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KEY PAD

Key Pad é o módulo de exibição básico que fornece informações do sistema de gerenciamento de queimadores ETC6000 
séries através de uma variedade de menus. Esta tela possui um teclado de membrana para que o operador do equipamento 
possa selecionar itens para exibir e alterar o modo de operação do queimador.

As informações típicas da exibição serão:

Temperatura ou pressão medida da caldeira

Setpoint operacional

Controle de ignição

Status de inicialização

Dados de manutenção de engenheiros

Registre um histórico de falhas e um backup dos parâmetros e conjuntos de curvas do controlador.
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2.2 OLED Display & Keypad option
O monitor OLED suporta informações de texto sem formatação em vários formatos. Este visor 
é usado para configurar os parâmetros do controlador e operar a caldeira. O teclado é uma 
construção de membrana com teclas táteis (você pode sentir o 'clique') que fornece um 
feedback positivo da atuação. Esta unidade inclui uma bateria de lítio para as funções de 
relógio / calendário / registro de eventos.

Indicações LEDs

Functão  1-4 
Essas teclas ativam a função 
conforme exibida acima delas 
no visor OLED

Up/Down, Left/Right 
Essas teclas são usadas para 
navegar pelos menus e 
informações exibidas.

Key Function

EK Tecla para selecionar os modos Status e Key Data (EK) do engenheiro.

Fuel Alterar o combustível/perfil. Se trocar o combustível com o queimador em 
funcionamento desligara e reiniciará a seleção de combustível.

On/Off
Mode

Tecla para LIGAR ou DESLIGAR o queimador e ativar as alterações entre as 
operações Normal e Local.
Nota: O terminal PE9 deve estar LIGADO para que este interruptor inicie o 
queimado

Mute
Reset

Tecla para silenciar (abrir) os relés de alarme, em seguida, pressione e 
mantenha pressionada a tecla por 3 seg para redefinir as falhas eliminadas.
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2.2.1 System Overview
Visão geral do sistema é a informação padrão exibida durante a operação normal do queimador.

Modo de
operação

Modo de
modulação

Seleção 
combustivel

Unidades.

Status do
queimador

Informações 
sobre queima

Teclas de 
funções

F1-4 System Overview Screen

Key Function

F1 Seleciona os modos de modulação (AUTO, MAN e LFH).

F2 Seleciona os modos de modulação (AUTO, MAN e LFH)..

F3 Abre a tela Dados, que mostra mais dados operacionais dos controles.

F4 Entra modo de comissionamento.

2.2.2 Engineers Keys
Esta é a tela Chave do engenheiro, usada para visualizar o valor ou o status de vários 
parâmetros de controle. É acessado usando a tecla Engineers no teclado.

Falhas do
sistemas

Engenharia
Valores chaves

e
Descrições

Teclas de 
funções

F1-4

Engineers Keys Screen
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Key Function

F1 Saia da tela Chave dos engenheiros e retorne à visão geral do sistema.

F2 Defina a hora e a data de exibição, para registro de falhas.

F3 Exibe informações de conexão Ethernet.

F4 Exibe o registro de falhas do monitor.

2.2.3 Fuel (Profile) Selection
Esta é a tela de seleção de combustível (perfil), usada para alternar entre perfis de combustível. 
É acessado usando a tecla Combustível no teclado.

Seleção de
combustivel

Perfil atual

Retorno

Fuel (Profile) Selection Screen

Entra com o perfil 
do combustivel

Key Function

F1 Voltar à tela de visão geral do sistema.

F4 Seleciona o atual perfil de combustível 
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2.2.4 On/Off Mode Selection
Esta é a tela do modo liga / desliga, usada para alternar entre os modos de operação do 
queimador e também para desligá-lo. É acessado usando a tecla On / Off Mode no teclado.

seleção do 
modo 
desejado

Current
Modo atual

Retorno

On/Off Mode Screen

Entrada de 
seleção

Key Function

F1 Voltar à tela de visão geral do sistema.

F4 Seleciona o modo atual do gravador realçado..

2.2.5 Commissioning/Profile Adjust
This is the commissioning and profile adjust screens, they’re used to adjust the option parameters
and the profile setpoints. These are accessed using the commissioning soft key (F4) from the
system overview.

Currently
selected
profile

setpoint

Current
burner
status,

including
flame

intensity

Current
values for

the
setpoint

Soft Keys
F1,2 and 4

Profile Adjust Screen
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Key Function

F1 Access option parameters.

F2 Adjust values for the currently selected setpoint.

F4 Exit Commission/Profile Adjust mode.

Corrente
opção grupo

Corrente opção
parâmetros
Mostra o valor

Funções
F1, 2, 3
e 4

Commission Screen

Key Function

F1 Voltar ao ajuste de perfil.

F2 Exibir todos os parâmetros de opção

F3 Selecione o grupo de parâmetros da opção.

F4 Ajustar o parâmetro de opção exibido no momento

2.2.6 Data Screen
Esta é a tela Dados, é usada para visualizar dados operacionais, perfis e backup.

Status do
queimador

Posição 
do servo motor

Funções
F1, 2, 3
e 4

Data Screen
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Key Function

F1 Retorne à visão geral do sistema.

F2 Ver pontos de ajuste do perfil.

F3 Exibir dados de horas de execução.

F4 Exibir status do backup.

2.2.7 Setup Screen
Esta é a tela de configuração, é usada para ajustar várias opções e visualizar dados de 
comunicação. É acessado usando a tecla programável de comissionamento (F4) na visão geral 
do sistema e pressionando a tecla programável 2 quando solicitado a inserir a senha de 
comissionamento.

Entrada 
de
configurações

Função F1
 e retorno

Setup Screen

Entrada

Key Function

F1 Retorne à visão geral do sistema.

F4 Entre na seleção de menu destacada




