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6.Aferição:

Para aferir as leituras de
temperatura ou umidade do
Tda 204R é necessário um
termômetro ou um higrômetro
devidamente aferido.

Posicione a lei tura do
display na variável a ser
corrigida, E1 ou E2.

Pressione a tecla por
a p r o x i m a d a m e n t e 1 5
segundos, até que o display
comece a piscar.

Pelas teclas ajuste o
valor até coincidir com a leitura
do termômetro ou higrômetro.

Tecle novamente até o
display parar de piscar. Caso
es ta ope ração não se ja
efetuada o valor de ajuste não
será salvos na memória do
Tda 204R.

Fonte de
Alimentação

24Vca/24-48Vcc

51 33430473

www.agst.com.br

Av. Brino, 240 - Sta. Maria Goretti

Porto Alegre /RS CEP: 91030-280.

S1 S2 S3 S4

E1

E2

WWW.AGST.COM.BR

Tda204R

OK

OK

OK

3



5. Programação

O display apresenta o valor da variável
analógica 1 sinalizada no led E1.

Use as teclas para navegar e a
tecla para alterar as configurações.

Pressionando novamente a tecla aparecerá a segunda
medida analógica sinalizada no led , veja na pág.03 comoE2
aferir a leitura destas entradas.

Dando sequencia a navegação tecle aparecerá Sp1

(set point 1) após 2 segundos o valor setado será
apresentado, neste instante se pressionar a tecla o Tda
204R od çã e á oentrar no m o de programa o , o visor piscará
valor setado permitindo sua alteração, u as teclassando

desejado e para confirmar oajuste o valor e tecl
novo valor.

Tecle aparecrá (histerese 1) , valendo o mesmohy1

procedimento para programação do valor do acimaSp1

mencionado. Navegue no menu conforme o diagrama ao

lado. SP OFFpode ser programados com tornando
inoperante a respectiva saída.

Após os menus eSP hy opaparecerá o menu onde
programa-se a forma de operação das saídas, invertendo a
lógica dos relés. O valor mostrado representa em binário a
lógica de acionamento das saídas digitais.
Onde , por exemplo:S1=1, S2=2, S3=4, S4=8

00 todos relés com lógica saída OFF relé desoperado;
03 S1e S2 com lógica saída OFF relé Operado;
12 S3e S4 com lógica saída OFF relé Operado;
15 todos com lógica saída OFF relé Operado.
Menu Te1 timeguard das saídas 1 e 2 (Retardo para o
religamento das saídas digitais), este tempo é configurado
em segundos, se o valor setado for 0 (zero) esta função
será inibida.
Menu tempo de revezamento dos setpoints das saídasTe2

1 e 2 (revezamento lead lag), este tempo é configurado em
horas, se o valor setado for 0 (zero) esta função será
inibida.

Sp1

1. Termostato Digital 204R

É um controlador com duas entradas analógicas, que monitoram
temperatura e/ou umidade, apresentando no display o valor lido e acionando
as saídas digitais a relés por contato seco.

2. Características Técnicas:

Alimentação 24Vca/24-48 Vcc
Consumo 5 W
Sensor de temperatura NTC 10K
Faixa de Temperatura -20 a 50° C
Histerese de temperatura 0,5 a 10,5° C
Precisão da Temperatura +/- 0,1° C
Sensor de Umidade HIH3610-004
Faixa de Umidade 5 a 99% UR
Histerese de Umidade 0,5 a 10,5% UR
Precisão da Umidade +/- 1,0% UR
Dimensões (AxLxP) 72x90x64 mm

3. Conexões:

4. Funcionamento:
A entrada analógica 1 terá a função fixa de leitura de temperatura, NTC 10K a

25ºC.
Entrada analógica 2 não possui função.
Saída digital 1 função lead lag, revezando entre o setpoint 1 e setpoint 2.
Saída digital 2 função lead lag, revezando entre o setpoint 1 e setpoint 2.
Saída digital 3 função de alarme alta temperatura setpoint 3.
Saída digital 4 função de falha no Tda 204R.

Todas as saídas quando acionadas piscam o seu led de identificação, a
maquina lider será identificada com o led fixo acesso.

O comando de troca entre a maquina lider e a escrava (lead lag) será feito
posicionando o menu na leitura da entrada 1 (E1) e pressionando por 10
segundos a tecla OK, ao piscar o valor da porta pressionar novamente a tecla OK
por mais 10 segundos, Comando efetuado!
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Alimentação 20-55Vcc/24Vca
Alimentação 20-55Vcc/24Vca

sem conexão
VCC - TTU
sinal de entrada 1-E1
sinal de entrada 2-E2
GND - TTU

Pino 8
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Pino 14

comum S1 e S2
S1 contato NA*
S2 contato NA*
sem conexão
comum S3 e S4
S3 contato NA*
S4 contato NA*
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