
Controladores de Temperatura 
Autoajustáveis 1⁄16 DIN

Para a maioria das aplicações,  
o usuário só precisa selecionar  
o tipo de entrada desejado ao  
utilizar os botões do painel frontal 
do controlador. Os parâmetros 
autoajustáveis podem ser alterados 
pelo operador a qualquer momento, 
permitindo ajustes refinados do 
controlador para um processo individual.

O microprocessador armazena todos 
os dados em memória não volátil, com 
capacidade de reter dados por 10 
anos sem alimentação. O CN9000A 
está equipado com um display grande 
de LED verde para 3 1/2 dígitos, 
indicadores auxiliares para cada saída 
e 3 LEDs para indicar o desvio do 
ponto de ajuste.

A seleção de todos os controles 
operacionais é realizada por meio  
dos botões localizados no painel 
frontal, que possui um display que 
orienta o usuário em cada etapa.  
Após os parâmetros serem ajustados, 
é possível bloqueá-los ao remover um 
jumper localizado atrás da moldura 
frontal. O usuário pode selecionar o 
modo de controle e os parâmetros, 
além de exibir a resolução (1 ou 0,1°)  
e as unidades (°F/°C). O operador 
também pode utilizar o recurso de 
intervalo, que limita o intervalo no qual 
o ponto de ajuste pode ser escolhido, 
ou bloquear alterações do ponto de 
ajuste por usuários. O novo controlador 
de ponto de ajuste único possui 
terminação traseira. O segundo ponto 
de ajuste opcional e a saída do modelo 
CN9000A podem ser configurados 
para controle proporcional, liga-
desliga e de limite de travamento, 
além de oferecer a possibilidade de 
configuração como um ponto de ajuste 
que deve ser acompanhado ou não. 
Tempo de ciclo, banda proporcional 
e banda morta liga-desliga são 
configuradas independentemente do 
ponto de ajuste primário.

Os controladores de temperatura 
digitais CN9000A apresentam alta 
exatidão e confiabilidade, além do 
sofisticado controle PID de aproximação 
para o controle ideal durante a partida 
e a operação em estado estacionário. 
Estas unidades são adequadas para 
uma ampla gama de aplicações e são 
fáceis de instalar e operar. O algoritmo 
original e sofisticado de autoajuste 
calculará os valores de PID ideais e 
ainda recomendará o melhor valor para 
o tempo de ciclo.

U Entrada selecionável pelo 
usuário a partir de 9 tipos 
de termopares ou entrada 
de termorresistência (RTD)

U Display nítido de alto brilho 
de LED verde para 31⁄2 dígitos 

U Resolução de 0,1° a 200°
U Ponto de ajuste constante 

Indicação de desvio 
U Controle de saída 

automática/manual
U Opções de seleção do 

usuário de PID, PI, PD, 
autoajustáveis ou controle 
liga/desliga 

U Segundo ponto de ajuste 
e modelos de saída 
independentes 

U Alarmes abrangentes 
compreendendo desvio, 
fundo de escala e ruptura 
de loop com opção de 
travamento 

U Indicação de falha para 
queima de sensor, curto em 
sensor, quebra de aquecedor 
e diagnóstico de processo 

U O armazenamento de 
dados mínimo/máximo e o 
diagnóstico autoajustável 
elimina a necessidade de 
registrador gráfico

U Alimentação 24 VCA opcional 
U Módulos de saída  

de campo substituíveis

Especificações
Exatidão: ± 0,25% do fundo de escala 
± 1°C (0,5°C no modo de resolução 
0,1°); 30 minutos para aquecimento; 
veja também a tolerância de linearidade 
no gráfico de alcance
Controle de Estabilidade: ± 0,15% do 
fundo de escala, típico 
Taxa de amostragem: 3 por segundo 
Calibração automática: A cada 5 s, 
com retorno ao zero para compensação 
de junção fria 
Coeficiente de temperatura:  
Menos de 150 ppm/°C máx. 
Resistência externa: 100 Ω máx. 
Compensação de junção fria:  
0,05 graus/grau ambiente típico 
Proteção contra queima: Exibição de 
falha, seleção para aumentar/diminuir 
a escala 
Display: de LED verde para 31⁄2 dígitos; 
10 mm (0,4") de altura; resolução de 1 
ou 0,1°; indicação de erro, 3 indicadores 
de desvio de ponto de ajuste
Ponto de ajuste 1: Selecionável entre PID, 
PD, PI, PID autoajustáveis ou liga/desliga 
Ponto de ajuste 2 (opcional): 
Alarmes de desvio alto ou baixo, 
“fora dos limites”, ou não utilizado; 
controle proporcional ou liga/desliga; 
configuração de desvio até ±127° do 
ponto de ajuste 1 ou fundo de escala 
(alimentação FV independente); alarme 
de processo alto ou baixo; a saída de 
controle para alarme de resfriamento 
pode ser travada para controle de limite
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DE 3 ANOS
GARANTIA

Somente para 
os modelos de 

115 V

US

Série CN9000A

CN9111A com termopar KMTSS-
125G-6 vendido separadamente, 
visite omega.com/jmtss para mais 
detalhes. Tamanho real exibido.



Vem completo com manual do operador.
Os modelos de 115 VCA são reconhecidos pelo UL. Certificação UL não disponível para 
os modelos de 230 VCA. Para alimentação 230 VCA, adicione o sufixo “-230 VCA” para o 
número do modelo, sem nenhum custo adicional. † Para alimentação 24 VCA, adicione o sufixo 
“-24 VCA” para o número do modelo, sem nenhum custo adicional. Fontes de alimentação 
alternativas não estão disponíveis para modelos com saída analógica (CNx4xA, CNx5xA)
Exemplos de pedidos: CN9121A, controlador autoajustável com entrada de termopar/
termoresistência (RTD) de 2 fios, saída de pulso (saída 1) e saída de relé (saída 2), com 
CN9000-14 (% DIN do adaptador de montagem). OCW-2 OMEGACARESM estende a garantia 
padrão de 3 anos para um total de 5 anos. CN9210A, controlador autoajustável com entrada 
de termorresistência (RTD) de 3 fios, saída de relé (saída 1). BD9011A, placa de saída de 
substituição, módulo de relé duplo.

 Nº do Modelo Descrição
 CN9000-14 Adaptador de montagem 1⁄4 DIN
 CN9000-18 Adaptador de montagem 1⁄8 DIN
 CN9000A-SOCKET Soquete de terminal
 BD9011A Relé duplo, módulo instalável no campo
 BD9021A Pulso/relé, módulo instalável no campo
 BD9031A RES de 1 A e relé, módulo instalável no campo
 BD9041A 4 a 20 mA e relé, módulo instalável no campo
 BD9051A 0 a 10 Vcc e relé, módulo instalável no campo
 BD9010A Placa de saída de relé
 BD9012A Relé/pulso, módulo instalável no campo
 BD9022A Pulso duplo, módulo instalável no campo
 DPP-4 Perfurador de painel 1⁄16 DIN

Módulos de Saída de Acessórios e Substituição

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Entrada Saída 1 Saída 2
 CN9110A  Relé –
 CN9111A  Relé Relé
 CN9112A  Relé Pulso
 CN9120A  Pulso –
 CN9121A  Pulso Relé
 CN9122A  Pulso Pulso
 CN9131A  RES de 1 A Relé
 CN9141A  4 a 20 mA Relé
 CN9151A  0 a 10 Vdc Relé
 CN9210A  Relé –
 CN9211A  Relé Relé
 CN9212A  Relé Pulso
 CN9220A  Pulso –
 CN9221A  Pulso Relé
 CN9222A  Pulso Pulso
 CN9231A  RES de 1 A Relé
 CN9241A  4 a 20 mA Relé
 CN9251A  0 a 10 Vdc Relé

RTD de 3 fios

Termopar, 
termorresistência 
(RTD) de 2 fios

 Tipo de Intervalo de linearidade* Tolerância de Intervalo 
 Entrada (as unidades são alternáveis entre °F/°C) linearidade preajustado*

  32 a 1470°F 0 a 800°C 1°C/2°F 400°C
  32 a 1999°F 0 a 1200°C 1°C/2°F 400°C
  -199 a 500°F -199 a 250°C 2°C/4°F 250°C
  32 a 1100°F 0 a 600°C 1°C/2°F 500°C
  32 a 572°F 0 a 300°C 5°C/9°F 1600°C 
  572 a 1999°F 300 a 1600°C 2°C/4°F
  32 a 572°F 0 a 300°C 5°C/9°F 1600°C 
  572 a 1999°F 300 a 1600°C 2°C/4°F
  1000 a 1999°F 500 a 1800°C 6°C/11°F 1600°C
  32 a 1999°F 0 a 1200°C 1°C/2°F 400°C
 L (J DIN) 32 a 1470°F 0 a 800°C 1°C/2°F 400°C
  -199 a 750°F -199 a 400°C 0.5°C/0.9°F 200°C
* Limite ajustável pelo usuário do ponto de ajuste.

Tipos e Intervalos de Entradas
Controlador auxiliar Série CN9500,  
1⁄32 DIN. Visite omega.com/cn9500
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Tempo de ciclo: 0,3, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 
14, 20, 30, 45 ou 60 segundos; ponto de 
ajuste 1 ou 2
Autoajuste: A unidade determina os 
valores da banda proporcional, da integral 
e da derivativa, e sugere o tempo de ciclo 
ideal (somente no ponto de ajuste 1)
Banda proporcional: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20 ou 100% do 
intervalo (ponto de ajuste 1 ou 2)
Derivativa (Taxa): Desliga, 1, 2,3, 5, 
10, 15, 20, 25, 35, 50, 75, 100 ou 200 
segundos; calculada NO valor
Integral (Reset Automático): Desliga, 
0,2, 0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 18, 25, 33, 
43 ou 600 min
Controle de aproximação: Desliga, 0,5, 
1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 ou 5 vezes o valor da 
banda proporcional 
Renicialização manual: Controle PD, 
proporcional e liga-desliga; configuração 
conforme desvio de graus do ponto de 
ajuste 1
Banda morta liga/desliga: 0,25, 0,5, 
0,75, 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 7, 10 ou 
50% do fundo de escala (ponto de ajuste 
1 ou 2)
Potência: 24 VCA, 115 VCA, 230 VCA, 
±15%, 50 a 60 Hz 
Consumo de energia: 6 VA
Relé de saída 1: Relé SPDT, 5 A a 250 VCA
Relé de saída 2: Relé SPDT, 3 A a 250 VCA
Saída de pulso cc: Pulso não isolado de 
5 Vcc para acionar relé de estado sólido 
cc externo 
Rejeição de ruído do modo comum:  
140 dB, 240 VCA, 50/60 Hz
Rejeição de ruído do modo normal:   
60 dB, 50 Hz
Intervalo do ambiente operacional:  
4 a 50°C (40 a 122°F)
Dimensões: Moldura com 48 A x 48 L 
x 13 P mm (1,89 x 1,89 x 0,5"); 115 mm 
(4,5") de profundidade atrás do painel; 
154 mm (6,1") com tensão TRIAC ou 
saída de corrente
Recorte para painel: 45 mm² (1,772"); 
1⁄16 DIN
Peso: 0,38 kg (0,84 lb)

O programa de garantia estendida 
OMEGACARESM está disponível para 
os modelos apresentados nesta página. 
Peça mais detalhes ao seu representante 
de vendas quando fizer um pedido.  
O OMEGACARESM cobre peças, mão  
de obra e empréstimos de equivalentes.

Programa De
Garantia Estendida

SM


