
F500-TCI

Protocolo Hart 

PT

TRANSMISSOR DE NÍVEL CAPACITIVO 



ATENÇÃO !

LEIA TODAS AS RECOMENDAÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A 
INSTALAÇÃO, EVITANDO ASSIM, O MANUSEIO INCORRETO, FALHA DO EQUIPAMENTO E ATÉ 

MESMO LESÕES PESSOAIS.
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Introdução

  TRANSMISSOR DE NIVEL CAPACITIVO 

O transmissor de nível capacitivo é a solução ideal para medição de 
materiais sólidos e/ou líquidos. A eletrônica incorporada no cabeçote fornece 
uma saída analógica de 4...20mA proporcional ao nível do produto no 
processo. 

Destacam-se também pelo fácil ajuste de 4... 20mA (zero e span) e pela alta 
sensibilidade, permitindo uma medição precisa e confiável  para os mais 
diversos tipos de produtos.

- Imune a incrustação

- Fácil instalação 

- Sem partes móveis

- Medição precisa de nível

- Protocolo Hart (Versão F500-TCI)

Principais características
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Pré - instalação

1 - Tanques metálico e não condutivos

1.1 Condutivo - Ao instalar o transmissor capacitivo em tanques condutivos (metálicos), deve-se 
verificar se a conexão ao processo não está isolada do tanque através de algum material de vedação 
evitando desta forma, que ocorra erro na calibração. A conexão do transmissor ao tanque (terra) deve 
ser realizado por meio de um condutor.

1.2 Não condutivo - Ao instalar o transmissor capacitivo em tanques não condutivos (polímeros), 
deve-se utilizar uma haste ou camisa como referência.

2 - Produtos corrosivos e abrasivos

2.1 Em processo onde o aço inox não resiste quimicamente ao meio, faz-se necessário a isolação da 
haste através de revestimento. Consulte a lista revestimentos disponíveis em nosso site. 

3- Manuseio 

3.1 Utilize sempre a ferramenta adequada para realizar o aperto do equipamento no momento da 
instalação.

3.2  Evite riscar ou bater na haste do transmissor com revestimento, assegurando desta forma seu 
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Fig. 7 Fig. 8
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Instalação

1-  A montagem do transmissor em reservatório cilíndrico deve ser realizada no topo ou pela parte 
inferior de modo que a haste ou cabo fique paralelo a parede, conforme figura 7.

2-  A distância mínima recomendada para instalar o transmissor em relação a parede do reservatório 
é de no mínimo 200 mm para produtos sólidos, evitando que ocorra encrustação entre a parede e a 
haste do transmissor e consequentemte erro de leitura, conforme figura 8.
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Instalação

3-  Não instale de forma alguma o transmissor próximo da entrada de material, evitando assima  
medição falsa ou intermitente, conforme figura 9. 

4-Ao instalar o F500-TCI com cabo, certifique-se de que está bem conectado no fundo do  
reservatório. conforme figura 10.

5 - Se o cabo estiver preso no fundo do tanque e o mesmo for de qualquer material metálico, isole o 
cabo do tanque para o correto funcionamento do instrumento.
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Calibração

Calibração usando o display - F500-TCI

Métodos de Ajuste
1- Display
2- Software
3- Programador Portátil HART

Display

Existem três tipos de variáveis   que podem ser exibidas no display: corrente, PV e %. Cada variável 
pode ter a posição do ponto decimal configurável, respectivamente: 0, 1, 2, 3. 

O display é capaz de exibir duas variáveis. Se forem do mesmo tipo, apenas uma variável será 
exibida. Caso contrário, elas serão exibidas alternativamente num intervalo de 3 segundos.
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Fig.17 - Display Fig.19 - PercentualFig.18 - Corrente Fig. 20 - PV 
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Calibração

Usando o software de configuração CONF HART

1. Abra o software e clique em ‘’Polling 0'’

2.  "User Trim" -> "User Trim»

2. Selecione os pontos de calibração (2 ~ 5)

3. Insira o valor do Trim . Se os valores do nível de calibração forem a distribuição média, você pode 
definir o "nível máximo" e "nível mínimo" e, em seguida, clicar no botão "Distribution" para acelerar a 
entrada.

4. Clique no botão "Collect", a caixa de diálogo será exibida. Pressione OK para ler o valor de medição 
do transmissor e salve-o na lista “Collect value”. Siga o mesmo método para completar a coleta de 
dados.

5. Clique no botão "Write " para salvar os dados no transmissor

6. Após finalizar a calibração feche o programa
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Calibração

Configuração de exibição da variável no display 

Existem três tipos de variáveis   que podem ser exibidas no LCD, são elas: percentual (%), PV (variável 
de processo) e corrente (mA).

O LCD é capaz de exibir duas variáveis alternadamente com um intervalo de 4 segundos. Se forem do 
mesmo tipo, apenas uma variável será exibida .

Você pode alterar as variáveis   de exibição facilmente pressionando a tecla S. 

Exemplo:

Supondo que a variável de exibição atual é corrente (mA) e precisa ser definida para exibir 
alternadamente PV e percentual (%).

Definindo a primeira variável de exibição:
Pressione a tecla S e aguarde até exibir a variável PV e, em seguida, libere a tecla S. Neste momento, 
o LCD mostra alternadamente 'PV' e 'corrente'.

Definindo a segunda variável de exibição:
Pressione a tecla S quando a tela for exibida, aguarde até exibir a variável percentual (%) e, em 
seguida, libere a tecla S. Neste momento, o LCD mostrará alternadamente 'PV' e '%'.
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Calibração
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 1. Ajuste local

As funções de ajuste local incluem: trim de zero, trim de span, damping, tipo de saída, unidade e o 
range .

1.1. Lista com códigos de ajuste local

 

Caracteres exibido no 
canto inferior 
esquerdo 

Função 
 

0 Valor display 
1 o usuário pode digitar o código de operação, como 2,3,5,6 ou 7, 

para executar a função correspondente, respectivamente.  
2 Configuração da unidade PV 
3 Configuração do valor da faixa inferior  
4 Configuração do valor da faixa superior 
5 Damping 
6 Trim de zero 
8 Tipo de saída (Linear ou quadrática) 
9 Trim de baixa 

10 Trim de alta 
  

www.fosten.com.br



Tecla [ S ]  - Mudar seleção
                    - Definir o número e o decimal

Tecla [ Z ]  - Salvar (acessar) o parâmetro. 
                - Usado para deslocamento.

Tecla [ C ]  - Entrar na configuração 
                 - Salvar dados.

3. Teclas de ajuste 

Calibração
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C

S Z

Display LCD

Teclas de ajuste
Fig.21
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O transmissor dispõe de dois modos de operação com duas teclas e três teclas.

Modo de operação com duas teclas:
Tecla Z:  -  Aciona a navegação entre diferentes telas de configuração;
              -  Mudando a posição de edição atual para a próxima no modo de edição;
Tecla S:  -  Entrar em modo de edição;
              -  Acrescenta valor na posição de edição atual;
              -  Salva os dados;

Modo de funcionamento com três teclas:
Tecla Z:  -  Aciona a navegação entre diferentes telas de configuração;
              -  Mudando a posição de edição atual para a próxima no modo de edição;
Tecla S:  -  Entrar no modo de edição;
              -  Acrescenta valor na posição de edição atual;
              -  Salva os dados;
Tecla C:  -  Salva os dados;

Nota:
 1. No modo de operação com duas teclas, você pode pressionar tecla C para salvar 
imediatamente os dados.

2. No modo de operação com três teclas, você pode pressionar a tecla Z: para salvar os dados 
quando a “seta para baixo” estiver piscando.

Calibração
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Procedimento para entrada de dados

1. Pressione a tecla S para entrar no modo de edição, onde o símbolo do 
sinal pisca, indicando que o sinal atual pode ser alterado (entre mais e 
menos).

2. Pressione a tecla S novamente para mudar o sinal entre mais e menos.  
A seta superior representa o sinal de mais.

3. Pressione a tecla Z, o primeiro número piscará, indicando que pode ser 
editado. Nesta situação, o número pode ser alternado de 0 a 9 continua-
mente pressionando a tecla S.

4. Pressione a tecla Z novamente para mudar a posição atual da edição 
para a próxima. Então a próxima posição pode ser editada usando 
método mencionado como no passo 3.

5. Depois de introduzir todos os dados, pressione a tecla Z para definir o 
ponto decimal. Total de 4 pontos decimais intermitentes para indicar que 
o ponto decimal pode ser definido. Pressionando a tecla S para alternar o 
ponto decimal.

Calibração
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6. Depois de definir o ponto decimal, pressione a tecla Z, a seta para baixo 
à esquerda piscará para indicar que os dados atuais podem ser salvos 
agora.

7. Pressione tecla S para salvar os dados. Pressione tecla Z, o sinalizador 
piscará novamente para indicar que você pode entrar novamente.

Exemplo: 

O limite atual da faixa superior é 100cm e o novo limite da faixa será de 
400cm.

Depois que a configuração do valor da faixa inferior do PV for concluída, 
insira a configuração ‟Upper Range Value‟.

Pressione a tecla S para entrar na configuração, onde o símbolo do sinal 
pisca, indicando que o sinal atual pode ser alternado ( entre mais e menos)

Pressione a tecla S novamente para mudar o sinal entre mais e menos.
A seta representa o sinal de mais e [ - ] representa o sinal de menos.

Calibração
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100.00
4

-0.0000
4

100.00
4 cm

cm

CM
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Pressione a tecla Z, o primeiro número "0" piscará, indicando que pode ser
editado.

Pressione a tecla S até que seja exibido 4.

Pressione a tecla Z novamente para mudar a posição atual da edição para 
a próxima. Então a próxima posição pode ser editada via tecla S

Pressione a tecla Z para mudar o número da configuração novamente. 
Todos os bits podem ser definidos com a mesma operação.

Calibração

400.00
4

4 0.000
4

 4 0.00 0
4 cm

CM

cm
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Configurando o ponto decimal

Depois de modificar todos os 5 bits, pressione a tecla Z para definir o 
ponto decimal. São ao todo 4 pontos decimais ficam intermitentes para 
indicar que o ponto decimal pode ser definido

Pressionar a tecla S e o ponto decimal mais alto começam a piscar para 
indicar a configuração atual da posição do ponto decimal.

Pressionando a tecla S novamente, a posição do ponto decimal mudará 
para a direita. Se atingir a posição desejada, pressione a tecla Z para 
salvar a posição do ponto decimal.

A seta para baixo à esquerda piscará para indicar que os dados atuais 
podem ser salvos agora pressionando a tecla S

Pressione a tecla S ou a tecla C para salvar os dados e o transmissor 
entrará na configuração Damping.

Calibração

40000. . . .
4

4 000.0
4

 4 000 0.
4

4 000 0.
4 cm

cm

CM

cm
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Calibração

00000
1

2. Configuração da unidade PV

Pressione a tecla Z por 3 segundos para entrar no modo de menu. 

A parte inferior esquerda do display mostra o código de operação '1' para 
indicar a função 'Código de operação de entrada'. O primeiro 0' começará 
a piscar.

Pressione a tecla Z para mudar até que o último '0' comece a piscar.

Pressione a tecla S para alterar o valor.  

Vários códigos de operação podem ser introduzidos para executar a fun-
ção correspondente. Por exemplo, introduza '2' para definir a unidade. 

1. Pressione a tecla S para mudar o número para ‘2', então pressione a 
tecla Z, a seta para baixo começará a piscar. 

2. Pressione tecla S para salvar o código de operação. A parte inferior 
esquerda do display mostrará o código de operação '2' para indicar entrar 
na função ‘Configuração da unidade’. 

00002
1

00002
1

0.000
2 M

Calibração

00000
1

00002
1

00002
1

0.000
2 M
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Calibração

2.0000
5

5. Configuração do damping

Insira o código de operação '5' para entrar no ajuste de damping, ou ele 
entrará automaticamente em 'Damping'.

A forma de introduzir o valor de damping  é a mesma para introduzir o 
valor do range inferior.

S

6. Trim de zero

6.1. No modo Trim de Zero, o código de operação '6' exibido na parte 
inferior esquerda do display, o valor do nível é exibido no centro. A função 
'YES' ou 'NO' será exibido na parte inferior direita.

Pressione a tecla S, então a função "NO" piscará, indicando que entrou 
no modo de função Trim de Zero.
 
Pressione novamente a tecla S para mudar, o símbolo 'YES' piscará, 
então pressione a tecla C ou a tecla Z para executar a função Zero Trim. 
O valor do nível será ajustado para '0'.

1.000
6

1.000
6

0.000
6 YES

YES

NO
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1.0000
9

Pressione a tecla C e S simultaneamente por 3 segundos entrará no mo- 
do “Low Trim”.O código de operação é 9 e será exibido na parte 
inferior esquerda do LCD.

Pressione a tecla S para entrar na função de compensação de ponto 
baixo. A seta para cima piscará indicando que você pode inserir o novo 
valor de calibração. Se o valor de calibração estiver correto, não é neces-
sário inserir os novos dados, pressione a tecla C.

Se precisar inserir dados de entrados, pressione a tecla Z, o primeiro 
número "0" piscará, indicando que pode ser editado. Em seguida faça a 
alteração do valor através da tecla S.

Pressione a tecla Z novamente para mudar a posição atual da edição 
para a próxima. O segundo "0" começará a piscar, você pode alterar este 
número através da  tecla S.

Após ajustar o valor desejado, pressione a tecla Z para definir o ponto 
decimal. 

-0.0000
9

0.000
9

2.000
9 LIN

NO

m

m

Trim de baixa

Calibração

2. 000
9 LIN
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Pressione tecla S, o dígito superior do ponto decimal começar a piscar, o 
com isso poderá mudar o lugar do ponto decimal

Pressionando tecla S novamente, a posição do ponto decimal se moverá 
para a direita. Se atingir a posição desejada, pressione a tecla Z para 
salvar a posição do ponto decimal.

Neste momento, as setas abaixo começam a piscar.

Pressione a tecla C ou pressione S, finalizando a calibração

O transmissor entrará automaticamente na função Trim alta local. [O 
código de operação 10 será exibido no LCD]

Calibração

20000. . . .
9

20. 000
9

 0020 0.
9

20 0.00
9  m

 m

 M

 m
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Entrará automaticamente em ‟High Trim‟ depois de operar com sucesso 
‟Low Trim‟

Introduza o valor de referência de alta para o Trim do transmissor. 

Trim de alta

Calibração

3.0000
10 m
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Características técnicas

Pressão de operação 2.-1... +10 kgf/cm

Temperatura de operação  -10... +120°C

Material do haste Aço inox 316 

Material do involucro Alumínio ou Polímero  

Grau de proteção IP 67

Protocolo HART

Proteção Inversão de polaridade e EMI

Sinal de saída 4... 20mA

 -40... +250°C*

Alimentação 

Conexão elétrica                                     

Constante dielétrica εr                               

Protocolo Hart - Mod. F500-TCI

* Consulte a nossa engenhara de aplicações.

M12

>1

23

9... 32Vcc
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MODELO

ALIMENTAÇÃO

24 Vcc

TAMANHO CONEXÃO AO PROCESSO

½ “ 2 “

2 ½ ”

3 “

TIPO CONEXÃO AO PROCESSO

BSP M  (Macho)

TRI-CLAMP 

SMS (FÊMEA)

SMS (MACHO)

FLANGE (EX: ANSI 150# B16,5 RF)

OUTROS

TIPO DE HASTE OU CABO

HASTE RÍGIDA - Ø ½

HASTE RÍGIDA +HASTE DE REFERÊNCIA

REVESTIMENTO

NÃO

TAG

3 7

8

1

9

5

6

71

8

1

2

0

3/4 “

1 “

1 ½ “6

4

5

HASTE RÍGIDA +CAMISA DE REFERÊNCIA3

NENHUM0

HALLAR (160° C)3

TUBO PTFE (200° C)1

CONEXÃO ELÉTRICA

SIM1

PRENSA CABO 1/2" BSP5

X

TCI 1420 (Protocolo Hart)

SAÍDA

4... 20mA c/ HART1

NPT M (Macho)3

4

5

6

CABO AÇO INOX 316 - Ø6mm

CABO + REFERÊNCIA - Ø6mm

CABO AÇO INOX 316 - Ø8mm

7 CABO + REFERÊNCIA - Ø8mm

COMPRIMENTO DE INSERÇÃO

ESPECIFICARL

CABEÇOTE

ALUMÍNIO C3 (PADRÃO)C3

POLÍMEROC5

AÇO INOXC4

24

Código de pedido

F500-TCI - 1 - 5 - 3 - 2 - 0 - L1M - C3 - 1 - 2 - 0

EXEMPLO DE CÓDIGO 
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Solução de problemas

Problema

Display apagado

Diagnóstico Solução

Verificar tensão de
alimentação

Transmissor
liga ou desliga 

de forma
intermitente 

Utilizar cabo de 
alimentação 
com shield.

Interferência eletromagnetica 
no circuito eletrônico

Trasnmissor
 não 

funciona

Conexão do transmissor

Fonte de alimentação

Falha na eletrônica

Verificar a tensão
 de alimentação 

Sem sinal 
de corrente

Substituir eletrônica
 para identificar falha

Verificar se existe
 curto-circuito na malha

Sinal de 
corrente

 não varia
Calibração

 

Verificar calibração 
do transmissor
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A Fosten se reserva no direito de fazer qualquer alteração ou mudança necessária para 
melhorar seus produtos  e/ou  corrigir defeitos sem aviso prévio.

Transporte e entrega 

A partir do ato de expedição da mercadoria, é de inteira responsabilidade do cliente o transporte do 
produto até o destino, arcando ele com os custos de frete e outros recursos de transporte e/ou seguro.

Garantia 

A Fosten oferece garantia de seus produtos contra defeitos de fabricação, por um período de 18 
meses a contar da data de expedição.

Condição geral
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Retorno de material 

A Fosten não se responsabiliza por mercadorias devolvidas sem prévia comunicação do fato e 
autorização. Na emissão de créditos para essas remessas, a Fosten se reserva no direito de 
cobrar uma taxa para reposição de estoque dependendo da possibilidade de se recondicionar e 
revender os equipamentos devolvidos.

Advertência 

A Fosten se reserva no direito de corrigir todas e qualquer tipografia ou erros escritos de  
especificações desse manual.

Condição geral
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Anotação
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