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GUIA QUADRO DIGITAL PDX 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1 – Display principal. Indica a temperatura e, quando em programação, indica o valor a ser 
programado.  
2 – Tecla de decremento.  
3 – Tecla set.  
4 – Tecla de incremento.  
5 – Led aquecimento. Indica a saída do compressor está ligada.  
6 – Led bomba. Indica que a saída da bomba de circulação de água está ligada.  
7 – Led ventilador. Indica que a saída do ventilador está ligada.  

2. NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO (ACESSO USUÁRIO) 

2.0 PARA LIGAR E DESLIGAR O CONTROLADOR   
Para desligar o controlador deixe a tecla SET pressionada por 4 segundos. Desse modo o controlador ficará em stand-by (haverá 
um ponto piscado no controlador). Para religar é só pressionar a tecla SET por 4 segundos novamente. 
2.1 AJUSTE DA TEMPERATURA DE CONTROLE  
Para acessar esse modo de programação deve-se pressionar a tecla SET por aproximadamente 2 segundos, altere o valor utilizando 
as teclas de incremento e decremento e para confirmar basta dar um breve toque na tecla SET.  

TEMPERATURA DE CONTROLE. Quando a temperatura no sensor T1 atingir o valor programado neste 
parâmetro o controlador desliga as saídas de controle cessando o aquecimento da água.  
Ajustável de: -9,9 a 99,9ºC.  
Valor de fábrica: 25,0ºC.  
OBS.: A histerese deste parâmetro pode ser ajustada no parâmetro F01.  

2.2 AJUSTE DA HORA E DO DIA DA SEMANA  
Para acessar esse modo de programação deve-se pressionar simultaneamente as teclas de incremento e decremento por 
aproximadamente 2 segundos, o controlador irá exibir Cod no display.  
Utilize as teclas de incremento e decremento para alterar o valor do código de proteção. Para acessar o ajuste da hora e do dia da 
semana deve ser inserido o código 10.  

DIA DA SEMANA. Permite o ajuste do dia da semana para o correto funcionamento da agenda de eventos. 

Ajustável de: domingo a sábado.  

Valor de fábrica: O controlador sai de fábrica com o dia e a hora ajustados.  

HORA. Permite o ajuste da hora para o correto funcionamento da agenda de eventos.  

Ajustável de: 0 a 23 horas.  

Valor de fábrica: O controlador sai de fábrica com o dia e a hora ajustados.  

MINUTO. Permite o ajuste do minuto para o correto funcionamento da agenda de eventos.  

Ajustável de: 0 a 59 horas.  

Valor de fábrica: O controlador sai de fábrica com o dia da semana e a hora ajustados.  

3. NÍVEL 2 DE PROGRAMAÇÃO (ACESSO TÉCNICO) 

Para acessar esse modo de programação deve-se pressionar simultaneamente as teclas de incremento e decremento por 
aproximadamente 2 segundos, o controlador irá exibir Cod no display.  
Utilize as teclas de incremento e decremento para alterar o valor do código de proteção. Pressione a tecla de programação SET 
para confirmar.  

CÓDIGO DE PROTEÇÃO. Para ter acesso aos códigos de proteção é necessário ser um técnico autorizado 

pela Fromtherm, favor entrar em contato com a fábrica nesse caso (48)98844-5666/(48)3035-7567.  

3.1 AJUSTE DOS PARÂMETROS DO CONTROLADOR 

 Utilize as teclas de incremento e decremento para alterar o valor de cada parâmetro e a tecla SET para confirmar e avançar para o 

próximo parâmetro.  

DIFERENCIAL DE CONTROLE (HITERESE). Determina o diferencial de temperatura para ligar o sistema. Após 
o realizar o scan do sistema, se a temperatura no sensor T1 estiver abaixo do valor programado no parâmetro 
SET menos o diferencial de controle (histerese), o controlador acionará as saídas para iniciar o aquecimento 
da água.  
Ajustável de: 0,1ºC a 20,0ºC. 
Valor de fábrica: 1,5ºC.  



2  

GUIA QUADRO DIGITAL PDX 
GUIA PDX 

REV.:04_02/2022 

SET POINT MÍNIMO. Menor valor que poderá ser ajustado pelo usuário no parâmetro SET.  

Ajustável de: -9,9°C a 99,9°C.  

Valor de fábrica: 15,0°C.  

SET POINT MÁXIMO. Maior valor que poderá ser ajustado pelo usuário no parâmetro SET.  

Ajustável de: -9,9º C a 99,9°C.  

Valor de fábrica: 40,0ºC.  

TEMPO DE RETARDO PARA ACIONAMENTO DO COMPRESSOR. Tempo entre o acionamento do ventilador e 

do compressor. Antes de realizar o acionamento do compressor o controlador sempre acionará primeiro o 

ventilador, e após transcorrido o tempo de retardo realizará o acionamento do compressor.  

Ajustável de: 0 a 999 segundos.  

Valor de fábrica: 180 segundos.  

TEMPERATURA PARA INÍCIO DO DEGELO. Quando a temperatura do sensor T2 estiver abaixo do valor 

programado, o controlador inicia o ciclo de degelo.  

Ajustável de -9,9°C a 30,0°C.  

Valor de fábrica: 1,0°C.  

DIFERENCIAL PARA TÉRMINO DO DEGELO. Quando a temperatura do sensor T2 estiver acima da 

temperatura para início do degelo mais o diferencial para término do degelo, o controlador finaliza o ciclo de 

degelo.  

Ajustável de: 0,1ºC a 20,0°C.  

Valor de fábrica: 2,0°C.  

ATRELAR PROCESSO DE DEGELO AOS ALERTAS. Permite atrelar o processo de degelo aos demais alertas.  

0 = Não. O processo de degelo não gera alerta.  

1 = Sim. O processo de degelo gera um alerta e o controlador passa a indicar a mensagem dEF.  

Valor de fábrica: 1.  

TEMPO DE RETARDO PRIMEIRO SCAN. Tempo de retardo após a energização do equipamento para 

realização do primeiro scan.  

Ajustável de: 0 a 999 minutos.  

Valor de fábrica: 0 minutos.  

TEMPO DE SCAN. Tempo de funcionamento da bomba de circulação para atualização da temperatura do 

reservatório.  

Ajustável de 0 a 999 minutos.  

Valor de fábrica: 1 minutos.  

TEMPO ENTRE SCANS. Intervalo entre os scans de temperatura.  

Ajustável de 0 a 999 minutos.  

Valor de fábrica: 60 minutos.  

TEMPO PARA VALIDAÇÃO DA CHAVE DE FLUXO. Retardo para identificar a falta de fluxo de água, a 

contagem sempre será iniciada após o acionamento da bomba de circulação de água.  

Ajustável de: 0 a 999 segundos.  

Valor de fábrica: 20 segundos.  

MODO DE REARME AUTOMÁTICO. Caso seja detectado algum alerta, o controlador fará a quantidade 

configurada de tentativas de rearme, cada tentativa será realizada após o tempo configurado no parâmetro 

F13.  

Ajustável de: 0 a 9 tentativas.  

Valor de fábrica: OFF.  

TEMPO DE RETARDO PARA O REARME. Este parâmetro permite configurar o tempo de retardo entre a 

ocorrência de um alarme e a próxima tentativa de rearme automático.  

Ajustável de: 0 a 999 minutos.  

Valor de fábrica: 1 minuto.  
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INTENSIDADE DO FILTRO DIGITAL. Ajuste da sensibilidade da leitura dos sensores de temperatura. Quanto 

maior for a intensidade do filtro digital, menos sensíveis serão os sensores.  

Ajustável de: 0 a 5.  

Valor de fábrica: 0.  

OFFSET SENSOR DE TEMPERATURA 1. Realiza a correção de leitura do sensor de temperatura 1.  

Ajustável de: -5,0°C a 5,0°C.  

Valor de fábrica: 0,0°C.  

OFFSET SENSOR DE TEMPERATURA 2. Realiza a correção de leitura do sensor de temperatura 2.  

Ajustável de: -5,0°C a 5,0°C.  

Valor de fábrica: 0,0°C.  

ATRELAR A BOMBA DE ÁGUA. Considera a falta de água como um erro.  

0 = Não. A falta de água não gera um erro ao equipamento.  

1 = Sim. A falta de água gera um alerta e o controlador passa a indicar a mensagem FLo.  

Valor de fábrica: 1.  

TEMPO FUNCIONAMENTO BOMBA PARA RESFRIAMENTO DO CONDENSADOR. Quando o parâmetro F17 

estiver configurado com o valor 1, após o sistema atingir a temperatura desejada a saída da bomba de 

circulação permanecerá acionada pelo tempo configurado neste parâmetro.  

Ajustável de 30 a 180 segundos.  

Valor de fábrica: 30 segundos.  

HABILITA FUNCIONAMENTO DA AGENDA DE EVENTOS. Quando este parâmetro estiver configurado com o 

valor 1, o controlador funcionará apenas dentro dos horários definidos no item  AJUSTE DA AGENDA DE 

EVENTOS.  

Ajustável de 0 a 1.  

Valor de fábrica:  0. DESATIVADO 

4. INDICAÇÕES DO CONTROLADOR 

ERRO NO SENSOR DE TEMPERATURA T1.  

Motivo: Sensor danificado, mal conectado, em curto-circuito, cabo interrompido, ou temperatura mensurada 

fora da faixa operacional do controlador.  

ERRO NO SENSOR DE TEMPERATURA T2.  

Motivo: Sensor danificado, mal conectado, em curto-circuito, cabo interrompido, ou temperatura mensurada 

fora da faixa operacional do controlador.  

ERRO DE COMUNICAÇÃO.  

Motivo: Conexão entre a IHM e a unidade de potência rompida, invertida ou em curto, distância entre as 

unidades maior que 30 metros.  

ALERTA DE FALTA DE FLUXO DE ÁGUA.  

ALERTA DE PRESSÃO ALTA.  ALERTA DE DEGELO.  

ALERTA DE PRESSÃO BAIXA. 

ALERTA DE ERRO DE PARTIDA.  

Motivo: Foram excedidas todas as tentativas de rearmes automáticos.  
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5. FUNCIONAMENTO 

5.1 FUNCIONAMENTO GERAL  

Ao energizar o equipamento é iniciada a contagem do tempo de retardo primeiro scan (parâmetro F08), durante este período 

todas as saídas do equipamento estão desligadas. Após transcorrido este tempo é iniciado o processo de scan, este processo 

atualiza a leitura do sensor 1 e verifica a necessidade de realizar o aquecimento da água. Durante o processo de scan apenas a 

saída da bomba de circulação está ligada.  

Após o término do processo de scan, se a temperatura no sensor T1 estiver abaixo do valor programado no parâmetro SET menos 

o diferencial de controle (parâmetro F01) o controlador irá iniciar o processo para aquecimento da água. Para o aquecimento da 

água, inicialmente a saída da bomba de circulação e do ventilador são ligadas, e após o tempo de retardo para acionamento do 

compressor (parâmetro F04) a saída do compressor é acionada.  

Ao atingir a temperatura desejada, todas as saídas são desligadas. Caso o parâmetro F17 esteja programado em 1, inicialmente 

apenas a saída do compressor e do ventilador serão desligadas e a contagem do tempo de funcionamento da bomba para 

resfriamento do condensador é iniciada, após transcorrido esse tempo a saída da bomba de circulação é desligada.  

Quando todas as saídas estão desligadas é iniciado a contagem do tempo entre scans (parâmetro F10), durante este tempo todas 

as saídas permanecem desligadas. Ao final deste tempo é realizado um novo ciclo de scan, reiniciando todo o processo.  

5.2 FUNCIONAMENTO DEGELO 

O processo de degelo natural inicia 10 minutos após a temperatura do sensor T2 ficar abaixo ou igual ao valor configurado no 

parâmetro F05 (temperatura para início do degelo), durante este processo a saída do compressor permanecerá desligada e as 

saídas do ventilador e da bomba de circulação ligadas. A indicação do processo é visualizada através do led do ventilador piscando. 

O final desse processo ocorre quando a temperatura do sensor T2 for maior que a temperatura para início do degelo (parâmetro 

F05) mais o diferencial para término do degelo (parâmetro F06), com um tempo mínimo de 3 minutos de parada.  

Se o parâmetro atrelar processo de degelo aos alertas (F07) estiver programado em 1, o equipamento irá exibir um alerta durante 

o processo de degelo dEF e tentará realizar até 9 rearmes (conforme programado no parâmetro F12). O rearme para o processo de 

degelo ocorrerá após o tempo de retardo para rearme (parâmetro F13) e somente se o processo de degelo tiver sido finalizado.  

5.3 ENTRADAS DIGITAIS 

O equipamento possui 3 entradas digitais de monitoramento, elas monitoram as chaves de pressão alta, pressão baixa e a chave 

de fluxo de água. Quando qualquer chave for aberta o controlador imediatamente desliga todas as saídas. Se forem configurados 

rearmes automáticos o controlador fará uma nova tentativa após a contagem do tempo programado no parâmetro F13. Se o 

número de tentativas de rearme já tiverem sido efetuadas, no próximo evento de alerta o controlador irá exibir a mensagem ErP e 

permanecerá alarmado até que o mesmo seja desligado e ligado novamente.  

A validação do alerta de fluxo FLo só ocorre após a contagem do tempo configurado no parâmetro F11. Esse tempo permite que a 

bomba seja acionada inicialmente em condições de falta de fluxo.  

5.4 REGISTRO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS 

Para visualizar o registro de temperaturas, basta dar um breve toque na tecla de incremento, serão exibidas na sequência a 

temperatura mínima do sensor 1, temperatura máxima do sensor 1, temperatura mínima do sensor 2 e a temperatura máxima do 

sensor 2.  

Para resetar os registros, deve-se durante a exibição pressionar novamente a tecla de incremento, o controlador irá exibir rSt 

indicando que os registros foram resetados.   

O controlador em condições normais de funcionamento exibe a temperatura do sensor T1. Caso seja necessário visualizar a 

temperatura do sensor T2 basta dar um breve toque na tecla de decremento, as temperaturas do sensor T1 e T2 serão exibidas em 

sequência.  

5.5 VISUALIZAÇÃO DO DIA  HORA 

Para visualização do dia e hora configurados no equipamento, é necessário pressionar simultaneamente as teclas de incremento e 

decremento por aproximadamente 2 segundos, o controlador exibirá a mensagem Cod no display, basta então confirmar com o 

valor 0 na tecla SET, o controlador exibirá em ordem dia da semana, hora e minuto.  
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6. ESQUEMA DE LIGAÇÃO 

N° CABO COR CABO FUNÇÃO DO CABO 

1  Vermelho  Comum das saídas à relé  

2  Azul  Contato NA saída compressor 

3  Branco Contato NA saída bomba circulação de água  

4  Verde  Contato NA saída ventilador 

5  Preto  Alimentação 220 Vca  

6  Marrom  Alimentação 220 Vca  

7  Laranja  Chave de Fluxo  

8  Rosa  Chave Pressão Baixa  

9  Amarelo  Chave Pressão Alta  

10  Lilás  Comum das entradas  

COR CABO FUNÇÃO DO CABO 

Vermelho  5 Vcc  

Azul  RX  

Verde  TX  

Preto  GND  

7. CUIDADOS NA INSTALAÇÃO 

* As saídas a relé foram projetadas exclusivamente para acionamento de contatores, não devem acionar diretamente as cargas;  
* A ligação entre a IHM e a unidade e potência pode ser estendida até 30 metros, para isso, utilize um cabo manga 4 vias com 
malha e conecte a malha ao GND (fio preto);  
* A unidade de potência deve ser instalada em um local seco e livre de umidade.  

 8. DIAGRAMAS ELÉTRICOS 

 8.1 PDX Diagrama 

Quadro de Comando FT20 

a FT60 
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 PDX monofásicos/bifásicos 220 V 1~ (FT 20 - 25 - 40 - 50 - 60) 

 PDX trifásico 220V 3~  e trifásico 380V 3N~(FT 60 ) 
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 8.2 PDX Diagrama Quadro de Comando FT80 a FT180, exceto FT120 

PDX monofásicos/bifásicos 220 V 1~ (FT 80) 
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 PDX trifásico 220V 3~  e trifásico 380V 3N~(FT 80) 

 PDX trifásico 220V 3~  e trifásico 380V 3N~ (FT 100 - 120 - 160 - 180) 
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 8.3 PDX Diagrama Quadro de Comando FT120 mono a FT240 
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 PDX monofásico 220V 1~  (FT 120) 

 PDX trifásico 220V 3~  e trifásico 380V 3N~ (FT 240) 


