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1. INTRODUÇÃO

As instruções contidas neste manual são para instalação e operação dos Transmissores de Nível Contínuo LINCE 
da série TNU, para medição de nível em líquidos, lamas, grânulos e interfaces

O sistema é constituído por um transmissor a dois fios, 4-20 mA, série TNU, e um elemento sensor. 
 Existem duas versões do sistema:

1.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA
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fonte de alimentação

fonte de alimentação

carga

carga

unidade eletrônica

elemento sensor 
série 700

barreira

barreiras

4-20 mA

unidade eletrônica série TNA 
e sensor série 700 integrados

Unidade Eletrônica integrada ao elemento sensor.

Unidade eletrônica remota. Esses sistemas acompanham um cabo de interligação da série 380.

SISTEMA INTEGRAL

SISTEMA REMOTO
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1.2.2 INVÓLUCROS

1.2.3 ELEMENTOS SENSORES

1.2.4 CABO DE CONEXÃO

A versão integral é fornecida em invólucro de alumínio e a versão remota, normalmente, é fornecida 
com invólucro em Halyester com grau de proteção IP 65, opcionalmente pode ser fornecida em 
invólucro à prova de explosão.

Os elementos sensores, série 700, são disponíveis em muitas formas, cada uma adequada a uma 
aplicação, de acordo com fatores tais como: temperatura, pressão, comprimento de inserção e 
características do produto em processo (viscosidade, condutividade, constante dielétrica, etc.)
 Os elementos sensores se dividem em duas categorias gerais: isolados e não-isolados. Os 
não-isolados, ou nus, tem uma sonda metálica para tocar o produto em processo e são comumente 
usados quando o produto não é condutivo e nem altamente corrosivo (vide figura 1.3). Os isolados 
são revestidos por um material isolante, tais como Teflon, Kynar, PFA, etc. e são utilizados em 
aplicações onde o produto em processo é condutivo ou corrosivo (vide figura 1.4).
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 O Transmissor TNA é um transdutor de admitância para corrente. Uma alteração no nível do 
produto muda a admitância, o que resulta numa mudança da corrente, sendo também conhecido 
como transmissor a dois fios, uma vez que os fios utilizados para alimentar a unidade são os 
mesmos que indicam a mudança no nível (4-20 mA).

1.2 CARACTERÍSTICAS

1.2.1 UNIDADE ELETRÔNICA

Os modelos de transmissor disponíveis são os seguintes:

TNA 100 – Unidade Eletrônica para uso em materiais isolantes, interfaces e grânulos semicondutores.
TNA 101 – Unidade Eletrônica para uso em materiais condutivos e alguns grânulos isolantes.

OBS: Os dois modelos disponíveis são equipados com Time Delay (retardador do tempo de resposta).

terra
isolante

haste central

terra

haste central nua

Não-isolado.

Não-isolado.

Tipicamente, a unidade eletrônica e o elemento sensor são conectados por um cabo coaxial 
de três terminais (Vide figura 1.5), disponíveis nos seguintes modelos:
 
 380-XXX-15 — Alta Temperatura
 380-XXX-12 — Propósitos Gerais
 380-XXX-11 — Alta Temperatura
 380-XXX-19 — Composto (primeiros 03 metros, alta temperatura)
 
 O XXX no número do modelo do cabo indica o seu comprimento em metros. Sete 
metros é o comprimento padrão, mas comprimentos maiores podem ser fornecidos. Os 
cabos podem também ser adquiridos em grandes comprimentos com kits de terminais. 
Consulte nossa fábrica, sobre comprimentos diferentes e o máximo recomendado em 
aplicações específicas (comprimento máximo recomendado: 45 metros).

TERRA (VERDE)GND

ActiveShield (VERMELHO)

CW CONDUTOR CENTRAL (AZUL)

SH
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1.3 MODELOS PADRÃO

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 40°C

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 40ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 40°C

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 80ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 40°C

PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 40ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 40ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 40ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 40 ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 150ºC @ 500 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 150ºC @ 500 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 230 ºC @ 500 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 150 ºC @ 250 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 150ºC @ 500 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 150 ºC @ 250 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 100ºC @ 500 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 100ºC @ 500 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 100ºC @ 500 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 150ºC @ 500 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 150 ºC @ 250 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 100ºC @ 300 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 100 ºC @ 300 PSI

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PTFE

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PTFE

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PTFE

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PFA

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PFA

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PFA

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PVDF 460

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PVDF 460

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PVDF 460

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PTFE

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PFA

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PFA

MATERIAL: AÇO INOX 316 / PVDF

MONTAGEM: 3/4” NPT

MONTAGEM: 3/4” NPT

MONTAGEM: 3/4” NPT

MONTAGEM: 3/4” NPT

MONTAGEM: 3/4” NPT

MONTAGEM: FLANGE REVESTIDO EM PFA

MONTAGEM: 1” NPT

MONTAGEM: 3/4” NPT

MONTAGEM: 1” NPT

MONTAGEM: 1 1/2” NPT

MONTAGEM: FLANGE 4” # 150 LBS

MONTAGEM: FLANGE 4” # 150 LBS

MONTAGEM: FLANGE 4” # 150 LBS

Propósito geral, líquidos ou ácidos não incrustantes com viscosi-
dade baixa ou média, temperatura moderada. Ideal para estações 
de tratamento ETE’S & ETA’S.

Propósito geral, líquidos ou ácidos não incrustantes, de média ou 
alta viscosidade, com temperatura elevada e baixa pressão, agi-
tados ou não.

Interfaces complexas em desalgadoras eletrotáticas e separa-
dores, com temperatura e pressão elevada. Contém uma seção 
inativa e de resfriamento da engenharia de montagem e vedação.

Líquidos isolantes ou condutivos com densidade e viscosidade 
baixa, com pouca formação de espuma, com pouca agitação. i.e: 
poços profundos e silos de estocagem.

Líquidos ou lamas incrustantes com densidade e viscosidade 
baixas, com pouca formação de espuma, em vasos de processo 
ou tanques de estocagem, i.e.: Caixas de Minério ou Separadores.

Substancias ácidas em forma líquida, isolantes ou condutivos 
com densidade e viscosidade baixa. Ideal para tanques de esto-
cagem ou de processo com faixa de medição ate 3.000mm.

Líquidos ou lamas condutivos, incrustantes com densidade média 
ou alta, com muita formação de espuma, elevada agitação, em 
vasos de material isolante, geometrias complexas ou dificuldade 
de modificações mecânicas para instalação.

Líquidos ou lamas incrustantes com densidade média ou alta, 
com muita formação de espuma, com elevada agitação, em apli-
cacões de sólidos isolantes ou condutivos com muito pó em sus-
pensão em silos de processo ou de estocagem.

Líquidos ou lamas isolantes ou condutivos, incrustantes com 
densidade baixa ou média, com formação de espuma, agitação 
e consequente abrasão i.e.: Caixas de Minério ou Separadores.

Um sensor de alta temperatura e pressão para partículas finas 
(cinza ou pó) em filtros, precipitadores ou líquidos em caldeiras 
e tanques de processo. Sensor com revestimento em cerâmica.

Líquidos ou lamas incrustantes com densidade baixa ou média, 
com pouca formação de espuma, com elevada agitação, em va-
sos fabricados com material isolante, geometrias complexas ou 
dificuldade de modificações mecânicas para instalação.

Líquidos ou lamas incrustantes com densidade média ou alta, 
com pouca formação de espuma, com elevada agitação, em va-
sos fabricados com material isolante, geometrias complexas ou 
dificuldade de modificações mecânicas para instalação.

Líquidos ou lamas incrustantes com densidade média ou alta, 
com muita formação de espuma, com elevada agitação, em va-
sos fabricados com material isolante, geometrias complexas ou 
dificuldade de modificações mecânicas para instalação.

LINCE TNU 101

LINCE TNU 102

LINCE TNU 103

LINCE TNU 201

LINCE TNU 202

LINCE TNU 203

LINCE TNU 301

LINCE TNU 302

LINCE TNU 303

LINCE TNU 401

LINCE TNU 402

LINCE TNU 403

LINCE TNU 404
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ALIMENTAÇÃO

13 — 60 VCC

SAÍDA

4 — 20 mA

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

-10 a 45 ºC

RESISTÊNCIA DE CARGA

(VS — 12) / 0,02
VS = Tensão da Fonte de Alimentação
Ex: Fonte = 24 V RC = 600

FAIXA DE MEDIÇÃO

TNU-100: 10 a 40.000 pF
TNU-101: 14 a 40.000 pF

LINEARIDADE

± 0,5 %

AJUSTE DE CALIBRAÇÃO

Zero, Spam e Time-delay

2. ESPECIFICAÇÕES

Elemento sensor flexível para líquidos de alta viscosidade, isolantes 
ou condutivos, pouco incrustantes. Lamas leves e efluentes 
industriais.

LINCE TNU 48
PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 120 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 120 ºC

MATERIAL: 316SS/PFA

MONTAGEM: 3/4” NPT

Elemento sensor flexível com “tubo acalmador” e flange de 
montagem 4”#150 lbs para líquidos e lama com média e elevada 
agitação, espuma, incrustantes e abrasivos onde exista risco de 
transbordamento e cavitação com ciclos muito rápidos.

Elemento sensor flexível para líquidos e polpas incrustantes, 
condutivos e abrasivos ou sólidos de baixa granulometria; podendo 
ser utilizado onde exista agitação desde que ancorado. PP, PE, PVC, 
PTA, cimento, alumina, cal, amido, lamas e líquidos em geral.

LINCE TNU 49

LINCE TNU 18

PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 120 ºC

PRESSÃO MÁXIMA: 1000 PSI @ 50 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 180 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 120 ºC

MATERIAL: 316SS/PFA

MATERIAL: 316SS/KYNAR

MONTAGEM: 1 1/2” NPT

MONTAGEM: 3/4” NPT

NOTA

1 — Todos os modelos aqui discriminados são modelos padrão. Existem em nosso escopo de fornecimento 
sensores em hastelloy B e C, titânio, monel, AISI 304 e tântalo.
2 — Outras aplicações, consulte à INSTRUMENTOS LINCE.
3. — Os valores de temperatura e pressão não são valores absolutos máximos.
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3. FUNCIONAMENTO

3.1 UNIDADE ELETRÔNICA

O funcionamento da Unidade Eletrônica baseia-se em circuito ponte, com um oscilador interno 
senoidal, que gera um sinal estável, para medição.
 O instrumento mede a capacitância ou a admitância do elemento sensor no processo. A 
saída do instrumento é incrementada de acordo com o aumento no nível, ou com o aumento da 
capacitância ou admitância).
 A figura 3.1 mostra o diagrama de blocos do transmissor de nível TNU com os controles de 
ajuste: zero, span e time delay.
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REGULADOR
10V

AÇÃO DIRETA TNA 100AÇÃO REVERSA

GND CENTRALSHIELD

TNA 101

ENTRADA 
13 — 60 VCC
4 — 20 mA

AMPLIFICADOR 
DE 

SAÍDA

TIME-DELAY
0.5 — 30 SEG

FILTRO 
PASSA-BAIXA

DRIVER DO 
DEMODULADOR

DEMODULADOR
AMPLIFICADOR

DE 
ENTRADA

CIRCUITO FONTE
OSCILADOR
SENOIDAL
100 KHZ

CHAVE 
ZERO 

GROSSO

POT 
ZERO FINO

POT 
GANHO FINO

POT 
TIME-DELAY

CHAVE
GANHO 
GROSSO
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 A figura 3.2 mostra um recipiente contendo material altamente condutivo. Visto que o líquido 
é condutivo, o Terra está ligado à superfície externa do isolamento do elemento sensor, através do 
líquido. Nesse caso, tanto uma unidade a capacitância como uma unidade a admitância podem 
adequadamente medir o nível.
 Assim que o nível no recipiente cai, o quadro muda; o que era antes um circuito puramente 
capacitivo, agora contém um elemento resistivo, porque a resistência da incrustação no elemento 
sensor é muito maior que a do líquido.

 Quando a resistência entra no circuito do elemento sensor, uma energia é nela consumida, 
e provoca uma queda na tensão do oscilador, que resulta em erros de leitura. Para prevenir esse 
problema, um buffer é colocado entre o oscilador e o circuito ponte, de modo que a perda de 
potência não afeta a tensão do oscilador. Como um instrumento à capacitância, a saída indicaria 
que o nível atingiu as proximidades do topo da incrustação, porque haveria a mesma quantidade 
de elemento sensor conectada ao Terra (vide figura 3.2).
 A porção incrustada no elemento sensor age como uma linha de transmissão elétrica 
constituída de um número infinito de elementos resistivos e capacitivos. Matematicamente, 
pode-se mostrar que, se a incrustação é bastante longa, as partes resistiva e capacitiva possuem 
impedância iguais. Para tirar benefício dessa informação, um circuito Chopper Drive foi adicionado, 
isto que mais diferencia a unidade a Admitância da unidade a Capacitância.
 O Chopper Drive, juntamente com o chopper (ou detector síncrono), permite a medição 
separada de resistência e capacitância. A capacitância total é medida adicionando-se a capacitância 
do nível do produto à capacitância da incrustação e subtraindo uma quantidade igual à resistência 
da mesma. Em consequência das correntes resistiva e capacitiva na incrustação serem iguais, 
somente a capacitância devido ao nível real do produto no recipiente é medida.

incrustação 
condutiva

líquido 
condutivo

resistência da incrustação

isolamento do elemento sensorhaste do elemento sensor
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 A mudança de capacitância devido à variação do nível do produto é provida pelo elemento 
sensor o qual é montado no interior ou próximo ao produto em processo.

 O condutor central, do cabo que interliga os sistemas remotos, conduz a mudança do sinal 
de capacitância do elemento sensor a unidade eletrônica, enquanto que a blindagem coaxial leva 
um potencial de guarda, proveniente do buffer, denominado ActiveShield. O propósito da blindagem 
é eliminar qualquer capacitância entre o condutor central e o condutor terra. Como resultado, a 
capacitância do cabo não interfere com os sinais de capacitância vindos do elemento sensor. A 
unidade eletrônica não necessita de “zerar” a capacitância do cabo de forma a obter uma leitura 
confiável. A blindagem também previne erros de leitura causados por mudanças na capacitância 
do cabo devido à temperatura.

Examinar cuidadosamente o equipamento, ao retirá-lo da embalagem. Se for verificada alguma 
avaria, ou se faltar algum item, comunicar imediatamente a Instrumentos Lince.

Os transmissores TNU foram projetados para instalação no campo, mas devem ser instalados em 
um local tão livre quanto possível de vibrações, atmosferas corrosivas e qualquer possibilidade de 
avaria mecânica. Por conveniência, devem ser instaladas em um local razoavelmente acessível. A 
temperatura ambiente deve estar sempre entre (-40 °C e 45°C).

O local de instalação do elemento sensor é frequentemente determinado pela colocação de 
bocais ou aberturas no recipiente. Quando não há bocais ou possibilidade de fazê-los, existe 
como alternativa a utilização do artifício “vasos comunicantes”. Outras alternativas são também 
possíveis de acordo com as características do processo. Para isso, consulte a Instrumentos Lince.

 As seguintes instruções de instalação e montagem do elemento sensor devem ser seguidas 
para que o equipamento opere correta e precisamente:
 A — Em aplicações que requerem um elemento sensor isolado, ter especial cuidado durante 
a instalação: há sempre o perigo de se perfurar a capa isolante, especialmente em sensores de 
revestimento fino, alta capacitância.
 B — Os elementos sensores devem ser instalados em locais onde não haja fluxo de material 
(bocais de enchimento ou condutos). Caso isto não seja possível, um defletor deve ser colocado 
entre o sensor e o local de entrada do material.
 C — Não deixe o elemento sensor desmontado ou separado da embalagem.
 D — Apertar o elemento sensor com a chave, nivelando o mais próximo possível da rosca de 
montagem.
 E — No ato da montagem, quando o elemento sensor for rosqueado ao vaso, aplicar o torque 
necessário ao aperto final do sensor no gland de montagem. Nunca apertar o plug de montagem, 
conforme indica a figura abaixo. Caso contrário o elemento sensor será danificado.

4. FUNCIONAMENTO

4.1 UNIDADE ELETRÔNICA

4.2 INSTALAÇÃO DA UNIDADE ELETRÔNICA

4.3 INSTALAÇÃO DO ELEMENTO SENSOR
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local de aperto para a montagem

nunca apertar neste local
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4.4 CONEXÕES DA UNIDADE ELETRÔNICA

4.5 CONEXÕES DO ELEMENTO SENSOR (SISTEMAS REMOTOS)

4.4.1 ALIMENTAÇÃO

4.4.2 CONEXÃO DO CABO DO SENSOR

A conexão de sinal (4-20 mA) é feita na régua de três terminais, na parte posterior da unidade, 
devido ao baixo consumo de energia do instrumento, os fios podem ser de baixo calibre (Ex. 
18 AWG). Ver fig. 4.2 para conexões apropriadas. Para distâncias superiores a 50 metros, 
recomenda-se uso de cabo blindado.

O cabo do elemento sensor é conectado ne régua de quatro terminais, na parte frontal da 
unidade (ver figura 4.3). As conexões do cabo são:

Condutor Central CC
Blindagem   SH
Terra    GND
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Obs¹: O sistema integral não usa cabo. A interligação entre o sensor e a eletrônica é 
limitada a um único fio (C.C.) e já sai de fábrica.
Obs²: A interligação entre sensor e a eletrônica nos sistemas remotos deve ser feita exclusivamente 
com os cabos fornecidos pela Instrumentos Lince, que são fabricados com as especificações 
ideais para o sistema. O uso de outros cabos pode resultar em calibração instável.

As conexões do cabo no elemento sensor são mostrados nas figuras 4.4 e 4.5.
 O cabo não deve ser conectado ao sensor antes deste estar definitivamente instalado e o 
condulete apertado. 
 Se o sensor não estiver a conexão para blindagem (SH), o fio correspondente deve ser cortado 
e isolado, ou simplesmente isolado.

4 - 20 mA GND

1 2 3 4 5 6 7

ON CEY CEYON

1 2 3 4 5 6 7

ZERO

CC

SPAN

SH GND AUX
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fio central

fio central

fio da blindagem

fio da blindagem

fio terra

fio terra
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 Se for fornecido um protetor contra centelhamento, siga as instruções para sua instalação:

 1 — Fixa o conector de montagem do protetor contra faísca no parafuso central de conexão 
do elemento sensor.
 2 — Conectar o fio verde do protetor ao parafuso de aterramento.
 3 — Avançar o cabo para dentro do condulete.
 4 — Conectar o fio central do cabo ao protetor e o fio terra ao parafuso de aterramento.
 5 — Conectar a blindagem ao terminal ActiveShield. Para sensores que não tem conexão 
para blindagem, isole o fio da blindagem, como mostra a figura 4.6

As chaves e o Trimpot de zero trabalham juntos para prover ajuste contínuo da corrente 
mínima de saída (4mA). Cada posição das chaves avança o ponto de corrente mínima de 
aproximadamente 60 pF, enquanto que o Trimpot prover ajuste contínuo entre cada posição 
das chaves de Zero. Para blindagem, isole o fio da blindagem, como mostra a figura 4.6.

As chave e o Trimpot de Span trabalham juntos para prover ajuste contínuo da corrente de 
fundo de escala (20 mA). Cada posição das chaves avança o alcance em polegadas ou pés de 
aproximadamente três vezes a regulagem prévia. O Trimpot permite ajuste contínuo entre cada 
posição das chaves de Span.

O Controle do tempo de resposta é disponível em todos os transmissores de nível série TNU. Esse 
controle varia a constante de tempo de um circuito RC numa faixa de 0 a 30 segundos. 
 Para a maioria das aplicações que o requerem, 5 a 10 segundos são usualmente 
suficientes. A calibração do transmissor é feita com o controle mínimo. Depois que a calibração 
é completada, o controle do tempo de resposta pode ser adicionado, sem afetar a calibração.
 Ocasionalmente, quando o tempo de resposta é ajustado, ocorre uma instabilidade 
temporária na saída do transmissor até que o circuito se estabilize.
posição das chaves de Span.

Os ajustes internos são realizados na fábrica e não devem ser modificados.

O seletor do modo de atuação determina se a corrente do transmissor cresce ou decresce, com 
o aumento do nível do produto que será medido. 
 No modo de atuação direto, a corrente de saída cresce com o crescimento do nível.
 No modo de atuação reverso, a corrente de saída cresce com a diminuição do nível. 
Normalmente, os transmissores são fornecidos no modo de atuação direto, exceto quando 
solicitado o reverso.
 O modo de atuação pode ser modificado no campo, sendo necessária a recalibração do 
transmissor. Para modificar, é necessário inverter a posição do Jumper JP3, na parte interna da 
unidade eletrônica.
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fio central

sensor

fio da blindagem

cabo de três vias

fio terra

5. CALIBRAÇÃO

5.1 CONTROLES E AJUSTES

5.1.1 CONTROLE DE ZERO

5.1.2 CONTROLE DE SPAM (GANHO)

5.1.3 TIME DELAY

5.1.4 AJUSTES INTERNOS DA UNIDADE ELETRÔNICA

5.1.5 SELEÇÃO DE MODO DE ATUAÇÃO (DIRETO/REVERSO)
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5.1.6 ALTERAÇÃO DA VERSÃO (TNU 100/TNU 101)

5.2.1 PRECAUÇÕES EM ÁREAS PERIGOSAS

5.3.1 APLICAÇÕES DE IMERSÃO

5.3.1.1 IMERSÃO (ATUAÇÃO DIRETA)

5.3.1.1 IMERSÃO (ATUAÇÃO REVERSA)

Os transmissores da série TNU já saem de fábrica na versão definitiva, portanto a mesma não 
pode ser alterada no campo. Se isso for necessário, a unidade deverá ser enviada à fábrica.

A — Posicionar todas as chaves, zero e Span na posição OFF
B — Posicionar os trimpots zero, span e time delay, todos no sentido anti-horário.
C — Com o produto no nível mínimo de operação, acionar uma a uma as chaves zero, se necessário, até 
a corrente de saída ficar menor que 4 mA.
D — Ajustar o trimpot zero no sentido horário até a corrente atingir 4,0 mA exatos.
E — Encher o recipiente até o nível máximo de operação. A corrente de saída deverá ultrapassar o limite 
superior (20 mA).
F — Acionar uma a uma as chaves Span, iniciando pela número 1, até que a corrente de saída seja menor 
que 20 mA. Se a corrente não ultrapassar 20 mA, no item 5, manter todas as chaves na posição OFF.
G — Ajustar o Trimpot Span, no sentido horário até que a corrente atinja 20 mA.
H — A calibração está concluída.

A — Verificar se a Unidade eletrônica está programada para este modo de atuação (JP3 na posição 1.2).
B — Posicionar todas as chaves zero e Span na posição OFF.
C — Posicionar os trimpots zero, span e Time Delay, todos no sentido anti-horário.
D — Com o produto no nível máximo de operação, acionar uma a uma as chaves zero, até a corrente 
ficar abaixo de 4 mA. Normalmente, neste tipo de aplicação, é necessário instalar capacitores de 
compensação para obter uma corrente menor ou igual a 4mA. Em aplicações conhecidas, o mesmo é 
instalado na fábrica. Quando necessário, e não for fornecido, instalar capacitores de 100 pF (Stirofex), 
entre os terminais “CC” e “CAP AUX” (ver figura 5.2) até obter a corrente desejada.

E — Ajustar o Trimpot Zero no sentido horário até a corrente atingir 4 mA.
F — Esvaziar o recipiente até o nível mínimo de operação. A corrente da saída deverá ultrapassar o limite 
superior (20 mA).
G — Acionar uma a uma as chaves SPAN, iniciando pela número 1, até que a corrente de saída seja menor 
que 20 mA. Se a corrente não ultrapassar os 20 mA, no item 6, todas as chaves Span na posição OFF).
H — Ajustar o trimpot Span no sentido horário, até que a corrente atinja 20 mA.
I — A calibração está completa.

5.2 PARTIDA

5.3 PROCEDIMENTOS PARA CALIBRAÇÃO

Antes de energizar o transmissor, certifique-se de que a fonte de alimentação é adequada ao mesmo 
(13 a 60 VCC). Não é necessário verificar a polaridade.posição das chaves de Span.

Se não forem usadas barreiras de segurança insíntrica nas instalações em áreas classificadas, 
deve ser confirmada a ausência de perigo, antes de abrir a tampa da caixa do transmissor. Quando 
o serviço for concluído a tampa deve ser recolocada.

As instruções de calibração do transmissor TNU são divididas em três categorias de aplicação, com 
métodos diferentes em cada categoria, sendo estas as categorias:

 - Aplicações de imersão
 - Aplicações de proximidade
 - Aplicações de interface

 É necessário a utilização de um miliamperímetro, ou um indicador em série com circuito, para 
verificar a variação de corrente (4 a 20 mA no miliamperímetro e 0 a 100% no indicador).
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5.3.1 APLICAÇÕES DE PROXIMIDADE

5.3.2 APLICAÇÕES DE INTERFACE

Em aplicações onde o material em processo é isolante, pode ser necessário instalar uma chapa de 
aterramento exatamente abaixo do nível mais baixo do produto. Essa chapa deve ser no mínimo 
tão vasta quanto a placa do sensor e eletricamente conectada ao Terra. A chapa de aterramento 
não precisa ser sólida, pode ser constituída de uma série de hastes espaçadas, encerrando a 
mesma área que uma chapa sólida. Consulte a Instrumentos Lince em caso de dúvida.

 As aplicações de proximidade não são linerares.

 Todas as aplicações de controle de nível são realmente medidas de interface. Sendo a 
mais comum a interface de ar e produto. O termo interface refere-se a interface de dois líquidos 
imiscíveis (líquidos que não se misturam).
 Para o controle de nível, dois tipos de interface são considerados. O primeiro e mais 
comum é chamado de interface normal. Uma interface considerada normal quando o produto 
que ocupa o nível mais baixo é o de maior condutividade elétrica (ex.: água e óleo). O outro tipo de 
interface é chamada de invertida. Em uma interface invertida, o produto de maior condutividade 
elétrica ocupa o nível mais alto.
 Nas aplicações de interface existem quatro tipos distintos de calibração:

 - Interface normal  Atuação direta
 - Interface invertida  Atuação direta
 - Interface Invertida  Atuação Reversa
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5.3.1.1 PROXIMIDADE (ATUAÇÃO DIRETA)

5.3.1.2 PROXIMIDADE (ATUAÇÃO REVERSA)
5.3.2.1 INTERFACE NORMAL

A — Posicionar todas as chaves zero e Span na posição OFF.
B — Posicionar os Trimpots zero, Span e Time Delay, todos no sentido anti-horário.
C — Com o produto do nível mínimo de operação, acionar uma a uma as chaves zero, se necessário, até 
que a corrente de saída seja menor que 4 mA.
D — Ajustar o Trimpot zero, no sentido horário até a corrente atingir 4 mA.
E — Encher o recipiente até o nível máximo de operação, sem deixar que o produto toque a placa de 
proximidade do elemento sensor. A corrente de saída deverá ultrapassar o limite superior (20 mA).
F — Acionar uma a uma as chaves Span, iniciando pelo número 1, até que a corrente de saída seja menor que 
20 mA (se a corrente não ultrapassar os 20 mA, no item 5, manter todas as chaves Span na posição OFF).
G — Ajustar o Trimpot Span, no sentido horário até que a corrente atinja 20 mA.
H — A calibração está concluída.

A — Verificar se a Unidade Eletrônica está programada para este modo de atuação (JP3 na posição 1-2).
B — Posicionar todas as chaves zero e ganho na posição OFF.
C — Posicionar os trimpots zero, span e time delay, todos no sentido anti-horário.
D — Com o produto no nível máximo de operação, acionar uma a uma as chaves “zero” até a corrente ficar 
menor que 4 mA.
E — Ajustar o trimpot zero no sentido horário até a corrente atingir 4 mA.
F — Esvaziar o recipiente até o nível mínimo de operação. A corrente de saída deverá ultrapassar 20 mA.

A — Posicionar todas as chaves zero e span na posição OFF.
B — Posicionar os Trimpots zero, Span e Time Delay no sentido anti-horário.
C — Abaixar o nível da interface, até que o sensor fique coberto somente pela fase superior da mesma.
D — Acionar uma a uma as chaves zero, até a corrente ficar menor que 4 mA. Normalmente neste tipo 
de aplicação é necessário instalar capacitores de compensação. Quando a aplicação é conhecida, os 
mesmos são instalados na fábrica. Quando necessário e não fornecido, instalar capacitores de 100 pF 
(Stiroflex) entre os terminais CC e CAP AUX (ver figura 5.2). 
E — Ajustar o Trimpot zero no sentido horário, até a corrente atingir 4 mA. 

G — Acionar uma a uma as chaves Span, iniciando pelo número 1, até que a corrente de saída seja menor que 
20 mA. (Se a corrente não ultrapassar os 20 mA, no item 6, manter todas as chaves Span na posição OFF).
H — Ajustar o Trimpot Span, no sentido horário até que a corrente atinja 20 mA.
I — A calibração está garantida.

seção inativa na fase
superior (deve ser 

usada com fase 
invertida

fase de maior 
condutividade

fase de menor 
condutividade

fase de menor 
condutividade
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condutividade

interface invertida interface normal

AR AR
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F — Elevar o nível da interface até que a fase superior atinja o nível máximo. A corrente deverá 
ultrapassar os 20 mA.
G — Acionar uma a uma as chaves Span, iniciando pela número 1, até que a corrente seja menor que 20 
mA. (Se a corrente não ultrapassar os 20 mA no item acima, manter todas as chaves Span na posição OFF).
H — Ajustar o Trimpot Span no sentido horário, até que a corrente atinja 20 mA.
I — A calibração está concluída.

A — Verificar se a unidade eletrônica está programada para este modo de atuação (JP3 na posição 1-2).
B — Posicionar todas as chaves zero e Span na posição OFF.
C — Posicionar os Trimpots zero, Span e Time Delay, todos no sentido anti-horário.
D — Elevar o nível do produto até que a fase inferior atinja no nível máximo (a corrente deverá 
ultrapassar os 20 mA).
E — Acionar uma a uma as chaves zero, até a corrente ficar abaixo de 4 mA. Se a corrente não ficar 
menor ou igual a 4 mA, deve ser instalado um capacitor entre os terminais CC e CAP AUX. O valor desse 
capacitor deve ser igual ou menor que 1/3 da capacitância do sensor na fase superior (ver figura 5.2).
F — Ajustar o TRIMPOT zero, no sentido horário até a corrente atingir 4 mA.
G — Abaixar a interface até o limite inferior. A corrente excederá os 20 mA.
H — Acionar uma a uma as chaves Span, iniciando pela número 1, até que a corrente de saída seja menor 
que 20 mA. (se a corrente não ultrapassar os 20 mA no item acima, manter todas as chaves na posição OFF).
I — Ajustar o Trimpot Span, no sentido horário até que a corrente atinja 20 mA.
J — A calibração está concluída.

A — A Unidade Eletrônica deve ser programada para atuação reversa (JP3 na posição 1-2).
B — Posicionar todas as chaves zero e Span na posição OFF.
C — Posicionar os TRIMPOTS zero, Span e Time Delay no sentido anti-horário.
D — Abaixar o nível da interface até que o sensor fique coberto somente pela fase superior da mesma.
E — Acionar uma a uma as chaves zero até a corrente ficar menor que 4 mA. Normalmente neste tipo 
de aplicação, é necessário instalar capacitores de compensação. Quando a aplicação é conhecida, os 
mesmos são instalados na fábrica. Quando necessário e não fornecido, instalar capacitores de 100 pF 
(Stiroflex) entre os terminais CC e CAP AUX. (ver figura 5.2)
F — Ajustar o Trimpot zero, no sentido horário, até a corrente atingir 4 mA.
G — Elevar o nível da interface até que a fase superior atinja o nível máximo. A corrente deverá 
ultrapassar os 20 mA.
H — Acionar uma a uma as chaves Span, iniciando pela número 1, até que a corrente seja menor que 20 
mA. Se a corrente não ultrapassar os 20 mA no item 6, manter todas as chaves Span na posição OFF).
I — Ajustar o Trimpot Span no sentido horário até que a corrente atinja 20 mA.
J — A calibração está concluída.

A — Verificar se a Unidade Eletrônica está programada para este modo de atuação (JP3, na posição 1-2).
B — Posicionar todas as chaves zero e Span na posição OFF.
C — Posicionar os Trimpots zero, Span na posição OFF.
D — Posicionar os Trimpot zero, Span e Time Delay todos no sentido anti-horário.
E — Elevar o nível do produto, até que a fase inferior atinja o nível máximo (a corrente deverá ultrapassar 
os 20 mA).

F — Acionar uma a uma as chaves zero, até a corrente ficar abaixo de 4 mA. Se a corrente não ficar 
menor ou igual a 4 mA, deve ser instalado um capacitor entre os terminais CC e CAP AUX. O valor desse 
capacitor deve ser igual ou menor que 1/3 da capacitância do sensor na fase superior. (Ver figura 5.2)
G — Ajustar o Trimpot zero, no sentido horário até a corrente atingir 4 mA.
H — Abaixar a interface até o limite inferior. A corrente excederá os 20 mA.
I — Acionar uma a uma as chaves Span, iniciando pelo número 1, até que a corrente na saída seja menor 
que 20 mA (se a corrente não ultrapassar os 20 mA no item 7, manter todas as chaves na posição OFF).
J — Ajustar o Trimpot Span no sentido horário até que a corrente atinja 20 mA.
L — A calibração está concluída.

5.3.2.2 INTERFACE NORMAL (ATUAÇÃO REVERSA)

5.3.2.3 INTERFACE INVERTIDA (ATUAÇÃO DIRETA)

5.3.2.4 INTERFACE INVERTIDA (ATUAÇÃO REVERSA)
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6. PESQUISA DE DEFEITOS

Embora nenhuma manutenção periódica seja necessária, é recomendável que seja feita uma inspeção 
visual da unidade eletrônica, para verificar se há sinais de danos físicos, que permitam a entrada de água 
em seu interior.
 É também recomendável 1 (uma) unidade eletrônica sobressalente para cada seis unidades, de 
modo que, em caso de uma unidade defeituosa, o processo não seja interrompido enquanto a mesma 
está sendo reparada.
 A seguir, são apresentados diversos procedimentos que permitem uma verificação do 
funcionamento de todo o equipamento durante uma pesquisa de defeitos.

A — Interligar a unidade a uma fonte em série com um miliamperímetro conforme figura 6.1.

B — Certificar-se de que o Jumper JP3 está na posição 2.3 (modo de atuação direta).
C — Posicionar todas as chaves zero e span na posição OFF.
D — Posicionar os Trimpots zero, Span e Time Delay todos no sentido anti-horário. Deverá ser 
observada uma corrente entre 2,0 e 3,0 mA.
E — Ajustar o Trimpot zero no sentido horário até a corrente atingir 4 mA.
F — Girar o Trimpot zero uma volta, no sentido horário. A saída deverá ficar entre 11 e 18 mA.
G — Se os itens anteriores forem atendidos, satisfatoriamente, a unidade eletrônica está com 
funcionamento normal.

Se a saída do transmissor apresenta flutuações, deve-se determinar se a causa está no 
transmissor ou no elemento sensor. É importante ressaltar que um cabo devidamente 
conectado nunca provoca flutuações.

C — O capacitor não deve ser afetado por variações de temperatura (Stiroflex). O valor do 
mesmo deve ser selecionado de forma que a unidade eletrônica apresente leitura igual a de 
processo.
D — Observar a leitura por 24 horas e verificar se ele é estável; caso seja, o elemento sensor 
ou a aplicação é a causa da flutuação.
E — Se houver flutuação na leitura, retirar o instrumento para reparo e indique o valor do 
capacitor utilizado e o desvio do medido em mA.

6.1 TESTE DA UNIDADE ELETRÔNICA

6.1.1 VERIFICAÇÃO OPERACIONAL

6.1.2 VERIFICAÇÃO DE FLUTUAÇÃO NO SINAL DE SAÍDA

6.1.3 TESTE DO LOOP DE SINAL
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A — Remover do transmissor o cabo de conexão ao elemento sensor.
B — Instalar um capacitor, substituindo o sensor entre os terminais CC e GND, ver figura 6.2.

4 - 20 mA GND

+

0 20
mA

fonte de 
alimentação
13 a 60 VCC

fonte de 
alimentação
13 a 60 VCC

Área Segura Área Perigosa

carga

unidade 
de alarme

indicador

barreira de 
proteção 
intrínseca

barreira de 
proteção 
intrínseca



26 27

G — Se a tensão medida no item anterior (F) for menor que 12 Vcc, desconectar o Loop da 
fonte de alimentação e do transmissor.
H — Curto-circuitar os fios que foram desligados da fonte. Medir a resistência entre os fios 
que foram desligados do transmissor. O gráfico da figura 6.4, mostra os valores de resistência 
do Loop, que são considerados elevados em função da fonte de alimentação.
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6.2 TESTE DO ELEMENTO SENSOR

A — Com um ohmímetro analógico (os digitais podem produzir falsas leituras), medir a resistência 
entre o elemento sensor e o terra com o nível do produto abaixo do elemento sensor (vide figura 
6.5). A resistência deve ser infinita. Resistência menor que 1 megaohm indica fuga excessiva 
devido ao acúmulo de material na caixa de passagem (condulete) do sensor, nas proximidades da 
porca de vedação.
B — Medir a resistência entre o elemento sensor e o terra com o produto cobrindo o elemento 
sensor, (vide figura 6.6). Leituras menores que 1 megaohm indicam defeitos no isolamento do 
elemento sensor, ou, quando o elemento sensor não tem revestimento, indicam que o material é 
condutivo e um elemento sensor isolado pode ser requerido (consulte a LINCE).
C — Um erro de incrustação é caracterizado pela saída alta com o nível do produto caindo e uma 
queda para 0% quando o nível cai abaixo da ponta do elemento sensor. Para verificar um problema 
de incrustação, deve-se limpar a haste do elemento sensor e verificar novamente a operação do 
instrumento. Se o instrumento ler baixo nível após a limpeza, consulte a Instrumentos Lince para 
a solução do problema.

A — Com o elemento sensor desconectado, desligar a alimentação dos terminais do 
transmissor e medir a tensão em circuito aberto da fonte de alimentação. A tensão deverá 
ter valor entre 13 e 60 VCC.
B — Reconectar aos terminais do transmissor os fios desligados no procedimento anterior.
C — Posicionar todas as chaves zero e Span na posição OFF.
D — Girar o Trimpot Span todo no sentido horário.
E — Ajustar o Trimpot zero até que a corrente seja de 20 mA.
F — Medir a tensão de alimentação nos terminais da unidade eletrônica. Se for menor que 12 
Vcc a resistência do Loop, provavelmente está muito elevada ou a tensão da fonte é insuficiente.
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6.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se as tentativas para localizar a(s) causa(s) da falha não lograrem êxito, notificar nosso representante 
local ou contate nosso Departamento de Assistência Técnica pelo telefone (21) 2573-2344.
 Para nos auxiliar a resolver seu problema rapidamente, tenha a mão, se possível, as 
informações, abaixo:

 Modelo do Instrumento
 Modelo do Elemento Sensor
 Nº da Ordem de Compra
 Data da Ordem de Compra
 Comprimento do Cabo
 Aplicação
 Material em Processo
 Temperatura
 Pressão
 Descrição Resumida do Problema
 Quais Procedimentos de Verificação Não Forneceram Resultado?
 
 Por favor, não devolva o equipamento sem antes contatar o nosso departamento de 
Assistência Técnica.
 Qualquer equipamento que for devolvido deverá incluir tantas informações quanto possível, 
tais como: a razão para devolução, número de ordem de compra original, número da ordem 
da Instrumentos Lince, pessoa a ser contatado em seu local, o endereço para remessa após 
manutenção e a transportadora a ser utilizada.
 Para manter a documentação em ordem, favor incluir uma Ordem de Compra com a 
devolução do equipamento, mesmo para reparo coberto pela garantia.
 Para remessa do equipamento, o endereço de nossa fábrica é:

 Rua Luiz Ferreira, 84 – Bonsucesso – CEP 21042-210 – Rio de Janeiro – RJ
 Tel: (21) 2573-2344

A Instrumentos Lince mantém técnicos treinados para serviço em campo. Eles estão disponíveis 
para supervisão de instalação, calibração, manutenção e treinamento de seu pessoal no campo ou 
em sus próprias instalações (uma taxa é cobrada por esses serviços).

6.3 TESTE DO CABO DO ELEMENTO SENSOR

A — Desconectar o cabo de conexão do elemento sensor e do transmissor. Certificar-se de que 
todos os terminais estão limpos.
B — Medir a resistência entre o fio central e a blindagem (vide figura 6.7; deverá ser infinita).

C — Curto-cicuitar os terminais do fio central e do fio terra (vida figura 6.8).
D — Medir a resistência do enlace formado, como mostra a figura 6.8, deverá ter valor próximo a zero.

α 0

E — Repetir o passo 2 para o fio terra e a blindagem (vide figura 6.9).
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7. OPCIONAIS DISPONÍVEIS 8. GARANTIA

A seguir é apresentado um resumo sobre os opcionais disponíveis para os medidores de nível contínuo 
Lince série TNU, consulte a Instrumentos Lince para maiores informações.

Em processo onde o produto é isolante, particularmente granulados secos, torna-se necessário 
utilizar uma proteção contra faíscas. A necessidade para esta proteção é devido à eletricidade 
estática acumulada no elemento sensor. Essa condição geralmente ocorre quando o material que 
está sendo medido é transferido ou movido dentro do vaso em altas taxas.
 A presença de um protetor contra faísca, em caso de dúvida quanto à necessidade da sua 
utilização, não causa problema.
 Entretanto, a ausência de um protetor contra faíscas, quando necessário, causará problemas. 
Um sintoma típico de avaria devido a faíscas é uma queda da leitura (menor sensibilidade) ou 
ausência completa de saída.
 O protetor contra faísca deve ser instalado no condulete do elemento sensor sempre que 
possível. Um bom aterramento para o condulete é também necessário.

A fonte de alimentação utilizada para fornecer corrente ao loop de sinal é disponível para entrada 
110 ou 220 Vca, com saída de 40 Vcc ou 24 Vcc (padrão), de acordo com a impedância do loop. 
Possui também, proteção contra curto-circuito.
 Vários transmissores podem ser alimentados por uma única fonte, desde que esta tenha 
capacidade de corrente suficiente. Por exemplo, para alimentar 30 transmissores com loops de 
4-20 mA, com uma única fonte, é necessário que a capacidade de corrente da fonte seja maior que 
30x30 = 600 mA. A desvantagem óbvia para o uso de uma única fonte é que, em caso de sua falha, 
todos os transmissores ficarão inoperantes.

O indicador padrão para os instrumentos da série TNU, é um indicador digital microprocessado 
com alimentação de 90 a 260 Vac, 50/60 Hz e fonte de 24 Vcc interna. Este indicador poderá ser 
equipado com dois, três ou quatro alarmes. Os alarmes são ajustados por teclado e armazenados 
em NVRAM, com relé SPST – 3A/250Vac.

As Barreiras de Segurança Intrínseca são circuitos de proteção totalmente em estado sólido 
para ligação em série com os condutores do loop de controle (vide figura 6.3) quando a unidade 
eletrônica está instalada em uma área classificada como perigosa. As barreiras limitam a tensão e 
a corrente do loop a valores incapazes de causar, no caso de ocorrer um curto-circuito, faiscamento 
e provocar uma explosão.
 As Barreiras de Segurança Intrínseca devem ser instaladas em áreas não perigosas.

7.1 PROTEÇÃO CONTRA CENTELHAMENTO

7.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

7.3 INDICADOR/MÓDULO DE ALARME

7.3 BARREIRA DE SEGURANÇA INTRÍNSECA

Todo equipamento da Instrumentos Lince tem garantia contra defeitos de componentes e mão-de-
obra de fabricação, por um período de 36 meses, observado que o equipamento será utilizado de acordo 
com nossas recomendações. O equipamento será embarcado e retirado em nossa fábrica pelo usuário.

 Essa garantia não é irrestrita e a posição final sobre a substituição de componentes e uso de mão 
de obra é única e exclusiva responsabilidade do juízo da Instrumentos Lince.
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