
 

 

 

 

 

 

 

 

Guia de Início Rápido 
Sistema Dosador de Nitrogênio 

Painel Controlador Pack Premier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projetado e Construído por:     
 

Chart Inc. 

46441 Landing Parkway 

Fremont, CA 94538 USA 

(800) 371-3303 

 
Part Number 15963 Rev. A 

© 2017 Chart Inc. 



 



Guia de Início Rápido – Painel Controlador Pack Premier iii 

 

Conteúdos  
Relatório de Revisão  

Prefácio .......................................................................................................................................................... iv 

Geral                                                                                                                                                         iv  

Destaques do Produto                                                                                                                                  iv 

Guia de Início Rápido                                                                                                                                  iv 

Siglas / Abreviações                                                                                                                                 iv 

Procedimento de Início Rápido .................................................................................................................... 1 

Visão Geral das Telas                                                                                                                               1 

Página Principal                                                                                                                                        2 

Sistema Habilitado                                                                                                                                    3 

Configurações do Sistema                                                                                                                         3 

Configuração da Interface do Usuário                                                                                                      4 

Configuração dos Alarmes                                                                                                                       4 

Transdutores                                                                                                                                             5 

Velocidade da Linha                                                                                                                                 5 

Configuração de Receita                                                                                                                            7 

Configuração de Receita com Precisão de Dosagem 
Superior ExacTrack™   

                                             7 

Configuração de Receita de Atraso Fixo                                                                                            8 

Nível de Líquido e Purga e Serviço (Purga)                                                                              9 

Carregar Receita                                                                                                                       9 

Processo de Dosagem                                                                                                                      10 

Monitoramento em Tempo Real                                                                                                       10 

Serviço (Purga)                                                                                                                  11 

Diagnósticos do Sistema                                                                                                                                  11 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Revisão 
 

Nível de Revisão Data Descrição 

A 10/02/2017 Original 

   

   

   

   

 
 
 



Guia de Início Rápido – Painel Controlador Pack Premier iv 

Prefácio  
 

Geral 

O painel controlador do Pack Premier fornece a operação de 

Precisão de Dosagem Superior ExacTrack™, Dosagem 

Contínua, Controle de Nível de Líquido e Operações de 

Purga. As operações são configuradas em receitas onde o 

usuário vai configurar o modo de dosagem, duração da 

dosagem, nível de líquido e pontos de purga.  

 

 

Destaques do Produto 

• A dosagem ExacTrack monitora a velocidade da linha e 

o tempo do recipiente para fornecer uma dose discreta e 

precisa a qualquer velocidade da linha (e quando 

aumenta ou diminui) até 25000 CPM com um atuador 

EDS.  

• Dose Dinâmica é o processo de dosagem em recipientes 

sequenciais permitindo o atraso de separação e os pontos 

de duração para cada dosagem feita. 

• A Dosagem Continua é ativada quando a velocidade da 

linha excede o limite designado pelo sistema ou pelo 

ponto de ajuste da receita. Quando ativo o sistema 

fornece um fluxo de líquido constante pelo bocal de 

dosagem quando recipientes estiverem presentes.  

• O Controle de Nível de Líquido permite ao usuário 

controlar quanto líquido é armazenado na unidade de 

Sistema de Dosagem CryoDoser FleX™
 LN

2 
fornecendo 

uma pressão alta ou baixa. O Controle de Nível de 

Líquido consiste em um ponto alto e um ponto baixo 

configurados pelo usuário.  

• A Purga Automática é iniciada a partir de um tempo 

e data configurados em uma receita ou por ativação 

manual. Quando a purga é ativada, gás sairá pela 

cabeça de dosagem removendo qualquer nitrogênio 

líquido, água ou formação de gelo no sistema.  

• As receitas são a base do controle do sistema, cada 

processo é armazenado em uma receita. Uma receita é 

criada no Gerenciamento de Receita, um número 

ilimitado de receitas pode ser armazenado no sistema. As 

receitas gerenciam o tipo de dose, duração da dose, ponto 

de continuidade, nível de líquido e data, tempo e duração 

da purga.  

 

Guia de Início Rápido 

Este manual contém informações a respeito da configuração e 

uso do Painel Controlador do Pack Premier. Se a qualquer 

momento você tiver questões sobre a configuração ou 

operação, por favor entre contato com o serviço ao cliente 

pelo 1-800-371-3303. 

 

 
Termos 

Através deste manual, as precauções de segurança serão 

designadas da seguinte forma: 

 

Aviso! Descrição de uma condição que 

pode resultar em ferimentos a 

pessoas ou morte. 

 

Nota:  Uma declaração que contem 

informações importantes o suficiente 

para enfatizar ou repetir. 

 

 

Siglas / Abreviações 

As siglas / abreviações a seguir são usadas neste manual: 

CPM Recipientes Por Minuto 

EDS Sistema de Dosagem Eletrônico 

PPC Pulsos por Recipiente 

TPC Tempo de Pulsos/Recipiente 
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Procedimento de Início Rápido  

Visão Geral das Telas 
 

  

Item Descrição 

A Tela Principal 

B Seleção da Receita 

C Carregar Receita 

D Menu 

E Modo de Serviço (Purga) 

F Seleção de Configuração/Diagnóstico 

G Configurar Página 1 (Parâmetros do 
Sistema) 

H Configurar Página 2 (Interface) 

I Configurar Página 3 (Sensores) 

J Configurar Página 4 (Alarmes) 

 

Item Descrição 

K Configurar Página 5 (Alarmes) 

L Configurar Página 6 (Alarmes) 

M Configurar Página 7 (Transdutores de 
Pressão) 

N Configurar Página 8 (Velocidade da Linha 
PPC) 

O Diagnósticos do Dispositivo 

P Gerenciamento de Receita Página 1 

Q Gerenciamento de Receita Página 2 

R Gerenciamento de Receita Página 3 

S Gerenciamento de Receita Página 4 
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Página Principal 

A Página Principal fornece acesso para ver outras telas, 

carregar receitas monitorar operações de performance  
 

 

 

 

Item Descrição 

A Exibição da Receita/Selecionar/Carregar 

B Status da Linha/Painel Controlador 

C Status de Operação 

D Velocidade da Linha 

E Atraso da Dose 

 

Item Descrição 

F Duração da Dose 

G Fornecimento de Nitrogênio Gasoso 

H Nível de Nitrogênio Líquido 

I Botões de Seleção da Tela 
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Habilitar Sistema 

Nota: Não ligue o fornecimento de nitrogênio 

líquido ou gasoso até que a configuração 

esteja completa. 

 
Quando a energia do sistema é ligada, o sistema estará no 

modo desativado. Quando no modo desativado as funções de 

dosagem e controle de nível de líquido não vão operar. 

Operadores devem sempre desativar o sistema durante 

operações de manutenção.  

 

 
 

Habilite o controle do sistema pressionando o botão (A) 

“Sistema Habilitado”.  

 

 

 
Para desabilitar o controle do sistema vá em Configuração 

do Menu e selecione o botão (A) “Desabilitar Sistema” O 

botão de Desabilitar Sistema de Dosagem vai aparecer.  

Configuração do Sistema 

Nota: Desligue o fornecimento de gás e de 

líquido e esvazie a câmara de nitrogênio 

líquido antes de realizar um procedimento 

de configuração. 

 

 
 

Do Menu, selecione o botão A “Configuração/Diagnóstico”. 

 

 

Para criar uma nova configuração selecione o botão A “Começar”. 

Para recarregar uma configuração salva selecione o botão B 

“Recarregar Configuração do Usuário”. 

Para carregar uma configuração padrão selecione o botão C 

“Recarregar Configuração Padrão”.
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Configuração da Interface do Usuário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Configure as opções de “Exibição” para a linguagem e 

unidades que serão exibidas em todas as telas. Pressione o 

botão A “Próximo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configure as opções da “Interface do Usuário” para o 

Sistema e para a Dosagem  

• Local Apenas – A operação é controlada apenas 

pelo painel controlador do dosador, nenhuma 

operação remota. 

• Input do Usuário – A operação é controlada pelo 

painel controlador do dosador ou de qualquer 

contato remoto. 

• Internet – Operação customizada, por favor consulte 

 o fabricante.  

 

Pressione o botão A “Próximo”  

Configure o tipo de “Interface do Sensor” consulte o 

Diagrama 1 abaixo. 

Configure as “Opções do Dosador” 

• Atuador da Dose: EASE – Atuador de propósito geral, 

EDS – Atuador de alta velocidade 

• Atuador de Nível: EASE – Atuador Elétrico 

Bimba  –  Atuador Pneumático 

• Tipo de Purga – Purga padrão instalada em todos os 

sistemas, ThermoPurge opcional 

Pressione o botão A “Próximo”  

 

 
Configurar Alarmes 

Os alarmes possuem 3 configurações que são feitas 

pelas caixas suspensas.  

• Nenhuma Falha (Verde) – A dosagem não é 

interrompida e pode ser iniciada sem limpar o alarme.  

• Aviso (Amarelo) – A dosagem não é interrompida 

porem não pode iniciar sem limpar o alarme.  

• Falha (Vermelho) – A dosagem é suspensa e não 

pode ser iniciada sem limpar o alarme.  
 

 

Configure as Linhas dos Sensores e Controle dos 

Sensores e pressione o botão A “Próximo”  
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Configure o Atuador de Dose e Controle de Nível e 

pressione o botão A “Próximo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Configure o Fornecimento de Gás e purga e então pressione 

o botão A “Próximo”. 

 

 
Transdutores 

 
Nota: Desligue o fornecimento de gás de 

nitrogênio, fornecimento de nitrogênio 

líquido e esvazie a câmera de nitrogênio 

líquido antes de fazer um procedimento de 

configuração. 

O sistema usa três transdutores de pressão: 

• Fornecimento de Gás – Nitrogênio gasoso usado 

para operar válvulas de entrada de nitrogênio líquido 

e sistemas de purga. 

• Nível HP – Faz a leitura do nível de nitrogênio 

líquido na câmara. 

• Nível LP – Fornece uma pressão offset do headspace da 

câmara para o nível de HP. 

O procedimento de configuração do transdutor é de 

calibrar em um ponto zero a pressão do transdutor. 

Sendo assim, todo a pressão de nitrogênio gasoso precisa 

ser removida da câmera. 

 

 
Calibração Zero 

• Para zerar todos os sensores – Na janela “Todos os 

Sensores” selecione o botão A “Configurar Zero”  

• Para zerar sensores individuais – Na janela do sensor 

desejado selecione o botão B “Reset Zero”. 

 

 
Reset Calibração Zero 

• Para dar reset em todos os sensores – Na janela de “Todos 

os Sensores”selecione o botão C “Reset Zero”.  

• Para dar reset em sensores individuais – Na janela do sensor 

desejado selecione o botão D “Reset Zero”.  

Selecione o botão E “Próximo”. 

 
Velocidade da Linha 

O sistema ExacTrack necessita de uma calibração de 

velocidade de linha (PPC) e resolução de posição (TPC). 

Estes valores serão configurados conforme o ExacTrack 

responde com as mudanças de velocidade da linha e 

conforme a precisão que a dose acerta a área alvo. 

 

PPC – Resolução da Velocidade de Linha 
 

CPM 600 600 600 1200 1200 1200 

PPC 1 10 >100 1 10 >100 

Recipiente/ 

segundo 
10 10 10 20 20 20 

Tempo de 

Resposta 

Atualizado 

 
1 sec 

100 

ms 

10 

ms 

 
1 sec 

100 

ms 

10 

ms 

Resposta/ 

Recipiente 
1/10 1/1 10/1 1/20 1/2 5/1 
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PPC – Configuração da Resolução da Velocidade da 

Linha (Sensor de Velocidade da Linha ou Input do 

Usuário habilitado). 

1 Ligue a linha de dosagem na velocidade baixa. 

2 Selecione o botão A “Configurar PPC do Encoder” 

3 Compare a Ref da Velocidade de Posição COM à 

velocidade de linha atual, se for necessário ajustar, 

selecione o botão de entrada B “Setpoint PPC” para 

alinhar a exibição da velocidade da linha. 

PPC – Configurar Resolução de Velocidade da Linha 

(Sensor de Velocidade da Linha não usado) 

• O sistema vai usar o Sensor de Tempo para referência 

da velocidade da linha e automaticamente configurar o 

PPC = 1, veja a Resolução da Velocidade da Linha 

PPC na página anterior para os resultados 

Resposta/Recipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecione o botão C “Salvar/Carregar”

 

 

CPM 1800 1800 1800 2500 

PPC 1 10 >100 >100 

Recipientes

/ sec 
30 30 30 41 

Tempo de 

Resposta 

Atualizado 

 
1 sec 

 
100 ms 

 
10 ms 

 
10 ms 

Resposta/ 

Recipiente 
1/33 1/3 3/1 2/1 
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Configuração de Receita 

O Painel Controlador do Sistema Dosador CryoDoser FleX™ 

LN Pack Premier é baseado em receitas que possuem um 

nome único dado pelo usuário. O usuário vai criar receitas 

para o serviço/dosagem Preciso de Dosagem Superior 

ExacTrack™, serviço/dosagem em Atraso Fixo e Serviço. Cada 

receita configura parâmetros específicos do produto para 

melhorar a performance do produto a cada produto. Após 

criar as receitas o usuário poderá carregar a receita desejada 

para a operação de dosagem ou serviço.  

 

 

Do menu selecione o botão A ou B “Gerenciador de 

Receita” 
 

 

Introduza um novo “Nome da Receita” (C) ou selecione 

uma receita existente do botão de caixa de diálogo (D), 

selecione uma receita na caixa de diálogo e selecione abrir.  

Selecione o “Tipo de Receita” (E): 

• ExacTrack – Sistema de Dosagem compensador de 

velocidade 

• Atraso Fixo – Pontos de Ajuste do Atraso de Tempo e 

Duração da Dose são os mesmos em qualquer 

velocidade. 

• Serviço – Purga do Sistema 

Selecione o “Tipo de Recipiente” (F)  

Configure o “Tamanho da Abertura” do recipiente (G). Isto 

vai fornecer uma referência de tempo da janela de dosagem 

para o monitoramento em tempo real. 

Selecione o botão H “Editar Receita” 

Configuração de Receita com 

Precisão de Dosagem Superior 

ExacTrack™ 

A dosagem ExacTrack monitora a velocidade da linha dos 

recipientes e ajusta o atraso de tempo e duração da dose 

conforme a velocidade da linha aumenta ou diminui. A 

dosagem ExacTrack permite ao usuário precisamente 

ajustar o sistema de dosagem fornecendo um resultado de 

dose mais consistente em cada recipiente. Um sistema 

típico ExacTrack consiste em três sensores, sensor de 

detecção, sensor de tempo e sensor de velocidade (contate 

o time de vendas da Chart para requerimentos de sensores 

específicos).  
 

 
 

Selecione o botão A “Posição do Tempo”  

Configure os pontos de ajuste da velocidade da linha “CPM 

Min” e “CPM Max” (B) (padrão min = 0, máx = 2500)  

Configure os pontos de ajuste de tempo CPM e TPC (C) 

1. Configuração da Coluna 1 (CPM 0) 

a Configure a dose para contínua 

b Percorra com os recipientes onde um fluxo de dose 

acerta um ponto de referência do recipiente 

c Usando o valor TPC como referência, introduza o 

valor no caixa TPC abaixo do CPM 0 

2. Configuração da Coluna 2 

a Configure a dose para discreta 

b Rode a linha até um ponto de referência de 

velocidade baixa (ex 600 CPM) 

c Introduza está velocidade na caixa de CPM 

d Ajuste o valor TPC até que a dose discreta acerte o 

mesmo ponto de referência que no passo 1 

3. Column 3 setup 

a Increase speed incrementally and repeat step 2 

4. Repita o passo 3 se necessário para ajustar o sistema (Sempre 

finalize com uma velocidade da linha maior que o máximo) .
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Ajuste o “Trigger Offset” (B) O trigger offset é usado para 

avançar ou retardar o perfil de tempo. Ajuste para ajustar o 

alvo da dose.  
 

 

Selecione o botão A “Duração da Dose”  

Configure os valores de “Set/Reset Contínuo” (padrão 

Set = 2500, Reset = 2490)  

• Set Contínuo – Quando a velocidade da linha for 

mais rápida que este valor, o sistema entrará em 

dose contínua 

• Reset Contínuo – Se o sistema está em dose contínua o 

sistema vai retornar à dose discreta quando a velocidade 

da linha cair abaixo deste valor 

Configure os valores “Duração Min/Max” (B), estes são os 

valores máximos e mínimos que o operador pode introduzir 

durante a operação de dose. 

Configure os dados de duração de CPM e Duração (ms) (C)  

• Os campos CPM configuram o período da velocidade da 

linha quando o ponto de ajuste da duração da dose estiver 

ativo 

• Os campos de Duração configuram o tempo de 

duração da dose discreta de nitrogênio líquido onde o 

ponto de dado estiver ativo entre os valores de CPM  

 

 

Exemplo: a duração de 19ms será ativada com a velocidade 

da linha entre CPM 0 a CPM 200 e a duração de 18ms será 

ativada com a velocidade da linha entre CPM 200 e 400  

Selecione o botão D “Próximo” para ir para a próxima 

página  

Configurar Receita de Atraso Fixo 

O Atraso Fixo é um sistema baseado em tempo fixo onde os 

dados de Atraso e Duração são configurados para cada alvo. 

O usuário pode ter um único alvo (1) ou até dez alvos 

sequenciais (2), cada alvo possui seus próprios dados de 

atraso e duração.  
 

 
 
 

Selecione o botão A “Passo” e introduza o número de alvos 

para serem dosados sequencialmente.  

Selecione o botão B “Atraso (ms)” que corresponde com 

número alvo. Introduza o trigger para o atraso da cabeça, 

Selecione o botão B “Duração (ms)” que corresponda com 

o número alvo. Introduza o valor da duração da dose.  

Selecione o botão C “Próximo” para continuar a Configuração.  
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Nível de Líquido e Serviço (Purga) 

O Sistema de Dosagem CryoDoser FleX™ LN permite ao 

usuário configurar o nível de nitrogênio líquido para 

especificar a profundidade no tanque de retenção. Reduzir a 

profundidade do nível de nitrogênio vai reduzir a pressão do 

líquido no bocal de dosagem fornecendo uma dose mais 

suave. Encher o nível de líquido na profundidade máxima vai 

aumentar a pressão do líquido no bocal de dosagem 

fornecendo um maior volume com uma menor duração. 

O sistema do painel controlador CryoDoser FleX Pack 

Premier pode ser configurado com um serviço de purga 

semiautomático ou um serviço de purga agendado. A purga 

semiautomática permite ao usuário configurar o tempo de 

duração da purga e pode ser ligada e desligada pelo operador. 

A purgam programada pode ser configurada para purgar em 

determinada data, horário e duração. É recomendado que o 

sistema seja purgado depois de cada processo de dosagem 

quando a unidade é drenada e colocada em stand-by ou 

quando for desligada.  
 

 
 

Configuração do Nível de Líquido 

Selecione a caixa suspense “Unidades de Nível” (A), 

selecione a unidade de referência desejada (psi, mbar, bar 

ou Pascal). 

Selecione o valor “Ponto de Ajuste Alto” (B), introduza o 

valor alto do nível de líquido.  

Selecione o valor “Ponto de Ajuste Baixo” (B), introduza 

o valor baixo do nível de líquido.  

Selecione o valor “Alarme Alto” (B), introduza o valor 

do alarme alto do nível de líquido. 

Selecione o valor “Alarme Baixo” (B), introduza o valor 

do alarme baixo do nível de líquido. 

Habilite o “Dreno Automático” (C) se você quiser que o 

sistema drene o tanque de retenção se o novo valor do 

ponto de ajuste for menor que o nível atual.  

Cuidado!   O Dreno Automático libera líquido 

pela cabeça de dosagem. Não use 

o Dreno Automático se isto pode 

causar algum dano. 

 
Selecione o botão “Salvar” (D)  

Carregar Receita 

Quando a energia do sistema for ligada, o controle do sistema 

vai estar desabilitada. Quando desabilitada as funções de 

dosagem e controle do nível de líquido não vão operar. Os 

operadores devem sempre desabilitar o sistema durante 

operações de manutenção. 
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Processo de Dose 

Quando a energia do sistema for ligada, o sistema de controle 

vai estar desabilitado. Quando no modo desabilitado as 

funções de dosagem e controle de nível de líquido não vão 

funcionar. Os operadores devem sempre desabilitar o sistema 

durante as operações de manutenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monitoramento em Tempo Real 

Quando a energia do sistema for ligada, o sistema de controle 

vai estar desabilitado. Quando no modo desabilitado as 

funções de dosagem e controle de nível de líquido não vão 

funcionar. Os operadores devem sempre desabilitar o sistema 

durante as operações de manutenção.  
 

Do menu selecione “Gerenciamento de Receita” (A) ou (B)  
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Serviço (Purga) 

Quando a energia do sistema for ligada, o sistema de 

controle vai estar desabilitado. Quando no modo desabilitado 

as funções de dosagem e controle de nível de líquido não vão 

funcionar. Os operadores devem sempre desabilitar o sistema 

durante as operações de manutenção. 
 

 

Do menu selecione “Gerenciamento de Receita” (A) ou (B)  

Diagnósticos do Sistema 

Quando a energia do sistema for ligada, o sistema de controle 

vai estar desabilitado. Quando no modo desabilitado as 

funções de dosagem e controle de nível de líquido não vão 

funcionar. Os operadores devem sempre desabilitar o sistema 

durante as operações de manutenção. 

 

 
Do menu selecione “Configuração/Diagnósticos” (A)  

 

 

 

 
 



 


