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ISENÇÃO DAS GARANTIAS E LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações, recomendações, descrições e notações de segurança neste documento baseiam-se na experiência e 
no julgamento da Eaton Corporation (“Eaton”) e podem não cobrir todas as contingências. Se mais informações forem 
necessárias, um escritório de vendas da Eaton deverá ser consultado. A venda do produto mostrado nesta literatura está 
sujeita aos termos e condições destacados nas políticas de venda da Eaton apropriadas ou em outro acordo contratual entre 
a Eaton e o comprador.

NÃO HÁ ENTENDIMENTOS, ACORDOS, GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE GARANTIAS DE 
ADEQUAÇÃO A UM USO PARTICULAR OU DE COMERCIALIZAÇÃO, ALÉM DOS ESPECIFICADOS EM QUALQUER 
CONTRATO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. ESSE CONTRATO ESTABELECE TODAS AS OBRIGAÇÕES DA EATON. O 
CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO NÃO SE TORNARÁ PARTE NEM MODIFICARÁ QUALQUER CONTRATO ENTRE AS 
PARTES.

Em nenhuma hipótese, a Eaton será responsável perante o comprador ou usuário com base em contrato, responsabilidade 
civil (incluindo negligência), estrita ou de qualquer outra forma, por qualquer dano ou perda especial, indireto(a), incidental ou 
consequencial, incluindo, sem limitações, danos ou perda de uso de equipamentos, fábricas ou sistemas de energia, custo 
de capital, perda de energia, despesas adicionais pelo uso de instalações de energia existentes ou reclamações contra o 
comprador ou usuário por parte de seus clientes, em decorrência do uso das informações, recomendações e descrições 
contidas neste documento. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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1.0 Introdução

1.1 Segurança
Este documento técnico deve cobrir a maioria dos aspectos 
associados com a instalação, a aplicação, a operação e a 
manutenção do Controlador de bomba de incêndio EPCT. 
É um guia somente para pessoal autorizado e qualificado 
na seleção e na aplicação do Controlador EPCT. Se o 
comprador precisar de mais informações sobre atividades 
específicas de instalação, aplicação ou manutenção, ele 
deve entrar em contato com agentes de vendas autorizados 
da EATON ou com o prestador de serviço de instalação.

1.2 Garantia
Nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo 
garantias de adequação a uma finalidade específica de 
comerciabilidade ou garantias decorrentes do curso da 
negociação ou do uso comercial, é oferecida em relação às 
informações, às recomendações e às descrições contidas 
neste documento. Em nenhuma hipótese, a EATON será 
responsável perante o comprador ou usuário com base 
em contrato, responsabilidade civil (incluindo negligência), 
estrita ou de qualquer outra forma, por qualquer dano 
ou perda especial, indireto, incidental ou consequencial, 
incluindo, sem limitações, danos ou perda de uso de 
equipamentos, fábricas ou sistemas de energia, custo de 
capital, perda de energia, despesas adicionais pelo uso de 
instalações de energia existentes ou reclamações contra 
o comprador ou usuário por parte de seus clientes em 
decorrência do uso das informações e descrições contidas 
neste documento.

1.3 Precauções de segurança
Todos os códigos e padrões de segurança e/ou 
regulamentações devem ser estritamente observados na 
instalação, operação e manutenção deste dispositivo.

 CUIDADO
Leia e compreenda todo o material apresentado neste 
documento antes de tentar instalar, operar ou aplicar o 
equipamento. Além disso, apenas pessoas qualificadas 
devem ter permissão para executar qualquer trabalho 
associado a este equipamento. Todas as instruções 
sobre fiação apresentadas neste documento devem ser 
rigorosamente seguidas. Não fazer isso pode causar danos 
permanentes ao equipamento.

1.4 Visão geral do produto
O Controlador EPCT é um Controlador de bomba de incêndio 
abrangente, multifuncional, baseado em microprocessador.

Projetado para atender as necessidades de mercados em 
todo o mundo, o controlador EPCT cumpre as exigências 
das seguintes autoridades, sendo certificado por elas: 
Underwriters Laboratories (UL), Underwriters Laboratories 
of Canada (ULC), estando em conformidade com a UL 
218 e a UL 1008 (se equipado com um interruptor de 
transferência automática (ATS)), Factory Mutual 1321/1323 
(FM), ANSI/NFPA 20, Artigo 695 da ANSI/NFPA 70, Código 
Elétrico Nacional (NEC), Canadian Standards Association 
(CSA), norma para controladores de bombas de incêndio 
e interruptores de transferência automática CSA-C22.2, 
e cumpre as exigências das aprovações sísmicas do 
U.S.B./C.B.C. Os tipos iniciais do Controlador de bomba 
de incêndio EPCT incluem: FD/FT30-Ligação direta, FD/
FT40-Enrolamento de peças, FD/FT50-Resistor primário, FD/
FT60-Autotransformador, FD/FT70-Wye-Delta (Star-Delta) 
aberto, FD/FT80-Wye-Delta (Star-Delta) fechado, FD/FT90-
Partida suave, e FDM30-Ligação direta de tensão média. 
Todos os produtos, com a exceção do FDM30, podem ser 
oferecidos como um sistema de aditivos (espuma) e/ou com 
um interruptor de transferência de energia automático. 

O valor da tensão suportável de impulso nominal desta 
montagem é de 10 kV.
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2.0 Iinstalação e conexões elétricas

2.1 Montagem
Desembale o controlador com cuidado e inspecione-o por 
completo.

O controlador deve ser instalado a uma distância prática 
do motor que ele controla e deve ficar próximo do motor 
elétrico, de preferência 3 m (10 ft) ou menos.

O controlador EPCT foi projetado para montagem na parede 
ou no piso, utilize parafusos de classe 5. Observe que o 
controlador não é autônomo e deve ser montado com pés 
ou aparafusado de maneira segura a uma parede. Para 
dados de dimensão e peso, consulte as especificações 
adequadas para os vários tipos de controladores de bombas 
de incêndio.

2.2 Conexões do pressostato

ALERTA
As linhas de água no pressostato devem estar livres de 
sujeira e contaminação

O EPCT é equipado com um sensor de pressão. O 
controlador vem com uma conexão fêmea de pressão 
de sistema de 1/2” NPT no lado inferior externo do 
compartimento. A conexão deve ser instalada conforme a 
NFPA, panfleto nº 20.

A pressão real é exibida no visor principal. Pontos de 
ajuste precisos da pressão de partida e de parada podem 
ser programados no controlador. Consulte a Seção 5 para 
instruções de programação.

A pressão operacional máxima do sensor de pressão e dos 
componentes de tubulação interna está listada nos dados 
de placa do controlador.

2.3 Conexões elétricas

ALERTA
É recomendado que todas as conexões de conduíte no 
controlador sejam instaladas na parte inferior do controlador. 
Consulte o desenho dimensional associado como 
referência. Perfurar ou instalar conduítes acima das placas 
de microprocessador pode invalidar a garantia.

Todas as conexões elétricas devem cumprir as normas e os 
códigos elétricos nacionais e locais.

O controlador deve ser posicionado ou protegido de 
forma que não seja danificado por escapamento de água 
de bombas ou de conexões de bomba. As peças dos 
controladores condutoras de corrente devem estar, no 
mínimo, 12 pol. (305 mm) acima do piso.

Antes de iniciar, verifique todos os dados de placa, 
como: número do catálogo, tensão da linha CA, potência 
e frequência.

Inspecione todas as conexões, os componentes e a fiação 
elétricos buscando qualquer dano visível. Corrija conforme 
necessário. Verifique se todas as conexões elétricas estão 
apertadas antes de energizar.

Consulte o esquema da fiação afixado à porta do 
compartimento para todas as informações de fiação relativas 
à fonte de alimentação CA de entrada e à fiação do motor.

Instale os conduítes necessários usando métodos e 
ferramentas adequados. O ponto de entrada recomendado 
fica na parte inferior do compartimento.

A tensão da linha CA de entrada está claramente marcada L1, 
L2, L3 e terra, localizada na parte superior do compartimento.

2.3.1 Bitolas dos fios

Para fiação de controle, use fios 14 da escala americana 
normalizada (AWG) para todas as conexões elétricas.

Para bitolas da fiação de energia, consulte o Apêndice Q. 

2.3.2 Instruções de teste elétrico

O controlador EPCT foi projetado para ser sensível a 
fases. L1, L2 e L3 devem ser conectados a A, B e C 
respectivamente. Energize o controlador fechando o 
interruptor de isolamento (MIS) e o disjuntor (CB). Se 
as fases estiverem conectadas de maneira incorreta, o 
alarme e o gráfico de “Inversão de fase” serão exibidos na 
tela. Para corrigir a situação, consulte o Apêndice H para 
correção da configuração de inversão de fase. 

O EPCT tem um procedimento de configuração de inversão 
de fase que guia o usuário por um processo passo a passo 
para programar a rotação de fase. Quando o controlador 
estiver energizado, execute a função “Verificação do motor” 
através da Configuração de inversão de fase na aba de 
Inicialização na tela para verificar a rotação do motor. Se a 
rotação estiver incorreta, desconecte a energia e inverta a 
conexão dos terminais de carga do contator do motor T1, T2 
e T3. Se o controlador for equipado com um interruptor de 
transferência automática (ATS), o guia avisará o usuário para 
iniciar o gerador, transferir e verificar o motor. 

ota:N Nos modelos Resistor primário (FD/FT40), Wye Delta 
(Star-Delta) aberto (FD/FT70) e Wye Delta (Star-Delta) 
fechado (FD/FT80), a conexão deve ser trocada nos 
dois contatores, 1M e 2M.

Ajuste os pontos de ajuste de pressão detalhados no 
Apêndice E.

Quando o controlador estiver isolado e os valores de 
“Pressão de partida” e “Pressão de parada”, programados, 
energize do controlador. Se a pressão da água do 
sistema estiver mais baixa do que a pressão de partida, 
o controlador iniciará a bomba. Se o controlador estiver 
configurado para operação totalmente automática, o 
controlador parará a bomba quando a pressão estiver 
acima do ponto de parada e o temporizador do período 
de funcionamento (RPT) tiver concluído seu intervalo 
controlado. A pressão do sistema deve ser igual ou maior 
em relação ao valor de pressão de parada programado, ou 
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a bomba parará apenas quando o interruptor de pressão 
for acionado. Se o controlador não estiver configurado 
para operação de desligamento automático (mas, sim, 
programado para o modo de parada manual), o botão de 
parada deve ser acionado para parar a bomba.

A configuração do disjuntor vem definida de fábrica e 
não deve ser ajustada.
Se necessário, o temporizador do período de 
funcionamento (RPT) deve ser configurado para um 
mínimo de dez (10) minutos. Consulte o Apêndice F para 
programação do RPT.

Se o temporizador de partida sequencial (SST) for 
necessário, consulte o Apêndice F. Se não for necessário, 
desative o SST. Se necessário, o SST da bomba principal 
deve ser desativado e o da bomba reserva deve ser 
configurado para cinco (5) a dez (10) minutos. Se houver 
mais do que duas bombas no sistema, permita um atraso 
de dez (10) segundos entre as bombas.

O temporizador de aceleração (AT) é utilizado apenas para 
controladores de corrente de partida reduzida. O AT vem 
definido de fábrica, mas será ajustado automaticamente 
dependendo do método de partida programado para o 
controlador. Se mais tempo for necessário para permitir que 
a bomba atinja a velocidade de giro, o temporizador pode 
ser ajustado em até 10 segundos. Consulte o Apêndice F 
para programação do AT.

Se houver alarmes de subtensão/sobretensão, verifique 
os valores programados no Apêndice H. Se os valores 
estiverem programados ao seu máximo e os alarmes 
continuarem a ocorrer, verifique a alimentação de tensão 
principal para garantir que a energia disponível seja segura 
de acordo com as normas do panfleto 20 da NFPA.
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3.0 Descrição do hardware

3.1 Geral
O objetivo desta seção é apresentar ao leitor o hardware 
do controlador EPCT e sua nomenclatura e listar as 
especificações da unidade.

3.2 Placa do visor
A placa do visor pode ser acessada de fora da porta. O 
painel frontal permite:

 • Alertar o usuário para condições específicas

 • Programar o controlador

 • Configurar e monitorar parâmetros operacionais

3.2.1 Memória

O EPCT tem uma memória não volátil que permite o 
registro e o armazenamento de até 65.000 eventos.

3.2.2 Bateria reserva

Uma bateria substituível de 10 (dez) anos, de lítio, permite 
que um relógio se mantenha durante quedas de energia. A 
remoção da bateria não afeta a programação.

3.2.3 Especificações da tela de toque em cores

Proporção de aspecto: 5:3

Resolução: 800x480 WQVGA

Tipo: Monitor LCD

Área de visualização: 7 polegadas diagonais

Classificação: NEMA 4/4X

3.2.4 Porta USB

A porta USB localizada na porta serve para fazer o download 
de histórico de mensagens, estatísticas, diagnósticos e de 
documentos de inicialização e configuração do controlador. 
É possível fazer o upload do firmware do controlador e tanto 
o upload quanto o download da configuração do controlador. 
Compatibilidade com os formatos FAT16 e FAT32 de 
unidades flash USB.

3.3 Placa de E/S de energia
A placa de E/S de energia é utilizada para todas as conexões 
relacionadas à operação do controlador. Entradas remotas, 
condições de partida e as saídas do relé de alarme.

Consulte o diagrama montado do lado de dentro da porta 
do controlador para ver todos os pontos de conexão 
específicos do controlador.

3.4 Placa do ATS (se equipado)
A placa do ATS é utilizada para todos os pontos de conexão 
relacionados apenas ao interruptor de transferência 
automática. Esses pontos de conexão controlam a partida 
do mecanismo/gerador de reserva e o relé de saída da 
Fonte 2 desconectada.

Consulte o diagrama montado do lado de dentro da porta 
do controlador para ver todos os pontos de conexão 
específicos do controlador.

3.5 Interruptor de isolamento principal/Disjuntor
O interruptor de isolamento principal (MIS) isola um 
circuito elétrico da sua fonte de energia. Não tem faixa de 
interrupção e deve poder ser operado externamente.

O disjuntor (CB) é utilizado para desconectar o motor de 
uma bomba em funcionamento, se necessário. O disjuntor 
também oferece proteção contra curto-circuito para o 
controlador e o motor da bomba e opera em conjunto com 
o protetor do rotor bloqueado (LRP). No caso de um curto-
circuito, o disjuntor será desligado instantaneamente. Em 
caso de desgaste da bomba ou do motor durante a partida 
ou o funcionamento, o LRP desligará o disjuntor, via bobina 
de disparo, em 20 (vinte) segundos, conforme as normas 
NFPA 20.

Quando necessário, um limitador de corrente anexo pode 
ser instalado na parte inferior do disjuntor para aumentar a 
capacidade de interrupção.

Se um ou mais fusíveis dos limitadores de corrente 
queimar, a causa deve ser reparada imediatamente, e 
quando isso for feito, novos limitadores de corrente devem 
ser instalados.

O interruptor de isolamento e o disjuntor estão intertravados 
de tal maneira que a porta do compartimento não pode 
ser aberta se a alavanca estiver na posição Ligado, exceto 
por pessoal da eletricidade qualificado. Isso é resultado do 
uso de um parafuso de segurança localizado na lateral a 
alavanca de ligar.

ota:N O interruptor de isolamento não é necessário para 
controladores de serviço limitado. Será utilizado 
um disjuntor com configuração para desligamento 
somente magnético.

3.6 Contatores
Os contatores (M em controladores de tensão máxima e 
de partida suave; 1M e 2M em enrolamento de peças; M 
e A em resistor primário; R, S e Y em autotransformador; 
1M, 2M, 1S e 2S em wye-delta) conectam o motor da 
bomba à alimentação, sob controle do sensor de pressão, 
botão de partida, entradas de partida remotas ou alavanca 
de emergência.

As bobinas do contator são conectadas à tensão de 
alimentação do controlador. Se for necessário substituir a 
bobina, a tensão correta deve ser pedida.
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3.7 Botões externos
 • Partida - O botão de partida é utilizado para iniciar uma 

partida local manual do motor da bomba.

 • Parada - O botão de parada inicia a sequência de parada 
do motor da bomba de incêndio. Soltar o botão de parada 
colocará o controlador de volta no modo automático. Se 
houver condição de partida, o motor da bomba terá nova 
partida quando o botão de parada for solto.

3.8 Componentes do interruptor de transferência
Consulte a seção 6 para a descrição dos componentes do 
interruptor de transferência.
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4.0 Operação

4.1 Geral
Esta seção descreve especificamente a operação e o 
uso funcional do controlador EPCT. Serão discutidos 
o uso prático e a operação de cada categoria. Nesta 
seção, pressupõe-se que as seções anteriores deste 
manual tenham sido revisadas e que o operador tenha 
conhecimento básico de hardware.

4.2 Tela inicial
Quando o controlador EPCT for energizado pela primeira 
vez, a Tela inicial será exibida (consulte 4.2.1.1.). 

Enquanto estiver na Tela inicial, o controlador não vai iniciar 
a bomba, independentemente de qualquer condição de 
partida; essa tela mostrará todas as condições de partida. 
A tela é equipada com um cronômetro regressivo de 5 
(cinco) minutos pelo qual o controlador, quando expirado 
o cronômetro, sairá da Tela inicial, irá para a aba Início e 
continuará a operação normal.

Os três (3) botões nessa tela são FECHAR E DESATIVAR A 
TELA INICIAL, FECHAR A TELA INICIAL E EXECUTAR NA 
PRÓXIMA INICIALIZAÇÃO e CONFIGURAÇÃO RÁPIDA. A 
operação ocorre da seguinte forma:

 • Fechar e desativar a Tela inicial levará o controlador à aba 
Início, e, ao reenergizar o controlador, a Tela inicial não 
será exibida novamente.

 • Fechar a Tela inicial e executar na próxima inicialização 
levará o usuário à aba Início, mas, ao reenergizar o 
controlador, a Tela inicial será exibida novamente.

 • Configuração rápida levará o usuário diretamente 
ao menu de Configuração rápida, onde Hora, Data, 
Pressão de partida, Pressão de parada, Ativar ou 
Desativar o desligamento automático e Temporizador 
de funcionamento mínimo podem ser programados. 
Aceitando ou ignorando a programação desse menu, o 
usuário será levado de volta à Tela inicial.

4.2.1 Tela inicial e gráficos da tela de início

4.2.1.1 Tela inicial
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4.2.1.2 Aba de início sem ATS

Figura 1 - Aba de INÍCIO (inativa)

Figura 2 - Aba de INÍCIO (bomba acionada)
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A aba de INÍCIO exibirá a tensão e a frequência de entrada 
das duas fontes e o estado dos disjuntores do interruptor 
de transferência, da alavanca externa de desconexão da Fonte 
2 e do motor. A aba de INÍCIO exibirá a leitura da pressão 
atual do sistema e os pontos de ajuste de partida e de parada 
programados. Na parte inferior da aba de INÍCIO fica a Área de 
notificação, que exibe todos os status, alarmes e indicações 
dos temporizadores com imagens para mostrar quais sinais 
estão ativando o alarme sonoro; a data, a hora e o modo de 
operação são exibidos abaixo da Área de notificação.

Quando o controlador receber um sinal de chamada para 
iniciar e der a partida no motor da bomba, haverá indicações 
visuais mostrando uma borda em torno de Motor/Bomba e 
um gráfico do giro do motor. Haverá um status de Bomba 
acionada na Área de notificação.

4.3 Partida/parada automática
O controlador EPCT automaticamente dará partida no e 
fará parar o motor da bomba conforme estabelecido pelos 
recursos fornecidos e seus valores de ponto de ajuste 
programados. É fornecido um resumo das informações do 
controlador e dos circuitos de supervisão que monitoram 
constantemente a condição da pressão do sistema, as 
entradas e os pontos de alarme do sistema.

4.3.1 Sequência da partida manual

A partida manual é definida por partida local, partida 
manual remota, partida/parada manual remota ou partida 
de emergência. Quando o motor estiver em funcionamento 
via partida manual, ele deve ser parado manualmente pelo 
botão de parada localizado no flange do compartimento.

A aba de INÍCIO exibirá a tensão e a frequência da energia 
de entrada e o estado dos contatores e do motor. A aba 
de INÍCIO exibirá a leitura da pressão atual do sistema e os 
pontos de ajuste de partida e de parada programados. Na 
parte inferior da aba de INÍCIO fica a Área de notificação, 
que exibe todos os status, alarmes e indicações dos 
temporizadores com imagens para mostrar quais sinais 
estão ativando o alarme sonoro; a data, a hora e o modo de 
operação são exibidos abaixo da Área de notificação. 

Quando o controlador receber um sinal de chamada para 
iniciar e der a partida no motor da bomba com sucesso, 
haverá indicações visuais mostrando o contato “M” em um 
estado fechado, uma borda em torno de Motor/Bomba e 
um gráfico do giro do motor. Haverá um status de Bomba 
acionada na Área de notificação.

4.2.1.3 Tela de início de um controlador sem ATS (motor acionado)

Figura 3 - Aba de INÍCIO com ATS
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4.3.2 Sequência de partida automática

A partida automática é definida como uma condição de 
baixa pressão, um acionamento da válvula de dilúvio ou 
uma partida automática remota. Quando o motor estiver 
em funcionamento via partida automática, ele pode parar 
automaticamente depois que todas as condições de partida 
tiverem retornado ao normal e o RPT tenha terminado o 
seu ciclo. Se o controlador estiver programado para parada 
manual, o motor deve ser parado manualmente pelo botão 
de parada local localizado no flange do compartimento.

4.4 Entradas de controle
O EPCT tem dez (10) entradas programáveis.

CUIDADO
Danos severos podem ser causados às placas de 
microprocessador se uma tensão for aplicada a essas 
entradas. Elas são alimentadas internamente.

4.4.1 Descrições da entrada de controle

As definições do estado da Entrada de controle são as 
seguintes.

Conectada - Quando a entrada estiver em curto por um 
contato ou uma conexão externos.

Desconectada - Quando a entrada NÃO estiver em curto 
por um contato ou uma conexão externos.

As operações da Entrada de controle são definidas 
conforme a seguir.

ota:N O terminal 49 é comum a todas as entradas 
descritas abaixo.

4.4.1.1 Partida manual remota

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, o 
controlador iniciará a sequência de partida manual. A partida 
remota ignorará o temporizador de partida sequencial (SST) 
e o temporizador de funcionamento mínimo (RPT) e exigirá 
um sinal de parada manual para desligar a bomba. 

4.4.1.2 Parada manual remota

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, o 
controlador não permitirá a partida da bomba, à exceção 
da Partida de emergência, e desligará a bomba, se ela 
já estiver em funcionamento. A parada remota de um 
controlador de bomba de incêndio de serviço completo 
deve ser aprovada pela autoridade local.

4.4.1.3 Partida/parada manual remota

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, o 
controlador iniciará a sequência de partida manual. A partida 
remota ignorará o temporizador de partida sequencial 
(SST) e o temporizador de funcionamento mínimo (RPT) e 
exigirá um sinal de parada manual para desligar a bomba. 
Quando essa entrada estiver no estado “Desconectada”, 
o controlador desligará a bomba, se já estiver em 
funcionamento. A parada remota de um controlador de 
bomba de incêndio de serviço completo deve ser aprovada 
pela autoridade local.

4.4.1.4 Partida automática remota

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, 
o controlador EPCT iniciará uma sequência de partida 
automática. Se programado para desligamento 
automático da bomba, quando a entrada estiver no estado 
“Desconectada” e o RPT tiver transcorrido, o controlador 
desligará a bomba. Normalmente, essa entrada é conectada 
a um pressostato separado quando o uso de transdutor de 
pressão não é desejado.

ota:N Quando o controlador estiver programado para 
operação de espuma, a entrada de partida automática 
remota será normalmente uma entrada fechada que 
abrirá para iniciar a partida.

4.4.1.5 Acionamento da válvula de dilúvio

Quando essa entrada estiver no estado “Desconectada”, 
o controlador EPCT iniciará uma sequência de partida 
automática. Se programado para desligamento automático 
da bomba, quando a entrada estiver no estado “Conectada” 
e o RPT tiver transcorrido, o controlador desligará a bomba. 
Essa entrada é normalmente conectada a um equipamento 
de controle de água remoto que inicia o controlador antes 
que o transdutor de pressão o faça. 

4.4.1.6 Baixa sucção

Quando a entrada estiver no estado “Conectada”, o 
controlador EPCT sinalizará uma indicação visual de Baixa 
sucção na Área de notificação. Se o controlador estiver 
programado para Desligamento de baixa sucção, ele iniciará 
a sequência de desligamento. Consulte a Seção 5 para 
programar o Desligamento de baixa sucção. 

4.4.1.7 Nível de espuma baixo

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, o 
controlador EPCT sinalizará uma indicação visual de Nível 
de espuma baixo na Área de notificação. Se o controlador 
estiver programado para Desligamento de nível de espuma 
baixo, ele iniciará a sequência de desligamento. Consulte a 
Seção 5 para programar o Desligamento de baixa sucção.

4.4.1.8 Chave de pressão de prova

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, o 
controlador EPCT sinalizará uma indicação visual de Chave 
de pressão de prova na Área de notificação. Se a Chave de 
pressão de prova estiver ativada, o controlador exige que 
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essa entrada esteja “Conectada” antes de permitir uma 
sequência de partida. Consulte a Seção 5 para programar a 
Chave de pressão de prova. 

4.4.1.9 Temperatura ambiente baixa

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, 
o controlador EPCT sinalizará uma indicação visual de 
Temperatura ambiente baixa na placa do visor principal. 
O relé do Alarme padrão também desenergizará para 
monitoramento desse alarme.

4.4.1.10 Temperatura ambiente alta

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, 
o controlador EPCT sinalizará uma indicação visual de 
Temperatura ambiente alta na placa do visor principal. 
O relé do Alarme padrão também desenergizará para 
monitoramento desse alarme.

4.4.1.11 Intertravamento

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, 
o controlador EPCT não permitirá a partida do motor, 
à exceção da Partida de emergência. Essa entrada é 
normalmente utilizada em sistemas de reserva. Por 
exemplo, os contatos do Mecanismo acionado do 
Controlador do mecanismo a diesel reserva são conectados 
a esta entrada. Quando o Mecanismo a diesel está em 
funcionamento, ele trava o painel do EPCT para que ele não 
inicie.

4.4.1.12 Reservatório baixo

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, 
o controlador EPCT sinalizará uma indicação visual de 
Reservatório baixo na placa do visor principal. O relé do 
Alarme padrão também desenergizará para monitoramento 
desse alarme.

4.4.1.13 Reservatório alto

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, 
o controlador EPCT sinalizará uma indicação visual de 
Reservatório alto na placa do visor principal. O relé do 
Alarme padrão também desenergizará para monitoramento 
desse alarme.

4.4.1.14 Ir à fonte 1

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, 
o controlador EPCT transferirá o interruptor de 
transferência para a Fonte 1, se já não estiver na Fonte 1, 
independentemente do estado da tensão de entrada. Se 
“Desconectada” essa entrada, o controlador prosseguirá 
com as operações normais do interruptor de transferência.

4.4.1.15 Ir à fonte 2

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada”, 
o controlador EPCT transferirá o interruptor de 
transferência para a Fonte 2, se já não estiver na Fonte 2, 
independentemente do estado da tensão de entrada. Se 
“Desconectada” essa entrada, o controlador prosseguirá 
com as operações normais do interruptor de transferência.

4.4.1.16 Ativar partida sequencial

Quando essa entrada estiver no estado “Conectada” e o 
temporizador estiver programado, o controlador atrasará todos 
os meios de partida automática durante o tempo programado.

4.5 Relés de saída
As saídas de controle primárias do controlador EPCT são 
contatos de relé seco. Esses relés são compostos por duas 
saídas separadas de “Formato C” para Queda de energia/
fase, Inversão de fase, Alarme padrão, e Funcionamento da 
bomba. Os relés de alarme são avaliados pela UL/CSA a 8 A 
250 VCA/30 VCC.

Cada relé tem um LED verde na placa de E/S para indicar 
o status do relé. Se o LED estiver “Ligado”, o relé está 
energizado; se “Desligado”, o relé está desenergizado.

4.5.1 Inicialização (1CR)

O relé de Inicialização (1CR) é o relé de partida do motor. 
Ele energizará quando houver uma chamada para iniciar. 
Quando o relé fecha, ele oferece tensão máxima ao contator 
de partida/funcionamento. Este relé não é reprogramável.

4.5.2 Aceleração (2CR)

O relé de Aceleração (2CR) é utilizado somente em 
controladores de partida de baixa tensão. Ele energizará 
depois que o atraso programado do tempo de aceleração 
expirar. Quando o relé fecha, ele oferece tensão máxima 
aos contatores de funcionamento. Este relé não é 
reprogramável. 

4.5.3 Alarme padrão (3CR)

O relé de Alarme padrão (3CR) é um relé energizado 
normalmente e é utilizado para alarme em diversas condições 
de alarme. O relé desenergizará (mudará de estado) quando 
ocorrer qualquer evento programado nas Configurações do 
Alarme padrão na aba de Configuração do painel.

4.5.4 Queda de energia/fase (4CR)

O relé de Queda de energia/fase (4CR) é um relé 
energizado normalmente e é utilizado para alarme quando 
há um desequilíbrio de tensão ou fase. O relé desenergizará 
quando os níveis de tensão ou fase excederem o limite 
permitido, programado.

4.5.5 Inversão de fase (5CR)

O relé de Inversão de fase (5CR) é utilizado para 
monitoramento remoto de condições de inversão de fase. 
O alarme de inversão de fase vem definido de fábrica em 
uma configuração ABC.

4.5.6 Funcionamento da bomba (6CR)

O relé de Funcionamento da bomba (6CR) é utilizado 
para monitoramento remoto quando a bomba está 
funcionando. Quando a corrente de linha ultrapassa 20% 
da corrente a carga plena (FLA) do motor programada, este 
relé energizará.
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5.0 Programação

5.1  Introdução
O controlador EPCT é totalmente programável pela placa 
frontal do dispositivo. O usuário pode programar pontos de 
ajuste e outros parâmetros. Hora, data e pontos de ajuste 
somente podem ser modificados pelo sistema de menu.

O sistema de menu é subdividido em sistemas de abas. As 
abas incluem: Início, Inicialização, Configuração do painel, 
Ajuda, Configurações de pressão, Valores do temporizador, 
Configurações do ATS (se equipado), Pontos de ajuste de 
alarme, Entradas/Saídas, Histórico/Estatísticas/Diagnósticos e 
Placas de saída opcionais (se equipado).

5.2  Navegação
Para navegar pelo sistema operacional do EPCT, pressione 
as abas na parte superior da tela e veja o menu. Se a 
senha do menu principal estiver ativada, o usuário deverá 
inseri-la para acessar qualquer aba, exceto Ajuda e Histórico/
Estatísticas/Diagnósticos.

ALERTA
É recomendado definir uma senha para o menu principal 
para ajudar a impedir acessos não autorizados ao 
controlador. Isso ajudará a impedir reprogramações do 
controlador que impeçam a operação do controlador de 
bomba de incêndio.

O controlador vem com a capacidade de “Bloquear” o visor 
depois de 30 (trinta) minutos de inatividade para minimizar 
entradas acidentais. Este recurso não inibirá a operação 
normal do controlador. Para desbloquear o visor, o usuário 
deverá entrar no “EPCT”.

Para aumentar a longevidade da placa do visor, o controlador 
ativará a proteção de tela após 30 (trinta) minutos de 
inatividade. A proteção de tela será uma tela preta com 
um logotipo da EATON em movimento. Para desativar a 
proteção de tela é só clicar em qualquer lugar na tela.

Todos os recursos programáveis do controlador EPCT e 
possíveis pontos de ajuste relacionados são apresentados 
na Tabela 1.

Tabela 1 

descrição Faixa

Configuração do painel

Idioma Inglês/Francês/Espanhol/Português/Turco/
Italiano/Polonês/Chinês simplificado/Holandês

Definição de hora 24 horas

Definição de data Qualquer data válida

Definição de dia da semana Qualquer dia da semana válido

descrição Faixa

Método de partida
Ligação direta/Enrolamento de peças/Resistor 
primário/Autotransformador/Wye-Delta aberto/
Wye-Delta fechado/Partida suave

Partida monofásica Ativado/Desativado

Desligamento automático Ativado/Desativado

Motor HP 0-9999 HP

Tensão nominal 200-7200 V

Fases Monofásico/Trifásico

Frequência do sistema 50 Hz/60 Hz

Razão do TC 50:0,1/100:0,1/150:0,1/300:0,1/500:0,1/800:
0,1/1200:0,1

FLA do motor 1-999 A

Controlador de espuma Ativado/Desativado

Senha do menu De um (1) a sete (7) dígitos numéricos/
Desativado

Número de série do 
controlador

Entrada de teclado padrão com espaço para 
cinquenta (50) dígitos — numéricos e/ou 
alfabéticos

Número de série da bomba
Entrada de teclado padrão com espaço para 
cinquenta (50) dígitos — numéricos e/ou 
alfabéticos 

Brilho da tela 20%, 40%, 60%, 80%, 100%

Ativar Tela inicial Ativado/Desativado 

Bloqueio de tela Ativar/Desativar 
Contato de serviço ao 
cliente  

Ativar proteção por senha De um (1) a sete (7) dígitos numéricos/
Desativado

Nome da empresa
Entrada de teclado padrão com espaço para 
cinquenta (50) dígitos — numéricos e/ou 
alfabéticos 

Nome de contato
Entrada de teclado padrão com espaço para 
cinquenta (50) dígitos — numéricos e/ou 
alfabéticos 

Número de telefone Entrada numérica com espaço para 15 dígitos

E-mail
Entrada de teclado padrão com espaço para 
cinquenta (50) dígitos — numéricos e/ou 
alfabéticos 

disparador de 
mensagens de 
manutenção

 

Número de horas em 
funcionamento 1-999 horas

Número de partidas 1-999 execuções da bomba

Hora e data específicas 24 horas - qualquer data válida

Desenergizar Alarme padrão Ativado/Desativado

Configurações de pressão

Pressão de partida 0-999 psi/Desativado

Pressão de parada 0-999 psi/Desativado

Alarme de pressão baixa 0-999 psi/Desativado
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descrição Faixa

Alarme de pressão alta 0-999 psi/Desativado

Partida acima da pressão 0-999 psi/Desativado

Registro de variação da 
pressão 1-999 psi/Desativado

Registro de pressão por hora Ativado/Desativado

desligamento de baixa 
sucção Ativado/Desativado

Atraso do desligamento 0-99 Segundos/Desativado

Modo de reinicialização Automático/Manual

Atraso na reinicialização 
automática 0-99 Segundos/Desativado

desligamento de nível 
de espuma baixo Ativado/Desativado

Atraso do desligamento 0-99 Segundos/Desativado

Modo de reinicialização Automático/Manual

Atraso na reinicialização 
automática 0-99 Segundos/Desativado

Chave de pressão de prova Ativado/Desativado

Unidades de pressão psi/bar/kPa

Transdutor de pressão Ativado/Desativado

Calibragem do transdutor de 
pressão

Calibrar utilizando 0 psi/Calibrar utilizando 
pressão atual/Retornar ao padrão de fábrica

Valores do temporizador

Tempo de funcionamento 
mínimo

Entrada de quatro (4) dígitos numéricos em 
minutos:segundos/Desativado

Temporizador de aceleração 0-10 segundos/Desativado

Temporizador de partida 
sequencial 0-999 segundos/Desativado

Temporizador de falha na 
partida 0-999 segundos/Desativado

Temporizador de falha na 
parada 0-999 segundos/Desativado

temporizador de teste 
semanal do motor Ativado/Desativado

Dia da semana Qualquer dia da semana válido

Hora do Dia 24 horas

Intervalo de teste 1-52 semanas

Tempo de funcionamento Entrada de quatro (4) dígitos numéricos em 
minutos:segundos/Desativado

Solenoide da válvula de 
drenagem Ativado/Desativado

Configurações do ats (se equipado)

Atraso F1 a F2 Entrada de três (3) dígitos numéricos em 
minutos:segundos/Desativado

Atraso F2 a F1 Entrada de três (3) dígitos numéricos em 
minutos:segundos/Desativado

Atraso neutro Entrada de três (3) dígitos numéricos em 
minutos:segundos/Desativado

Atraso da partida do 
mecanismo 

Entrada de três (3) dígitos numéricos em 
minutos:segundos/Desativado

descrição Faixa

Atraso de falha de F2 0-9 segundos/Desativado

Atraso do resfriamento do 
mecanismo

Entrada de três (3) dígitos numéricos em 
minutos:segundos/Desativado

dupla função Ativado/Desativado

Fonte preferida Fonte 1/Fonte 2

temporizador de teste 
semanal do mecanismo Ativado/Desativado

Dia da semana Segunda/Terça/Quarta/Quinta/Sexta/
Sábado/Domingo

Hora do Dia 24 horas

Intervalo de teste 1-52 semanas

Tempo de funcionamento Entrada de quatro (4) dígitos numéricos em 
minutos:segundos/Desativado

Carga de transferência Ativado/Desativado

Pontos de ajuste do alarme

Rotação de fase ABC/CBA/Desativado

Ponto de ajuste do alarme de 
queda de fase 0-100%/Desativado

Ponto de ajuste de 
sobrecarga do motor 100-999%

Falha no transdutor na 
partida da bomba Ativado/Desativado

Interromper teste do 
motor em baixa tensão Ativado/Desativado

Configurações de 
alarme de tensão
Subtensão da Fonte 1 0-100%/Desativado (Queda)

  0-100%/Desativado (Captação)

Sobretensão da Fonte 1 100-999%/Desativado (Queda)

  100-999%/Desativado (Captação)

Subtensão da Fonte 2 0-100%/Desativado (Queda)

  0-100%/Desativado (Captação)

Sobretensão da Fonte 2 100-999%/Desativado (Queda)

  100-999%/Desativado (Captação)
Configurações do 
alarme de frequência  

Subfrequência da Fonte 1 0-100%/Desativado (Queda)

  0-100%/Desativado (Captação)

Sobrefrequência da Fonte 1 100-999%/Desativado (Queda)

  100-999%/Desativado (Captação)

Subfrequência da Fonte 2 0-100%/Desativado (Queda)

  0-100%/Desativado (Captação)

Sobrefrequência da Fonte 2 100-999%/Desativado (Queda)

  100-999%/Desativado (Captação)

entradas/saídas

Entrada 1 Consulte a Tabela 2 
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descrição Faixa

Entrada 2 Consulte a Tabela 2 

Entrada 3 Consulte a Tabela 2

Entrada 4 Consulte a Tabela 2

Entrada 5 Consulte a Tabela 2

Entrada 6 Consulte a Tabela 2

Entrada 7 Consulte a Tabela 2

Entrada 8 Consulte a Tabela 2

Entrada 9 Consulte a Tabela 2

Entrada 10 Consulte a Tabela 2 

Temporizador de entrada 
com atraso 0-999 segundos/Desativado

Temporizador de entrada 
sem atraso 0-999 segundos/Desativado

Parar até reinicializar Ativado/Desativado

À prova de falhas Ativado/Desativado

Relé 3CR Consulte a Tabela 3

Relé 4CR Consulte a Tabela 3

Relé 5CR Consulte a Tabela 3

Relé 6CR Consulte a Tabela 3

Pressão acima 0-999 psi/Desativado

Pressão abaixo 0-999 psi/Desativado

Atraso na partida do 
controlador do depósito de 
carga

0-10 segundos/Desativado

Temporizador de atraso de 
relé ligado 0-999 segundos/Desativado

Temporizador de atraso e 
relé desligado 0-999 segundos/Desativado

Parar até reinicializar Ativado/Desativado

À prova de falhas Ativado/Desativado

5.3 Aba de inicialização
Consulte o Apêndice B para a estrutura do menu da aba 
de Inicialização. 

5.3.1 Configuração rápida 

Configuração rápida é um processo passo a passo que 
permite ao usuário configurar hora, dia da semana, data, 
pressão de partida, pressão de parada, desligamento 
automático e tempo de funcionamento mínimo (se o 
desligamento automático estiver ativado). Se todas as 
configurações estiverem corretas, o usuário deve pressionar 
Aceitar para salvar as mudanças.

5.3.2 Configuração de inversão de fase 

Guia o usuário por um processo passo a passo para 
verificar se o motor está girando na direção correta ou não. 
Pressionar “Verificação do motor” iniciará um cronômetro 

regressivo de cinco (5) segundos e, quando o tempo tiver 
transcorrido, fará uma verificação do motor por um período 
de um (1) segundo. Se ele estiver girando corretamente, o 
controlador salvará o ponto de ajuste da inversão de fase na 
programação. Se o motor não estiver girando corretamente, 
o controlador alertará sobre as alterações necessárias.

Para controladores equipados com um ATS, a sequência 
continuará. Pressionar “Iniciar gerador/transferência” 
começará uma chamada para iniciar no gerador e, quando 
a tensão estiver disponível na entrada da Fonte 2, o ATS 
será transferido para a Fonte 2. Pressionar “Verificação 
do motor” iniciará um cronômetro regressivo de cinco (5) 
segundos e, quando o tempo tiver transcorrido, fará uma 
verificação do motor por um período de um (1) segundo. 
Se ele estiver girando corretamente, o controlador salvará 
o ponto de ajuste da inversão de fase na programação. Se 
o motor não estiver girando corretamente, o controlador 
alertará sobre as alterações necessárias.

5.3.3 Teste de fluxo 

Registra a tensão, a corrente, a pressão e o fluxo (se 
equipado) para uma determinada taxa de fluxo. Essas 
informações são mantidas no documento de Inicialização, 
que pode ser baixado para um dispositivo USB ou 
visualizado pela aba Histórico/Estatísticas/Diagnósticos.

5.3.4 Partida manual/automática 

Registra o número de vezes e a duração de cada execução 
pelos meios automático e manual no documento de 
Inicialização.

A partida manual gera um botão de Partida e Parada na 
tela para começar chamadas para iniciar. A tela mostrará a 
tensão, a frequência, a corrente e a pressão junto com o 
número de partidas. 

A partida automática gera um botão de “Diminuição 
de pressão” que energizará o solenoide da válvula de 
drenagem para diminuir a pressão dentro da linha de 
detecção. Quando o controlador registrar condição 
de pressão baixa, a válvula de drenagem fechará, e o 
controlador começará uma chamada para iniciar automática. 
Se a ativação do solenoide da válvula de drenagem não 
for o ideal, o usuário pode diminuir a pressão da linha de 
detecção manualmente para atingir o mesmo resultado.

Se equipado com ATS, haverá meios nas telas de Partida 
tanto automática quanto manual para iniciar o gerador 
e a transferência para a fonte secundária sem que seja 
necessária a queda da energia normal.

5.3.5 Botões de testar alarme 

São utilizados para disparar relés de saída específicos para 
verificar conexões de alarme e operações gerais do relé. 
O relé permanecerá parado até que o botão seja solto 
novamente ou até que o usuário saia da tela.

5.3.6 Download USB 

Permite que o usuário salve os documentos de estatísticas, 
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diagnósticos, histórico de mensagens, inicialização e 
configuração em um dispositivo USB.

5.4 Aba de configuração do painel
Consulte o Apêndice C para a estrutura do menu da aba de 
Configuração do painel.

5.4.1 Idioma

Nove (9) idiomas são oferecidos como padrão: Inglês, 
francês, italiano, espanhol, português, chinês, polonês, 
holandês e turco. Consulte o Apêndice B para programação.

5.4.2 Definição de hora 

Definido de fábrica como UTC-7 (MST). Este menu permite 
que o usuário ajuste o horário no formato de 24 horas.

5.4.3 Definição de data 

Definido de fábrica, mas permite que o usuário ajuste se 
necessário.

5.4.4 Definição de dia da semana 

Definido de fábrica, mas permite que o usuário ajuste se 
necessário.

5.4.5 Método de partida 

Utilizado para diferenciar para qual método de partida o 
controlador foi construído. Alterar o método de partida também 
ajusta o temporizador de aceleração. Há mais ajustes que 
podem ser feitos no temporizador de aceleração na aba de 
Valores do temporizador. Estes são os temporizadores de 
aceleração padrão para cada método de partida:

Linha direta – Desativado
Enrolamento de peças – 2 Segundos
Resistor primário – 2 Segundos
Autotransformador – 2 Segundos
Wye-Delta aberto – 2 Segundos
Wye-Delta fechado – 2 Segundos
Partida suave – 4 Segundos

5.4.6 Partida monofásica 

Desativado de fábrica. Se desativado, o controlador não 
permitirá a partida se houver condição monofásica; isso não 
desligará o motor se ele já tiver registrado uma condição 
de funcionamento da bomba válida antes da condição 
monofásica. Se ativado, o controlador tentará dar a partida 
no motor se houver condição monofásica.

5.4.7 Desligamento automático 

O modo de desligamento automático pode ser selecionado 
pelo usuário; desativado de fábrica. Se o modo de 
desligamento automático estiver desativado, o motor da 
bomba deverá ser parado pelo botão de parada local, não 
importando se o motor foi iniciado por partida automática ou 
não. Se o modo de desligamento automático estiver ativado, 
o controlador parará o motor da bomba automaticamente 

quando todas as causas de partida estiverem de volta ao 
normal (pressão de parada alcançada) e o temporizador de 
período de funcionamento tiver transcorrido.

5.4.8 Controlador HP 

Definido de fábrica. Utilizado para definir o motor HP.

5.4.9 Tensão nominal 

Definido de fábrica. Utilizada para definir a tensão do 
sistema nominal. Esse valor também será utilizado 
para determinar quaisquer condições de subtensão ou 
sobretensão, assim como condições de perda de fase.

5.4.10 Fases 

Definido de fábrica. Utilizado para selecionar o número de 
fases que serão conectadas ao controlador.

5.4.11 Frequência do sistema 

Definido de fábrica. Utilizado para definir a frequência da 
tensão de alimentação.

5.4.12 Razão do TC 

Definido de fábrica. Utilizado para definir a razão do 
transformador de corrente.

5.4.13 FLA do motor 

Definido de fábrica. Utilizado para definir a FLA do motor. 
Esse valor pode ser ajustado no local para o valor mostrado 
nos dados de placa do motor. 

5.4.14 Definições do alarme padrão 

O usuário pode ativar ou desativar condições específicas 
para disparar o relé do Alarme padrão. O usuário também 
pode ativar ou desativar o alarme sonoro para condições 
específicas por esse mesmo menu. 

5.4.15 Configurações da área de notificação 

O usuário pode ativar ou desativar a exibição de eventos 
específicos na Área de notificação na aba de Início. A cor 
dos LEDs pode ser selecionada entre as seguintes: verde, 
vermelho, azul, amarelo, laranja e roxo. O usuário pode 
selecionar se o LED para um evento específico deve piscar 
quando ativo na Área de notificação.

5.4.16 Controlador de espuma 

Deve estar ativado se o controlador for ser utilizado 
em sistema de espuma. Algumas entradas mudarão 
automaticamente, e o transdutor de pressão será 
desativado quando este item estiver ativado.

5.4.17 Senha do menu 

Se ativado, o controlador pedirá que o usuário insira a senha 
quando tentar navegar pelos menus do controlador.
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5.4.18 Número de série do controlador 

Definido de fábrica. Utilizado para definir o número de série 
do controlador. O número de série do controlador ficará nos 
dados de placa, que fica na porta principal.

5.4.19 Número de série da bomba 

Utilizado para definir o número de série da bomba. O 
número de série da bomba ficará nos dados de placa, que 
normalmente fica na carcaça da bomba.

5.4.20 Salvar a configuração em USB 

A configuração do controlador pode ser salva em 
um dispositivo USB. A configuração pode, então, ser 
utilizada em outros controladores que exijam as mesmas 
configurações. A configuração não ajustará definições de 
funcionalidade.

5.4.21 Carregar configuração de USB 

Permite fazer o upload de um arquivo de configuração de 
um dispositivo USB para o controlador. Os dados no arquivo 
de configuração modificarão pontos de ajuste específicos, 
programados, no controlador.

5.4.22 Salvar configurações como padrão de fábrica 

As configurações atuais do controlador podem ser salvas 
como o padrão de fábrica para o controlador. Para alterar 
as configurações padrão de fábrica, o usuário deve entrar 
em contato com a fábrica. Isso só deve ser feito por 
representantes de serviço autorizados.

5.4.23 Restaurar configurações padrão de fábrica 

O controlador voltará à configuração padrão de fábrica 
programada.

5.4.24 Brilho de tela 

O brilho da tela pode ser ajustado em intervalos de 20%.

5.4.25 Tela inicial 

Quando ativado, a tela inicial aparecerá quando o 
controlador energizar.

5.4.26 Bloqueio de tela 

Quando ativado e depois de trinta (30) minutos de 
inatividade, a tela será bloqueada para minimizar entradas 
acidentais. Este recurso não inibirá a operação normal do 
controlador. Para desbloquear o visor, o usuário deverá 
entrar no “EPCT”.

5.4.27 Contato de serviço ao cliente 

Permite que o usuário programe informações de contato 
específicas, como nome da empresa, pessoa de contato, 
número de telefone e endereço de e-mail. O item de menu 
permitirá a programação de uma senha, separada da senha 
do menu, para proteger essas informações de alterações. 
Essas informações serão mostradas na aba de Ajuda em 

Informações de contato de serviço. 

A empresa de serviços também pode definir gatilhos de 
mensagens específicas de manutenção para alertar o 
usuário final de que é necessário serviço de manutenção. 
Essas notificações serão exibidas na Área de notificação 
na aba de Início. 

5.4.27.1. Salvar configuração 

Faz o download de um arquivo de configuração mestre. É 
possível salvar uma configuração simplificada do controlador 
em um dispositivo USB. A configuração pode, então, ser 
utilizada em outros controladores que exijam as mesmas 
configurações. A configuração não ajustará definições de 
funcionalidade.

5.4.27.2. Carregar configuração 

Carrega o arquivo de configuração mestre. Permite 
fazer o upload de um arquivo de configuração de um 
dispositivo USB para o controlador. Os dados no arquivo 
de configuração modificarão pontos de ajuste específicos, 
programados, no controlador. 

5.4.28 Atualizar Firmware 

Se necessário, é possível atualizar o firmware por este item 
de menu. O firmware deve ser obtido da fábrica e será dado 
somente a representantes de serviços autorizados.

5.4.29 Atualizar idiomas 

Se necessário, é possível atualizar os idiomas por este 
item de menu. Os arquivos de idiomas devem ser obtidos 
da fábrica e serão dados somente a representantes de 
serviços autorizados.

5.5 Aba de Ajuda
Consulte o Apêndice D para a estrutura do menu da aba 
de Ajuda.

5.5.1 Manual do produto 

Um código QR será gerado na tela para ser escaneado e 
permitir que o usuário faça o download do manual de IOM 
em um dispositivo móvel.

5.5.2 Informações de contato de serviço 

As informações de contato para o Contato de serviço ao 
cliente serão exibidas nesta tela.

5.5.3 Informações de contato de fábrica 

As informações de contato com a fábrica serão exibidas 
nesta tela.

5.6 Aba de Configurações de pressão
Consulte o Apêndice E para a estrutura do menu da aba de 
Configurações de pressão.



16

Programação

Controlador de bomba de inCêndio ePCt série inCêndio   MN124016PT   Agosto de 2019   www.eaton.com

5.6.1 Pressão de partida 

O valor programado determina a que pressão o controlador 
dará início à sequência de partida. O controlador dará a 
partida na bomba quando a pressão medida for igual ou 
menor do que esta configuração.

5.6.2 Pressão de parada 

Se o controlador estiver programado para desligamento 
automático, o valor programado determina a pressão do 
sistema a ser alcançada antes que o controlador pare 
automaticamente o motor da bomba de incêndio em 
combinação com o transcorrer do RPT. Se a pressão 
do sistema não exceder o ponto de ajuste programado 
da Pressão de parada, o motor da bomba de incêndio 
continuará em funcionamento.

5.6.3 Alarme de pressão baixa 

É possível selecionar um ponto de alarme de pressão baixa, 
que será registrado no histórico do controlador e exibido na 
Área de notificação, se ativado.

5.6.4 Alarme de pressão alta 

É possível selecionar um ponto de alarme de pressão alta, 
que será registrado no histórico do controlador e exibido na 
Área de notificação, se ativado.

5.6.5 Partida acima da pressão 

O valor programado determina a que pressão o controlador 
dará início à sequência de partida. O controlador dará a 
partida na bomba quando a pressão for igual ou maior do 
que esta configuração.

5.6.6 Registro de variação da pressão 

Uma configuração de pressão pode ser selecionada de 
modo que qualquer alteração na pressão maior do que esta 
configuração seja registrada como flutuação de pressão no 
histórico do controlador.

5.6.7 Registro de pressão por hora 

O controlador pode ser programado para registrar uma 
leitura de pressão a cada hora em ponto.

5.6.8 Desligamento de baixa sucção 

O controlador pode ser programado para desligar quando 
houver condição de baixa sucção. Se desejar, o usuário 
selecionará Ativado. Haverá também um temporizador de 
atraso de desligamento integrado (variação: 0-99 segundos, 
padrão: 0 segundos) junto com a seleção de reinicialização 
manual ou automática. Se a reinicialização manual for 
selecionada, será necessário ativar “Pressione para redefinir 
todas as condições” na Área de notificação para reinicializar 
o alarme. Se a reinicialização automática for selecionada 
(modo de reinicialização padrão), um temporizador de atraso 
(variação: 0-99 segundos, padrão: 0 segundos) deve ser 
definido. Quando a entrada for fechada, o controlador dará 
início ao temporizador de atraso de baixa sucção. Quando 

o temporizador expirar, se a entrada de baixa sucção ainda 
estiver fechada, o controlador desligará o motor. Quando a 
entrada estiver liberada, o controlador iniciará o temporizador 
de reinicialização. Depois que ele tiver transcorrido, o 
controlador continuará a operação automática. Todos os 
temporizadores serão exibidos na Área de notificação. O 
desligamento de baixa sucção não afetará Partidas locais, 
Partidas remotas manuais ou Partidas de emergência.

ATENÇÃO
A nfpa 20 proíbe especificamente a instalação na tubulação 
de sucção de qualquer dispositivo que restrinja a partida 
ou a parada da bomba de incêndio. A eaton não assume 
qualquer responsabilidade quando essa função é utilizada.

5.6.9 Desligamento de nível de espuma baixo 

O controlador pode ser programado para desligar 
quando houver condição de nível de espuma baixo. Se 
desejar, o usuário selecionará Ativado. Haverá também 
um temporizador de atraso de desligamento integrado 
(variação: 0-99 segundos, padrão: 0 segundos) junto com 
a seleção de reinicialização manual ou automática. Se a 
reinicialização manual for selecionada, será necessário ativar 
“Pressione para redefinir todas as condições” na Área de 
notificação para reinicializar o alarme. Se a reinicialização 
automática for selecionada (modo de reinicialização padrão), 
um temporizador de atraso (variação: 0-99 segundos, 
padrão: 0 segundos) deve ser definido. Quando a entrada 
for fechada, o controlador dará início ao temporizador de 
atraso de nível de espuma baixo. Quando o temporizador 
expirar, se a entrada de nível de espuma baixo ainda estiver 
fechada, o controlador desligará o motor. Quando a entrada 
estiver liberada, o controlador iniciará o temporizador 
de reinicialização. Depois que ele tiver transcorrido, o 
controlador continuará a operação automática. Todos os 
temporizadores serão exibidos na Área de notificação. 
O desligamento de nível de espuma baixo não afetará 
Partidas locais, Partidas remotas manuais ou Partidas de 
emergência.

ATENÇÃO
A nfpa 20 proíbe especificamente a instalação na tubulação 
de sucção de qualquer dispositivo que restrinja a partida 
ou a parada da bomba de incêndio. A eaton não assume 
qualquer responsabilidade quando essa função é utilizada.

5.6.10 Chave de pressão de prova 

Uma chave de pressão externa pode ser ativada em uma 
das entradas. Para ativar este recurso, é preciso que a 
entrada programada para a Chave de pressão de prova 
esteja fechada para permitir que o controlador de bomba de 
incêndio dê a partida no motor.

5.6.11 Unidades de pressão 

O usuário pode selecionar qual unidade de medida de 
pressão será exibida. As unidades podem ser programadas 
para psi, bar ou kPa.
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5.6.12 Transdutor de pressão 

Algumas aplicações não exigem um sensor de pressão 
para identificar a pressão do sistema para dar a partida no 
motor da bomba quando necessário. Para isso, o sensor 
de pressão pode ser desativado por este item de menu. 
Quando estiver desativado, os pontos de ajuste dos pontos 
de partida e parada da pressão, do alarme de pressão baixa 
e do alarme de pressão alta serão removidos do sistema 
de menu. Consulte 4.3 para o uso da Partida remota 
automática em vez do uso do sensor de pressão.

5.6.13 Calibração do transdutor 

O controlador permite três (3) formas diferentes de calibração.

A calibração integral exige que a pressão do sistema seja 
reduzida a um valor conhecido, normalmente 0 psi. Esse 
valor é passado em seguida ao controlador. A pressão do 
sistema aumenta em seguida a um valor conhecido mais 
alto, que também é passado ao controlador. 

Calibrar usando a pressão atual é uma calibração parcial. 
O ponto de pressão baixa é presumido como sendo 
correto. O ponto alto é ajustado com base na pressão 
real do sistema. 

Retornar ao padrão de fábrica redefine a calibração do 
transdutor conforme as configurações originais de fábrica.

5.7 Aba de Valores do temporizador
Consulte o Apêndice F para a estrutura do menu da aba de 
Valores do temporizador.

5.7.1 Temporizador de funcionamento mínimo (RPT) 

O temporizador de funcionamento mínimo é utilizado 
para parar o controlador automaticamente depois de um 
tempo programado. O temporizador contará o tempo a 
partir do momento em que a bomba atingir a condição 
de funcionamento. Se o desligamento automático estiver 
desativado, o RPT não será ativado. O temporizador não 
funcionará em Partidas remotas manuais, Partidas locais e 
Partidas de emergência. Durante a contagem do tempo, o 
tempo restante será exibido na Área de notificação.

5.7.2 Temporizador de aceleração (AT) 

O temporizador de aceleração pode ser programado para 
permitir que o controlador funcione em um estado de 
tensão reduzida por um determinado período de tempo. 
O temporizador contará o tempo a partir do momento em 
que um sinal de partida for recebido e o relé de inicialização 
estiver energizado.

5.7.3 Temporizador de partida sequencial (SST) 

O temporizador de partida sequencial pode ser configurado 
para atrasar a partida da bomba quando houver condição de 
partida automática. Se, durante a contagem do tempo do 
temporizador sequencial, a pressão for acima do ponto de 
partida da pressão, o temporizador interromperá a contagem, 
e a sequência de partida será descontinuada. Durante a 
contagem do tempo do SST, o tempo restante será exibido 

na Área de notificação. O SST não funcionará em Partidas 
remotas manuais, Partidas locais e Partidas de emergência.

5.7.4 Temporizador de falha na partida (FTS) 

O controlador determina que o motor está funcionando 
corretamente quando pelo menos 20% da corrente 
de carga total do motor programada é alcançada. Se o 
controlador iniciar uma sequência de partida, manual ou 
automática, e a corrente calculada não tiver alcançado 
20% da corrente de carga total do motor após o tempo 
do Temporizador de falha na partida ter expirado, o alarme 
Falha na partida será gerado.

5.7.5 Temporizador de falha na parada 

O controlador determina que o motor parou corretamente 
quando a corrente calculada tiver caído abaixo do limite 
de 20% após o início de uma chamada para parar. Se o 
controlador iniciar uma sequência de parada, manual ou 
automática, e a corrente calculada não tiver caído abaixo 
de 20% da corrente de carga total do motor após o tempo 
do Temporizador de falha na parada ter expirado, o alarme 
Falha na parada será gerado.

5.7.6 Temporizador de teste semanal do motor 

É possível programar um Temporizador de teste semanal 
do motor que dará a partida e executará automaticamente 
o motor da bomba de incêndio em intervalos específicos. 
O Temporizador semanal é configurado pelo ajuste do dia, 
da hora e do minuto do tempo de funcionamento semanal 
desejado, da duração de tempo em que o teste deve ser 
conduzido e de um intervalo de teste (em semanas). Durante 
a contagem do tempo do temporizador de teste semanal, o 
tempo restante será exibido na Área de notificação.

5.8 Aba de Pontos de ajuste de alarme

5.8.1 Inversão de fase 

O usuário poderá alterar o ponto de ajuste de inversão de fase 
em que o controlador baseará o alarme de inversão de fase.

5.8.2 Ponto de ajuste do alarme de queda de fase 

O alarme de Queda de energia/fase será ativado se a 
tensão de uma fase for mais baixa do que a fase mais alta 
na porcentagem programada. 

5.8.3 Ponto de ajuste de sobrecarga do motor 

O alarme será ativado se o consumo da corrente exceder 
o valor programado por um período de mais de oito (8) 
segundos. 

5.8.4 Falha no transdutor na partida da bomba 

A falha no transdutor é definida como uma leitura do 
transdutor mais baixa do que 4 mA ou mais alta do que 
20 mA. Se a configuração estiver ativada, e a leitura do 
transdutor estiver fora da faixa permitida, o controlador dará 
a partida no motor e iniciará o alarme de falha no transdutor.
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5.8.5 Interromper teste do motor em baixa pressão 

Quando ativado, fará com que o controlador interrompa o teste 
do motor quando uma condição de subtensão for detectada. 
Isso afetará testes do motor semanais e manuais. 

5.8.6 Configurações do alarme de tensão 

Este item de menu permite que o usuário ajuste configurações 
de queda e captação de tensão. Se o controlador for equipado 
com um ATS, a tela oferecerá a possibilidade de ter pontos de 
ajuste diferentes para cada fonte.

5.8.7 Configurações do alarme de frequência 

Este item de menu permite que o usuário ajuste configurações 
de queda e captação de frequência. Se o controlador for 
equipado com um ATS, a tela oferecerá a possibilidade de ter 
pontos de ajuste diferentes para cada fonte.

5.9 Aba de Entradas/Saídas

5.9.1 Entradas 

As entradas opcionais podem ser programadas para valores 
predeterminados ou personalizados. O menu de Entradas 
exibirá cada entrada, para o que ela está programada, 
permitirá a programação de atraso, permitirá que a entrada 
pare quando o sinal de entrada for recebido, programará 
a entrada para ser à prova de falhas (se ativado, o contato 
será considerado normalmente fechado) e conectará as 
luzes virtuais da Área de notificação à entrada. Consulte a 
Tabela 2 Identificações genéricas de entradas personalizadas 
para saber os valores genéricos para os quais as entradas 
opcionais podem ser programadas. Quando esta entrada 
for recebida, uma mensagem será armazenada na memória 
utilizando a identificação programada. A entrada pode ser 
ligada ao alarme comum no menu Configuração do painel. 

Tabela 2 

alarmes de entradas programáveis

Partida manual remota

Parada manual remota

Partida/Parada manual remota

Partida automática remota

Acionamento da válvula de dilúvio

Baixa sucção

Nível de espuma baixo

Chave de pressão de prova

Temperatura ambiente baixa

Temperatura ambiente alta

Reservatório baixo

Reservatório alto

Intertravamento

Ir à fonte 1

Ir à fonte 2

Ativar partida sequencial

Entrada personalizada

Indefinido

5.9.2 Saídas 

Os relés de saída opcionais podem ser programados 
para operar com base na função desejada. O menu de 
Saída personalizada exibirá cada saída, para o que ela está 
programada, permitirá a programação de atraso, permitirá que 
a saída pare quando o relé for energizado e programará a saída 
para ser à prova de falhas (se ativado, o relé será energizado 
normalmente). Consulte a Tabela 3 para os valores genéricos 
para os quais as saídas opcionais podem ser programadas. 

Tabela 3 

alarmes de saídas programáveis

Inicialização

Aceleração

Pressão abaixo

Pressão acima

Alarme padrão

Contatos de partida do mecanismo

Alimentação LIGADA

Bomba acionada

Partida local

Partida de emergência

Partida abaixo da pressão

Partida acima da pressão

Alarme de pressão baixa

Alarme de pressão alta

Partida manual remota

Partida automática remota

Acionamento da válvula de dilúvio

Falha no hardware

Falha no transdutor

Sobrecarga no motor

Reservatório baixo

Reservatório alto

Temperatura ambiente baixa

Temperatura ambiente alta

Baixa sucção

Nível de espuma baixo

Falha na partida

Falha na parada

Depósito de carga
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alarmes de saídas programáveis

Entrada 1

Entrada 2

Entrada 3

Entrada 4

Entrada 5

Entrada 6

Entrada 7

Entrada 8

Entrada 9

Entrada 10

Execução do teste do mecanismo

Falha no teste do mecanismo

Execução do teste do motor

Falha no teste do motor

Falha na transferência do ATS

Fonte 2 desconectada

F1 disponível

F2 disponível

Queda de fase na F1

Queda de fase na F2

Subtensão na F1

Subtensão na F2

Sobretensão na F1

Sobretensão na F2

Subfrequência na F1

Subfrequência na F2

Sobrefrequência na F1

Sobrefrequência na F2

Inversão de fase da F1

Inversão de fase da F2

ATS conectado à F1

ATS conectado à F2

Desativado

5.10  Histórico Estatísticas Diagnósticos Aba 
(Histórico Estatísticas Diagnósticos)

5.10.1 Histórico de mensagens 

O controlador EPCT guardará registro de diversos itens 
na sua memória para auxiliar na solução de problemas 
do sistema e/ou do controlador da bomba de incêndio. O 
controlador pode registrar até 65.000 mensagens de alarme/
status na sua memória, que podem ser visualizadas no visor 
principal ou salvas em um dispositivo de armazenamento 
USB. Até dez (10) eventos podem ser visualizados na tela 
de Histórico de mensagens. Datas e horários de eventos 
também são exibidos.

Pressionar os botões das setas para cima e para baixo fará 
o usuário avançar pelas mensagens salvas na memória, 
uma de cada vez. 

Pressionar os botões das setas page up e page down fará 
o usuário avançar pelas mensagens salvas na memória, 10 
mensagens por vez. 

Pressionar e manter pressionadas as setas para cima, para 
baixo, page up e page down permite rolagem contínua 
pelas mensagens salvas na memória; quanto mais o botão 
por mantido pressionado, mais a velocidade de rolagem 
aumenta.

Os dados de Histórico de mensagens são armazenados em 
formato de valores separados por vírgula (CSV).

5.10.2 Estatísticas do controlador 

O controlador EPCT guardará registro de diversos valores 
estatísticos que podem ser visualizados no visor principal 
ou salvos em um dispositivo de armazenamento USB. As 
estatísticas podem ser apagadas pressionando o botão 
“Apagar todos os dados estatísticos do controlador”. Consulte 
a Tabela 4 para os valores estatísticos que são registrados.

Tabela 4 

estatísticas

Tempo total de alimentação

Tempo total de funcionamento do motor

Tempo do último funcionamento do motor

Chamadas para iniciar

Partidas do motor

Corrente máxima de partida A

Corrente máxima de partida B

Corrente máxima de partida C

Corrente máxima de funcionamento A

Corrente máxima de funcionamento B

Corrente máxima de funcionamento C

Última tensão LR A

Última tensão LR B

Última tensão LR C

Última corrente LR A

Última corrente LR B

Última corrente LR C 

Pressão mínima do sistema 

Pressão máxima do sistema

Tensão mínima da F1 AB

Tensão mínima da F1 BC

Tensão mínima da F1 CA
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estatísticas

Tensão máxima da F1 AB

Tensão máxima da F1 BC

Tensão máxima da F1 CA

Tensão mínima da F2 AB

Tensão mínima da F2 BC

Tensão mínima da F2 CA

Tensão máxima da F2 AB

Tensão máxima da F2 BC

Tensão máxima da F2 CA

Frequência mínima da F1 

Frequência máxima da F1 

Frequência mínima da F2 

Frequência máxima da F2 

Última inicialização do sistema

Última partida do motor

Última partida de pressão baixa

Último desligamento por rotor bloqueado

Última queda de fase da F1 

Última queda de fase da F2

Última inversão de fase da F1

Última inversão de fase da F2 

Última sobretensão da F1

Última subtensão da F1 

Última subtensão da F2 

Última sobretensão da F2 

Última subfrequência da F1 

Última sobrefrequência da F2 

Última subfrequência da F1 

Última sobrefrequência da F2 

Última partida do gerador

Última parada do gerador

Última transferência para a F1

Última transferência para a F2

Última desconexão da F2 

5.10.3 Diagnósticos do controlador 

O controlador EPCT exibirá diversos valores de diagnóstico 
que podem ser visualizados no visor principal ou salvos em 
um dispositivo de armazenamento USB. 

A página principal de diagnósticos exibirá informações 
sobre a versão do firmware, as tensões, as amperagens e o 
transdutor. 

A página de status de entrada exibirá o estado de cada 
contato de entrada. Pressionar os botões de entrada fará 
o controlador desconsiderar o estado daquela entrada por 
um minuto. Se o botão for pressionado uma segunda vez, 
a entrada retomará a atividade normal. Se o usuário sair da 
tela, a entrada retomará a atividade normal.

A página de status de saída exibirá o estado de cada relé 
de saída na placa de E/S ou na placa do ATS (se equipado), 
na válvula solenoide e no alarme. Pressionar os botões de 
saída fará o controlador desconsiderar o estado daquela 
saída por um minuto. Se o botão for pressionado uma 
segunda vez, a saída retomará a atividade normal. Se o 
usuário sair da tela, a entrada retomará a atividade normal. 
A buzina pode ser silenciada por um período de dez (10) 
minutos que não será reinicializado ao sair da tela.

O controlador é equipado com diagnóstico de comunicação 
integrado. A última página do menu de Diagnósticos do 
controlador permite que o usuário teste as funções de 
transferência e recebimento da placa do visor. Aparecerá na 
tela um aviso de sucesso ou falha no teste.

5.10.4 Informações de inicialização 

O controlador EPCT registrará todas as atividades 
completas/programadas pela aba de INICIALIZAÇÃO em 
um arquivo separado. Assim, o usuário pode identificar 
especificamente todas as atividades completas durante o 
processo de inicialização/comissionamento.

5.10.5 Salvar em USB 

Os dados podem ser salvos em um dispositivo de memória 
externo USB pela porta USB na porta do controlador. 
Quando um dispositivo USB válido for inserido, o texto do 
botão será alterado de “INSERIR USB” para “PRESSIONE 
PARA SALVAR”. Quando os dados estiverem salvos no USB, 
aparecerá um aviso no visor para que o usuário remova o 
dispositivo USB.

O histórico de mensagens, as estatísticas, os diagnósticos, 
a configuração e o arquivo de inicialização serão salvos no 
USB no formato de valores separados por vírgula (CSV). 
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6.0  Interruptor de transferência 
automática (ATS)

6.1 Geral
Interruptores de transferência são utilizados para proteger 
cargas elétricas críticas contra perda de energia. A fonte de 
energia Fonte 1 da carga tem uma fonte de energia reserva, 
a Fonte 2. Um interruptor de transferência é conectado às 
duas fontes de energia, Fonte 1 e Fonte 2, e fornece à carga 
energia de uma das duas fontes. Caso haja perda de energia 
da Fonte 1, o interruptor de transferência transfere a carga 
para a fonte de energia Fonte 2. Quando a energia da Fonte 
1 for restabelecida, a carga é automaticamente transferida 
de volta para a fonte de energia Fonte 1.

O interruptor de transferência fará a transferência para a 
fonte reserva quando a energia da Fonte 1 ficar abaixo ou 
acima da frequência ou da tensão preestabelecidas ou 
no caso de uma inversão de fase. Se a fonte de energia 
Fonte 2 for um gerador em modo de espera, o ATS fará 
a inicialização do gerador. Depois, quando a tensão do 
gerador for suficiente, fará a transferência para a fonte 
de energia Fonte 2. Quando a energia da Fonte 1 for 
restabelecida, o ATS fará a transferência de volta para a 
Fonte 1 automaticamente e o desligamento do mecanismo 
do gerador.

O interruptor de transferência tem quatro elementos básicos:

1. Contatos principais, que conectam e desconectam a 
carga das fontes Fonte 1 e Fonte 2.

2. O circuito de controle elétrico do ATS, que energiza 
o mecanismo de transferência para fazer a troca entre 
os contatos principais.

3. O mecanismo de transferência mecânico, que faz a 
troca entre os contatos principais. 

4. O painel de controle e visor com tela de toque do 
ATS, que monitora as condições das fontes de energia 
e fornece decisões inteligentes para a operação do 
interruptor de transferência. 

6.2 Contatos principais
A conexão da carga ATS com qualquer uma das duas fontes 
é gerenciada por um par de interruptores de isolamento. 
O interruptor de isolamento normal controla a Fonte 1, e o 
interruptor de emergência controla a Fonte 2. O conjunto 
mecânico que opera os interruptores de isolamento foi 
projetado de modo que as duas fontes não alimentem a 
carga ao mesmo tempo. A placa de E/S do controlador da 
bomba de incêndio e o painel de controle do ATS monitoram 
as tensões da Fonte 1 e da Fonte 2 no lado da linha dos 
interruptores de isolamento. Um conjunto de interruptores 
auxiliares instalados em cada interruptor de isolamento 
oferece realimentação posicional ao controlador do ATS ao 
qual a fonte estiver fornecendo carga no momento. Esses 
interruptores auxiliares têm conexão com o terminal 68 
(comum), o 70 (ATS normal) e o 71 (ATS de emergência). Se 
o ATS estiver na posição da Fonte 1, os terminais 68 e 70 
estarão fechados, e os 68 e 71 estarão abertos. Se o ATS 

estiver na posição da Fonte 2, os terminais 68 e 71 estarão 
fechados, e os 68 e 70 estarão abertos.

6.3 Circuito de controle elétrico do ATS
Quando o painel de controle do ATS inicia uma transferência 
para a Fonte 2 ou para a Fonte 1, ele energiza o relé 9CR, 
que fica no painel de controle do ATS. Energizar esse relé 
causa o fechamento do contato entre os terminais 72 e 73 
na placa do ATS. Fechar esse contato energiza o motor do 
ATS e o freio do motor. O motor recebe energia de um dos 
dois transformadores de potência de comando secundários 
de 120 VCA fornecidos pela Fonte 1 e pela Fonte 2. A 
tensão primária do transformador de potência de comando 
deriva do lado da linha dos interruptores de isolamento 
do ATS. Os transformadores fornecidos no conjunto 
dependerão da tensão de linha da aplicação do cliente. Para 
evitar que os transformadores realimentem um ao outro, 
um relé fornecido de fábrica (KV) é utilizado para isolar 
cada transformador. O relé KV energizará quando a Fonte 2 
estiver presente.

6.4 Mecanismo de transferência mecânico
Os controladores de interruptor de transferência menores 
que utilizam os interruptores de isolamento Quadro-F 
(150 A) têm o controlador da bomba de incêndio e o 
interruptor de transferência no mesmo compartimento. 
A porção do interruptor de transferência do controlador é 
separada do resto do controlador da bomba de incêndio 
por uma barreira de metal branca. Um mecanismo de viga 
conecta as alavancas do interruptor de isolamento e o 
braço do operador do motor. A viga é presa a uma placa de 
montagem em um ponto de rotação entre os interruptores 
de isolamento. O braço do operador do motor se move 
em um trilho na outra ponta da viga. Conforme o braço 
do motor rotaciona, a viga gira no seu suporte, fazendo 
as alavancas normal e de emergência do interruptor de 
isolamento mexerem-se para cima ou para baixo. Isso 
conectará ou desconectará a Fonte 1 e a 2. Em nenhum 
momento ambas as fontes, normal e de emergência, 
estarão conectadas ao mesmo tempo. Para rotacionar o 
motor manualmente, é preciso primeiro desenergizar o 
controlador. O motor fica atrás do braço do operador na 
placa de montagem do mecanismo. Localize a placa da 
embreagem na parte inferior do motor em direção à parte 
de trás do compartimento. É uma placa retangular dourada 
com pouco movimento. Pressione e mantenha pressionada 
a placa da embreagem em direção ao quadro do motor. 
Assim você poderá rotacionar o braço do motor para 
mover a posição da viga. 

Os controladores de interruptor de transferência maiores 
que utilizam os interruptores de isolamento Quadro-K (300 
ou 400 A), Quadro-L (600 A) ou Quadro-N (800 ou 1200 A) 
têm o interruptor de transferência em um compartimento 
separado. O compartimento separado é fixado diretamente 
ao compartimento do controlador da bomba de incêndio. 
O interruptor de transferência tem uma alavanca rotatória 
de metal e uma seta que indica a posição do interruptor de 
transferência (normal/emergência/neutra). O mecanismo 
do operador do motor do ATS fica atrás da alavanca e da 
placa de cobertura do operador manual. O mecanismo 
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do operador do motor conecta-se às alavancas dos 
interruptores de isolamento. Conforme o mecanismo 
do operador do motor ou a alavanca de operação 
manual rota, os interruptores de isolamento normal e de 
emergência conectam-se e desconectam-se. Em nenhum 
momento ambas as fontes, normal e de emergência, 
estarão conectadas ao mesmo tempo. Para operar o 
interruptor de transferência manualmente, é preciso 
primeiro desenergizar o controlador. Quando ele estiver 
desenergizado, é possível rotar a alavanca manualmente 
até que a seta fique alinhada à posição do interruptor de 
transferência desejada. 

6.5  Painel de controle e visor com tela de toque 
do ATS

O painel de controle do ATS conecta-se à placa de E/S do 
controlador de bomba de incêndio principal por um cabo 
plano. Por esse cabo, ele recebe e envia energia e sinais 
de controle necessários para a operação adequada do 
controlador e do ATS quando alimentados por qualquer uma 
das fontes. O painel ATS também apresenta terminações 
para diversas entradas e saídas importantes, específicas 
para a funcionalidade do ATS. 

6.5.1 Entradas

 • Tensão de alimentação da entrada da Fonte 2 
Fornece energia da Fonte 2 para a placa do ATS e para a 
placa de E/S quando a Fonte 1 está ausente.

 • Interruptor de isolamento da Fonte 2 está na posição 
DESLIGADO 
Retorno do interruptor auxiliar no interruptor de 
isolamento da Fonte 2, indica se a desconexão está na 
posição aberta ou fechada.

 • ATS está na posição NORMAL 
Retorno do interruptor auxiliar no interruptor de 
isolamento do ATS da Fonte 1, mostra se o interruptor de 
isolamento está na posição aberta ou fechada.

 • ATS está na posição de EMERGÊNCIA 
Retorno do interruptor auxiliar no interruptor de 
isolamento do ATS da Fonte 2, mostra se o interruptor de 
isolamento está na posição aberta ou fechada.

6.5.2 Saídas

 • Conexão da bobina de disparo do disjuntor da fonte 
de emergência. Fornece sinal para o mecanismo de 
bobina de disparo do disjuntor da Fonte 2 para desligar o 
disjuntor no caso de um evento de corrente no nível de 
rotor bloqueado.

 • Fonte 2 desconectada. 
O relé 7CR é utilizado para indicar o status do interruptor 
de isolamento da Fonte 2. Quando o interruptor de 
isolamento da Fonte 2 estiver na posição DESLIGADO, o 
relé será ativado.

 • Contatos de partida do mecanismo.  
O relé 8CR fornece um contato que é ativado durante 
perdas de energia ou quando a energia da Fonte 1 

não está disponível. O relé 8CR tem conexão com os 
terminais 51 e 52 na seção/na cabine do ATS.

 • Controle do motor/freio de transferência.  
Quando houver uma chamada para transferir, o relé 9CR 
energizará para dar a partida no motor ATS.

6.5.3 Gráficos ATS no visor com tela de toque

A página inicial no visor com tela de toque mostrará a posição 
do interruptor de transferência. Quando o ATS estiver na 
posição da Fonte 1, o gráfico de linha única no visor mostrará 
o contato do ATS da Fonte 1 fechado e o contato do ATS 
da Fonte 2 aberto. Quando estiver na posição da Fonte 2, 
o gráfico de linha única no visor mostrará o contato do ATS 
da Fonte 2 fechado e o contato do ATS da Fonte 1 aberto. 
Quando o interruptor de transferência estiver em posição 
neutra, os contatos do ATS das Fontes 1 e 2 serão mostrados 
abertos. Se o interruptor de isolamento da Fonte 2 estiver 
aberto, um alarme visual e sonoro da desconexão da Fonte 2 
deve aparecer, e o gráfico de linha única no visor mostrará os 
contatos. DESC. EMER. abertos. 

6.6 Programação
Consulte o Apêndice G para a estrutura do menu da aba de 
Configurações do ATS.

6.6.1 Atraso F1 a F2 

Este recurso fornece um atraso na transferência da Fonte 1 
para a Fonte 2. O temporizador inicia quando o controlador 
detecta que a Fonte 2 está disponível.

6.6.2 Atraso F2 a F1 

Este recurso fornece um atraso na transferência da Fonte 2 
para a Fonte 1. O temporizador inicia quando o controlador 
detecta que a Fonte 1 está disponível.

6.6.3 Atraso neutro 

Quando ativado, o interruptor de transferência parará em 
posição neutra (os dois disjuntores na posição aberta/
desconectada) e aguardará até que o temporizador de 
atraso neutro expire. Quando o cronômetro tiver expirado, 
o interruptor de transferência completará a transferência à 
fonte alvo.

6.6.4 Atraso da partida do mecanismo 

O temporizador, se ativado, atrasa a partida do gerador reserva 
até que o temporizador tenha transcorrido. Normalmente, isso 
é utilizado para evitar perturbações de partida do gerador em 
caso de pequenas flutuações de tensão.

6.6.5 Atraso de falha de F2 

Este recurso fornece um atraso para o alarme de que houve 
falha na partida da Fonte 2 (gerador) por não haver registro 
de tensão total na entrada da Fonte 2.
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6.6.6 Atraso do resfriamento do mecanismo 

Este recurso fornece um atraso do sinal para iniciar o ciclo 
de parada do mecanismo/gerador depois da transferência 
do controlador de volta para a Fonte 1. Isso permite que 
o mecanismo/gerador resfrie ao funcionar sem carga. 
A contagem do tempo inicia quando o controlador faz a 
transferência de volta para a Fonte 1 com sucesso.

6.6.7 Dupla função 

Este recurso permite que o controlador seja programado 
para um sistema de dupla função. Quando ativado, o 
controlador avisará se a tensão em alguma das fontes 
for interrompida. O usuário terá a opção de programar 
uma fonte preferida. A fonte preferida será a fonte que o 
controlador selecionará se as duas estiverem disponíveis.

6.6.8 Temporizador de teste semanal do mecanismo 

É possível programar um Temporizador de teste semanal do 
mecanismo que dará a partida e executará automaticamente 
o gerador em intervalos específicos. O Temporizador 
semanal é configurado pelo ajuste do dia, da hora e do 
minuto do tempo de funcionamento semanal desejado, da 
duração de tempo em que o teste deve ser conduzido, de 
um intervalo de teste (em semanas) e da capacidade de 
transferência de carga para a Fonte 2. Durante a contagem 
do tempo do temporizador de teste semanal, o tempo 
restante será exibido na Área de notificação. 

Consulte a seção 5.8 e o Apêndice G.
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7.0 Placas complementares opcionais
O controlador EPCT está disponível com quatro (4) 
placas adicionais opcionais: Placa de relé, de Dispositivo 
secundário de 4-20 mA, MODBUS e de alarme opcionais. 
O EPCT poderá ter placas opcionais instaladas no futuro 
por atualizações de firmware. A corrente máxima permitida 
pelos relés é de 8 A 250 VCA/30 VCC.

Quando uma placa é instalada, a aba de programação da 
placa ficará visível. Os valores de programação ficarão na 
placa opcional.

7.1 Placa de saída de relé
Inclui quatro (4) relés com um (1) conjunto de contatos em 
formato C por relé conectado aos blocos terminais. Os relés 
serão avaliados a 8 A, 250 VCA e 30 VCC. Inclui dois (2) 
blocos terminais de montagem de seis (6) pinos. 

7.1.1 Programação

i. Consulte o Apêndice K. 

7.2 Dispositivo secundário de 4-20 mA
Inclui um bloco terminal de montagem de entrada de dois 
(2) polos de 4-20 mA tipo parafuso. Também contém quatro 
(4) relés com um (1) conjunto de contatos em formato C 
por relé conectado aos blocos terminais. Os relés devem 
ser avaliados a 8 A, 250 VCA e 30 VCC, e ele inclui dois (2) 
blocos terminais de montagem de seis (6) pinos. 

7.2.1 Programação:

i. Consulte o Apêndice L. 

7.3 Placa MODBUS
Inclui um banco de chave DIP de oito (8) polos projetado 
para alternar entre RS422 e RS485 com ou sem resistores 
de terminação. Inclui um (1) bloco terminal de montagem de 
seis (6) pinos para TXD0, TXD1, RXD0, RXD1, Padrão, e um 
terminal vazio. Inclui dois (2) LEDs montados na superfície, 
um (1) para transmitir e um (1) para receber.

7.3.1 Programação:

i. Consulte o Apêndice M.

7.3.2 Configurações das chaves DIP do MODBUS

  sW1 sW2 sW3 sW4 sW5 sW6 sW7 sW8

RS422 sem terminação DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO

RS422 com terminação RX DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO LIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO

RS422 com terminação TX LIGADO DESLIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO

RS422 com terminação 
RX/TX LIGADO DESLIGADO LIGADO DESLIGADO LIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO

RS485 sem terminação DESLIGADO LIGADO DESLIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO

RS485 com terminação LIGADO LIGADO LIGADO LIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO DESLIGADO

7.4 Placa de alarme de supervisão opcional
Inclui uma campainha piezoelétrica com uma avaliação 
mínima de 90 dB. Inclui um (1) bloco terminal de montagem 
de seis (6) pinos; dois terminais são utilizados para uma 
entrada de 120 VCA (sem especificação de polaridade), dois 
terminais são utilizados para uma conexão de luz externa de 
120 VCA, com um mínimo de 50 mA e dois blocos terminais 
são utilizados para um botão de silenciamento externo.

7.4.1 Programação:

i. Consulte o Apêndice N.
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Apêndice A: estrutura do menu

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice B: estrutura do menu da aba de inicialização

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice C (a): estrutura do menu da aba de configuração do painel

 

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice C (b): estrutura do menu da aba de configuração do painel (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice C (c): estrutura do menu da aba de configuração do painel (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice C (d): estrutura do menu da aba de configuração do painel (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice C (e): estrutura do menu da aba de configuração do painel (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice D: estrutura do menu da aba de ajuda

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.



33

Apêndice E (a): estrutura do menu da aba de configurações de pressão

Controlador de bomba de inCêndio ePCt série inCêndio   MN124016PT   Agosto de 2019   www.eaton.com

Apêndice E (a): estrutura do menu da aba de configurações de pressão

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.



34

Apêndice E (b): estrutura do menu da aba de configurações de pressão (continuação)

Controlador de bomba de inCêndio ePCt série inCêndio   MN124016PT   Agosto de 2019   www.eaton.com

Apêndice E (b): estrutura do menu da aba de configurações de pressão (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice E (c): estrutura do menu da aba de configurações de pressão (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice F: estrutura do menu da aba de valores do temporizador 

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice G (a): estrutura do menu da aba de configurações do ats

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice G (b): estrutura do menu da aba de configurações do ats (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice H (a): estrutura do menu da aba de pontos de ajuste de alarme

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice H (b): estrutura do menu da aba de pontos de ajuste de alarme (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice I (a): estrutura do menu da aba de entradas/saídas 

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice I (b): estrutura do menu da aba de entradas/saídas (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior.
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Apêndice J: estrutura do menu da aba de histórico/estatísticas/diagnósticos

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior. 
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Apêndice K: estrutura do menu da aba de placa de relé opcional

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior. 
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Apêndice L (a): estrutura do menu da aba do dispositivo 4-20 mA

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior. 
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Apêndice L (b): estrutura do menu da aba do dispositivo 4-20 mA (continuação)

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior. 



47

Apêndice m: estrutura do menu da aba da placa MODBUS

Controlador de bomba de inCêndio ePCt série inCêndio   MN124016PT   Agosto de 2019   www.eaton.com

Apêndice m: estrutura do menu da aba da placa MODBUS

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior. 
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Apêndice n: estrutura do menu da aba da placa de alarme de supervisão opcional

ota:N Pressionar os botões Voltar ou Cancelar, quando disponíveis, levará a tela de volta à opção anterior. 
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Apêndice O: mensagens de alarme/status
mensagem descrição

ATS CONECTADO À F2 O interruptor de transferência automática está na posição de emergência 

ATS CONECTADO À F1 O interruptor de transferência automática está na posição normal

ACIONAMENTO DA VÁLVULA DE DILÚVIO O controlador deu partida no motor depois de receber um sinal de partida da válvula de dilúvio

PARTIDA DE EMERGÊNCIA A alavanca da partida de emergência foi pressionada, e o motor deu partida

FALHA NA PARTIDA Houve uma chamada para iniciar o motor, mas o consumo da corrente não atingiu 20% da corrente a carga plena 
programada do motor

FALHA NA PARADA Se o consumo da corrente não for abaixo de 20% da corrente a carga plena programada do motor dois (2) segundos 
após um comando de parada, este alarme será disparado

INTERTRAVAMENTO O sinal de intertravamento foi recebido 

ALIMENTAÇÃO LIGADA Uma notificação aparecerá quando o controlador tiver energia entre 200-600 VCA

BOMBA ACIONADA O consumo da corrente no motor atingiu pelo menos 20% da corrente a carga plena programada do motor

PARTIDA LOCAL O botão de partida no flange do compartimento foi pressionado, iniciando a sequência de partida

PARADA LOCAL O botão de parada no flange do compartimento foi pressionado, iniciando a sequência de parada

PARTIDA ABAIXO DA PRESSÃO A bomba iniciou funcionamento porque havia condição de baixa pressão

PARTIDA ACIMA DA PRESSÃO A bomba iniciou funcionamento porque a pressão excedeu o ponto de ajuste de partida acima da pressão 

ALARME DE PRESSÃO BAIXA A pressão do sistema está abaixo do ponto de ajuste programado do alarme de baixa pressão

ALARME DE PRESSÃO ALTA A pressão do sistema está acima do ponto de ajuste programado do alarme de alta pressão

PARTIDA MANUAL REMOTA Foi dada a partida na bomba por um sinal de partida remoto

PARADA MANUAL REMOTA A bomba foi parada por um sinal de partida remoto

PARTIDA AUTOMÁTICA REMOTA O sinal de partida automática remota foi recebido 

FALHA NO HARDWARE O controlador detectou falha no hardware em alguma das três placas: do ATS, de E/S ou lógica

FALHA NO TRANSDUTOR O controlador detectou que o transdutor falhou

SOBRECARGA NO MOTOR O consumo da corrente excedeu 125% da corrente a carga plena programada do motor

RESERVATÓRIO BAIXO O controlador recebeu sinal de reservatório baixo

RESERVATÓRIO ALTO O controlador recebeu sinal de reservatório alto 

TEMPERATURA AMBIENTE BAIXA O controlador recebeu sinal de temperatura ambiente baixa

TEMPERATURA AMBIENTE ALTA O controlador recebeu sinal de temperatura ambiente alta

BAIXA SUCÇÃO O controlador recebeu sinal de baixa sucção

NÍVEL DE ESPUMA BAIXO O controlador recebeu sinal de nível de espuma baixo

DEPÓSITO DE CARGA O temporizador do depósito de carga iniciou a contagem do tempo e a saída do depósito de carga fechou

ENTRADA 1 Um sinal da entrada 1 foi recebido 

ENTRADA 2 Um sinal da entrada 2 foi recebido 

ENTRADA 3 Um sinal da entrada 3 foi recebido 

ENTRADA 4 Um sinal da entrada 4 foi recebido 

ENTRADA 5 Um sinal da entrada 5 foi recebido 

ENTRADA 6 Um sinal da entrada 6 foi recebido 

ENTRADA 7 Um sinal da entrada 7 foi recebido 

ENTRADA 8 Um sinal da entrada 8 foi recebido 

ENTRADA 9 Um sinal da entrada 9 foi recebido 

ENTRADA 10 Um sinal da entrada 10 foi recebido 

DESLIGAMENTO POR ROTOR BLOQUEADO O controlador foi desligado pela proteção de sobrecorrente do rotor bloqueado integrada

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO O desligamento automático está ativado se o LED no alarme está verde 

TEMPORIZADOR DE PERÍODO DE 
FUNCIONAMENTO

Período mínimo de funcionamento de um motor após uma partida por meio automático 
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TEMPORIZADOR DE ACELERAÇÃO Atraso para energizar o relé 2CR para qualquer coisa a que esteja conectado

TEMPORIZADOR DE PARTIDA SEQUENCIAL Uma sequência de partida foi iniciada, mas houve atraso pelo temporizador de partida sequencial programado

TEMPORIZADOR DE REINICIALIZAÇÃO DE 
BAIXA SUCÇÃO

Quando a entrada de baixa sucção tiver sido removida, o controlador iniciará o temporizador e, depois que o tempo 
tiver transcorrido, permitirá nova partida do motor, se houver condição de partida 

TEMPORIZADOR DE REINICIALIZAÇÃO DE 
BAIXA ESPUMA

Quando a entrada de nível de espuma baixo tiver sido removida, o controlador iniciará o temporizador e, depois que o 
tempo tiver transcorrido, permitirá nova partida do motor, se houver condição de partida 

TEMPORIZADOR DE FALHA NA PARTIDA Um temporizador foi iniciado para detectar 20% da corrente a carga plena programada do motor após uma chamada 
para iniciar 

TEMPORIZADOR DE FALHA NA PARADA Um temporizador foi iniciado para detectar menos de 20% da corrente a carga plena programada do motor após uma 
chamada para parar

TD F1 A F2 Temporizador para o atraso da transferência do interruptor de transferência da F1 para a F2

TD F2 A F1 Temporizador para o atraso da transferência do interruptor de transferência da F2 para a F1

TD NO NEUTRO Quando o interruptor de transferência automática estiver na posição neutra, quando as Fontes 1 e 2 estiverem abertas, 
temporizador para o atraso da transferência de neutro para Fonte 1 ou Fonte 2 quando elas ficarem disponíveis 

TD DE PARTIDA DO MECANISMO Temporizador do atraso na partida do mecanismo quando um sinal de partida do mecanismo é recebido

TD DE FALHA DE F2 (TDS2F) Chamada para iniciar a partida do gerador é recebida, o temporizador inicia para o controlador detectar uma boa 
tensão na fonte 2 

TD DO RESFRIAMENTO DO MECANISMO Uma chamada para retornar à fonte normal é recebida, o temporizador inicia para o atraso da transferência de volta 
para o normal para permitir o resfriamento do mecanismo

EXECUÇÃO DO TESTE DO MECANISMO Aparece quando uma chamada para uma execução de teste de mecanismo é iniciada, o controlador está operando da 
Fonte 2 e pelo menos 20% da corrente a carga plena programada do motor é detectada

FALHA NO TESTE DO MECANISMO Aparece quando o controlador está operando da Fonte 2, uma chamada para iniciar o mecanismo é iniciada, o temporizador 
da execução de teste expira e menos de 20% da corrente a carga plena programada do mecanismo é detectada

EXECUÇÃO DO TESTE DO MOTOR Aparece quando uma chamada para uma execução de teste de motor é iniciada e pelo menos 20% da corrente a 
carga plena programada do motor é detectada

INTERRUPÇÃO DO TESTE DO MOTOR Aparece quando o temporizador da execução de teste expira e menos de 20% da corrente a carga plena programada 
do motor é detectada

FALHA NA TRANSFERÊNCIA DO ATS Quando um sinal de transferência é recebido e o interruptor de transferência não pode iniciar a transferência

FONTE 2 DESCONECTADA A desconexão da Fonte 2 está desligada e não há tensão presente na Fonte 2

F1 DISPONÍVEL O controlador detectou tensão na Fonte 1

F2 DISPONÍVEL O controlador detectou tensão na Fonte 2

QUEDA DE FASE NA F1 Queda de fase detectada na Fonte 1

QUEDA DE FASE NA F2 Queda de fase detectada na Fonte 2

SUBTENSÃO NA F1 A tensão medida pelo controlador está mais baixa do que o ponto de ajuste programado para o alarme de subtensão 
da fonte normal 

SUBTENSÃO NA F2 A tensão medida pelo controlador está mais baixa do que o ponto de ajuste programado para o alarme de subtensão 
da fonte de emergência 

SOBRETENSÃO NA F1 A tensão medida pelo controlador está mais alta do que o ponto de ajuste programado para o alarme de sobretensão 
da fonte normal

SOBRETENSÃO NA F2 A tensão medida pelo controlador está mais alta do que o ponto de ajuste programado para o alarme de sobretensão 
da fonte de emergência

SUBFREQUÊNCIA NA F1 A frequência medida pelo controlador está mais baixa do que o ponto de ajuste programado para o alarme de 
subfrequência da fonte normal 

SUBFREQUÊNCIA NA F2 A frequência medida pelo controlador está mais baixa do que o ponto de ajuste programado para o alarme de 
subfrequência da fonte de emergência 

SOBREFREQUÊNCIA NA F1 A frequência medida pelo controlador está mais alta do que o ponto de ajuste programado para o alarme de 
sobrefrequência da fonte normal

SOBREFREQUÊNCIA NA F2 A frequência medida pelo controlador está mais alta do que o ponto de ajuste programado para o alarme de 
sobrefrequência da fonte de emergência

INVERSÃO DE FASE da F1 O controlador detectou uma inversão de fase na tensão do sistema da fonte normal

INVERSÃO DE FASE DA F2 O controlador detectou uma inversão de fase na tensão do sistema da fonte de emergência
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TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO DE 
BAIXA SUCÇÃO

Quando um sinal de baixa sucção é iniciado, o temporizador inicia e, se a entrada não for liberada antes do tempo ter 
transcorrido, o motor é desligado

TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO DE 
NÍVEL DE ESPUMA BAIXO

Quando um sinal de nível de espuma baixo é iniciado, o temporizador inicia e, se a entrada não for liberada antes do 
tempo ter transcorrido, o motor é desligado

DESLIGAMENTO DE BAIXA SUCÇÃO O controlador foi desligado por causa de baixa sucção

DESLIGAMENTO DE NÍVEL DE ESPUMA 
BAIXO

O controlador foi desligado por causa de nível de espuma baixo

PARTIDA/PARADA REMOTA Um sinal de partida/parada remota foi recebido 

CHAVE DE PRESSÃO DE PROVA Um sinal de entrada de chave de pressão de prova foi recebido

ATIVAR PARTIDA SEQUENCIAL A partida sequencial está programada para ser ativada no controlador

IR À FONTE 1 Um sinal de entrada de ir à Fonte 1 foi recebido

IR À FONTE 2 Um sinal de entrada de ir à Fonte 2 foi recebido

TESTE DO MOTOR INTERROMPIDO Uma chamada para interromper o teste do motor é recebida pelo controlador e menos de 20% da corrente a carga 
plena do motor é detectada pelo controlador

AGUARDANDO F1 Quando o controlador está na Fonte 2, esta indicação aparece enquanto o controlador aguarda que uma boa tensão 
apareça na Fonte 1 para iniciar a transferência da Fonte 1 para a Fonte 2 

AGUARDANDO F2 Quando uma chamada para iniciar o mecanismo é iniciada, esta indicação aparece enquanto o controlador aguarda 
que a Fonte 2 tenha uma boa tensão para iniciar a transferência da Fonte 1 para a Fonte 2
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Apêndice P: códigos de erro da placa de e/S
Código nome descrição

PO Tudo está bem Tudo está funcionando conforme o esperado

41 Erro de comunicação Sem comunicação recebida pela placa do visor

42 Erro de frequência A medição de frequência não está recebendo uma frequência aceitável (40-72 Hz)

43 Erro de cruzamento por zero A placa não recebeu cruzamento por zero da CA na inicialização

44 Erro de PSU Uma das tensões de fonte de alimentação está fora das especificações. As tensões monitoradas são: 5 V, 3,3 V, 
1,25 V, -5 V, 24 V, Válvula de drenagem de 24 V, Placa opcional de 24 V

45 Erro de 4-20 mA A corrente de 4-20 mA está abaixo de 3,8 mA ou acima de 20,2 mA
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Apêndice Q: referência do cabo do fio de alimentação

 

terminais de linha no interruptor de isolamento principal (Cabos de entrada)

tensão de linha Qtd. e dimensão dos cabos
suporte de aterramento da 
entrada de serviço  
Qtd. e dimensão dos cabos200-208 V 220-240 V *380-415 V 440-480 V 550-600 V

CV maX 25 30 40 60 75 (1) nº 14-1/0 Per Ø (CU/AL) (1) nº 14-2/0 (CU/AL)

40 50 75 100 100 (1) nº 4-4/0 Per Ø (CU) (1) nº 4-350MCM (CU/AL)

75 75 150 200 200 (1) nº 3-350MCM Per Ø (CU/AL) (1) nº 4-350MCM (CU/AL)

100 125 200 250 300 (2)3/0-250MCM Per Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

150 200 300 400 400 (2)250-350MCM Per Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

200 - 350 450 550 (2) nº 1-500MCM PER Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

250 300 500 600 700 (3)3/0-400MCM PER Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

*Bobinas disponíveis: 380 V-50 Hz, 380 V-60 Hz, 415 V-50 Hz, 415 V-60 Hz
*Para o dimensionamento adequado dos cabos, consulte o Código Elétrico Nacional NFPA-70 
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