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Bastidor com 
Condicionadores de Sinais

Banco de Calibração de 
Instrumentos Eletrônicos e Pneumáticos

Descrição
Essa unidade permite realizar 

as necessárias calibrações dos 

instrumentos elétricos, eletrônicos 

e pneumáticos comumente 

instalados na indústria. 

O equipamento consiste de 

um console montado sobre 

uma bancada que inclui um 

conjunto de instrumentos para 

que o usuário possa ser treinado 

em manutenção, calibração 

e controle de instrumentos 

eletrônicos e pneumáticos.

Programa didático
• Manômetros de pressão.

• Pressostatos.

• Termostatos.

• Transmissores pneumáticos 

de pressão diferencial.

• Transmissores eletrônicos 

de pressão diferencial.

• Transmissores pneumáticos 

de pressão.

• Transmissores eletrônicos 

de pressão.

• Indicadores pneumáticos.

• Indicadores eletrônicos.

• Indicadores/controladores 

eletrônicos.

• Transmissores 

pneumáticos de nível.

• Transmissores 

eletrônicos de nível.

• Registradores pneumáticos.

• Registradores eletrônicos.

• Indicadores/controladores 

pneumáticos.

• Transmissores 

hidrostáticos de nível.

• Transmissores de nível 

com sensor capacitivo.

• Válvulas pneumáticas.

• Posicionadores.

Descrição
Sistema para estudo e análise de 

controle de processos, com fonte de 

alimentação e unidades de processo, 

composto de bastidor e fonte. 

Ref. DT-CP001

Ref. DT-CP002

• Determinação da resposta 

dos processos em malha 

fechada com controlador ON/

OFF ou de três estados.

• Determinação da resposta 

dos processos em malha 

fechada com controlador 

P, P+I, P+D, P+I+D.

• Processos em malha aberta: 

comparação das respostas com 

os processos em malha fechada.

• Comparação das sensibilidades 

a variações da carga em malha 

aberta e malha fechada.

• Determinação do erro em 

regime permanente dos 

processos, de acordo com o 

tipo de controlador utilizado.

• Determinação do 

comportamento em regime 

transitório dos processos, 

em relação às constantes de 

tempo do controlador.

Programa didático
• Análise e calibração de 

condicionadores de sinal.

• Determinação da curva 

característica dos transdutores.

• Determinação da linearidade 

dos transdutores.

• Determinação do retardo da 

resposta dos transdutores e 

condicionadores de sinal.

• Análise das ações ON/OFF, de três 

estados, proporcional, integral 

e derivativa do controlador.

• Determinação das funções de 

transferência dos amplificadores  

de potência.

• Determinação das constantes 

de tempo de cada processo.

• Setup do controlador 

em função de:

 – resposta ao limite 

de estabilidade.

 – resposta indexada 

ao processo.

 – resposta em freqüência 

do processo.
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Processo de Luminosidade Ref. DT-CP008
Descrição
Unidade de processo constituída 

por uma câmara escura onde se 

introduz o atuador do processo 

luminoso que incorpora uma 

lâmpada incandescente e três 

dispositivos transdutores de 

luminosidade com semicondutor. 

Além dos módulos básicos do 

sistema, inclui também um 

amplificador de potência para a 

unidade de luminosidade e os 

módulos de condicionamento 

de sinais para os sensores.

Programa didático
• Unidade de processos.

• Módulo amplificador.

• Módulo para fotorresistência.

• Módulo para fotodiodo.

• Módulo para fototransistor.

Requer DT-CP002

Processo de 
Nível e Vazão

Descrição
Unidade constituída de tanque 

com bomba, válvula proporcional, 

transdutor de nível e sensor de 

pressão no fundo do tanque. 

Um medidor de vazão, tipo 

turbina com estrangulador 

manual, está ligado em serie 

com a tubulação e permite a 

realização de medições de vazão.

Além destes módulos, o sistema 

possui também um amplificador de 

potência para a unidade de nível e 

vazão, bem como os módulos de 

condicionamento de sinais para 

os transdutores de nível e vazão. 

A unidade inclui:
• Unidade de processos.

• Módulo amplificador.

• Módulo condicionador de sinal 

para o transdutor de nível.

• Módulo condicionador de sinal 

para o transdutor de vazão.

Ref. DT-CP009 Requer DT-CP002

Processo de Pressão
Descrição
Unidade constituída de pulmão, 

compressor acionado por um 

motor elétrico para que se 

obtenha e mantenha a pressão 

desejada, atuador com uma 

válvula proporcional e transdutor 

de pressão do tipo piezo resistivo. 

Além destes módulos, o sistema 

possui também um amplificador 

de potência para a unidade 

de pressão e os módulos de 

condicionamento de sinais 

para o transdutor de pressão.

Ref. DT-CP010 Requer DT-CP002
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Processo de Posição Linear Ref. DT-CP011
Descrição
O controle de posições por 

microprocessador comanda o 

movimento do dispositivo de 

deslocamento de um eixo conforme 

a leitura por meio de um codificador 

incremental bidireccional.

O controlador microprocessado é 

a unidade de processamento do 

controle de posição e possui display 

e teclado, para a inserção dos dados 

e a visualização dos mesmos.

Um módulo conversor D/A é 

utilizado para controlar o setor 

analógico do controle de posição, 

enquanto um segundo módulo 

permite visualizar o estado 

lógico das linhas de saída do 

controlador microprocessado. 

Também possui módulos de 

condicionamento dos sinais para os 

sensores de velocidade e posição.

Requer DT-CP002

Processo de Velocidade Angular Ref. DT-CP012
Descrição
Unidade constituída de motor DC 

bidirecional de imã permanente, 

tacogerador e encoder óptico 

incremental. O atuador incorpora 

os módulos básicos do sistema, 

além de um amplificador 

de potência para a unidade 

de velocidade angular e os 

módulos de condicionamento 

de sinais dos sensores de 

velocidade e posição angular.

Requer DT-CP002

Unidade Multiprocessos para Estudo de 
Vazão, Nível, Temperatura e Pressão

Descrição
O sistema modelo FLTP/EV 

foi desenvolvido para cobrir 

os seguintes tópicos

educacionais incluídos em um 

programa de treinamento teórico-

-prático, como segue:

• Estudo dos sensores e 

dos respectivos circuitos 

condicionadores de sinal para 

variáveis de processo: Vazão, 

Nível, Temperatura e Pressão.

• Estudo das técnicas de controle 

em processo de anel fechado. 

Estudo das diferentes vias de 

controle: controle PID com CLP, 

com controlador PID industrial, 

com placa de aquisição de 

dados via PC e com datalogger.

Programa didático
• Detecção da curva característica 

dos transdutores e dos circuitos 

condicionadores de sinal para 

os sensores de temperatura, 

vazão, nível e pressão.

• Detecção das constantes 

de tempo do processo.

• Análise do controle automático 

em anel fechado para vazão, 

nível, temperatura e pressão: 

modo de controle ON-

OFF e modos de controle 

Proporcional (P), Proporcional 

Integral (PI), Proporcional 

Derivativo (PD) e Proporcional 

Integral Derivativo (PID).

• Análise das curvas das variáveis 

por meio do algoritmo PID 

no CLP, no controlador PID 

industrial (com função de 

autotuning) e placa de controle/

aquisição para PC com software 

dedicado (fornecido).

Ref. DT-CP020 Requer DT-CP002
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Planta de Controle de Processos – 
Multiprocessos

Descrição
Planta multiprocessos para estudo 

de Vazão, Nível, Temperatura 

e Velocidade, projetada para 

incorporar em uma estrutura única, 

todos os sistemas, dispositivos e 

instrumentos que caracterizam os 

processos industriais. A planta inclui:

• Processo físico.

• Transdutores.

• Atuadores.

• Dispositivo de controle.

• Sistema computadorizado 

de supervisão.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle em cascata.

• Ajuste dos controladores.

• Resposta característica 

do processo.

• Determinação de tempo morto.

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.

Ref. DT-CP003

Planta de Controle de Processos – 
Nível e Vazão

Descrição
Esse equipamento consiste de uma 

coluna de vidro alimentada por 

uma bomba centrífuga conectada 

a um tanque de armazenagem. 

Outra bomba centrífuga faz a água 

recircular da coluna ao tanque. 

A vazão da água que adentra 

a coluna pode ser controlada 

por uma válvula pneumática 

inserida na saída da bomba de 

alimentação, enquanto o nível 

na coluna é controlado por uma 

válvula pneumática inserida na 

saída da bomba de recirculação.

Um software de aquisição de dados 

e controle (SCADA) para Windows 

permite a supervisão do sistema 

a partir de um PC conectado pelo 

cabo serial do equipamento.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Instrumentos de medida 

de nível e vazão.

• Determinação do tempo 

morto, resposta e 

características do processo.

• Técnicas de ajuste dos 

controladores.

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.

Ref. DT-CP004
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Planta de Controle 
de Processos – pH

Descrição
O sistema consiste de um reator 

com agitador, alimentado com 

uma solução ácida por uma 

bomba dosificadora. O controle 

da vazão de outra bomba 

dosificadora, que envia uma 

solução básica ao reator, permite 

controlar o pH dentro do reator.

Um software de controle e aquisição 

de dados (SCADA) para Windows 

permite a supervisão do sistema 

a partir de um PC conectado via 

cabo serial do equipamento.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Resposta e características 

do processo.

• Determinação do tempo morto.

• Técnicas de ajuste de 

controladores.

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.

• Calibração de um medidor de pH.

Ref. DT-CP005

Planta de Controle de Processos – 
Vazão e Pressão

Descrição
Esse equipamento permite conduzir 

vários testes sobre vazão e controle 

de pressão de um líquido (água) 

ou de um gás (ar). São usados 

4 diferentes tipos de rotâmetro 

(tubo de Venturi, orifício calibrado, 

rotâmetro eletromagnético, 

rotâmetro de área variável), inseridos 

em um circuito fechado que inclui 

um tanque e uma bomba de 

recirculação. A pressão é controlada 

por duas válvulas pneumáticas de 

escala fracionada (split range). 

Um software de controle e 

aquisição de dados (SCADA) para 

Windows possibilita a supervisão 

do sistema por um PC conectado 

pelo cabo serial do equipamento.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Instrumentos de medida 

de pressão e vazão.

• Resposta e características 

do processo.

• Técnicas de calibração 

dos controladores.

• Controle da vazão e da 

pressão de gases e líquidos.

• Controle em escala 

fracionada (split range).

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.

Ref. DT-CP006
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Planta de Controle de Processos – 
Vazão e Temperatura

Descrição
Este equipamento consiste de um 

reator encamisado com agitador 

alimentado por água da rede de 

abastecimento; o reator é aquecido 

pela água quente que recircula 

em sua camisa, bombeada por 

uma bomba centrífuga; essa 

água quente é proveniente de 

um trocador de calor de casco 

e tubo aquecido por vapor. 

Medindo a vazão (controlada por 

uma válvula pneumática) com um 

diafragma calibrado, é possível 

controlar a vazão de alimentação 

do reator. A malha de controle da 

temperatura no reator é efetuada 

em cascata com a vazão de 

vapor que aquece o trocador. 

Um software de controle e 

aquisição de dados (SCADA) para 

Windows possibilita a supervisão 

do sistema por um PC conectado 

pelo cabo serial do equipamento.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Instrumentos de medida 

de temperatura e vazão.

• Controle em cascata 

da temperatura.

• Determinação do tempo 

morto, resposta e 

características do processo.

• Técnicas de calibração 

dos controladores.

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.

Ref. DT-CP007
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Unidade de Controle de Processos – 
Nível e Vazão

Descrição
Essa unidade de bancada 

permite conduzir vários testes 

de vazão e nível em um circuito 

fechado incluindo tanque 

de armazenamento, bomba 

de recirculação, válvula de 

controle, transmissor de vazão 

e nível, e controlador PID.

A bomba centrífuga envia a água 

do tanque de armazenamento, por 

meio de um rotâmetro, para um 

tanque transparente, onde o nível é 

medido por um sensor de pressão. 

O elemento de controle consiste 

de uma válvula pneumática.

Uma válvula manual inserida 

no cano de descarga do 

tanque de nível permite 

provocar ruídos no sistema.

Essa unidade também inclui um 

software de controle e aquisição de 

dados (SCADA) para Windows, que 

permite a supervisão do sistema 

a partir de um PC conectado ao 

equipamento via cabo serial.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle de:

 – vazão.

 – nível.

 – nível e vazão em cascata.

• Técnicas de calibração 

do controlador.

Ref. DT-CP014

Unidade de Controle de Processos – 
Processo de Nível Ref. DT-CP013

Descrição
Esta unidade permite diversos 

experimentos em controle de 

nível e deve ser conectada a uma 

torneira. O nível em um tanque 

transparente é medido com um 

transmissor diferencial de pressão 

e controlado por uma válvula 

pneumática na entrada de água.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle em malha aberta.

• Controle em malha fechada.

• Ajuste de um controlador.

• Set point e resposta a ruído.
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Unidade de Controle de Processos – pH
Descrição
Essa unidade de bancada consiste 

de um reator com agitador, 

alimentado com uma solução ácida 

por uma bomba dosificadora. O 

controle da vazão de outra bomba 

dosificadora que envia uma solução 

básica ao reator permite controlar 

o pH no interior do reator.

Ref. DT-CP015
Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Ajuste de controladores.

• Resposta e características 

do processo.

• Determinação de tempo morto.

• Calibrando um controlador.

• Calibrando um medidor de pH.

Unidade de Controle de Processos – 
Pressão

Descrição
Essa unidade permite conduzir 

vários testes de controle de pressão.

A pressão fornecida pela rede de 

ar comprimido do laboratório é 

medida por um transmissor de 

pressão e é controlada por uma 

válvula pneumática inserida na 

linha de admissão; um tanque 

pode ser inserido no circuito para 

variar o volume do sistema.

Ref. DT-CP016

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle de malha aberta.

• Controle de malha fechada.

• Calibrando um controlador.

• Resposta a um ruído.

• Efeito do volume do sistema 

sobre parâmetros de controle.
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Unidade de Controle de Processos – 
Vazão

Descrição
Esta unidade permite conduzir 

vários testes de controle de 

vazão, podendo ser conectada 

à rede de água ou à rede de 

ar comprimido do laboratório 

para reproduzir o controle de 

vazão de um gás ou líquido. 

A vazão dentro de um tubo é 

medida por um transmissor de 

pressão diferencial conectado a um 

orifício calibrado, e é controlada 

por uma válvula pneumática. 

Ref. DT-CP018

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle de malha aberta.

• Controle de malha fechada.

• Técnicas de calibração 

de um controlador.

• Resposta a um ruído.

Unidade de Controle de Processos – 
Temperatura Ref. DT-CP017

Descrição
Essa unidade permite conduzir 

vários testes de controle de 

temperatura em um circuito 

fechado de água quente.

Uma bomba centrífuga faz a 

água quente recircular de um 

tanque de aquecimento para 

um trocador de calor tipo placa, 

resfriado por água de torneira.

A temperatura é medida por uma 

termorresistência e é controlada por 

uma válvula pneumática inserida 

na linha de entrada de água fria.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle de malha aberta.

• Controle de malha fechada.

• Calibrando um controlador.

• Resposta a um ruído.
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Unidade Multiprocessos
Descrição
Essa bancada permite conduzir 

testes sobre o controle de 

vazão (de ar e de água), nível, 

temperatura e pressão no 

mesmo controlador (um controle 

por vez), e modificar o circuito 

hidráulico via válvulas manuais.

Um software SCADA permite 

controlar a unidade a partir 

de um PC e avaliar a resposta 

do sistema a ruídos. 

Ref. DT-CP019
Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle de:

 – vazão.

 – nível.

 – pressão.

 – temperatura.

• Técnicas de ajuste 

do controlador.

Planta para Estudo de Vazão e Pressão Ref. DT-CP021
Descrição
Este equipamento consiste de um 

circuito hidráulico que permite 

controlar a pressão e a vazão 

de ar comprimido ou de água 

da rede de abastecimento. 

Esse circuito inclui três tanques 

usados para estudar o efeito 

do volume do sistema sobre os 

parâmetros de controle, uma 

válvula pneumática para controle da 

pressão e duas válvulas pneumáticas 

para controle em escala fracionada 

(split range) da vazão. 

Um software de controle e de 

aquisição de dados (SCADA) 

para Windows permite efetuar 

a supervisão da planta a partir 

do PC, conectado pelo cabo 

serial do equipamento.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle em escala 

fracionada (split range).

• Instrumentos de medida 

de pressão e de vazão.

• Resposta e características 

do processo.

• Técnicas de ajuste de 

controladores.

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.
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Processo de Temperatura

Descrição
Esta unidade de processos 

inclui atuadores térmicos, que 

consistem de uma resistência 

dupla, um ventilador e 

três tipos de transdutores 

industriais de temperatura (PTC, 

termorresistência e termopar). 

Além destes módulos, o sistema 

também possui um módulo de 

amplificação de potência para 

os atuadores de aquecimento e 

Ref. DT-CP022

Planta de Controle de Processos – 
Multiprocessos

Programa didático
• Controle ON-OFF.

• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Instrumentos de medida de nível, 

vazão, pressão e temperatura

• Determinação do tempo 

morto, resposta e 

características do processo.

• Técnicas de ajuste de 

controladores.

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.

Descrição
Essa unidade foi concebida 

para o controle automático 

simultâneo de Vazão, Nível, 

Temperatura e Pressão, usando 

um controlador PID multi-malha.

Um software de controle e aquisição 

de dados (SCADA) para Windows 

permite a supervisão do sistema 

a partir de um PC conectado via 

cabo serial do equipamento.

Ref. DT-CP023

arrefecimento, assim como os 

módulos de condicionamento dos 

sinais proporcionados pelos três 

tipos de sensores da unidade. 

Unidade de Alimentação + 
Caixa de Alojamento de Módulos Ref. DT-CP034

Unidade de Alimentação
Essa unidade é contida em 

uma estrutura especialmente 

desenhada e constitui um 

conjunto ergonômico com a caixa 

de alojamento de módulos. 

No painel frontal se localizam os 

terminais e os LEDs para tomada 

e exibição das tensões de saída. 

As tensões estão disponíveis 

também em conectores DIN no 

painel traseiro da unidade. 

Caixa de Alojamento 
de Módulos
Suporte para alojar os módulos 

experimentais. Os módulos 

podem ser fixados à estrutura 

usando um sistema “plug-in”.

Essas unidades são 
universais, e apropriadas 
para alimentar e alojar 
todos os módulos



 – Controle de Processos

94

Controle de Luz e Temperatura
Descrição
Placa experimental para estudo dos 

vários tipos de sensor e sistemas 

de controle PID. Contém pré-

montados todos os componentes 

eletrônicos necessários à construção 

de circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos. 

Programa didático
• Sensores de luminosidade: 

fotorresistências, fotodiodos, 

fototransistores.

• Circuitos de condicionamento 

para fotorresistência, 

fotodiodo, fototransístor.

• Sensores de temperatura: NTC, 

PTC, termorresistências.

• Circuitos de condicionamento 

para NTC, PTC, termorresistências.

• Controle automático: referência, 

somador, controlador, transdutor 

e sinal de realimentação.

• Controlador PID: proporcional, 

integral, derivativo e 

ação combinada.

• Controlador ON/OFF.

• Controle automático: esquemas 

de bloco, malha aberta/fechada, 

sensibilidade, precisão, tempo de 

resposta, estabilidade, projeto.

• Controle automático de 

luminosidade: regulagem 

de malha aberta/fechada 

com controlador PID.

• Controle automático de 

temperatura regulagem 

de malha aberta/fechada 

com controlador PID.

Ref. DT-CP024 Requer DT-CP034

Controle de Velocidade e Posição Ref. DT-CP025
Descrição
Placa experimental para 

desenvolvimento de uma série de 

lições sobre os seguintes tópicos:

• Motor DC.

• Circuitos de condicionamento 

de sinal de sensor.

• Controle automático de 

velocidade e posição.

Os principais blocos embutidos são:

• Set-points de posição 

e velocidade.

• Amplificador de erro.

• Condicionador de sinal 

do tacogerador.

• Ponte bidirecional PWM “H”.

• Controlador P – I – D ajustável 

via potenciômetros.

• Gráfico de barra para exibição 

da velocidade de rotação.

• Motor DC com tacogerador 

e referência de posição.

Programa didático
• Motor DC com ímãs 

permanentes.

• Tacogerador.

• Controle proporcional, 

integral, derivativo.

• Controle de velocidade 

do motor DC.

• Controle de posição do motor DC.

• Ponte “H” MOSFET de 

rotação bidirecional.

• Modulação PWM.

• Controle de corrente 

da armadura.

• Inserção de falhas.

Requer DT-CP034
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Programa didático
• Transdutores de nível/pressão.

• Circuitos para condicionamento 

para os transdutores.

• Conversões F/V e V/F.

• Controle PID.

Descrição
Placa experimental para 

desenvolvimento de uma série de 

lições sobre os seguintes tópicos:

• Transdutor de vazão para água.

• Transdutor de nível/pressão.

• Controle de nível e vazão.

Os principais blocos são:

• Set-points de nível e vazão.

• Amplificador de erro.

• Condicionamento de 

sinal para os sensores de 

vazão e nível/pressão.

• Controlador PID variável.

• Amplificador de potência.

• Gráfico de barra para 

visualização do sinal.

• Unidade externa com 

tanque graduado (2.000cc) 

e bomba elétrica.

• Torneira de descarga.

Ref. DT-CP027 Requer DT-CP034

Controle de Pressão

Descrição
Placa experimental para 

desenvolvimento de uma série de 

lições sobre os seguintes tópicos:

• Compressão de ar.

• Válvulas proporcionais.

• Transdutores de pressão 

piezorresistivos.

• Regulagem de pressão.

Os principais blocos são:
• Set-points de pressão.

• Amplificador de erro.

• Condicionador do 

sensor de pressão.

• Controle de válvula de 

regulagem proporcional.

• Configuração do controlador PID.

• Manômetro.

• Grupo compressor, tanque 

de ar, válvula proporcional.

Programa didático
• Compressor.

• Válvula proporcional.

• Controle proporcional.

• Controle integral e derivativo.

• Controle de pressão 

com possibilidade de 

variação da carga.

• Sensor piezorresistivo.

• Controle de válvula proporcional.

• Inserção de falhas.

Ref. DT-CP026 Requer DT-CP034
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Transdutores Ref. DT-CP028
Descrição
Placa experimental para análise 

dos vários sensores e circuitos de 

condicionamento tipicamente 

usados em circuitos de controle. 

Contém pré-montados todos 

os componentes eletrônicos 

necessários à construção de 

circuitos experimentais, e é 

dividido em blocos funcionais 

que podem ser interconectados 

e modificados por meio dos 

jumpers e cabos fornecidos.

Programa didático
• Sensores de temperatura: 

RDT, termorresistor, NTC 

e PTC, termopar.

• Sensores de posição 

de efeito Hall.

• Sensores infravermelho: 

descrição de componentes 

infravermelho, tensão de diodo 

TX, transmissão de sinal de pulso.

• Sensor de proximidade: sensor 

indutivo autoamplificado.

• Sensor de potência: 

piezoeletricidade, parâmetros 

característicos, condicionador 

de sinal de medida de potência.

• Transmissores e receptores 

de ultrassom: característica 

do ultrassom, tempo de 

transmissão, distância da fonte.

Requer DT-CP034

DT-CP030.01

DT-CP031.01

DT-CP030

DT-CP031

Transdutores e Controle de 
Velocidade e Posição Ref. DT-CP030

Descrição
Os servomecanismos para motores 

DC são amplamente usados 

atualmente em várias aplicações 

diferentes. Eles são versáteis no 

que tange a controles de posição, 

sendo usados, por exemplo, em 

ferramentas de usinagem, em 

que são necessários movimentos 

relativos de alta precisão entre a 

ferramenta e a peça a ser usinada.

Este painel foi projetado para ser 

um instrumento necessário ao 

treinamento de técnicos com 

alto nível de conhecimento 

sobre controles de motor DC. 

Juntamente com a unidade externa 

DT-CP030.01, esta unidade permite 

o desenvolvimento de programas 

teórico-experimentais referentes a:

• Análise de transdutores de 

posição e velocidade.

• Análise de circuitos de 

condicionamento.

• Estudo de motores DC.

• Estudo de servomecanismos 

elétricos para motores DC.

Controle e Transdutores de Temperatura Ref. DT-CP031
Descrição
A necessidade de controlar 

automaticamente a temperatura 

de um material ou um ambiente 

é típica da vida real doméstica 

e industrial. O primeiro tipo de 

controle que pode ser usado para 

satisfazer essas necessidades é 

o controle on-off. Esse controle, 

embora robusto e praticamente 

insensível a variações paramétricas 

do sistema, não se encaixa em todas 

as aplicações que necessitam de um 

controle preciso de temperatura. 

E por essa razão,  os controles de 

temperatura são executados por 

controladores PID, que podem 

ser “moldados” pelo usuário de 

modo que o processo assuma 

uma particular evolução dinâmica, 

de acordo com uma aplicação 

específica. Nesse contexto, o 

painel DT-CP031, juntamente 

com a unidade externa de 

processo DT-CP031.01, permite: 

• Análise dos transdutores de 

temperatura e circuitos de 

condicionamento relacionados.

• Controle automático de 

temperatura com regulador PID.

Requer DT-CP034

Requer DT-CP034
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Controle e Transdutores 
de Nível e Vazão

Ref. DT-CP033A
Ref. DT-CP033B

Descrição
Em plantas hidráulicas de diferentes tipos, frequentemente há a 

necessidade de controlar os valores de vazão de uma tubulação ou 

de nível do líquido em um tanque ou na própria tubulação. 

Geralmente, a regulação implementada por esses controles é PID, e eles 

são projetados para obter as melhores características em termos de 

estabilidade, de velocidade de resposta e erro de estado estacionário.

DT-CP033.01

DT-CP033A

DT-CP033B

Os módulos DT-CP033A e DT-

CP033B,  juntamente com a unidade 

externa DT-CP033.01 permitem:

• Análise de transdutores de 

nível, pressão e vazão.

• Controle automático de vazão 

e nível com regulador PID 

de coeficiente variável.

Programa didático
• Características gerais 

de transdutores.

• Transdutores de vazão: 

rotâmetro de moinho.

• Condicionador de sinais para 

rotâmetro de moinho com 

mostrador de vazão em  

L/min em mostrador de 7 

segmentos (3 dígitos).

• Detecção da curva 

característica e da linearidade 

do rotâmetro de moinho.

• Transdutores de nível: uso para 

medidas de nível e pressão e 

relação  entre as duas medidas.

• Detecção da curva 

característica e da linearidade 

do transdutor de nível.

• Uso do conversor tensão/

frequência para exibição do nível 

diretamente no mostrador.

• Uso de conversor frequência/

tensão para obter um sinal 

analógico proporcional à vazão.

• Calibração dos condicionadores

• Tópicos principais de teoria 

de controle para sistemas 

lineares e contínuos.

• Tipos de regulador: 

reguladores PID (proporcional-

integral-derivativo).

• Resposta dos reguladores 

PID aos sinais típicos (onda 

escada, quadrada, triangular).

• Projeto de um regulador PID 

com diagramas de Bode.

• Escolha dos parâmetros PID 

com método Ziegler-Nichols.

• Controle de malha 

aberta e malha fechada: 

diferenças mecânicas e 

estáticas entre os dois.

• Resposta total do processo a 

ações P-I-D independentes e 

separadamente variáveis.

• Verificação do controle 

automático de nível e vazão 

mediante variação das 

ações de perturbação.

• Estabilidade, erro de estado 

estacionário, overshoot, 

tempo de resposta mediante 

variação das ações P-I-D.

• Análise e uso de software 

de supervisão com PC.

Requer DT-CP034

Controle e Transdutores de Pressão Ref. DT-CP032

Descrição
O controle automático de pressão 

é muito usado na indústria e é a 

estrutura básica de um controle 

automático de outras variáveis 

físicas tais como temperatura, 

velocidade, luminosidade, etc. 

Usualmente, o tipo de regulação 

implementado por esses controles 

é PID, projetado de modo a 

obter as melhores características 

em termos de estabilidade, 

velocidade de resposta e erro 

de estado estacionário. 

O painel DT-CP032, juntamente 

com a unidade externa 

DT-CP032.01, possibilita:

• Análise de transdutores de 

pressão e circuitos relacionados.

• Controle automático de 

pressão com regulador PID 

com coeficientes variáveis.DT-CP032.01

DT-CP032

Requer DT-CP034
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Controle para Motor de Passo Ref. DT-CP036

Descrição
Motor de passo é um dispositivo 

eletromecânico cujo eixo 

gira a passos discretos, 

seguindo pulsos de controle 

em quantidade e velocidade, 

destinado para aplicações que 

usam um controle digital. 

Seu uso fácil (especialmente 

devido ao fato de não necessitar 

de retroalimentação), sua 

precisão e o posicionamento 

rápido, determinaram amplo 

uso em: controle de processos, 

controle de impressoras, 

leitores/perfuradores, plotters, 

ferramentas de máquinas, etc. 

Programa didático
• Princípios operacionais, 

terminologia e características 

técnicas de motores de passo.

• Formas de onda da 

corrente de fase.

• Acionamento unipolar e bipolar.

• Operação em “passo completo”.

• Operação em “meio passo”.

• Avanço por passo único e 

velocidade constante.

• Criação de sequência de controle.

• Circuitos de potência para 

controle das fases.

• Análise e uso de um software 

de supervisão com um PC.

Simulador de Processos
Descrição
Esse simulador de processos 

é um instrumento totalmente 

autônomo para o desenvolvimento 

de um programa avançado 

para formação sobre o controle 

automático de processos.

Os componentes, os circuitos e as 

técnicas de controle do simulador 

são as mesmas usadas em controle 

de processos industriais. 

Ref. DT-CP037
Programa didático
• Descrição física dos processos.

• Determinação do 

modelo matemático.

• Representação do sistema 

em diagrama de bloco.

• Análise da influência de 

perturbações introduzidas 

em diferentes pontos.

• Sistemas lineares: equações 

integrais-diferenciais.

• Relações entrada/saída: 

funções de transferência.

• Sistemas de retroalimentação.

• Estruturas básicas de reguladores

• Ações:

 – Proporcional.

 – Integral.

 – Derivativa.

 – Adiantamento (“Lead”).

 – Retardo (“Lag”).

Requer DT-CP034

Requer DT-CP034
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Transdutor de Posição com 
Encoder e Condicionador de Sinal

Descrição
Essa unidade é uma peça valiosa 

para instrumentos de tecnologia 

de controle de processos. 

Esse transdutor especial é um 

dispositivo básico para conversão 

de movimentos lineares e angulares 

em grandezas numéricas. 

A unidade usa circuitos e 

componentes realmente 

empregados no campo profissional.

Programa didático
• Características de 

transdutores de posição.

• Transdutores de posição 

numéricos.

• Transdutores fotoelétricos.

• Codificação de transdutores 

de posição numéricos.

• Encoders absolutos.

• Encoders incrementais.

• Circuitos de exibição e controle.

• Condicionador de sinal: análise 

detalhada dos circuitos.

• Detecções de posição 

e velocidade.

• Uso do condicionador 

como frequencímetro.

• Verificação da precisão 

da medida.

• Resolução.

• Análise e uso do software 

de supervisão com PC 

e placa dedicada.

Ref. DT-CP038

Transdutor e 
Controle de Luminosidade Ref. DT-CP040

Descrição
O controle automático de 

luminosidade é largamente aplicado 

não apenas no campo industrial (por 

ex. tecnologia de semicondutores), 

mas também em outros campos, 

tais como engenharia de 

plantas elétricas (controle de 

luminosidade de um ambiente 

doméstico), agricultura (controle 

de luminosidade de uma estufa).

O tipo de regulador empregado 

nesses controles é um controlador 

PID, desenhado  de modo a 

obter as melhores características 

em termos de estabilidade, 

velocidade de resposta e erro 

de estado estacionário. 

Programa didático
• Detecção das características 

típicas de um transdutor de 

luminosidade fotorresistivo.

• Detecção das características 

típicas de um fototransistor.

• Detecção das características 

típicas do fotodiodo usado 

como célula fotovoltaica.

• Estudo e calibração de 

condicionadores de sinal para:

 – Fotorresistor.

 – Fotodiodo.

 – Fototransístor.

• Análise teórico/experimental dos 

tópicos principais tratados pelos 

sistemas de controle automático.

• Controle de  malha aberta e 

malha fechada: diferenças.

• Resposta de processo 

usando um controlador com 

ações independentes:

 – Proporcional (P).

 – Integral (I).

 – Derivativa (D).

• Verificação do controle 

automático de luminosidade 

conforme a variação da distância 

entre a fonte e o transdutor.

• Resposta do sistema à 

introdução de uma fonte 

luminosa (perturbação) não 

controlada pelo módulo.

Requer DT-CP034

Requer DT-CP034
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Treinador de Medida de Nível

Descrição
O equipamento possui um tanque 

em acrílico e reservatório. Com 

arquitetura aberta permite a 

instalação de instrumentos de 

vários fabricantes em diferentes 

locais do sistema e no tanque, 

usando conexões rápidas. Inclui um 

transmissor de pressão diferencial. 

Ref. DT-CP035
Programa didático
• Medida de nível em 

tanque aberto.

• Medida de nível em 

tanque fechado.

• Medida de nível com “wet leg”.

• Supressão de zero.

Treinador de Medida de Vazão

Descrição
Investigar os princípios operacionais 

de uma vasta gama de rotâmetros, 

disponíveis como acessórios.

Uma bomba é usada para 

transportar a água em um circuito 

fechado, onde os rotâmetros 

são instalados verticalmente ou 

horizontalmente. Uma válvula 

é usada para ajustar a vazão. 

O equipamento possui um 

rotâmetro de indução magnética 

de alta precisão para medida 

de referência e calibração dos 

rotâmetros, com dois manômetros 

de dois tubos e um transmissor 

de pressão diferencial, para 

medidas das perdas de pressão. 

Ref. DT-CP041
Programa didático
• Princípios de operação e 

tipos de rotâmetro.

• Calibração de diferentes 

rotâmetros.

• Instalação e conexão 

de rotâmetros.

• Efeito da posição 

sobre as medidas.

• Gráfico de perdas de pressão 

para os rotâmetros.
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Treinador de Transmissor 
de Pressão Diferencial

Descrição
Este equipamento possui duas 

câmaras, uma de alta pressão e 

outra de baixa pressão, ambas 

equipadas com manômetros. O 

transmissor é conectado às duas 

câmaras, e a pressão é fornecida 

por meio de uma bomba de 

ar de pé. Um mostrador digital 

indica a saída do transmissor 

de pressão diferencial.

Programa didático
• Familiarização com diversos tipos 

de transmissores de pressão.

• Funcionamento de um 

transmissor de pressão diferencial.

Ref. DT-CP042

Banco de Métodos 
de Calibração

Descrição
Estão incluídos dois reguladores 

de pressão com manômetros para 

geração de sinais pneumáticos 

e calibração de manômetros a 

alta pressão. Um tanque de altura 

ajustável com escala é usado 

para geração de baixas pressões, 

para calibração do manômetro. 

Inclui fontes de tensão contínua, 

como fontes auxiliares para 

componentes que requerem 

alimentação elétrica. Os sinais 

de corrente contínua podem 

ser enviados e medidos 

usando dois controladores. 

Dois manômetros de precisão 

permitem medir sinais pneumáticos 

de saída vindos de componentes 

de malha de controle. 

Ref. DT-CP043
Vários componentes, como 

transdutores, válvulas de controle 

e controladores estão disponíveis 

como acessórios; são montados no 

treinador e conectados por meio 

dos cabos e mangueiras fornecidos. 

Programa didático
• Juntamente com os acessórios 

de malha de controle:

 – funcionamento de 

componentes de malha 

de controle (transmissores, 

atuadores, controladores).

 – familiarização com sinais 

elétricos e pneumáticos.

 – conexão correta de 

componentes de 

malha de controle.

 – funcionamento de 

componentes de 

malha de controle.

 – calibração de manômetros.
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Radar de Onda Guiada – 
Treinador de Diapasão Ref. DT-CP044

Descrição
Este treinador possui dispositivo 

de medida de nível em um tanque 

transparente. Uma bomba de 

dimensões reduzidas permite variar 

o nível no tanque, de modo que 

o estudante possa praticar o uso 

do dispositivo de medida. Usa-se 

um diapasão como dispositivo 

de segurança de nível alto. 

Programa didático
• Medida do nível em um tanque 

aberto com um transmissor 

radar de onda guiada.

• Medida de nível em um tanque 

fechado com um transmissor 

radar de onda guiada.

• Funcionamento de uma 

chave de nível de diapasão.

Treinador para o Transmissor 
de Nível de Capacitância

Descrição
Este treinador possui dispositivo 

de medida de nível em um 

tanque transparente; bomba de 

dimensões reduzidas que permite 

variar o nível no tanque, de modo 

que o estudante possa praticar o 

uso do dispositivo de medida. 

Ref. DT-CP045
Programa didático
• Medida do nível em um tanque 

aberto com um transmissor 

de nível de capacitância.

• Medida de nível em um tanque 

fechado com um transmissor 

de nível de capacitância.

• Funcionamento de um 

interruptor de nível de diapasão.
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Treinador para o Transmissor
de Nível por Radar de Onda Livre

Descrição
Este treinador possui dispositivo 

de medida de nível em um tanque 

transparente, bomba de dimensões 

reduzidas que permite variar o 

nível no tanque, de modo que o 

estudante possa praticar o uso 

do dispositivo de medida. Usa-se 

um diapasão como dispositivo 

de segurança de nível alto. 

Programa didático
• Medida do nível em um tanque 

aberto com um transmissor 

radar de onda livre.

• Medida de nível em um tanque 

fechado com um transmissor 

radar de onda livre.

• Funcionamento de uma 

chave de nível de diapasão.

Ref. DT-CP046

Treinador para Controle
de Vazão, de Nível e de Pressão Ref. DT-CP047

Descrição
A planta consiste de uma coluna 

de vidro, alimentada por uma 

bomba centrífuga conectada a 

um tanque de acumulação. Uma 

segunda bomba centrífuga envia 

a água da coluna até o tanque. 

É possível controlar:
• A vazão de água, por meio 

de uma válvula pneumática 

montada no lado de envio 

da bomba de alimentação.

• O nível da coluna, por meio 

de uma válvula pneumática 

montada no lado de envio 

da bomba de recirculação.

• A pressão no interior da 

coluna, por meio de uma 

válvula pneumática.

Um software de controle e aquisição 

de dados (SCADA) para Windows 

permite efetuar a supervisão da 

planta a partir do computador, 

bastando conectar o cabo serial 

fornecido com o equipamento.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Instrumentos de medida de 

nível, de vazão e de pressão.

• Resposta e características 

do processo.

• Técnicas de ajuste dos 

controladores.

• Supervisão do sistema através 

de software SCADA.
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Treinador para Controle de Nível e Vazão
Descrição
A planta consiste em uma coluna 

de vidro alimentada por bomba 

centrífuga conectada a um tanque 

de acumulação. Uma segunda 

bomba centrífuga envia a água 

da coluna a este tanque. 

É possível controlar a vazão de água 

que adentra a coluna por meio de 

uma válvula pneumática montada 

no lado de descarga da bomba de 

alimentação e controlar o nível na 

coluna por meio de outra válvula 

pneumática, inserida no lado de 

entrega da bomba de recirculação. 

Ref. DT-CP048
A vazão pode ser controlada 

mesmo se for usado ar comprimido 

como fluido de processo. 

Um software de controle e aquisição 

de dados (SCADA) para Windows 

possibilita a supervisão do sistema 

a partir de um PC conectado via 

cabo serial ao equipamento.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Instrumentos de medida 

de nível e de vazão.

• Resposta e características 

do processo.

• Técnicas de calibração 

dos controladores.

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.

Unidade para Controle Multiprocessos 
(vazão, nível, pressão)

Descrição
Esta unidade de bancada permite 

experimentos sobre o controle 

de vazão, nível e pressão (não 

simultaneamente) por meio do 

regulador fornecido, ou de um 

regulador PID adquirido pelo cliente. 

Um software SCADA para Windows 

permite controlar a unidade a 

partir de um PC e examinar como 

o sistema responde aos distúrbios.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Controle de:

 – vazão.

 – nível.

 – pressão.

• Técnicas de calibração 

do regulador.

Ref. DT-CP049
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Planta Modular 
para Controle de Processos

Descrição
O sistema de controle de processos 

modular, mod. DT-CP050, é uma 

solução flexível para o estudo 

de conceitos fundamentais 

do controle de processos por 

meio de experimentos. 

Inclui um tanque de alimentação 

com bomba, um quadro elétrico 

e uma estrutura para posicionar 

de modo rápido e seguro os 

módulos necessários para criar 

uma malha de controle. 

O software de controle e de 

aquisição de dados (SCADA) 

para Windows permite a 

supervisão da malha de controle 

a partir do computador. 

Ref. DT-CP050
Programa didático
• Projeto e construção 

(elétrica e mecânica) de 

uma malha de controle.

• Estudo dos componentes de 

uma malha de controle.

• Otimização de uma 

malha de controle.

• Supervisão de uma malha de 

controle a partir do computador.

Módulo 
Controle de

 Vazão  Nível Pressão Temperatura

DT-CP050.02 X X X  X

DT-CP050.03 X

DT-CP050.04 X

DT-CP050.05 X

DT-CP050.06 X

DT-CP050.07 X X  X X

DT-CP050.08  X X

DT-CP050.09  X X

DT-CP050.10 X X  X X

DT-CP050.11 X X

DT-CP050.12 X

DT-CP050.13 X X X X

DT-CP050.14 X X X X A unidade de serviço, modelo DT-CP050.01 pode ser montada com os módulos 

listados na tabela para controle de vazão, nível, pressão e temperatura.

Controle de Vazão

A –  Com célula de pressão diferencial: 

DT-CP050.03 e DT-CP050.11.

B –  Com módulo transmissor 

de vazão DT-CP050.12.

Controle de Nível

Controle de Pressão Controle de Temperatura
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Unidade de Serviço Ref. DT-CP050.01

Descrição
Esta unidade de serviço inclui um 

tanque de alimentação com bomba, 

um quadro elétrico e uma estrutura 

para posicionar de modo rápido 

e seguro os módulos necessários 

para criar uma malha de controle. 

Requer
• Ar comprimido (2 válvulas de 

¼”) máx. 400 l/min a 6 bar.

Módulo de Diafragma Calibrado Ref. DT-CP050.03
Descrição
Constituído por um painel com 

uma tubulação com diafragma 

calibrado, e pode ser instalado 

facilmente na unidade de serviço.

O diafragma, conectado ao 

transmissor de pressão diferencial 

DT-CP050.11, permite medir a 

vazão dentro da tubulação. 

Módulo de Controle Ref. DT-CP050.02
Descrição
O módulo é constituído por um 

painel que possui um regulador 

digital com microprocessador de 

tipo industrial, e pode ser facilmente 

instalado na unidade de serviço.

O regulador é pré-programado e 

pode ser conectado facilmente, 

seguindo as indicações do manual. 

Uma placa de bornes adicional 

pré-conectada facilita as operações 

de cabeamento e evita o desgaste 

da placa de bornes do regulador. 

Programa didático
• Funções de um 

regulador industrial.

• Programação do regulador 

a partir do painel frontal.

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050
A regulação da vazão de água é 

feita usando a válvula pneumática 

do módulo DT-CP050.09, 

controlada pelo módulo de 

regulação DT-CP050.02.

Programa didático
• Medida de vazão com um 

diafragma calibrado.

• Construção de uma malha 

para o controle da vazão.
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Módulo de Controle de Nível Ref. DT-CP050.04

Módulo de Controle de Pressão Ref. DT-CP050.05

Módulo FRL Ref. DT-CP050.07

Descrição
O módulo é constituído por 

um painel que possui uma 

tubulação, com um tanque 

inserível, e pode ser facilmente 

instalado na unidade de serviço.

A pressão é medida por um 

transmissor de pressão, e é controlada 

regulando a vazão do ar de entrada 

Módulo de Controle de Temperatura Ref. DT-CP050.06

Descrição
O módulo é constituído por 

um painel com um tanque 

transparente, e pode ser facilmente 

instalado na unidade de serviço. 

O tanque pode ser conectado ao 

transmissor de nível DT-CP050.11.

O nível é controlado regulando a 

vazão de água na entrada com a 

válvula pneumática do módulo 

DT-CP050.08, controlada a partir do 

módulo de regulação DT-CP050.02.

Programa didático
• Medida de nível com um 

transmissor de pressão.

• Construção de uma malha 

para o controle de nível.

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050

com a válvula pneumática do 

módulo DT-CP050.09, controlada pelo 

módulo de regulação DT-CP050.02.

Programa didático
• Princípio de funcionamento de 

um transmissor de pressão.

• Construção de uma malha 

para o controle da pressão.

Descrição
O módulo é constituído por um 

painel que possui um circuito 

para água quente, com resistência 

elétrica, e um circuito para água 

fria, com trocador. O módulo 

pode ser facilmente instalado 

na unidade de serviço.

Uma termorresistência Pt100 

mede a temperatura, que é 

controlada regulando a vazão 

da água de resfriamento, com a 

válvula pneumática do módulo 

DT-CP050.09, controlada pelo 

módulo de regulação DT-CP050.02.

Programa didático
• Princípio de funcionamento 

de uma termorresistência.

• Construção de uma malha para 

o controle de temperatura.

Descrição
O módulo é constituído por 

um painel que possui um 

redutor de pressão com filtro, e 

pode ser facilmente instalado 

na unidade de serviço.

O redutor de pressão permite 

reduzir a pressão do ar da 

rede até o valor necessário 

para alimentar o conversor 

eletropneumático DT-CP050.10.



 – Controle de Processos

108

Módulo de Válvula Pneumática 1.3 Ref. DT-CP050.08

Módulo de Válvula Pneumática 2.5 Ref. DT-CP050.09

Módulo Transmissor de Vazão e Nível Ref. DT-CP050.11

Descrição
O módulo é constituído por um 

painel que possui uma válvula 

pneumática, e pode ser facilmente 

instalado na unidade de serviço.

A válvula possui acoplamentos 

rápidos, que facilitam a conexão.

  

Módulo de Conversor I/P Ref. DT-CP050.10

Descrição
O módulo é constituído por 

um painel que tem uma válvula 

pneumática, e pode ser facilmente 

instalado na unidade de serviço.

A válvula possui acoplamentos 

rápidos, que facilitam a conexão.

  

Programa didático
• Princípio de funcionamento 

de uma válvula pneumática.

• Uso de uma válvula 

para o controle de 

temperatura e de nível.

• Características de uma 

válvula pneumática.

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050

Programa didático
• Princípio de funcionamento 

de uma válvula pneumática.

• Uso de uma válvula 

para o controle de 

temperatura e de nível.

• Características de uma 

válvula pneumática.

Descrição
O módulo é constituído por 

um painel que possui um 

conversor eletropneumático, e 

pode ser facilmente instalado 

na unidade de serviço. 

O conversor permite converter o 

sinal de saída de um regulador (4 – 

20 mA) em uma saída pneumática 

(de 3 a 15 psi) que pode regular 

o grau de abertura da válvula.

Programa didático
• Princípio de funcionamento 

de um conversor I/P.

• Uso de um conversor em 

uma malha de controle.

Descrição
O módulo é constituído por 

um painel que possui um 

transmissor de pressão diferencial, 

e pode ser facilmente instalado 

na unidade de serviço.

O transmissor, conectado aos 

módulos DT-CP050.12 e 

DT-CP050.04, permite realizar 

medidas de vazão ou de 

nível, respectivamente.

Programa didático
• Princípio de funcionamento 

de um transmissor de 

pressão diferencial.

• Conexão de um transmissor de 

pressão diferencial ao processo.

• Uso de um transmissor diferencial 

em uma malha de controle.
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Módulo Transmissor de Vazão Ref. DT-CP050.12

Módulo Registrador Ref. DT-CP050.13
Descrição
O módulo é constituído por um 

painel que possui um registrador 

de traço contínuo de 3 canetas, 

e pode ser facilmente instalado 

na unidade de serviço.

Módulo Indicador mA Ref. DT-CP050.14

Descrição
O módulo é constituído por um 

painel que possui um rotâmetro 

de indução magnética, e 

pode ser facilmente instalado 

na unidade de serviço .

Programa didático
• Princípio de funcionamento 

de um rotâmetro de 

indução magnética.

• Conexão de um rotâmetro de 

indução magnética ao processo.

• Uso de um rotâmetro de 

indução magnética em 

uma malha de controle.

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050

Acessório DT-CP050

O registrador possui um mostrador 

e teclas para programar os canais 

e a velocidade do papel. 

Programa didático
• Posta em marcha de 

um registrador.

• Configuração de um registrador.

• Conexões elétricas de 

um registrador.

Descrição
O módulo é constituído por 

um painel que possui um 

indicador digital que pode ler 

sinais de corrente (4 – 20 mA) 

na saída de instrumentos de 

processo, reguladores, etc.

A mesma malha de medida serve 

como fonte de alimentação para 

o indicador (“loop powered”).

O valor medido é exibido em 

um mostrador de 4 dígitos.

Programa didático
• Conexões elétricas de um 

indicador “looop powered”.
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Treinador para Controle de Vazão Ref. DT-CP051

Unidade de Controle de Processo de Nível 
com Controlador PID e Software SCADA

Descrição
Esta unidade compacta de fácil 

manuseio permite executar testes

de controle de nível em um circuito 

fechado. Uma bomba centrífuga

transfere a água do tanque 

de alimentação para o 

tanque em que o

nível é controlado; outra bomba 

centrífuga faz a água recircular do

tanque de controle para o 

tanque de alimentação.

O nível é medido por um 

transmissor de pressão 

diferencial, e é controlado

por uma válvula pneumática 

inserida na descarga da bomba

de recirculação.

Esta unidade está disponível 

em três versões:

• Versão LC/EV, incluindo um 

controlador PID industrial

• Versão LCf/EV, com sinais livres; 

pode ser conectada à caixa 

de controle externa PID/EV e 

PLC-8CH/EV ou a uma unidade 

de controle do cliente

• Versão LCx/EV, incluindo 

controlador PID industrial 

e com sinais livres

• As unidades mod. LC/EV e LCx/

EV também são fornecidas com 

um software de controle e de 

aquisição de dados (SCADA) 

para Windows, que permite 

a supervisão do sistema a 

partir de um PC conectado ao 

equipamento via cabo serial.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo

• Controle em malha aberta

• Controle em malha fechada

•  Técnicas de configuração 

de um controlador

•  Resposta a ruído

Ref. DT-CP052

Descrição
Esta unidade compacta 

de fácil manuseio permite 

executar testes de

controle de vazão em um circuito 

fechado. Uma bomba centrífuga

transfere a água do tanque 

de alimentação para o 

circuito; a vazão é

medida por um transmissor de 

pressão diferencial conectado a um

orifício calibrado e é controlada 

por uma válvula pneumática.

Quando conectado à rede de ar 

comprimido do laboratório, esta

unidade também permite 

controlar a vazão de um gás (ar).

Esta unidade está disponível 

em três versões:

• Versão FC/EV, incluindo um 

controlador PID industrial

• Versão FCf/EV, com sinais 

livres; pode ser conectada à 

caixa de controle externa PID/

EV e PLC-8CH/EV ou a uma 

unidade de controle do cliente

• Versão FCx/EV, incluindo 

controlador PID industrial 

e com sinais livres

As unidades mod. FC/EV e FCx/EV 

também são fornecidas com um

software de controle e de aquisição 

de dados (SCADA) para Windows,

que permite a supervisão do sistema 

a partir de um PC conectado

ao equipamento via cabo serial.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo

• Controle em malha aberta

• Controle em malha fechada

• Técnicas de configuração 

de um controlador

• Resposta a ruído
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Unidade de Controle de Processo de Pressão 
com Controlador PID e Software SCADA

Descrição
Esta unidade compacta de fácil 

manuseio permite executar testes

de controle de pressão em um 

circuito de volume variável.

A pressão fornecida pela rede de 

ar comprimido do laboratório é

medida por um transmissor 

de pressão, e é controlada 

por uma válvula

pneumática inserida na linha de 

entrada; um tanque pode ser

inserido no circuito para variar 

o volume do sistema.

Esta unidade está disponível 

em três versões:

• Versão PC/EV, incluindo um 

controlador PID industrial

• Versão PCf/EV, com sinais 

livres; pode ser conectada à 

caixa de controle externa PID/

EV e PLC-8CH/EV ou a uma 

unidade de controle do cliente

• Versão PCx/EV, incluindo 

controlador PID industrial 

e com sinais livres

Ref. DT-CP053
• As unidades mod. PC/EV e PCx/

EV também são fornecidas com 

um software de controle e de 

aquisição de dados (SCADA) 

para Windows, que permite 

a supervisão do sistema a 

partir de um PC conectado ao 

equipamento via cabo serial.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo

• Controle em malha aberta

• Controle em malha fechada

• Técnicas de configuração 

de um controlador

• Resposta a ruído

• Efeito do volume do sistema 

sobre os parâmetros de controle

Unidade de Controle de Processo de 
Temperatura com Controlador PID e 
Software SCADA

Descrição
Esta unidade compacta de fácil 

manuseio permite executar vários

testes de controle de temperatura 

em um circuito fechado de água

quente.

Uma bomba centrífuga 

faz a água recircular do 

tanque de aquecimento

para um trocador do tipo placa, 

resfriado por água da rede.

A temperatura é medida por uma 

termorresistência, e é controlada

por uma válvula pneumática 

inserida na linha de entrada de água

fria; um tubo de retardo pode ser 

inserido no circuito, para variar o

tempo morto do sistema.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo

• Controle em malha aberta

• Controle em malha fechada

• Técnicas de configuração 

de um controlador

• Resposta a ruído

• Efeito do tempo morto sobre 

os parâmetros de controle

Ref. DT-CP054
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Descrição
Esta unidade foi projetada 

para trabalhar com água 

em circuito fechado,

juntamente com as unidades 

mod. FCB/EV, LCB/EV e MPB/EV.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo.

• Instrumentos de medida 

de nível e de vazão.

• Resposta e características 

do processo.

• Técnicas de calibração 

dos controladores.

• Supervisão do sistema 

via software SCADA.

Ref. DT-CP057

Unidade de Controle de pH

Descrição
Esta unidade consiste em um reator 

agitado alimentado com uma

solução ácida por uma bomba 

dosificadora. O controle da vazão de

outra bomba dosificadora, que envia 

solução básica ao reator, permite

controlar o pH.

Esta unidade está disponível 

em três versões:

• Versão pHC/EV, incluindo um 

controlador PID industrial

• Versão pHCf/EV, com sinais 

livres; pode ser conectada à 

caixa de controle externa PID/

EV e PLC-8CH/EV ou a uma 

unidade de controle do cliente

• Versão pHCx/EV, incluindo 

controlador PID industrial 

e com sinais livres

As unidades mod. pHC/EV e pHCx/

EV também são fornecidas com

um software de controle 

e de aquisição de dados 

(SCADA) para Windows,

que permite a supervisão do sistema 

a partir de um PC conectado

ao equipamento via cabo serial.

Programa didático
• Controle proporcional, 

integral e derivativo

• Resposta e características 

do processo

• Determinação do tempo morto

• Técnicas de configuração 

de um controlador

Ref. DT-CP056


