POR

CONTROLADOR MULTIFUNCIONAL
SÉRIE 2850T/3850T

Mais de cinquenta anos de experiência, uma estrutura fortemente orientada para
as necessidades dos clientes e constante inovação tecnológica fazem da Gefran
uma referência no projeto e produção de sensores, sistemas e componentes
para automação e controle de processos industriais. Competência, flexibilidade
e qualidade de processo são os fatores diferenciais da Gefran na produção de
instrumentos e sistemas integrados para aplicações específicas em vários
setores industriais, com know-how consolidado nos setores plástico, hidráulica de
movimentação, tratamento térmico e de sistemas de elevação.
Tecnologia, inovação e versatilidade representam o valor adicionado do catálogo de
produtos que demonstram também a capacidade de criar soluções específicas de
aplicação em colaboração com os principais fabricantes de máquinas do mundo.
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UM CONTROLADOR PARA
MÚLTIPLAS UTILIZAÇÕES
O catálogo Gefran inclui uma nova série de controladores para aplicações que requeiram funções de controle, datalogger e setpoint.

CONTROLADOR PID
UNIVERSAL MULTILOOP
- Controle PID independente para zonas
individuais.
- Controle em cascata.
- Controle de relação.
- Funções específicas do processo.
- Conformidade com as normas AMS2750 e
CQI-9 para aplicações no setor
Aeroespacial/Automotivo.

DATALOGGER
E RELATÓRIO DE BATELADA
- Visualização gráfica de tendências
- Registo de dados encriptados
- Conformidade CFR21 / ANNEX11 ppara o sector
Farmacêutico
- Audit Trail
- Assinatura digital

GERADOR
DE RAMPA E PATAMAR
- Perfis de setpoint síncronos.
- Perfis de setpoint assíncronos.
- Até 4 perfis SP por programa.

SÉRIE 2850T/3850T

...E MUITO MAIS
G E T logic
A
B
C

IN
MAX
MIN

OUT

- Lógicas de controlE.
- Intertravamento de processo.
- Funções matemáticas.
- Funções de processo.

G E Tview
T
- Páginas gráficas personalizadas.

888

CONNETIVITÀ
- Conexão remota VNC.
- Fieldbus ModbusTCP.
- FTP Client.
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CONTROLADOR UNIVERSAL MULTILOOP
CONTROLE PID ESCALÁVEL E EFICIENTE
Os controladores da série 2850T - 3850T da Gefran disponibilizam soluções
de controle PID multiloop com funções de processo avançadas, mantendo
ao mesmo tempo uma configuração simples. Os controladores exploram
um algoritmo avançado de controle PID que permite um elevado grau de
desempenho e confiabilidade no controle de processos. Cada PID pode ser
facilmente configurado como um controlador loop único, conectado ao
gerador de perfis de rampa e patamar, como um controlador em cascata
ou para um controle de razão. A conformidade com as normas AMS2750
AMS2750 e CQI-9, permitem que a série Multifunction seja utilizada em
aplicações do setor Aeroespacial e Automotivo, quer como controlador PID de
temperatura, quer como registador de dados de processo.
1.6

AUTOTUNING
Os controladores estão equipados com um algoritmo de autoajuste
eficiente que assegura um controle estável e preciso da temperatura,
0,8 evitando overshoots e oscilações, mesmo em processos térmicos
críticos ou muito rápidos.
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CONTROLE EM CASCATA E RAZÃO
O controle em cascata é um sistema de duas entradas e uma saída, com
dois PIDs, dos quais o primeiro fornece o setpoint para o segundo. Este tipo
de controle garante uma maior estabilidade na regulação da temperatura,
reduzindo o erro entre o valor medido e o desejado. Se, pelo contrário, for
necessário regular uma grandeza em função de outra, mantendo constante
a relação entre as duas (um exemplo típico é a mistura de dois fluidos), a
solução é o controle de razão.

FUNÇÕES DE PROCESSO

VAPOR
FT
100

VÁLVULA VAPOR

FIC
100

TIC
100

CONTROLADOR DE
TEMPERATURA
(primário)

TT
101

MEDIÇÃO DE
TEMPERATURA

CONTROLADOR DE FLUXO
(secundário)

FLUÍDO
PROCESSO

PERMUTADOR DE CALOR
DE CONCHA E TUBO

EXAMPLES OF CASCADE CONTROL

No tratamento térmico ou nos processos de esterilização, são necessárias funções específicas para garantir a
qualidade do resultado e, em muitos casos, para poder certificar o produto acabado.
A Gefran integra nos controladores 2850T e 3850T algumas das funções de processo mais comuns; uma
delas, por exemplo, é o algoritmo para calcular o coeficiente de esterilização F0. Este algoritmo é utilizado em
aplicações de esterilização para verificar, garantir e certificar os parâmetros de qualidade do produto tratado.

SÉRIE 2850T/3850T

GERADOR DE SETPOINT
FÁCIL E FLEXÍVEL
O tratamento térmico é um dos processos nos quais, para as várias malhas em PID, são necessárias
a variação do setpoint ao longo do tempo. Com a série 2850T/3850T, esta necessidade é satisfeita
através da configuração de geradores de perfis. O gerador de perfis fornece uma configuração simples
de perfis de rampa e patamar para setpoint e programação de eventos associados.
A programação pode ser realizada quer online, diretamente no controlador, quer offline através de um
editor dedicado na ferramenta de configuração gratuita GF_eXpress.

Um programa de geração de setpoint está
estruturado em:
- Segmentos: até 4 setpoints que seguem o perfil
configurado.
- Eventos: série de condições ou comandos
associados a cada segmento individual.
- Lógica: lista de instruções lógicas e matemáticas
executadas com o programa ativo.
- Relatório: armazenamento durante a execução
do programa de uma série de valores úteis para a
certificação da produção.

GESTÃO SÍNCRONA DE PERFIS

GESTÃO ASSÍNCRONA DE PERFIS

O gerador de setpoints pode ser configurado
com gestão síncrona (todos os perfis podem ser
executados com base de tempo comum).

O gerador de setpoints pode ser configurado com
gestão assíncrona (cada perfil pode ser executado
com base de tempo independentes).
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DATALOGGER E RELATÓRIO DE BATELADA
REGISTRADOR GRÁFICO MULTICANAL
A série 2850T/3850T combina a capacidade de arquivar dados de processo com a respectiva recuperação
segura e fácil. Tudo num controlador de dimensões compactas com uma interface sensível ao toque
colorida. Os dados podem ser visualizados mostrando o gráfico de tendências e um cursor permite uma
leitura rápida e fácil de uma série de valores num determinado tempo.
Todos os dados do processo são arquivados em segurança na memória do controlador e podem ser
guardados num arquivo padrão (.CSV), criptografados e exportados via USB ou rede Ethernet.

TREND / RELATÓRIO DE BATELADA
A opção Trend / relatório de batelada (batch report)
permite o armazenamento de dados de processo,
estado dos eventos de entrada/saída e alarmes
relacionados com um lote de produção. O registo de
dados encriptados garante segurança e integridade.
Os valores memorizados como batch/*lote podem
ser utilizados como relatórios de produção ou de
qualidade.

DATALOG

21 CFR
Part 11
COMPLIANT

EUROPEAN
COMMISSION

EUDRALEX
ANNEX 11
COMPLIANT

A conformidade com CFR21 e ANEXO11 permite que
a série Multifunction seja utilizada em aplicações
Farmacêuticas, fornecendo a funcionalidade Audit
Trail, Digital Recording e Electronic Signature. Estas
características são necessárias para garantir a
rastreabilidade dos lotes de produção em formato
eletrônico, garantindo a mesma fiabilidade e
credibilidade que os registos em papel com
assinaturas manuscritas.

SÉRIE 2850T/3850T

...ARMAZENAMENTO E GESTÃO REMOTA DE DADOS

ETHERNET TCP/IP

RELATÓRIOS UTILITY PC
A série 2850T/3850T possui um programa de PC dedicado à gestão dos arquivos de datalog e relatórios
de batelada armazenados no controlador. O programa permite copiar e apagar de um PC ligado à rede
Ethernet, controlado manualmente ou com intervalo de tempo configurável, os arquivos armazenados no
controlador. Os dados armazenados no PC podem ser visualizados em formato gráfico de tendência ou de
tabelas (tipo Excel). Podem também ser exportados em formato de arquivo padrão .CSV ou .PDF.

SINCRONIZAÇÃO DE DATA E HORA (SNTP)
Para um armazenamento preciso da informação data/hora relativa
aos dados do arquivo datalog, o controlador suporta o serviço
padrão Network Time Protocol (SNTP). O serviço SNTP atualiza
automaticamente a data/hora do controlador através da conexão
com servidor SNTP ligado através da rede Ethernet.
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UMA ÚNICA FERRAMENTA
DE CONFIGURAÇÃO
GF_EXPRESS
GF_eXpress é o software para a configuração de todos os dispositivos Gefran. Uma série de interfaces
gráficas de configuração, dedicada às várias funções presentes nos controladores, facilita a configuração.

ETHERNET TCP/IP

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO
Acesso direto a todos os parâmetros de
configuração através de uma lista simples e
imediata. Uma janela de monitor integrada, do tipo
osciloscópio, auxilia nas configurações e setups.

LÓGICAS DE CONTROLE
Para a configuração das lógicas de controle existe
uma interface totalmente gráfica com função
de teste OnLine integrada, para uma verificação
rápida e segura da sequência de controle ou das
funções matemáticas.

PÁGINAS PERSONALIZADAS
A configuração de páginas personalizadas está
disponível através de uma interface simples e
intuitiva totalmente gráfica.

SÉRIE 2850T/3850T

...TUDO AO ALCANCE DAS MÃOS
PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO
Acesso direto da interface touchscreen a todos os parâmetros com proteção por palavra-chave de 3 níveis

G E T logic

G E Tview
T

Esta é a tecnologia da Gefran para a configuração
direta de todas as funções lógicas e matemáticas
do instrumento.

GETview é a função que permite ao usuário construir
verdadeiras páginas de interface homem- máquina
diretamente a partir da tela sensível ao toque.

A
B
C
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OUT

MAX
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A

B

C

D
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TUDO MESMO REMOTAMENTE
INTEGRAÇÃO DE FÁBRICA E DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA
Para integração em operações de fábrica, os controladores da série 2850T/3850T estão preparados para
conexão a sistemas de aquisição ou controle centralizados, tais como IHM ou SDCDs.
Isto acontece através de uma conexão Ethernet TCP/IP com base no protocolo Modbus TCP padrão.
Pode-se também acessar remotamente o sistema através de PC, Tablet ou smartphone, graças ao serviço
VNC padrão. Em caso de falhas nos processos, os controladores oferecem diagnóstico claro e de fácil
parametrização, como indicação de falha, rompimento de cargas, falhas nas malhas de controle, hardware
externo, operações fora da escala de trabalho, limites de alarme, etc.
A função FTP Client integrada permite o arquivamento automático, seguro e remoto em Rede Ethernet TCP/IP,
dos dados arquivados Trend e Batch Report.
ETHERNET TCP/IP

ETHERNET TCP/IP

FTP CLIENT

SÉRIE 2850T/3850T

ENTRADAS - SAÍDAS
2850T

3850T

MODELO

2850T-XX-4

2850T-XX-8

Entradas analógicas (universais)

4

8

Saídas analógicas (V, mA)

2

4

Entradas Digitais (0-24 Vdc)

8+16

16+16

Saídas Digitais (0-24 Vdc)

8+16

16+16

Entrada transformador de corrente

2

4

Total

56

80

MODELO

2850T-XX-4

2850T-XX-8

Entradas analógicas (universais)

4

8

12

16

Saídas analógicas (V, mA)

2

4

6

8

Entradas Digitais (0-24 Vdc)

8+16

16+16

24+16

32+16

Saídas Digitais (0-24 Vdc)

8+16

16+16

24+16

32+16

Entrada transformador de corrente

2

4

6

8

Total

56

80

104

128
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EXEMPLOS DE APLICAÇÕES
AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO DE ALIMENTOS
As aplicações de esterilização em autoclave necessitam de funções de controlador PID multiloop,
programas de controle baseados no tempo e histórico dos dados de produção. Em geral são necessárias 2
malhas PID (Temperatura e Pressão) combinados com um gerador de perfil de setpoint.

PRESSÃO INTERNA
TEMPERATURA INTERNA

P

T
T

TEMPERATURA ALIMENTO

CONTROLE PRESSÃO

CONTROLE AQUECIMENTO

A principal característica desta aplicação é o
armazenamento dos valores do processo durante
o ciclo de esterilização e o cálculo F0, ou seja, o
tempo equivalente à temperatura de esterilização.
O cálculo do fator F0 permite verificar, garantir
e certificar automaticamente os parâmetros de
qualidade do produto tratado.

SÉRIE 2850T/3850T

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES
FORNO NITRETAÇÃO
A nitretação é um processo industrial de endurecimento superficial dos aços, também chamado
cementação a baixa temperatura. O procedimento consiste em levar o aço até uma temperatura entre
480- 570 °C e introduzir amônia (NH3), que através de uma reação química, libera átomos de azoto (N2)
estes são absorvidos pela ferrite superficial do metal, formando nitretos.
AMÔNIA ON/OFF
AZOTO ON/OFF
AZOTO (N2)

PRESSÃO

TEMPERATURA

AMÔNIA
(NH3)

P

T1
PRODUCT

TEMPERATURA

T1

CONTROLE
DE POTÊNCIA

As vantagens para o material com a nitretação são:
- Dureza da superfície e resistência ao desgaste.
- Estabilidade na têmpera e portanto dureza à quente.
- Resistência à fadiga e aos entalhes.
- Resistência à corrosão.
- Estabilidade dimensional.
O tratamento requer duas malhas PID de regulação
e dois geradores de perfil. Um perfil de controle da
temperatura do forno e um perfil do fator de dissociação
da amônia.

Durante algumas fases do tratamento térmico, é efetuado
também o controle do fornecimento de gases técnicos
necessários para o processo de nitretação e de têmpera.
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