Este recurso se destina a proteger os compressores. 
 
 
 

 

TELA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA LINHA DE LÍQUIDO 
Se o recurso for habilitado na tela de configuração do rack de compressores, nesta tela é 
possível configurar o controle de uma válvula solenoide na linha de líquido. Serão 
configurados um setpoint e um diferencial que em caso de alta temperatura, fecha a válvula. 
Este recurso se destina a verificar a eficiência do sistema de condensação. 
 
 
 
 

 

TELA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA SUCÇÃO DE RESFRIADOS 
Se o recurso for habilitado na tela de configuração do rack de compressores, nesta tela é 
possível configurar o controle de uma válvula solenoide na sucção de resfriados. Serão 
configurados um setpoint e um diferencial que em caso de alta temperatura, fecha a válvula. 
Este recurso se destina a proteger os compressores. 
 
 
 

 

TELA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA SUCÇÃO DE CONGELADOS 
Se o recurso for habilitado na tela de configuração do rack de compressores, nesta tela é 
possível configurar o controle de uma válvula solenoide na sucção de congeldos. Serão 
configurados um setpoint e um diferencial que em caso de alta temperatura, fecha a válvula. 
Este recurso se destina a proteger os compressores. 
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TELAS DE PARAMETROS SUCÇÃO DE RESFRIADOS 
Selecionando a opção Manutenção na tela menu de opções, será possível ajustar todos os 
parâmetros de controle do sistema. Os parâmetros estão divididos por linha de pressão 
RESFRIADOS, CONGELADOS, DESCARGA. Para acessar as outras linhas pressione as 
teclas <seta para direita> ou <seta para esquerda>. Na tabela 5.2 estão todos os 
parâmetros disponíveis para configuração: 

  
5.2.1 – Parâmetros de configuração: Linha de sucção de resfriados 
COD DESCRIÇÃO UNIDADE MÍN MAX STD 

r_SPr_SPr_SPr_SP    
Setpoint de trabalho da linha de pressão de resfriados (valor que deve ser mantido pelo controlador 
para cumprir as especificações de projeto para temperatura de evaporação) 

Psi (Bar**) r_r1 r_r2 30 

r_r0r_r0r_r0r_r0    

Diferencial da zona neutra (SP + r0/2 inicia o acionamento dos compressores em intervalos de tempo 
configurados em r_r8r_r8r_r8r_r8) (SP - r0/2 inicia o desacionamento dos compressores em intervalos de 
tempo configurados em r_r9r_r9r_r9r_r9) 

Psi (Bar**) 0,1 150 8 

r_r1r_r1r_r1r_r1    Mínimo valor para configuração do Setpoint de trabalho Psi (Bar**) -14,5 r2 -14,5 
r_rr_rr_rr_r2222    Máximo valor para configuração do Setpoint de trabalho Psi (Bar**) r_r1 435 435 
r_r4r_r4r_r4r_r4    Valor somado ao Setpoint durante a função economia de energia habilitada Psi (Bar**) r_r1 r_r2 7,5 
r_r8r_r8r_r8r_r8    Atraso entre acionamento de dois compressores diferentes Segundos 1 255 15 

r_r9r_r9r_r9r_r9    Atraso entre desacionamento de dois compressores diferentes Segundos 1 255 15 

r_rEr_rEr_rEr_rE    Número de compressores habilitados durante a função economia de energia ativa Numérico 0 6 6 

r_Itr_Itr_Itr_It    

Tempo de rampa do inversor (tempo para o inversor ir do valor mínimo ao valor máximo no 
acionamento dos compressores  ou do valor máximo ao valor mínimo no desligamento dos 
compressores) 

Segundos 0 255 20 

r_C0r_C0r_C0r_C0    Atraso para ligar o primeiro compressor na energização do controlador ou após queda de energia Minutos 0 255 5 

r_C1r_C1r_C1r_C1    
Atraso entre duas partidas sucessivas de um mesmo compressor após o retorno de um alarme (um 
valor para das duas suções) 

Minutos 0 255 300 

r_C2r_C2r_C2r_C2    
Mínimo tempo desligado de um mesmo compressor após o retorno de um alarme (um valor para das 
duas suções) 

Minutos 0 255 1 

r_C3r_C3r_C3r_C3    
Mínimo tempo ligado de um mesmo compressor após o retorno de um alarme (um valor para das 
duas suções) 

Segundos 0 255 30 

r_C4r_C4r_C4r_C4    
Mínimo tempo entre acionamento de dois compressores diferentes após um retorno de alarme (é o 
mesmo parâmetro para das duas suções) 

Segundos 0 255 10 

r_C5r_C5r_C5r_C5    
Mínimo tempo entre desacionamento de dois compressores diferentes após um retorno de alarme (é 
o mesmo parâmetro para das duas suções) 

Segundos 0 255 10 

r_C6r_C6r_C6r_C6    
Número de compressores ligados  em caso de erro de transdutor de pressão da sucção  ( o inversor 
de frequência será forçado a 100%) 

Numérico 0 6 1 

r_CHr_CHr_CHr_CH    Numero de horas de um compressor para alarme indicativo de manutenção preventiva Khoras 0 9999 25 

r_A0r_A0r_A0r_A0    Diferencial de alarme pressão Psi (Bar**) 0 150 15 

r_A1r_A1r_A1r_A1    Setpoint de alarme indicativo de baixa pressão  Psi (Bar**) -14,5 435 -14,5 

r_A2r_A2r_A2r_A2    Setpoint de alarme indicativo de alta pressão Psi (Bar**) -14,5 435 435 

r_A3r_A3r_A3r_A3    Setpoint de alarme de baixo superaquecimento Kelvin 0 255 6 

r_A4r_A4r_A4r_A4    

Tempo de tolerância antes do inicio do desligamento escalonado dos compressores desta linha de 
sucção em caso de alarme de baixo superaquecimento. (0 = não desliga os compressores após o 
tempo de tolerância durante o alarme) 

Minutos 0 255 0 

r_A6r_A6r_A6r_A6    
Atraso para habilitação do alarme de superaquecimento após a energização do controlador (deve se 
o tempo necessário para o sistema entrar em regime) 

Minutos 0 255 120 

r_atr_atr_atr_at    Número de compressores habilitados durante erro da sonda de temperatura sucção de resfriados Numérico 0 6 6 

r_apr_apr_apr_ap    Número de compressores habilitados durante erro da sonda do transdutor de pressão da descarga Numérico 0 6 6 

r_Adr_Adr_Adr_Ad    Número de compressores habilitados durante erro da sonda de temperatura de descarga Numérico 0 6 6 

r_Srr_Srr_Srr_Sr    Temperatura de sucção que desliga a válvula de sub-resfriamento. A válvula liga novamente dois 
graus acima do valor do parâmetro. 

Celsius -40,0 150,0 8,0 

r_/1r_/1r_/1r_/1    Calibração do transdutor de pressão (Offset para correção de desvios de medição) Psi (Bar**) -125 125 0 

r_/2r_/2r_/2r_/2    Calibração do sensor de temperatura (Offset para correção de desvios de medição) Celsius -15 15 0 

r_/6r_/6r_/6r_/6    Limite mínimo da escala do transdutor de pressão (pressão correspondente medição de a 4mA) Psi (Bar**) -14,5 435 -7,5 

r_/7r_/7r_/7r_/7    Limite máximo da escala do transdutor de pressão (pressão correspondente medição de a 20mA)  
(Bar**)Se o valor inserido for maior do 50,0 a unidade será automaticamente alterada para Bar. 

Psi (Bar**) -14,5 435 116 

r_ir_ir_ir_i0000    Habilita as entradas digitais de falha dos compressores de resfriados  
0 = desabilitada;  
1 = habilitada compressor (OFF falha/ ON ok); 
2 = Retorno status compressor 3 seg; (contato auxiliar NA da contatora do compressor) reset autom. 
3 = Retorno status compressor 20 seg. Estrela/Softstart; (reset automático) 
4 = Retorno status compressor 3 seg. reset manual;  
5 = Retorno status compressor 20 seg. reset manual;) 

Numérico 0 5 0 



 Página 16 de 22 

manual_smart-R_v2.20.0.docx               Every Control Solutions Ltda. - Rua Marino Félix, 256 – São Paulo – SP - Tel: (11) 3858-8732 - www.everycontrol.com.br 

 
 
5.2.2 - Parâmetros de configuração: Linha de sucção de congelados 
COD DESCRIÇÃO UNIDADE MÍN MAX STD 

c_SPc_SPc_SPc_SP    
Setpoint de trabalho da linha de pressão de congelados (valor que deve ser mantido pelo controlador 
para cumprir as especificações de projeto para temperatura de evaporação) 

Psi (Bar**) 
r1 r2 5 

c_r0c_r0c_r0c_r0    

Diferencial da zona neutra (SP + r0/2 inicia o acionamento dos compressores em intervalos de tempo 
configurados em cccc_r8_r8_r8_r8) (SP - r0/2 inicia o desacionamento dos compressores em intervalos de 
tempo configurados em cccc_r9_r9_r9_r9) 

Psi (Bar**) 
0,1 150 5 

c_r1c_r1c_r1c_r1    Mínimo valor para configuração do Setpoint de trabalho Psi (Bar**) -14,5 r2 -14,5 
c_r2c_r2c_r2c_r2    Máximo valor para configuração do Setpoint de trabalho Psi (Bar**) r1 435 435 

c_r4c_r4c_r4c_r4    Valor somado ao Setpoint durante a função economia de energia habilitada Psi (Bar**) r1 r2 7,5 

c_r8c_r8c_r8c_r8    Atraso entre acionamento de dois compressores diferentes  Segundos 1 255 15 

c_r9c_r9c_r9c_r9    Atraso entre desacionamento de dois compressores diferentes  Segundos 1 255 15 

c_rbc_rbc_rbc_rb    Setpoint booster (435,0 = função booster desabilitada); pressão de mínima de resfriados para liberar 
o primeiro compressor de congelados para funcionar. 

Psi (Bar**) -14,5 435 435 

crbEcrbEcrbEcrbE    Função de emergência; O primeiro compressor de resfriados assume o papel do primeiro compressor 
de congelados e o sistema desabilita a função booster. (0 = normal; 1 = Emergência) 

Numérico 0 1 0 

c_rEc_rEc_rEc_rE    Número de compressores habilitados durante a função economia de energia ativa Numérico 0 6 6 

c_Itc_Itc_Itc_It    

Tempo de rampa do inversor (tempo para o inversor ir do valor mínimo ao valor máximo no 
acionamento dos compressores  ou do valor máximo ao valor mínimo no desligamento dos 
compressores) 

Segundos 0 255 20 

c_C0c_C0c_C0c_C0    Atraso para ligar o primeiro compressor na energização do controlador ou após queda de energia Minutos 0 255 5 

c_C1c_C1c_C1c_C1    
Atraso entre duas partidas sucessivas de um mesmo compressor após o retorno de um alarme (um 
valor para das duas suções) 

Minutos 0 255 10 

c_C2c_C2c_C2c_C2    
Mínimo tempo desligado de um mesmo compressor após o retorno de um alarme (um valor para das 
duas suções) 

Minutos 0 255 1 

c_C3c_C3c_C3c_C3    
Mínimo tempo ligado de um mesmo compressor após o retorno de um alarme (um valor para das 
duas suções) 

Segundos 0 255 30 

c_C4c_C4c_C4c_C4    
Mínimo tempo entre acionamento de dois compressores diferentes após um retorno de alarme (é o 
mesmo parâmetro para das duas suções) 

Segundos 0 255 10 

c_C5c_C5c_C5c_C5    
Mínimo tempo entre desacionamento de dois compressores diferentes após um retorno de alarme (é 
o mesmo parâmetro para das duas suções) 

Segundos 0 255 10 

c_C6c_C6c_C6c_C6    
Número de compressores ligados  em caso de erro de transdutor de pressão da sucção  ( o inversor 
de frequência será forçado a 100%) 

Numérico 0 6 1 

c_CHc_CHc_CHc_CH    Numero de horas de um compressor para alarme indicativo de manutenção preventiva Khoras 0 9999 25 

c_A0c_A0c_A0c_A0    Diferencial de alarme pressão Psi (Bar**) 0 150 15 
c_A1c_A1c_A1c_A1    Setpoint de alarme indicativo de baixa pressão Psi (Bar**) -14,5 435 -14,5 
c_A2c_A2c_A2c_A2    Setpoint de alarme indicativo de alta pressão Psi (Bar**) -14,5 435 435 
c_A3c_A3c_A3c_A3    Setpoint de alarme de baixo superaquecimento Kelvin 0 255 6 

c_A4c_A4c_A4c_A4    

Tempo de tolerância antes do inicio do desligamento escalonado dos compressores desta linha de 
sucção em caso de alarme de baixo superaquecimento. (0 = não desliga os compressores após o 
tempo de tolerância durante o alarme) 

Minutos 0 255 0 

c_A6c_A6c_A6c_A6    Atraso para habilitação do alarme de superaquecimento após a energização do controlador (deve se 
o tempo necessário para o sistema entrar em regime) 

Minutos 0 255 120 

c_atc_atc_atc_at    Número de compressores habilitados durante erro da sonda de temperatura sucção de congelados Numérico 0 6 6 

c_apc_apc_apc_ap    Número de compressores habilitados durante erro da sonda do transdutor de pressão da descarga Numérico 0 6 6 

c_Adc_Adc_Adc_Ad    Número de compressores habilitados durante erro da sonda de temperatura de descarga Numérico 0 6 6 

c_Src_Src_Src_Sr    Temperatura de sucção que desliga a válvula de sub-resfriamento. A válvula liga novamente dois 
graus acima do valor do parâmetro. 

Celsius -40,0 150,0 8,0 

c_/1c_/1c_/1c_/1    Calibração do transdutor de pressão (Offset para correção de desvios de medição) Psi (Bar**) -125 125 0 

c_/2c_/2c_/2c_/2    Calibração do sensor de temperatura (Offset para correção de desvios de medição) Celsius -15 15 0 

c_/6c_/6c_/6c_/6    Limite mínimo da escala do transdutor de pressão (pressão correspondente medição de a 4mA) Psi (Bar**) -14,5 435 -14,5 

c_/7c_/7c_/7c_/7    Limite máximo da escala do transdutor de pressão (pressão correspondente medição de a 20mA) 
(Bar**)Se o valor inserido for maior do 50,0 a unidade será automaticamente alterada para Bar. 

Psi (Bar**) -14,5 435 435 

c_ic_ic_ic_i0000    Habilita as entradas digitais de falha dos compressores de congelados 
0 = desabilitada;  
1 = habilitada compressor (OFF falha/ ON ok); 
2 = Retorno status compressor 3 seg; (contato auxiliar NA da contatora do compressor) reset autom. 
3 = Retorno status compressor 20 seg. Estrela/Softstart; (reset automático) 
4 = Retorno status compressor 3 seg. reset manual;  
5 = Retorno status compressor 20 seg. reset manual;) 

Numérico 0 5 0 

 
5.2.3 - Parâmetros de configuração: Linha de descarga 
COD DESCRIÇÃO UNIDADE MÍN MAX STD 
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d_SPd_SPd_SPd_SP    Setpoint de trabalho da linha de pressão de descarga (valor que deve ser mantido pelo controlador 
para cumprir as especificações de projeto para temperatura de condensação) 

Psi (Bar**) r1 r2 200 

d_r0d_r0d_r0d_r0    Diferencial da zona neutra (SP + r0/2 inicia o acionamento dos compressores em intervalos de tempo 
configurados em dddd_r8_r8_r8_r8) (SP - r0/2 inicia o desacionamento dos compressores em intervalos de 
tempo configurados em dddd_r9_r9_r9_r9) 

Psi (Bar**) 0,1 150 30 

d_r1d_r1d_r1d_r1    Mínimo valor para configuração do Setpoint de trabalho Psi (Bar**) -14,5 r2 -14,5 

d_r2d_r2d_r2d_r2    Máximo valor para configuração do Setpoint de trabalho Psi (Bar**) r1 435 435 

d_r8d_r8d_r8d_r8    Atraso entre acionamento de dois compressores diferentes Segundos 1 255 15 

d_r9d_r9d_r9d_r9    Atraso entre desacionamento de dois compressores diferentes Segundos 1 255 15 

d_Itd_Itd_Itd_It    Tempo de rampa do inversor (tempo para o inversor ir do valor mínimo ao valor máximo no 
acionamento dos ventiladores ou do valor máximo ao valor mínimo no desligamento dos 
ventiladores) 

Segundos 0 255 20 

d_rrd_rrd_rrd_rr    Máxima potência do inversor durante função modo econômico % 0 100 80 

d_C6d_C6d_C6d_C6    Mínima carga ativa em caso de erro de transdutor de pressão (inversor forçado a 100%) Numérico 0 6 1 

d_A0d_A0d_A0d_A0    Diferencial de alarme pressão Psi (Bar**) 0 150 15 

d_A1d_A1d_A1d_A1    Setpoint de alarme indicativo de baixa pressão Psi (Bar**) -14,5 435 -14,5 

d_A2d_A2d_A2d_A2    Setpoint de alarme indicativo de alta pressão  Psi (Bar**) -14,5 435 435 

d_A3d_A3d_A3d_A3    Setpoint de alarme de baixo subresfriamento Kelvin 0 255 6 

d_A4d_A4d_A4d_A4    Tempo de tolerância antes do inicio do desligamento escalonado em caso de alarme de baixo 
subresfriamento (0 = não desliga em alarme) 

Minutos 0 255 5 

d_A6d_A6d_A6d_A6    Atraso para habilitação do alarme de subresfriamento após a energização do controlador Minutos 0 255 120 

d_ACd_ACd_ACd_AC    Setpoint de alarme de alta pressão para desligamento escalonado dos compressores do rack. Psi (Bar**) -14,5 435 435 

d_Atd_Atd_Atd_At    Setpoint de alarme de alta temperatura de descarga individual por compressor Celsius -99 999 120 

d_Add_Add_Add_Ad    Desliga o compressor em caso de alta temperatura de descarga individual (0 = não; 1 = Sim) Numérico 0 1 0 

d_/1d_/1d_/1d_/1    Calibração do transdutor de pressão (Offset para correção de desvios de medição) Psi (Bar**) -125 125 0 

d_/2d_/2d_/2d_/2    Calibração do sensor de temperatura (Offset para correção de desvios de medição) Celsius -15 15 0 

d_/6d_/6d_/6d_/6    Limite mínimo da escala do transdutor de pressão (pressão correspondente medição de a 4mA) Psi (Bar**) -14,5 435 -14,5 

d_/7d_/7d_/7d_/7    Limite máximo da escala do transdutor de pressão (pressão correspondente medição de a 20mA) 
(Bar**)Se o valor inserido for maior do 50,0 a unidade será automaticamente alterada para Bar. 

Psi (Bar**) -14,5 435 435 

d_id_id_id_i0000    Habilita as entradas digitais de falha dos ventiladores  
0 = desabilitada;  
1 = habilitada compressor (OFF falha/ ON ok); 
2 = Retorno status compressor 3 seg; (contato auxiliar NA da contatora do compressor) reset autom. 
3 = Retorno status compressor 20 seg. Estrela/Softstart; (reset automático) 
4 = Retorno status compressor 3 seg. reset manual;  
5 = Retorno status compressor 20 seg. reset manual;) 

Numérico 0 5 0 

 
 
5.3 – Parâmetros de configuração: Linha de refrigeração 
COD DESCRIÇÃO UNIDADE MÍN MAX STD 

spspspsp    
Setpoint de controle da válvula solenoide ou unidade condensadora; corresponde ao valor da 
temperatura da sonda ambiente que fecha a válvula solenoide ou desliga a unidade condensadora. 

Celsius -55.0 125.0 2.0 

r0r0r0r0    
Diferencial de controle da válvula solenoide ou unidade condensadora; corresponde ao valor que 
somado ao setpoint de controle abre a válvula solenoide ou liga a unidade condensadora. 

Celsius -55.0 125.0 2.0 

rACrACrACrAC    
Fecha a válvula solenoide em caso de alarme critico no rack?  0 = não; 1 = sim/rack[1]; 2 = 
sim/rack[2]; 3 = sim/rack[3]. (A rede CAN precisa estar configurada e funcionando “OK”) 

Numérico 0 3 0 

c0c0c0c0    
Atraso para abrir a válvula solenoide e acionar o ventilador após energização ou ocorrência de 
alarme do rack de compressores 

Segundos 0 9999 360 

c1c1c1c1    Mínimo tempo entre duas ativações sucessivas da válvula solenoide (anti-ciclo para o compressor) Segundos 0 9999 0 
c4c4c4c4    Tempo da válvula solenoide fechada em caso de erro da sonda de temperatura ambiente Segundos 0 9999 30 

c5c5c5c5    Tempo da válvula solenoide aberta em caso de erro da sonda de temperatura ambiente Segundos 0 9999 30 

a3a3a3a3    Alarme de alta temperatura na sonda ambiente (valor somado ao setpoint de trabalho) Celsius -55.0 125.0 125.0 
A6A6A6A6    Retardo para habilitação dos alarmes após a energização do controlador Segundos 0 9999 3600 

CA1CA1CA1CA1    Calibração da medição da sonda de temperatura ambiente  Celsius -55.0 125.0 0.0 

d2d2d2d2    Temperatura máxima que termina o degelo ou o degelo não pode ser iniciado. Se a sonda do 
evaporador estiver habilitada ela será a referencia para o final de degelo, caso contrário será a sonda 
de temperatura ambiente 

Celsius -55.0 125.0 8.0 

d3d3d3d3    Tempo máximo de duração do degelo se não terminar antes por temperatura. Minutos 0 255 30 

d7d7d7d7    Tempo de gotejamento após o degelo (válvula solenoide permanece fechada) Minutos 0 255 10 

CA2CA2CA2CA2    
Calibração da medição da sonda de temperatura do evaporador (se CA2 = -55,0 sonda será 
desabilitada e o controle passa a ser pela sonda de temperatura ambiente) 

Celsius -55.0 125.0 0.0 

d1d1d1d1    Tipo de degelo; 0 = resistência (válvula solenoide fechada durante o degelo); 1 = gás quente (válvula 
solenoide aberta durante o degelo) 

Numérico 0 1 0 

f1f1f1f1    Temperatura de parada dos ventiladores (diferencial fixo de 1 grau Celsius) se refere à sonda do Celsius -55.0 125.0 40.0 
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evaporador se estiver habilitada, se não estiver, se refere à sonda de temperatura ambiente. 
idididid    Tipo de contato para entrada de verificação do status da porta (micro-porta); 1 = NA (entrada ativada 

com contato fechado); 0 = NF (entrada ativada com contato aberto) 
Numérico 0 1 1 

hd1hd1hd1hd1    Horário de início do primeiro degelo do dia (final após atingir temperatura em d2 ou tempo em d3) hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

hd2hd2hd2hd2    Horário de início do segundo degelo do dia (final após atingir temperatura em d2 ou tempo em d3) hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

hd3hd3hd3hd3    Horário de início do terceiro degelo do dia (final após atingir temperatura em d2 ou tempo em d3) hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

hd4hd4hd4hd4    Horário de início do quarto degelo do dia (final após atingir temperatura em d2 ou tempo em d3) hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

hd5hd5hd5hd5    Horário de início do quinto degelo do dia (final após atingir temperatura em d2 ou tempo em d3) hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

hd6hd6hd6hd6    Horário de início do sexto degelo do dia (final após atingir temperatura em d2 ou tempo em d3) hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 
 AGENDA DE DESLIGAMENTO     
L1ONL1ONL1ONL1ON    Horário desligamento no domingo hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L1OFL1OFL1OFL1OF    Horário ligar no domingo hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L2ONL2ONL2ONL2ON    Horário desligamento na seguna-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L2OFL2OFL2OFL2OF    Horário ligar na seguna-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L3ONL3ONL3ONL3ON    Horário desligamento na terça-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L3OFL3OFL3OFL3OF    Horário ligar na terça-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L4ONL4ONL4ONL4ON    Horário desligamento na quarta-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L4OFL4OFL4OFL4OF    Horário ligar na quarta-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L5ONL5ONL5ONL5ON    Horário desligamento na quinta-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L5OFL5OFL5OFL5OF    Horário ligar na quinta-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L6ONL6ONL6ONL6ON    Horário desligamento na sexta-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L6OFL6OFL6OFL6OF    Horário ligar na sexta-feira hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L7ONL7ONL7ONL7ON    Horário desligamento no sábado hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

L7OFL7OFL7OFL7OF    Horário ligar no sábado hh.mm.ss 00.00 23.59.59 00.00 

 
5.4 – Configuração da rede CANopen (entre os controladores) e navegação entre controladores 
Acesse a tela de TELA DE NAVEGAÇÃO E STATUS DE REDE nas configurações do equipamento  e altere o valor do parâmetro entre [ ], este 
será o endereço deste controlador na rede de comunicação. Reinicie o controlador após a configuração. 
 
5.5 – Configuração da rede ModBus-RTU (supervisório RICS) 
Realize o procedimento do item 5.4, Os parâmetros de rede estão configurados como padrão em Baud Rate 9600, a paridade para EVEN e o 
Stop 1 BIT. Utilize estes valores para comunicação no sistema de supervisão RICS. Reinicie o controlador após a configuração. 
 
5.6 – Configuração do relógio em tempo real 
O relógio em tempo real pode ser ajustado na tela de configuração do equipamento ou nas telas de ajuste das agendas de economia de 
energia ou Iluminação. 
 
5.7 – Configuração dos endereços da rede CAN das expansões (cpro micro exp) 
As expansões vêm sempre de fábrica com o endereço CAN = 2, dessa forma para se utilizar uma segunda expansão no rack é necessário 
endereça-la com o numero desejado seguindo a convenção no item 5.9. Para isso, energize a IHM e uma expansão e conecte os cabos da 
rede CAN. Na IHM aparecerá ESPµ, pressione as teclas <seta para esquerda> e <enter> da IHM simultaneamente por 2 segundos, o display 
mostrará a tela de “Network status” com uma tabela de endereços. Posicione o curso ao lado do OK do endereço 2 e pressione <enter>. O 
display mostrará Info, pressione a tecla <seta para baixo> até o display mostrar Can e pressione a tecla <enter>, insira a senha -19 e pressione 
<enter> novamente o display apresentará Addr 2. Pressione a tecla <seta para baixo> até o display mostrar Addr 2 novamente com o fundo 
preto atrás do numero 2. Pressione a tecla <enter>, altere o valor do endereço e pressione a tecla <enter> novamente para gravar o novo 
endereço. Desligue e ligue a expansão. Após a configuração na tela Network status o OK passará a ser mostrado na linha do endereço 
configurado. 
 
5.9 – Convenção de endereçamento da rede CAN para sistema smart 
Para que a navegação entre telas aconteça de forma correta para o usuário, os endereços dos controladores e expansões devem seguir a 
ordem proposta abaixo sem pular endereços: 
Controlador 1 ���� expansões do controlador 1 ���� Controlador 2 ���� expansões do controlador 2 ���� ... ���� IHMs  
Exemplo: 
Endereço 1: Controlador Rack 1 Endereço 10: Quarta expansão Rack 2 Endereço 19: Terceira expansão Linhas 2 
Endereço 2: Primeira expansão Rack 1 Endereço 11: Controlador Linhas 1 Endereço 20: Quarta expansão Linhas 2 
Endereço 3: Segunda expansão Rack 1 Endereço 12: Primeira expansão Linhas 1 Endereço 21: Controlador Linhas 3 
Endereço 4: Terceira expansão Rack 1 Endereço 13: Segunda expansão Linhas 1 Endereço 22: Primeira expansão Linhas 3 
Endereço 5: Quarta expansão Rack 1 Endereço 14: Terceira expansão Linhas 1 Endereço 23: Segunda expansão Linhas 3 
Endereço 6: Controlador Rack 2 Endereço 15: Quarta expansão Linhas 1 Endereço 24: Terceira expansão Linhas 3 
Endereço 7: Primeira expansão Rack 2 Endereço 16: Controlador Linhas 2 Endereço 25: Quarta expansão Linhas 3 
Endereço 8: Segunda expansão Rack 2 Endereço 17: Primeira expansão Linhas 2 ... 
Endereço 9: Terceira expansão Rack 2 Endereço 18: Segunda expansão Linhas 2 Endereço 30: Quarta expansão Linhas 4 



 Página 19 de 22 

manual_smart-R_v2.20.0.docx               Every Control Solutions Ltda. - Rua Marino Félix, 256 – São Paulo – SP - Tel: (11) 3858-8732 - www.everycontrol.com.br 

 
6. FUNCIONAMENTO 
6.1 – Reguladores Zona Neutra  
O controle da pressão é realizado no sentido de diminuir a pressão da linha. Os parâmetros utilizados para este controle são: SETPOINT (SP), 
DIFERENCIAL (r0), ATRASOS DAS CARGAS (C1, C2, C3, C4 e C5), TEMPO DE ACIONAMENTO (r8) E DESACIONAMENTO (r9) DA ZONA 
NEUTRA. Pela lógica de zona neutra, as cargas são acionadas e desacionadas por tempo quando a pressão da linha estiver fora da zona. 
Quando a pressão da linha estiver acima da zona neutra (SP + r0/2), as cargas serão acionadas em intervalos de tempo iguais ao TEMPO 
ACIONAMENTO (r8).  
Quando a pressão da linha estiver abaixo da zona neutra (SP - r0/2), as cargas serão desacionadas em intervalos de tempo iguais ao TEMPO 
DE DESACIONAMENTO (r9).  

 
6.2 – Inversor de Frequência em Reguladores Zona Neutra 
Em reguladores por zona neutra, o inversor de frequência será controlado 
através do parâmetro TEMPO DE RAMPA (r_Itr_Itr_Itr_It, c_Itc_Itc_Itc_It e d_Itd_Itd_Itd_It). Pelo 
parâmetro r_IFr_IFr_IFr_IF é possível habilitar o inversor de frequência para trabalhar de 
duas maneiras diferentes, usando um compressor de sacrifício ou usando 
inversor em todos os compressores controlados pelo mesmo sinal. Na primeira 
opção o inversor será instalado em um compressor de sacrifício, o que significa 
que ele será sempre o primeiro a ser acionado e o último a ser desacionado. A 
rotação somente será executada entre os compressores sem inversor de 
frequência. Os compressores sem o inversor de frequência, somente serão 
acionados quando o compressor com inversor alcançar o valor de máxima 
potência permitida e somente serão desacionados quando o compressor com 
inversor alcançar a mínima potencia. Na segunda opção, todos os 
compressores são modulados simultaneamente quando são acionados. 
Quando a pressão da linha estiver dentro da zona neutra o inversor de 
frequência permanecerá na mesma frequência. 
 
A sequência de acionamento para uma linha de 4 (quatro) compressores seria:  
Acionamento do compressor com o inversor em potência mínima. 
Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência máxima. 
Acionamento do 1º Compressor sem inversor. 
Modulação imediata do inversor até alcançar a potência mínima. 
Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência máxima. 
Acionamento do 2º Compressor sem inversor. 
Modulação imediata do inversor até alcançar a potência mínima. 
Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência máxima. 
Acionamento do 3º Compressor sem inversor. 
Modulação imediata do inversor até alcançar a potência mínima. 
Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência máxima. 
 
A sequência de desacionamento para uma linha de 4 (quatro) compressores seria:  
Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência mínima. 
Desacionamento do 1º Compressor sem inversor. 
Modulação imediata do inversor até alcançar a potência máxima. 
Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência mínima. 
Acionamento do 2º Compressor sem inversor. 
Modulação imediata do inversor até alcançar a potência máxima. 
Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência mínima. 
Acionamento do 3º Compressor sem inversor. 
Modulação imediata do inversor até alcançar a potência máxima. 
Modulação do inversor pelo tempo de rampa até alcançar a potência mínima. 
Desacionamento do compressor com o inversor em potência mínima. 
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6.3 – Tipos de Rodízio  
Os reguladores das linhas de pressão de sucção realizam rotação FIFO (First In First Out) onde a primeira carga a ser acionada será sempre a 
primeira a ser desacionada, normalmente utilizada para que as cargas se desgastem uniformemente no longo prazo. O sequenciamento da 
linha de pressão de descarga (condensação) é realizado no modo LIFO (Last In, First Out) onde a última carga acionada será sempre a 
primeira a ser desacionada, dessa forma acionado sempre primeiro o ventilador do coletor. Quando estiver habilitado um compressor de 
sacrifício com inversor de frequência, este sempre será o primeiro a ser acionado e o último a ser desacionado. 
 
6.4 – Acionamentos das parcializações (controle de capacidade) 
As parcializações quando habilitadas serão ligadas sempre seguindo a ordem de um compressor de 0 a 100% e assim sucessivamente 
(CpppCpppCppp) e o desacionamento será feito sempre primeiro das parcializações e depois dos motores dos compressores 
(pppCpppCpppC). Outras formas de acionamento e desacionamento do controle de capacidades comprometem o coeficiente de performance 
do sistema (COP) acarretando grande gasto energético e baixa eficiência do sistema. 
 
6.5 – Funcionamento das entradas de falha 
Quando os parâmetros de entrada de falha (r_i0, c_i0 ou d_i0) são configurados na opção 1 o compressor/ventilador estará em falha se a 
entrada não estiver recebendo 24V e estará OK se a entrada estiver sem tensão.  Nas opções 2 e 3, caso o controlador não recebe a 
confirmação (24V na entrada) após o tempo indicado, o compressor será desligado, um registro de falha será mostrado no histórico e o 
controlador tentará liga-lo novamente após o tempos de segurança C1, C2, C3, C4 e C5. Nas opções 4 e 5 caso o controlador não receba a 
confirmação (24V na entrada) após o tempo indicado, o compressor será desligado e se manterá assim até o reset manual na tela de 
SETPOINT. 
 
6.6 – Regulador de temperatura dos pontos de refrigeração 
O controle de temperatura é realizado pela abertura e fechamento da válvula solenoide de refrigeração. A válvula será aberta quando a 
temperatura ambiente for igual ao valor do SETPOINT + DIFERENCIAL e será fechada quando a temperatura ambiente for menor do que o 
valor do SETPOINT. Os parâmetros de proteção do regulador são o atraso na abertura da válvula solenoide após a energização ou a parada 
por alarme no rack de compressores, um atraso de anti-ciclo e um tempo ligado e um tempo desligado da válvula solenoide em caso de erro na 
sonda de temperatura ambiente. 
 
6.7 – Degelo dos pontos de refrigeração 
O degelo é iniciado de forma automática quando o relógio do controlador é igual ao parâmetro de horário de inicio de degelo ou através de um 
degelo manual. O termino do degelo acontece se a temperatura da sonda do evaporador é igual ao valor do parâmetro d2, ou na sua ausência, 
da sonda ambiente ou se decorrido o tempo máximo de degelo d3. Após o degelo é respeitado um tempo de gotejamento onde a válvula 
solenoide permanece fechada para que a água acumulada no evaporador possa escorrer. 
 
6.8 – Ventiladores do evaporador dos pontos de refrigeração 
Os ventiladores do evaporador serão desligados se a temperatura da sonda do evaporador, se habilitada, for maior do que o valor do 
parâmetro F1, ou durante um degelo forçado por resistência ou gás quente. No degelo natural, o ventilador permanece ligado. Se for 
constatada a abertura da porta os ventiladores serão parados até que a porta seja fechada novamente (micro switch de porta). 
 
6.9 – Sondas de temperatura dos pontos de refrigeração 
A sonda de temperatura ambiente é responsável pelo controle da válvula solenoide (refrigeração) e pelo alarme de alta temperatura. A sonda 
do evaporador é responsável pelo final do degelo por temperatura e pela parada dos ventiladores do evaporador se a temperatura medida 
estiver alta. Se houver falha da sonda do evaporador ou ela estiver desabilitada (parâmetro CA2 = -55.0) o degelo termina pela sonda do 
ambiente, se a sonda ambiente estiver com defeito o degelo é feito somente por tempo. Se a sonda do ambiente estiver em falha o sistema faz 
o final degelo por temperatura da sonda do evaporador normalmente. 
 
7. SINALIZAÇÕES 
Na tela principal será mostrado sempre o símbolo da linha de pressão. 
999,9 = Sensor ausente ou aberto, 
-999,9 = Sensor em curto ou com parâmetro Posição correspondente configurado com valor igual a zero, 
■ = Compressor ligado,            = Compressor ligado e aguardando atraso para desligar, 

□ = Compressor desligado,      = Compressor desligado e aguardando atraso para ligar. 
 
8. ALARMES 
8.1 – Alarmes  
Quando um alarme estiver ativo, uma mensagem será apresentada na tela principal na linha inferior. 
 
9. HISTÓRICOS 
9.1 – Histórico de Alarmes 
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Para acessar o histórico de ocorrências pressione as teclas SET por 4 segundos. O display uma série de opções, pressione as teclas UP e 
DOWN até a opção HISTORICO e pressione SET novamente. O display apresentará a última ocorrência registrada, pressione as teclas UP e 
DOWN para acessar as outras ocorrências. O histórico possui 100 registros. 
 
10. DADOS TÉCNICOS 
10.1 – Informações técnicas cpro3 micro e microplus 
Ambiente de trabalho: de -10 a 60°C (10 a 90% de umidade relativa sem condensação). 
Alimentação: cpro3 micro12Vac/Vdc  50/60 Hz 20VA; cpro3 microplus 24Vac/Vdc  50/60 Hz 20VA. 
Caixa: auto-extiguível branca. 
Comprimento máximo recomendado dos cabos de conexão: 
• Alimentação do controlador: 100m (328,0 ft) 
• Entradas analógicas (sensores): 100m (328,0 ft) 
• Entradas digitais: 100m (328,0 ft) 
• Saídas digitais (relês): 100m (328,0 ft) 
• Saídas analógicas: 100m (328,0 ft) 
• Expansão: 1000m (3280,0 ft) 
Entradas analógicas (AI): cpro3 micro 6, sendo 3 para sensores NTC (AI4, AI5 e AI6) e 3 para transdutores de pressão 4 a 20mA (AI1, AI2 e 
AI3) cpro3 micro+ 9 (nove) 
Entradas digitais (DI): cpro3 micro 5 (cinco) 24 Vac/Vdc e cpro3 micro+ 9 (nove) 24 Vac/Vdc.  
Saídas digitais (K): cpro3 micro 7 (sete), todas 3A res@250V cos ϕ = 1 e  cpro3 micro+ 9 (nove), todas 3A res@250V cos ϕ = 1 
Saídas analógicas (AO): cpro3 micro 3 (três) de 0,5 a 10V e cpro3 micro+ 6 (seis) de 0,5 a 10V. 
Duração da bateria do relógio em ausência de alimentação: 3 dias com bateria totalmente carregada 
Porta de comunicação: RS485 para protocolo ModBus-RTU. 
 
10.2 – Informações técnicas expansão  
Ambiente de trabalho: de 0 a 50°C (10 a 90% de umidade relativa sem condensação). 
Alimentação: 12Vac/Vdc  50/60 Hz 5,6VA. 
Caixa: auto-extiguível cinza. 
Comprimento máximo recomendado dos cabos de conexão: 
• Alimentação do controlador: 1m (3,280 ft) 
• Entradas analógicas (sensores): 3m (9,842 ft) 
• Entradas digitais: 3m (9,842 ft) 
• Saídas digitais (relês): 3m (9,842 ft) 
• Saídas analógicas: 3m (9,842 ft) 
• Expansão: 1m (3,280 ft) 
Entradas analógicas (sensores): 4 (quatro), sendo 2 para sensores NTC. (-40 a 110°C) e 2 para transdutores 4 a 20mA. 
Entradas digitais: 5 (cinco), contato seco livre de tensão. 
Saídas digitais (Relês): 6 (seis), sendo todas 5A res@250V cos ϕ = 1. 
Saídas analógicas: 2 (duas), de 0,5 a 10V 
Grau de proteção: IP00 
 
 
 
11. DOCUMENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO 
 
11.1 – Exemplo para documentação para referência de instalação 
 
CONTROLADOR: [1] smartRACK, [2]EXPANSÃO 1, [3]EXPANSÃO 2, [4] EXPANSÃO 3 
CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO COMPLETA SETPOINT 
[1] RACK - RACK SUCÇÃO DE RESFRIADOS  (4 CP) E CONDENSAÇÃO (4VT) 2,5 / 13,5 
[1] B1 Deg por parada RESFRIAMENTO DA CASA DE MÁQUINAS 18 
[1] B2 Deg por parada BALCÃO DE LATICINIOS 1 7 
[1] B3 Deg por parada BALCÃO DE LATICINIOS 2 7 
[1] B4 Deg por parada BALCÃO DE FLV 1 8 
[1] B5 Deg por parada BALCÃO DE FLV 2 8 
[1] B6 Deg. forçado ILHA DE CARNES 1 2 
[1] B7 Deg por parada ILHA DE RESFRIADOS 1 2 
[1] B8 Deg forçado Vt. CÂMARA DE CARNES 1 0 
[1] B9 Deg por parada DELICATESSE 1 14 
[1] B10 Deg por parada WALK IN BEBIDAS 1 14 
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[1] B11 desabilitado   
[1] B12 desabilitado   
[1] B13 desabilitado   
[1] B14 desabilitado   
[1] B15 desabilitado   
 
CONTROLADOR: [6] smartRACK, [7]EXPANSÃO 1, [8]EXPANSÃO 2, [9] EXPANSÃO 3, [10] EXPANSÃO 4 
CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO COMPLETA SETPOINT 
[6] RACK - RACK SUCÇÃO DE CONGELADOS (4CP) E CONDENSAÇÃO (4VT) 0,6 / 13,5 
[6] B1 Deg forçado Vt CÂMARA DE CONGELADOS 1 -18 
[6] B2 Deg forçado Vt CÂMARA DE CONGELADOS 2 -18 
[6] B3 Deg forçado Vt CÂMARA DE CONGELADOS 3 -18 
[6] B4 Deg. forçado BALCÃO CONGELADOS 1 -18 
[6] B5 Deg. forçado BALCÃO CONGELADOS 2 -18 
[6] B6 Deg. forçado ILHA DE CONGELADOS 1  -18 
[6] B7 Deg. forçado ILHA DE CONGELADOS 2 -18 
[6] B8 Deg. forçado ILHA DE CONGELADOS 3 -18 
[6] B9 Deg. forçado ILHA DE CONGELADOS 4 -18 
[6] B10 Deg. forçado BALCÃO CONGELADOS 3 -18 
[6] B11 desabilitado   
[6] B12 desabilitado   
[6] B13 desabilitado   
[6] B14 desabilitado   
[6] B15 desabilitado   
 
CONTROLADOR: [11] smartLINHAS, [12] EXPANSÃO 1 
CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO COMPLETA SETPOINT 
[11] B1 Deg por parada BALCÃO DE LATICINIOS 3 7 
[11] B2 Deg por parada BALCÃO DE LATICINIOS 4 7 
[11] B3 Deg por parada BALCÃO DE LATICINIOS 5 7 
[11] B4 Deg por parada BALCÃO DE FLV 3 8 
[11] B5 Deg por parada BALCÃO DE FLV 4 8 
[11] B6 Deg por parada ILHA DE RESFRIADOS 2 2 
[11] B7 Deg por parada ILHA DE RESFRIADOS 3 2 
[11] B8 Deg. forçado ILHA DE CARNES 1 0 
[11] B9 Deg. forçado ILHA DE CARNES 2 0 
[11] B10 Deg. forçado ILHA DE CARNES 3 0 
[11] B11 Deg parada Vt SALA DE PREPARO 2 15 
[11] B11 desabilitado   
[11] B12 desabilitado   
[11] B13 desabilitado   
[11] B14 desabilitado   
[11] B15 desabilitado   
 
11.1 – Exemplo de esquema elétrico de instalação e montagem do quadro de comando 
 
Rack de sucção dupla com 3 compressores de resfriados, 3 compressores de congelados, 3 ventiladores de condensação. 
 
Pontos de controle de refrigeração com 3 salas de preparo, 1 resfriamento da casa de máquinas, 8 balcões de resfriados, 3 balcões de 
congelados/carnes e 1 câmaras de congelados. 


