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prévio, de alterar as informações deste documento. 
 

 



 

 

3 

 
Termo de Garantia 

 
A Atos Automação Industrial LTDA. assegura ao comprador deste produto, 
garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação, que nele apresentar no pra-
zo de 360 dias contados a partir da emissão da nota fiscal de venda. 
 
A Atos Automação Industrial LTDA. restringe sua responsabilidade à substi-
tuição de peças defeituosas, desde que o critério de seu Departamento de Assistência 
Técnica, se constate falha em condições normais de uso. A garantia não inclui a troca gra-
tuita de peças ou acessórios que se desgastem naturalmente com o uso, cabos, chaves, 
conectores externos e relés. A garantia também não inclui fusíveis, baterias e memórias 
regraváveis tipo EPROM. 
 
A Atos Automação Industrial LTDA. declara a garantia nula e sem efeito se 
este produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em 
desacordo com o manual de instruções, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria, 
sujeita a flutuações excessivas, ou com interferência eletromagnética acima das especifi-
cações deste produto. A garantia será nula se o equipamento apresentar sinais de ter sido 
consertado por pessoa não habilitada e se houver remoção e/ou alteração do número de 
série ou etiqueta de identificação. 
 
A Atos Automação Industrial LTDA. somente obriga-se a prestar os serviços 
referidos neste termo de garantia em sua sede em São Paulo - SP, portanto, compradores 
estabelecidos em outras localidades serão os únicos responsáveis pelas despesas e riscos 
de transportes (ida e volta). 
 
• Serviço de Suporte Atos 
 
A Atos conta com uma equipe de engenheiros e representantes treinados na própria 
fábrica e oferece a seus clientes um sistema de trabalho em parceria para especificar, 
configurar e desenvolver software usuário e soluções em automação e presta serviços de 
aplicações e startup. 
 
A Atos mantém ainda o serviço de assistência técnica em toda a sua linha de produtos, 
que é prestado em suas instalações. 
 
Com o objetivo de criar um canal de comunicação entre a Atos e seus usuários, criamos 
um serviço denominado Central de Atendimento Técnico. Este serviço centraliza as 
eventuais dúvidas e sugestões, visando a excelência dos produtos e serviços comercializa-
dos pela Atos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para contato com a Atos utilize o endereço e telefones mostrados na primeira 
página deste Manual. 

Sistema de 
Certificado ISO 
9001 desde 1996, 
com foco na 
Satisfação do 
Cliente 

Central de Atendimento Técnico 
De Segunda a Sexta-feira 
Das 7:30 às 12:00 h e das 13:00 às 17:30 h 
Telefone: 55 11 5547 7411 
E-mail: suportec@atos.com.br 
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IMPORTANTE 
 

C O N V E N Ç Õ E S  U T I L I Z A D A S  
 
• Títulos de capítulos estão destacados no índice e aparecem no cabeçalho das páginas; 
 
• Um capítulo pode ter várias seções. Os títulos dessas seções estão marcados pelo sinal  como 
mostrado no exemplo abaixo 

 Título de uma Seção 
• Uma seção pode ter várias subseções. Os títulos dessas subseções estão marcados pelo sinal • 
como mostrado no exemplo abaixo: 

•  Título de uma subseção 
 
• Uma subseção pode ter vários itens. Esses itens iniciam por um marcador “•” ou um número seqüên-
cial. 
 
• Palavras em outras línguas são apresentadas entre aspas (“ ”), porém algumas palavras são empre-
gadas livremente por causa de sua generalidade e freqüência de uso. Como por exemplo, às pala-
vras software e hardware. 
 
• Números seguidos da letra h subscrita (ex:1024h) indicam numeração hexadecimal. Qualquer outra 
numeração presente deve ser interpretada em decimal. 
 
• O destaque de algumas informações é dada através de ícones localizados sempre à esquerda da 
página. Cada um destes ícones caracteriza um tipo de informação diferente, sendo alguns considera-
dos somente com caráter informativo e outros de extrema importância e cuidado. Eles estão identifica-
dos mais abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO 

 

NOTA 

NOTA: De caráter informativo, mostra dicas de utilização e/ou configuração possí-
veis, ou ressalta alguma informação relevante no equipamento. 

OBSERVAÇÃO: De caráter informativo, mostra alguns pontos importantes no
comportamento / utilização ou configuração do equipamento. Ressalta tópicos 
necessários para a correta abrangência do conteúdo deste manual. 

IMPORTANTE: De caráter informativo, mostrando pontos e trechos importantes 
do manual. Sempre observe e analise bem o conteúdo das informações que são
identificadas por este ícone. 

ATENÇÃO: Este ícone identifica tópicos que devem ser lidos com extrema aten-
ção, pois afetam no correto funcionamento do equipamento em questão, podendo
até causar danos à máquina / processo, ou mesmo ao operador, se não forem
observados e obedecidos.
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 Sobre o USCAMAQ-21 
 
O USCAMAQ-21 foi desenvolvido para controlar e proteger Grupos Moto Geradores (GMG) em aplica-
ções de unidades singelas de pequeno e médio porte. O módulo monitora a tensão da rede principal e 
atua de modo a efetuar todo procedimento de partida do motor e alimentar a carga em caso de falta de 
energia. Um poderoso micro controlador interno ao módulo permite a incorporação de uma gama com-
pleta de características, como indicação de grandezas analógicas, registro de eventos, ajustes e cali-
brações. 
 
Através de um display de cristal líquido 2X20 com back-light, são indicados o status operacional e os 
alarmes de operação, protegendo desta forma tanto motor como o gerador e as leituras (tensão, rota-
ção, freqüência e etc) utilizando-se as teclas de navegação para monitorar todos estes parâmetros. 
 
Neste manual serão descritos os procedimentos para efetuar ajustes em sensores, alterar as grande-
zas analógicas dos instrumentos, etc. 
 
O USCAMAQ-21 é um módulo de automatismo comercial compatível com equipamentos que 
possuam o pólo NEGATIVO da bateria aterrado. 
 
Este módulo possui na parte frontal, um painel composto de um display de cristal líquido com 20 colu-
nas por 2 linhas e um teclado alfanumérico contendo 16 teclas. 
 
Este painel serve de interface entre o operador local e o USCAMAQ-21. No display são mostrados 
informações em uma interface amigável que permitem uma fácil interação com o operador. 
As informações mostradas auxiliam a verificar o correto funcionamento do sistema. 
O teclado permite que o operador forneça informações e comandos ao USCAMAQ-21. 
Serão descritos separadamente o teclado e as informações mostradas no display. 
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 Características gerais da série USCAMAQ-21 
 

DESCRIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
Tensão de alimentação CC  9 a 36Vcc 
Tensão máx. nos bornes de leitura de tensão (Rede e GMG)  400Vca (1) 
Corrente nominal nos bornes de leitura de corrente (Rede e GMG)  5A 
Corrente máx. nos bornes de leitura de corrente (Rede e GMG)  8A 

 
 

ESCALAS DE OPERAÇÃO 
Falta momentânea de energia permissível  50 ms no máximo 
Temperatura de Armazenagem  -20 a +70 °C 
Temperatura de Operação  0 a +55 °C 
Freqüência de operação  50Hz ou 60Hz 
Umidade  0 a 95% (sem condensação) 
Vibração  5 a 50Hz / 0,625G (0,1mm pico a pico) 
Imunidade a ruído  Conforme Nema Standard ICS2-230 

 
 

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 
Indicadores LED  STS (vermelho) 
Interface Homem-Máquina  Frontal de teclado / display LCD incorporada 
Interface de Comunicação  Padrão RS485 
Protocolo de comunicação  Modbus RTU 9600, 2 stop bits sem paridade 

 
 
(1) – Os bornes de leitura de tensão foram dimensionados para tensão nominal de 220Vca ou 380 Vca. 
Para sistemas com tensão 440Vca, é necessário o uso de transformadores de potencial construídos 
com núcleos separados. 
Os Transformadores de Potencial quando utilizados, deverão ter uma potência nominal de pelo menos 
10VA. 
 

 
Para que a leitura do sinal de W proveniente do alternador do GMG seja reconheci-
da pelo USCAMAQ-21, o sinal a ser injetado deve ter a amplitude entre 9 e 36 Vpp 
podendo variar sua freqüência entre 30Hz e 2.000 Hz.  
 
 

 

OBSERVAÇÃO 
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MODO DE OPERAÇÃO 

CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 2 – MODO DE OPERAÇÃO 
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 Introdução 
 
O USCAMAQ-21 é um sistema de supervisão CA tendo a finalidade de suprir o consumidor com ener-
gia CA dentro da faixa normal de operação, utilizando como fontes a rede comercial e um grupo motor 
gerador de emergência. O modo de operação é Manual ou Automático. 
 

 
 

Ao ser energizado, o USCAMAQ-21 sempre entrará no modo Manual (segurança). 
 
 
 

 Modo automático  
 
Ao se ativar o modo de operação automática através do teclado do painel frontal, o 
USCAMAQ-21 entra no processo de automatismo entre rede comercial e GMG. As situações do modo 
automático são:  
 

•  Rede Normal  
 

Neste instante, se o GMG estiver desligado e com a tensão da rede normal, o mesmo permane-
ce desligado sendo ativado o sinal para fechar o contator da rede. 
 
O USCAMAQ-21, na condição “automático”, sempre manterá a rede em carga e o GMG desli-
gado na condição de rede normal. 

 

•  Rede Anormal  
 

Se o GMG já estiver ligado e em carga, ao passar para automático o mesmo permanecerá ligado 
se a tensão de rede estiver anormal. Caso contrário é desativado o sinal de fechamento do con-
tator do GMG e ativado o sinal de fechamento do contator da rede, o GMG entra na temporiza-
ção de arrefecimento. 
 
Caso a tensão da rede fique fora da faixa permitida, a rede é retirada de carga imediatamente 
sendo então iniciada uma Temporização de Confirmação de Rede Anormal (TCRA). 
 
Ao final desta temporização, é caracterizada a condição de REDE ANORMAL, sendo iniciada a 
seqüência de partida do GMG. 
 
São efetuados um número pré-configurado de tentativas de partida definido pelo operador. As 
definições do tempo que o motor de arranque ficará ligado tentando partir o motor e do tempo de 
espera entre cada tentativa são definida na configuração do equipamento. 
 
Caso o GMG não parta, é sinalizado FALHA NA PARTIDA. 
 
Após o GMG partir é iniciada uma Temporização de Espera de Estabilização do Grupo (TEEG), 
no qual é precedido pelo Tempo de Confirmação de Partida (TCP), onde é observado apenas a 
pressão do óleo. Em seguida, é iniciado o Tempo de Estabilização (TE), onde verifica-se a nor-
malização dos seguintes itens: 
 

 Sinal de W; 
 Freqüência do GMG; 
 Níveis de tensão. 

 
TEEG = TCP + TE 

 

IMPORTANTE 
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Ao final desta temporização, o GMG é colocado em carga, observando o Tempo de transferência 
de Carga (TTC). A carga no GMG é sinalizada pelo LED da tecla número 7.  
 
 
Quando a tensão da rede retornar a condição normal, é iniciada uma Temporização de Retorno 
de Rede Normal (TRRN). 
 
Ao final desta temporização, é transferida a carga do GMG para rede, observando o Tempo de 
transferência de Carga (TTC), sendo iniciada uma Temporização de Arrefecimento (resfriamen-
to) do grupo gerador (TA). A carga na rede é sinalizada pelo LED da tecla 6. 
 
 
 
Se durante a Temporização de Arrefecimento (TA) a tensão da rede voltar a ficar anormal, a car-
ga é transferida da rede para o GMG sendo a Temporização de Arrefecimento cancelada. Esta 
transferência de carga é sinalizada pelo LED da tecla 7. 
 
 
Ao final desta Temporização de Arrefecimento, o GMG é desligado voltando a rede. 
 
O USCAMAQ-21 permite que o operador efetue o ajuste destas e outras temporizações, descri-
tas neste capítulo. 
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 Modo Manual 
 
Ao se ativar o modo de operação manual através do teclado do painel frontal, o 
USCAMAQ-21 entra no processo de espera de comando do operador. 
 
Nesta condição, o operador tem total controle sobre o sistema, podendo ligar ou desligar o GMG e 
colocar carga na rede ou GMG, porém o módulo intertrava uma contatora por vez, observando o Tem-
po de Transferência de Carga (TTC). 
 
 

•  Rede Normal  
 
Neste instante, se o GMG estiver desligado e com a tensão da rede normal, o mesmo permane-
ce desligado com a seguinte mensagem no display: GMG EM REPOUSO. Sendo ativado so-
mente pelo operador por meio da tecla 9.  
 

 
 

•  Rede Anormal  
 

Caso a rede esteja anormal, o GMG permanecerá em repouso até que o operador habilite-o. A 
mensagem relacionada à alteração na rede, será indicada no LOG DE FALHAS. 
 

 

•  Partida do GMG 
 

São efetuados um número pré-configurado de tentativas de partida definido pelo operador. As 
definições do tempo que o motor de arranque ficará ligado tentando partir o motor e do tempo de 
espera entre cada tentativa são definida na configuração do equipamento. 
 
Caso o GMG não parta, é sinalizado FALHA NA PARTIDA. Para uma nova tentativa de partida, 
será necessário pressionar a tecla Reposição e em seguida a tecla de partida número 9.  
 
Após o GMG partir é iniciada uma Temporização de Espera de Estabilização do Grupo (TEEG), 
no qual é precedido pelo Tempo de Confirmação de Partida (TCP), onde é observado apenas a 
pressão do óleo. Em seguida, é iniciado o Tempo de Estabilização (TE), onde verifica-se a nor-
malização dos seguintes itens: 
 

 Sinal de W; 
 Freqüência do GMG; 
 Níveis de tensão. 

 
TEEG = TCP + TE 
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REPOSIÇÃO DE ALARMES  
 
Tanto em modo Manual ou Automático, caso aconteça alguma falha grave, por ex.: 
temperatura alta, o grupo será desligado. 
Para que o GMG possa partir novamente é preciso que a falha tenha sido eliminada, 
e que o operador pressione a tecla de “Reposição”, dando assim ciência do ocorri-
do. A partir deste momento o USCAMAQ-21 aceitará comando de partida do GMG 
(modo Manual) ou partirá o GMG automaticamente (modo Automático). 
 
 
 

 
 
 

 Parada do GMG 
 
Para o modo automático e modo manual, o tempo de parada do GMG dá-se da seguinte forma: 
 

• Queda dos sensores (pressostato, sinal W e freqüência); 
• Queda da energia do GMG. 

 
Logo, o GMG pára em condições normais sem falhas. Caso não ocorra um dos itens descritos acima, 
será exibida uma mensagem no display: FALHA NA PARADA. 
 
 
OBS.: Sendo utilizada um solenóide de acionamento na parada do GMG, a mesma somente será 
desligada quando houver o término do Tempo de Parada (TP). 
 
 
 

IMPORTANTE 
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 Temporizações do USCAMAQ 21 
 
• Tempo de Retorno de Rede (TRR): Define quanto tempo o USCAMAQ-21 deve aguardar 

para considerar que a Rede volta as condições normais. 
Durante a temporização, qualquer falha na Rede reinicializa esta temporização. (Faixa de 
Ajuste 1 a 200 seg). 
 

• Tempo de Arrefecimento (TA): Define o tempo que o gerador irá funcionar em vazio para 
resfriamento. Esta temporização somente é iniciada quando o motor parar em condições 
normais. 
 

• Tempo de Rede Anormal (TRA): Define o tempo que o USCAMAQ-21 deve aguardar para 
considerar que a Rede saiu das condições normais. (Faixa de Ajuste 1 a 200 seg). 
 

• Tempo de Estabilização (TE): Define o tempo que o GMG deve aguardar para a liberação 
dos sensores de supervisão do motor e do GMG. 
Durante esta temporização todos os sensores ficam inibidos (exceto sobre-velocidade). (Fai-
xa de Ajuste 1 a 200 seg). 
 

• Tempo de Parada (TP): Tempo que o USCAMAQ-21 deve aguardar antes de verificar a cor-
reta parada do motor. Durante esta temporização todos os sensores são inibidos. (Faixa de 
Ajuste 1 a 200 seg). 

 
• Tempo de Falha da Tensão (TFT): Define quanto tempo o USCAMAQ-21 deve aguardar 

para considerar que a tensão do GMG está anormal. 
Esta temporização é iniciada quando o USCAMAQ-21 detectar que a tensão do GMG ficou 
fora dos limites permitidos. (Faixa de Ajuste 1 a 200 seg). 
 

• Tempo de Transferência de Carga (TTC): Define o tempo que o USCAMAQ-21 deve a-
guardar durante a transferência de carga entre as fontes (Rede e GMG). (Faixa de Ajuste 0 a 
200 seg). 
 

•  Tempo de Arranque ON (TAON): Tempo que o USCAMAQ-21 deve aguardar com a saída 
“Partida” ativa durante o procedimento de tentativa de partida do GMG. (Faixa de Ajuste 1 a 
200 seg). 

 
• Tempo de Arranque OFF (TAOFF): Tempo que o USCAMAQ-21 deve aguardar para iniciar 

outro procedimento de tentativa de partida (normalmente 3 tentativas). 
Esta temporização deverá ser proporcional à condição de carga da bateria acoplada ao mo-
tor de arranque, pois este tempo é para que a bateria recupere carga e não sofra supera-
quecimento. (Faixa de Ajuste 1 a 200 seg). 
 

• Tempo de Descanso do Motor (TDM): Tempo que o USCAMAQ-21 deve aguardar antes 
de iniciar o procedimento da primeira tentativa de partida. Esta temporização é iniciada após 
o procedimento de parada por condições normais. 
OBS.: Na parada por condições de falha, esta temporização não é iniciada porque a 
partida fica inibida. (Faixa de Ajuste 0 a 200 seg). 
 

• Tempo de Confirmação de Partida (TCP): Define o tempo que o USCAMAQ-21 deve a-
guardar para considerar que o motor “partiu”. Esta temporização é iniciada quando o sensor 
de pressão de óleo ficar ativo durante o procedimento de partida. (Faixa de Ajuste 0 a 200 
seg). 

 
• Tempo de Confirmação de Potencia Máxima (TCPM): Define o tempo que o USCAMAQ-

21 deve aguardar para desligar o GMG após a potência de saída do GMG ultrapassar o limi-
te máximo permitido. (Faixa de Ajuste: 0 a 60 segundos) 



 

MODO DE OPERAÇÃO

 

 

18 

 
• Tempo Subvelocidade (TSUB): Define o tempo que o USCAMAQ-21 deve aguardar após a 

rotação ultrapassar o limite mínimo permitido para desligar o GMG. (faixa de Ajuste: 0 a 6.0 
segundos). 

 
• Tempo Sobrevelocidade (TSOB): Define o tempo que o USCAMAQ-21 deve aguardar a-

pós a rotação ultrapassar o limite máximo permitido para desligar o GMG. (faixa de Ajuste: 0 
a 6.0 segundos). 

 
 

VALORES “DEFAULT” DAS TEMPORIZAÇÕES DO USCAMAQ-21 
  

Tempo de Arrefecimento 30 segundos 
Tempo de Confirmação de Rede Anormal 10 segundos 
Tempo de Retorno de Rede Normal 60 segundos 
Tempo de Estabilização 15 segundos 
Tempo de Espera de Parada do GMG 15 segundos 
Tempo de Confirmação de Falha de Tensão 15 segundos 
Tempo de Transferência de Carga 05 segundos 
Tempo de Arranque Ligado 10 segundos 
Tempo de Arranque Desligado  (entre tentativas) 30 segundos 
Tempo de Descanso Motos após Parada 05 segundos 
Tempo de Confirmação de Partida do Motor 04 segundos 
Tempo de Confirmação de Potencia Máxima 60 segundos 
Tempo Subvelocidade 0 segundos 
Tempo Sobrevelocidade 0 segundos 

 
 
 
 

 Detecção de Falha de Operação 
 
A tabela abaixo mostra as características do USCAMAQ-21 em casos de falhas de operação com o 
GMG: 
 

FALHA MODO MANUAL MODO AUTOMÁTICO 
   

Sobretensão/Subtensão Parada sem arrefecimento (1) Parada sem arrefecimento (1) 
Sobrevelocidade Parada sem arrefecimento Parada sem arrefecimento 
Subvelocidade Parada sem Arrefecimento Parada sem Arrefecimento 
Sobrefreqüência/Subfreqüência Parada sem arrefecimento (1) Parada com arrefecimento (1) 
Sobrecarga (Sensor Interno) Não desliga o GMG Parada com Arrefecimento 
Pressão Anormal Parada sem arrefecimento Parada sem arrefecimento 
Temperatura Alta Parada sem arrefecimento Parada sem arrefecimento 
Nível de combustível baixo Advertência visual s/ parada do GMG Advertência visual s/ parada do GMG 

(1) – A parada é realizada após um tempo de confirmação do equipamento (configurável). 
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O USCAMAQ-21 possui na sua parte traseira, o nome da função de cada pino de entrada ou saída. 
Abaixo estão descritas detalhadamente as funções de cada pino. 
 

 Pinos de entrada 
 

 
 
 
Todos os sinais digitais de entrada deverão enviar o potencial do pólo aterrado da 
bateria quando de sua ativação e abertos quando de sua desativação. 
 
 
 

 
 
 
 

NOME FUNÇÃO 
  

Pressão Óleo 

Detecção: 
Sinal digital através de contato de relé proveniente do pressostato de 
alarme existente no motor diesel. 
Este rele deverá estar fechado quando detecção de pressão baixa do 
óleo lubrificante e aberto quando a pressão estiver dentro do limite. 
Procedimento: 
Na falta de pressão desliga o GMG sem arrefecimento. 

Temperatura da Água 

Detecção: 
Sinal digital através de contato de relé proveniente do termostato de 
alarme existente no motor diesel. 
Este rele deverá estar fechado quando da detecção de temperatura 
alta na água de arrefecimento do motor diesel e aberto quando a tem-
peratura estiver dentro do limite. 
Procedimento: 
Na indicação de temperatura alta desliga o GMG sem arrefecimento. 

Entradas Programáveis 
(01 a 06) 

Detecção: 
Sinal digital através de contato de relé do evento externo (NA ou NF). 
Procedimento: 
Cada entrada pode ser programada via frontal com diferentes funções.

W 

Detecção: 
Sinal digital proveniente do alternador secundário existente no motor 
diesel o qual gera uma freqüência proporcional à rotação do motor 
diesel. 
Procedimento: 
Caso a rotação esteja excessiva desliga o GMG sem arrefecimento. 

OBSERVAÇÃO 
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 Pinos de saída 
 

NOME FUNÇÃO 
  

CTT Rede Responsável pela ativação do contator da rede. 

CTT GMG Responsável pela ativação do contator do GMG 

Partida Responsável pela ativação do motor de arranque do motor diesel 

Comando Combustível Responsável pela liberação do combustível do motor diesel. A ativa-
ção deste sinal é programado pelo “setup” do USCAMAQ-21. 

Saídas Programáveis 
(01 a 04) Definidas pelo default de fábrica. 

D+ 
Durante a partida do motor, na saída D+ será fornecido a tensão de 
bateria para que o alternador possa gerar o sinal W (escorvamento do 
alternador). 

 
 
 
 
Todas as saídas são transistorizadas do tipo coletor aberto, com capacidade de até 
2A. 
 
 

 
 

 Pinos de entrada analógica 
 

NOME FUNÇÃO 
  

REDE L1, L2, L3 Sinal de cada fase da rede. 
GMG L1, L2, L3 Sinal de cada fase do GMG. 
N Sinal de neutro da rede e do GMG juntos. 
+ / - Alimentação Sinal CC para alimentar o USCAMAQ-21 (9 a 

36VCC) 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
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CAPÍTULO 4 
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CAPÍTULO 4 – FUNÇÃO DOS LEDS E TECLADO 
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 Descrição dos LEDS do frontal 
 
Os leds do painel frontal tem a função de informar ao operador de eventos detectados pelo USCA-
MAQ-21, seu modo de operação e posicionamento na IHM. A função de cada led é a seguinte: 
 

 

Led indicativo de que a IHM está no modo de visualização de informações de status e ins-
trumentos. 

 

Led indicativo de que a IHM está no modo de visualização de eventos memorizados. 

 

Led indicativo de que a IHM está no modo de visualização de log de falhas. 

 

Led indicativo da condição do contator da rede. Aceso o contator da rede esta fechado. 

 

Led indicativo da condição do contator da GMG. Aceso o contator da GMG esta fechado. 

 

Led indicativo do modo de operação do USCAMAQ-21. Aceso o USCAMAQ-21 está no 
modo manual. 

 

Led indicativo do modo de operação do USCAMAQ-21. Aceso o USCAMAQ-21 está no 
modo automático. 

 

 
 

Led indicativo da ativação da tecla de visualização dos valores pré-ajustados dos sensores 
e configurações. 

 
 
 

Led indicativo de falhas detectadas pelo USCAMAQ-21. 
Aceso: não existem falhas.  
Piscando existem falhas detectadas.  
Para visualizar estas falhas, pressione a tecla LOG DE ALARME. 
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 Descrição do teclado 
 

 

 

Tecla “INFORMAÇÃO” 
Neste modo são mostrados status referente ao GMG e instrumentos através da IHM. 
Para navegar pelos instrumentos, utilize as teclas de seta. 
Esta função poderá ser ativada tanto em manual quanto em automático. 

 

Tecla “VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS” 
Os últimos 20 eventos ocorridos no USCAMAQ-21 são memorizados e mostrados em 
sua ordem cronológica. Para navegar pelos eventos, utilize as teclas de seta. 
Esta função poderá ser ativada tanto em manual quanto em automático. 

 

Tecla “VISUALIZAÇÃO DE ALARMES” 
Os alarmes correntes no USCAMAQ-21 são mostrados na seqüência em que os 
mesmos ocorrerão. Para visualizar todos os alarmes, utilize as teclas de seta. 
Esta função poderá ser ativada tanto em manual quanto em automático. 

 

Tecla “CONTATOR DE REDE”. 
Quando pressionada, abre/fecha o contator da rede. 
Esta tecla só terá função quando o USCAMAQ-21 estiver no modo manual e a rede 
estiver OK. 

 

Tecla “CONTATOR DO GMG” 
Quando pressionada, abre/fecha o contator do GMG. 
Esta tecla só terá função quando o USCAMAQ-21 estiver no modo manual e o GMG 
estiver ligado e OK.. 

 

Tecla “MANUAL” 
Quando pressionada, coloca o USCAMAQ-21 em modo manual, aguardando coman-
dos do operador. 

 

Tecla “AUTOMÁTICO” 
Quando pressionada, coloca o USCAMAQ-21 em modo automático, executando to-
das as funções de automatismo. 

 

Tecla “REPOSIÇÃO” 
Utilizada para limpar condição de falhas (alarmes) existentes, caso eles tenham sido 
eliminados. 

 

Tecla “PARADA” 
Quando pressionada, inicia o arrefecimento e parada do motor diesel caso o mesmo 
esteja ligado e o USCAMAQ-21 esteja em modo manual. Esta tecla também repõe os 
alarmes memorizados tanto no modo manual quando no modo automático. 

 

Tecla “PARTIDA” 
Tecla de ativação da partida do motor diesel caso o USCAMAQ-21 esteja no modo 
manual e o GMG não possua falhas que inibam o seu funcionamento. 

 

“SETAS” 
Teclas de navegação nos modos de operação da IHM. 

ESC 
 

Tecla “ABORTAR” 
Tecla que aborta o modo de edição dos sensores e configurações. 

 
Tecla “EDIÇÃO” 
Tecla que ativa o modo de edição dos sensores e configurações. 

 

Tecla “CONFIRMA” 
Tecla que conclui o modo de edição dos sensores e configurações, guardando os 
novos valores na EEPROM. 

 

Tecla “CALIBRA” 
Tecla de ativação do modo de visualização dos valores pré-ajustados dos sensores e 
configurações. 
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CAPÍTULO 5 
DISPLAY 

CAPÍTULO 5 – DISPLAY 
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O display do USCAMAQ-21 tem a função de ser uma interface visual com o operador. Nele são mos-
tradas informações e mensagens que orientam o operador durante sua operação. 
 

 Modo de Informações 
 
A primeira tela mostrada no display após a inicialização do USCAMAQ-21, é mostrada abaixo. A IHM é 
inicializada no modo de informações: 
 
 
 
 
 
 
Nesta função, a linha superior mostra mensagens relativas ao status do GMG e alinha inferior mostra 
os instrumentos. 
 
As mensagens que podem aparecer na linha superior são: 
 

• GMG NORMAL 
• GMG PARTINDO 
• TENTATIVA DE PARTIDA X 
• REPOUSO DE PARTIDA 
• FALHA NA PARTIDA 
• GMG ESTABILIZANDO 
• GMG OPERANDO 

 
Estas mensagens vão aparecendo automaticamente conforme a condição do GMG. 
 
Na linha inferior será mostrada informação dos valores : 
 
TENSAO DA REDE L1/L2/L3 : REDE(FF) 220 220 220 
TENSAO DA REDE F-N : REDE(FN) 127 127 127 
TENSAO DO GMG FF  : GMG(FF)  220 220 220 
TENSAO DO GMG FF  : GMG(FN)  127 127 127 
FREQUENCIA GMG  : GMG(HZ) 60.0 
ROTACAO DO MOTOR : ROTACAO(RPM) 1800 
TENSAO DA BATERIA  : BATERIA(VCC) 24.5 
CORRENTE CONSUMIDOR : CORRENTE 130 132 145 
HORIMETRO   : HORIMETRO    0032.5 
 
A casa decimal do Horímetro e proporcional a 6 minutos, isto é, 0.5 representa 30 minutos de-
corridos. 
 

Para alterar o tipo de informação, basta utilizar as teclas  e  do frontal. 
 
 
 
 
 

GMG NORMAL 
REDE (FF)    xxx    xxx    xxx 

• GMG PARANDO 
• FALHA NA PARADA 
• GMG ARREFECENDO 
• GMG ANORMAL 
• GMG PARTINDO REM 
• GMG PARTINDO HORO 
• GMG CMD HOROSAZONAL 
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 Telas de alarme 
 
Ao ser pressionada a tecla 3 de alarme mostrará eventos de alarmes ocorridos durante o controle. 

 
 
EXEMPLO:  
 
 
 
A linha superior poderá mostrar a mensagem ADVERTENCIA para alarmes não urgentes e FALHA 
GRAVE para alarmes urgentes. 
 
Os possíveis alarmes são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****DEFEITO**** 
TEMPERATURA ALTA 

****DEFEITO**** 
SOBRECARGA 

****DEFEITO**** 
ROTACAO ANORMAL 

****DEFEITO**** 
TENSAO ANORMAL 

****DEFEITO**** 
FREQUENCIA ANORMAL 

****DEFEITO**** 
PRESSAO ANORMAL 

****ATENÇÃO**** 
TENSAO BATERIA ANORMAL 

****ATENÇÃO**** 
NIVEL BAIXO COMBUST. 

****ATENÇÃO*** 
NIVEL BAIXO COMBUST 

****ATENÇÃO**** 
GRUPO INIBIDO 

Onde: NONONONONONONONO será a mensagem 
programada.

****DEFEITO**** 
NONONONONONONONONONO 

****DEFEITO**** 
SOBREPOTENCIA 
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 Telas de evento 
 
Ao pressionar a tecla 2 de eventos a seguinte tela irá aparecer: 
 
 
 
 
 
 
Os eventos armazenados são todos os comandos manuais efetuados pelo operador e todas as falhas 
de sistema. 
 
Onde:  

• Xx: Numero do evento (de 01 a 50); 
• Dd: Dia que ocorreu o evento; 
• Mm: Mês que ocorreu o evento; 
• Hh: Hora que ocorreu o evento; 
• Mm: Minuto que ocorreu o evento. 

 
São eles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ev xx]        dd/mm          hh:mm  
NONONONONONONONONONO 

• Temperatura alta 
• Sobrecarga 
• Rotação anormal 
• GMG tensão anormal 
• Rede tensão anormal 
• Gmg freq. anormal 
• Pressão anormal 
• Emergência ativa 
• Tensão bateria anormal 
• Falha na partida 
• Falha na parada 

• Sobrepotência 
• Falha auxiliar 
• Nível baixo de combustível 
• Cmd  Sist. Manual  
• Cmd  Sist. Auto 
• Cmd  CTT GMG 
• Cmd  CTT Rede 
• Cmd  Partida GMG 
• Cmd Parada GMG
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 Telas de calibração 
 

Ao pressionar a tecla de calibração , o operador poderá visualizar os valores pré-ajustados 
dos sensores, bem como alterá-los. Os novos valores serão criticados quanto aos seus limites. Caso o 
novo valor seja incorreto, irá aparecer no lado direito do visor a mensagem piscante : “VALOR 
INCORRETO”. 
 
 
 
 
 

A alteração de valores só poderá ser feita através de uma senha de 04 dígitos, 
configurada de fábrica. 

 
 
 
 
As faixas de ajustes (limites dos parâmetros ) são mostradas abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para sistemas em 220 Vca FF 380 Vca FF 440 Vca FN 
    

Tensão CA Alta 234~260 Vca 405 – 450 Vca 506 – 515 Vca 
Tensão CA Baixa 175~192 Vca 310 – 341 Vca 350 – 385 Vca 
Freq. Alta 50.0~66.0 Hz 50.0~66.0 Hz 50.0~66.0 Hz 
Freq. Baixa 45.0~60.0 Hz 45.0~60.0 Hz 45.0~60.0 Hz 

Sobrevelocidade 207~230 
(2070~2300 RPM) 

207~230 
(2070~2300 RPM) 

207~230 
(2070~2300 RPM) 

Subvelocidade 1200~1500 RPM 1200~1500 RPM 1200~1500 RPM 
Tensão bateria alta 10~30 Vcc 10~30 Vcc 10~30 Vcc 
Tensão bateria baixa 10~20Vcc 10~20Vcc 10~20Vcc 

IMPORTANTE 
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Para ajustar os sensores do USCAMAQ-21 basta pressionar a tecla CALIBRA . Os sensores 
que poderão ser ajustados são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENSAO REDE BAIXA  
187 VCA 

TENSAO REDE ALTA  
253 VCA 

TENSAO GMG BAIXA  
187 VCA 

TENSAO GMG ALTA  
253 VCA 

GMG FREQUENCIA BAIXA 
53.0 Hz 

GMG FREQUENCIA  ALTA 
63.0 Hz 

SOBREVELOCIDADE 
220 x 10 RPM 

TEMPO RETORNO REDE 
NORMAL: XXX seg 

TENSAO BATERIA BAIXA 
14.4 VCC 

TENSAO BATERIA ALTA 
32.0 VCC 

TEMPO ARREFECIMENTO  
 XXX seg 

TEMPO REDE ANORMAL 
XX seg 

TEMPO ESTABILIZACAO 
XX seg 

TEMPO DE PARADA 
XX seg 

TEMPO FALHA TENSAO 
XX seg 

TEMPO DE TRANSF. CARGA 
XX seg 

TEMPO DE ARRANQUE ON 
XX seg 

TEMPO DE ARRANQUE OFF 
XX seg 

TEMPO DE DESCANSO MOTOR 
XX seg 

TEMPO DE CONF. PARTIDA 
XX seg 

TEMPO DE CONF. POT. MAX 
XX seg 

SUBEVELOCIDADE 
150 x 10 RPM 

TEMPO SUBVELOCIDADE 
XX seg 

TEMPO SOBREVELOCIDADE 
XX seg 
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Para alterar qualquer valor, basta pressionar a tela . O valor fica piscando na tela indicando ao 
operador que a IHM encontra-se no modo de edição. 
 
Nos campos numéricos serão aceitos somente os três últimos números digitados, assim se errar o 
numero basta digitá-lo novamente. 

Para os outros campos de edição, alterna-se entre as opções disponíveis utilizando-se as teclas  

e  do frontal.  

Para concluir a edição, basta pressionar a tecla  e o novo valor será guardado na EEPROM. 

Para abortar o modo de edição e não efetuar a alteração, basta pressionar a tecla 
ESC 

. 
 
O USCAMAQ-21 é totalmente ajustado em fábrica, mas para uma calibração mais precisa de todas as 
grandezas analógicas, o USCAMAQ-21 permite que o operador efetue a calibração fina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIDA MANUAL 
X tentativa(s) 

PARTIDA AUTOMATICA 
X tentativa(s) 

HORIMETRO 
XX minutos 

CONTADOR DE PARTIDAS 
XX vez(es) 

AJUSTE DE HORARIO 
XX:XX 

AJUSTE DA DATA 
XX/XX 

AJUSTE DA SEMANA 
NONONONO 
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Para efetuar a calibração do USCAMAQ-21 pressione simultaneamente a tecla  e a te-

cla . As grandezas analógicas que poderão ser ajustadas são: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIBRA RPM 
xxx  x10 RPM 

CAL. REDE TENSÃO FA 
xxx VCA 

CAL. REDE TENSÃO FB 
xxx VCA 

CAL. REDE TENSÃO FC 
xxx VCA 

CAL. GMG TENSÃO FA 
xxx VCA 

CAL. GMG TENSÃO FB 
xxx VCA 

CAL. GMG TENSÃO FC 
xxx VCA 

CAL. CORRENTE FB 
xxx ICA 

CAL. TENSAO  BATERIA 
xx.x VCC 

CAL. CORRENTE FA 
xxx ICA 

CAL. CORRENTE FC 
xxx ICA 

TENSAO NOMINAL AC 
xxx Vca 

CALIBRA FREQUENCIA 
xx.x  HZ 

CORRENTE MAXIMA 
xxx ICA 

FATOR DEFASAGEM 
xxx 
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Para a tela de tensão nominal CA, os valores são: 
 
 
 
 

 

 Calibração passo-a-passo do USCAMAQ-21 
 

Para ter acesso as telas de calibração do USCAMAQ-21 pressione simultaneamente as teclas 

 e . 
 
As páginas a seguir demonstram como calibrar o equipamento passo-a-passo. 
 
A ordem em que as grandezas analógicas serão calibradas é a mesma ordem das telas do modo 

de calibração, considerando a tecla  como “próxima tela”. 
 
 
Considerações iniciais 

 
• A edição dos setpoints de calibração do USCAMAQ-21 é protegida por senha. Utilize a senha de 

USUÁRIO ou de ADMINISTRADOR para habilitar os campos para edição. 
 
• Após entrar no modo de calibração a senha será 

requisitada somente na primeira tentativa de edi-
ção do campo (ver tela ao lado). Após inserir a 
senha corretamente, todos os outros campos es-
tarão livres para edição até que se saia do modo 
de calibração. 

 

• Para inserir os setpoints de calibração, na tela desejada, pressione a tecla  para tornar o 

campo editável. Insira o novo setpoint e pressione  para confirmar. 
 
• O operador deverá efetuar a leitura das grandezas para calibração através de instrumento aferido. 

 
• A calibração das tensões de Rede e GMG deverão ser efetuadas entre fase e neutro NUNCA en-

tre fase e fase. Com isso, antes de efetuar a calibração, deve-se energizar o GMG de forma que 
não seja pelo USCAMAQ-21 e aguardar até que o processo se estabilize, para assim calibrar as 
grandezas elétricas tendo como base instrumento aferido. 

 

• Pressione a tecla 
ESC 

 para cancelar a edição de qualquer um dos parâmetros de calibração. 
 
 
 

• 220V 
• 380V 
• 440V 

Aviso: AREA RESTRITA 
Digitar Senha: _______ 

OBSERVAÇÃO 
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Cal. Tensão Bateria 
00.0        VCC 

Calibração da rotação do GMG 
 

A tela de calibração da rotação do GMG é a primeira a 
ser mostrada. 
Para calibrar a rotação, deve-se inicialmente partir o 
GMG manualmente, sem utilizar o USCAMAQ-21. 
 

 
 
Calibração da freqüência do GMG 

A tela de calibração da freqüência do GMG é feita 
após a calibração da tensão do GMG, pois a mesma 
toma como referência a tensão do GMG para calcular 
a freqüência do gerador. 

Para calibrar a rotação, deve-se inicialmente partir o GMG manualmente (sem utilizar o USCAMAQ 21) 
e calibrar a tensão do GMG (ver mais abaixo). 
 
 
Calibração da tensão de rede 

Após calibrar a rotação do GMG, a próxima tela apre-
sentada é a tela de calibração de tensão da rede (Fa-
se R), mostrada ao lado. 
 

Para calibrar a tensão desta fase, deve-se posicionar o instrumento aferido entre a fase e o neutro da 
rede e digitar o valor encontrado no instrumento na tela de calibração. 
Realize o mesmo procedimento descrito acima para as fases S e T da rede, cujas telas de calibração 
encontram-se após a tela atual. 
 
 
Calibração da tensão do GMG 

Após calibrar a tensão das 3 fases da rede, a próxima 
tela apresentada é a tela de calibração de tensão do 
GMG (Fase R), mostrada ao lado. 

Para calibrar a tensão desta fase, deve-se inicialmente partir o GMG e após sua estabilização posicio-
nar o instrumento aferido entre a fase e o neutro da rede. Digite o valor encontrado no instrumento na 
tela de calibração. 
Realize o mesmo procedimento descrito acima para as fases S e T do GMG, cujas telas de calibração 
encontram-se após a tela atual. 
 
 
Calibração da tensão de bateria 

Após calibrar a tensão do GMG nas 3 fases, a 
próxima tela apresentada é a tela de calibração de 
tensão da bateria, mostrada ao lado. 

Para calibrar a tensão da bateria, posicione as pontas de prova do instrumento aferido (multímetro), 
nos pontos de medição (pólo positivo e negativo da bateria). O valor indicado pelo instrumento será o 
valor digitado nesta tela. 

CALIBRA RPM 
180  x 10 RPM 

Cal. Rede Tensão R 
000        VCA 

Cal. GMG Tensão R 
000        VCA 

CALIBRA FREQUENCIA 
60.0        Hz 
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Calibração de corrente 

Após calibrar a tensão da bateria, a próxima tela do 
modo de calibração é a tela de calibração de corrente 
(Fase R), mostrada ao lado. 

Posicione o instrumento aferido (amperímetro) em série com uma carga cuja corrente seja maior que 
um ampère. O valor indicado no instrumento será digitado nesta tela. 
Realize o mesmo procedimento descrito acima para as fases S e T, cujas telas de calibração encon-
tram-se após a tela atual. 
 
 
Tensão Nominal AC 

Após calibrar a corrente de cada uma das fases, a 
próxima tela do modo de calibração é a tela de setpo-
int de tensão nominal AC, mostrada ao lado. 
 
 

Para seleção da tensão nominal AC, entre em modo de edição e com as teclas  e  do fron-
tal, escolha uma das opções disponíveis. 
 
OBS.: Quando pressionada a tecla edição os valores para exibição serão 220, 380 e 440, porém 
ao ser confirmado o valor com a tecla enter, os valores terão outro formato: 220=000, 380=001 e 
440=002. 
 
 
Corrente Máxima 

 
Após calibrar a tensão nominal AC, a próxima tela do 
modo calibração é a tela de setpoint da corrente má-
xima do sistema CA (corrente de sobrecarga). 
 
 

O USCAMAQ-21 implementa via software a curva do rele térmico. Informe neste campo o valor máxi-
mo de corrente do gerador. A temporização para retirada de carga do GMG é calculada por software 
em função da corrente lida. 
 
 
Fator Defasagem 
 

 
Após calibrar a corrente máxima, a próxima tela do 
modo calibração é a tela de setpoint do fator de defa-
sagem (co-seno FI). 
 

 
Efetue a leitura do co-seno FI da carga e informe neste campo o valor lido. O sensor de SOBREPO-
TENCIA, para funcionar corretamente, necessita que este valor seja o mais preciso possível. O valor 
de fabrica é 0,80. 
 
 

 
 
O USCAMAQ-21 sai de fábrica totalmente calibrado e aferido. Recomenda-se que a cada 
12 meses seja feito o procedimento de recalibração 
 
 

Cal. Corrente R 
000        ICA 

TENSAO NOMINAL AC 
220     VCA 

 

NOTA 

CORRENTE MAXIMA 
220     ICA 

FATOR DEFASAGEM 
0.80 
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 Configuração do USCAMAQ 21 
 

Para efetuar a calibração especial do USCAMAQ-21 pressione simultaneamente as teclas  e 
ESC 

. O operador poderá efetuar os seguintes ajustes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAIDA PROGRAMADA 1 
NONONONONO 

SAIDA PROGRAMADA 2 
NONONONONO 

SAIDA PROGRAMADA 3 
NONONONONO 

SAIDA PROGRAMADA 4 
NONONONONO 

COMANDO COMBUSTIVEL 
NONONONONO 

ENTRADA PROGRAMADA 1 
NONONONONO 

ENTRADA PROGRAMADA 2 
NONONONONO 

ENTRADA PROGRAMADA 3 
NONONONONO 

ENTRADA PROGRAMADA 4 
NONONONONO 

ENTRADA PROGRAMADA 5 
NONONONONO 

ENTRADA PROGRAMADA 6 
NONONONONO 

PROG. HOROSAZONAL 
NONONONONO 

CONFIG. ENTRADAS 
XXXXXXXX 

CONFIG. USCAMAQ-21 
XXXXXXXXXXXXXX 

CONFIGURA MODEM/CEL 
NONONONONONO 
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IMPORTANTE 
 

•  Configuração das saídas programáveis :  
 
As saídas programáveis 1, 2, 3 e 4 estão fixas e não podem ser alteradas, permanecendo com o 
default de fábrica respectivamente: Comando Excitador, GMG Operando, GMG Anormal e Saí-
da Desativada. 

 
 
 
No caso de GMG ANORMAL, a falha permanece memorizada, ficando aciona-
dos até que o operador pressione a tecla “Reposição”. 
 
 
 

 
 

•  Configuração das entradas programáveis :  
 
As entradas programáveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6 podem ser definidas com as seguintes opções: 
 
 

Opções de alarme 
 

Partida remota com transferência de carga 
Partida remota sem transferência de carga 
Sobrecarga no GMG 
Inibe GMG  
Nível de Combustível Baixo 
Auxiliar Liberar Arranque 
Entrada Personalizada 

 
Para obter mais informações sobre as entradas configuráveis do USCAMAQ-21 verifique a página 61 
deste manual. 
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•  Comando combustível 
 
A tela de comando combustível (mostrada ao lado) 
define o tipo de acionamento que a saída deverá ser 
configurada. 
 
 

São 2 opções: 
 

• Aciona na Partida: Acionamento do sinal de SOL. COMBUSTÍVEL para liberar combustível du-
rante o procedimento de ligar o motor diesel; 
 

• Aciona na Parada: Acionamento do sinal de SOL. COMBUSTÍVEL para parar o motor diesel; 
 

Para alternar entre as opções, utilize as teclas  e  do frontal. 
 
 

•  Programação horosazonal 
 
A programação horosazonal permite que o USCAMAQ-21 seja programado para ligar/desligar o GMG 
em horários pré-determinados, tendo a possibilidade de transferir ou não a carga para o GMG. Ao sair 
de fábrica essa opção vem desativada, devendo usuário configurá-la via frontal. 
Para obter mais informações da programação horosazonal, verifique a página 55 (Programação Horo-
sazonal) deste manual. 
 
 
 

•  Configuração das entradas 
 
O USCAMAQ-21 possui em sua área de configuração uma tela de configuração das entradas. Esta 
tela define, para cada entrada do equipamento, se a condição de “ON” ou “entrada ligada” será indi-
cada quando a mesma estiver fechada, caracterizando uma entrada NA, ou quando estiver aberta, 
caracterizando uma entrada NF.  

 
 
 
O USCAMAQ-21 sai de fábrica com todas as entradas configuradas como “NA”. 
 
 
 

Para definir a configuração NA/NF de cada uma das entradas do USCAMAQ-21, pressione as teclas 

 e 
ESC 

 simultaneamente. Navegue pelas opções até encontrar a tela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
Cada bit define a configuração de uma entrada, o valor “1” identifica que a entrada está configurada 
como “NA”. O valor “0” é o equivalente para “NF”. 
 

COMANDO COMBUSTÍVEL 
NONONONONONO 

CONFIG. ENTRADAS 
1 1 1 1 1 1 1 1  

OBSERVAÇÃO 
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Para alterar a configuração das entradas siga o seguinte procedimento: 

Pressione a tecla  e digite a senha. Após confirmar pressionando , a tela entrará em 
modo de edição, como mostrado abaixo: 
 
 
 
 
 
 

Para alterar qualquer uma das entradas, pressione as teclas  ou  até chegar no bit cor-
respondente a entrada que deseja alterar e pressione “0” para mudar sua configuração. O exemplo 
abaixo mostra as entradas 1, 4 e 7 configuradas como NF: 
 
 
 
 
 
 

Para confirmar e assumir as alterações realizadas, pressione a tecla . 
 

•  Configuração do USCAMAQ-21 
 
Na tela de configuração do USCAMAQ-21, define-se diversos parâmetros de trabalho do módulo. Ca-
da bit dos 16 existentes possui uma função específica. A modificação do status de cada bit é feita da 
seguinte maneira: 
 

Pressione as teclas  e 
ESC 

 simultaneamente. Navegue pelas opções até encontrar a tela 
abaixo: 
 
 
 
 
 
 

Cada bit define a configuração de uma função, para alterar seu status, pressione a tecla  e digi-
te a senha de ADMINISTRADOR. Após este procedimento, a tela estará habilitada para edição, como 
mostrada abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
O cursor ao lado da letra “L” ficará piscado. Para alterar o status da função correspondente ao bit 0, 
por exemplo, pressione a tecla “1” do USCAMAQ-21. São aceitos somente valores booleanos, ou seja, 
“0” ou “1”. 

CONFIG. ENTRADAS 
E 8 - >  1 1 1 1 1 1 1 1  < - E 1  1

CONFIG. ENTRADAS 
E 1 - >  1 1 1 1 0 1 1 0  < - E 8  0

CONFIG. USCAMAQ-21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

CONFIG. USCAMAQ 21 
M > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < L  1

Bit LSB, ou bit 0 Bit MSB, ou bit 15 
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Cada uma das opções de configuração está devidamente descrita e identificada logo abaixo: 
 
 

BIT STATUS DESCRIÇÃO 
   

0 Mostra leitura de corrente com CTT desligado. 0 1 Não mostra leitura de corrente com CTT desligado. 
0 Mostrar relógio na tela de informações com temporização. 1 1 Mostrar relógio na tela de informações sem temporização. 
0 Utiliza sinal de pressão de óleo para partir/parar o motor. 2 1 Não utiliza sinal de pressão de óleo para partir/parar o motor. 
0 Habilita leitura/verificação de tensão de rede e GMG (FF e FN). 3 
1 Inibe leitura/verificação de tensão de rede e GMG (FF e FN). 
0 Verifica falha de pressão de óleo. 4 1 Não verifica falha de pressão de óleo. 
0 Realiza leitura de RPM pelo sinal de W. 5 1 Calcula o RPM pelo sinal da freqüência do alternador. 
0 Não habilita o envio das strings de configuração do Modem. 6 1 Habilita o envio das strings de configuração do Modem. 
0 Teste de memória.desabilitado. 7 1 Teste de memória habilitado. 
0 Realiza a leitura da freqüência pela fase C do alternador. 8 1 Calcula a freqüência pelo sinal de W. 

9  RESERVADO (deixar em 0). 
0 Habilita filtro máximo das leituras analógicas. 10 1 Habilita filtro mínimo das leituras analógicas. 
0 Ativa filtragem das leituras analógicas. 11 1 Desativa filtragem das leituras analógicas. 

12  RESERVADO (deixar em 0). 
13  RESERVADO (deixar em 0). 
14  RESERVADO (deixar em 0). 
15  RESERVADO (deixar em 0). 

 
 

• BIT 0 – Leitura de corrente com CTT desligado: Esta função permite que o USCAMAQ-21 
mostre a leitura de corrente do gerador do GMG sem colocá-lo em carga. Deixando o bit 0 com 
o valor “0” (default), o USCAMAQ-21 mostra a leitura de corrente permanentemente. Colocan-
do o valor “1” no bit 0, o USCAMAQ-21 passa a mostrar a corrente somente quando o CTT do 
GMG for acionado. 

 
 
• BIT 1 – Mostrar relógio na tela de informações: Com este bit em “0”, ao pressionar a tecla 

 na tela de informações do USCAMAQ-21, o relógio do equipamento aparecerá, mostra-
do data/hora e dia da semana corrente. Estas informações ficarão na tela até que algum even-
to que escreva na tela de informações do módulo ocorra. Com este bit em “1”, o relógio per-
manecerá na tela de informações do USCAMAQ-21 por 3 segundos, retornando à tela padrão 
do equipamento logo em seguida. 

 



 

DISPLAY

 

 

44 

 
• BIT 2 – Sinal de pressão de Óleo: Com este bit em “0”, o sinal de pressão de óleo é utilizado 

na lógica de partida (verificar se o motor esta funcionando antes de ligar o arranque) e parada 
(verificar se o motor parou) do GMG. Colocando o valor “1”, o sinal de pressão de óleo é igno-
rado, sendo utilizado somente o sinal de rotação. 

 
Ao ignorar a pressão do óleo (bit em “1”), deve-se utilizar o sinal de W como 
referência para o cálculo da freqüência e rotação de trabalho do GMG obrigato-
riamente. Este procedimento garante a integridade do motor de arranque do 
GMG, impedindo que o mesmo se mantenha ligado após estabilização do motor 
diesel. 
Para configurar a leitura de freqüência e rotação pelo sinal de W, programe os 

bits 5 e 8 conforme mostrado abaixo: 
 

BIT CONFIG. 
  

5 0 
8 1 

 
 
• BIT 3 – Verificação de tensão de rede e GMG: Com este bit em “1”, as leituras de FF e FN 

da rede e do GMG são desconsideradas pelo equipamento. Desta maneira, os alarmes da falta 
de fase (rede e GMG) não atuam no funcionamento do mesmo. Colocando o valor “0” (default), 
estes sinais são verificados e seus respectivos alarmes são gerados quando necessário. Ob-
servação: Utilizando este bit em “1”, deve-se observar que a leitura de freqüência não será 
mais feita pela fase T, pois a mesma não estará sendo verificada. Para obter a leitura de fre-
qüência, configure o bit 8 em “1” (leitura de freqüência pelo sinal de W). 

 
• BIT 4 – Falha de Pressão de Óleo: A falha de pressão de óleo será ignorada se este bit esti-

ver igual a “1”, após estabilização. 
 
• BIT 5 – Leitura de RPM: Existem 2 meios de ler a rotação do GMG. Pela freqüência  do gera-

dor ou pelo sinal de W. Este bit define qual meio será utilizado. Deixando o bit em “0” (default), 
o USCAMAQ-21 fará a leitura pelo sinal de W. Colocando o bit em “1” a leitura passa a ser cal-
culada pelo sinal da freqüência do GMG. A entrada W será ignorada. (O bit 8 e o bit 5 nunca 
devem ficar iguais a “1” simultaneamente). 

 
• BIT 6 – Configuração Modem: A configuração de comandos AT para um modem externo será 

enviada a cada 1 hora quando este bit estiver igual a “1”. 
 

• BIT 7 – Teste Memória Interna: O USCAMAQ-21 irá efetuar a verificação da integridade dos 
dados da memória interna toda a vez que este bit estiver igual a “1”. O valor default é “0”. Este 
bit somente deverá ser alterado com orientação de pessoal técnico da ATOS. 

 
• BIT 8 – Leitura de Freqüência: Existem 2 meios de ler a freqüência do alternador. Pela fre-

qüência do GMG ou pelo sinal de W. Este bit define qual meio será utilizado. Deixando o bit 
em “0” (default), o USCAMAQ-21 fará a leitura pela fase T. Colocando o bit em “1” a leitura 
passa a ser calculada pelo sinal W. (O bit 8 e o bit 5 nunca devem ficar iguais a “1” simultane-
amente). 

 
• BIT10 – Configura o nível de filtragem (máximo ou mínimo) das leituras analógicas. 

 
• BIT11 – Ativa ou desativa as filtragens das leituras analógicas. 

 
 

OBSERVAÇÃO 
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CARACTERÍSTICAS  

CAPÍTULO 6 

CAPÍTULO 6 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
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O USCAMAQ-21 foi projetado para efetuar o automatismo entre a rede Comercial e o Grupo Motor 
Gerador de emergência. Abaixo estão descriminadas as características deste módulo. 
 
 

 Eventos Supervisionados 
 

 Tensão Alta, Baixa e Falta de fase da rede e GMG através da leitura do sinal analógico 
proveniente das três fases; 

 Freqüência Alta e Baixa do GMG através do sinal da tensão do alternador; 
 Rotação alta e baixa do GMG através do sinal de W ou pela fase T do GMG. 
 Sobrecarga do GMG através de curva térmica do Alternador. 
 Sobrepotência do Motor. 
 Pressão Baixa de óleo lubrificante através de contato (NA ou NF) de pressostato externo; 
 Temperatura alta da água de arrefecimento do motor através de status de contato (NA ou 

NF) de termostato externo; 
 Falha na partida (motor não parte após número pré-programado de tentativas de partida); 
 Falha na parada (motor não para depois de terminada temporização correspondente); 
 Entradas Programáveis 1 a 6 através do contato (NA ou NF) externo; 

 
 

 Medições  
 
O USCAMAQ-21 permite a visualização através do painel frontal das seguintes grandezas analógicas: 
 

 Tensão rede fases L1, L2 e L3 medidas entre fase – neutro e fase - fase; 
 Tensão GMG fases L1, L2 e L3 medidas entre fase – neutro e fase - fase; 
 Freqüência do GMG; 
 Rotação do GMG; 
 Corrente consumidor L1, L2 e L3. 
 Horímetro; 
 Contador de Partidas; 

 
 

•  Tensão de trabalho 220/380 
 
O USCAMAQ-21 permite que as entradas dos sinais das fases da Rede e do Alternador possam ser 
220 ou 380 VAC sem a necessidade da utilização de Transformadores de Potencial. 
 
O operador deverá efetuar corretamente a calibração das leituras das fases para os valores medidos 
entre fase e neutro. 
 
Os Transformadores de Potencial deverão ser utilizados em aplicações onde as tensões nominais 
sejam superiores a 400 VAC. 
 

•  Leitura de freqüência pela tensão do GMG 
 
O USCAMAQ-21 efetua a leitura da freqüência do GMG através da fase T e a leitura da rotação do 
motor pelo sinal de entrada W proveniente do alternador do carregador da bateria de partida. 
 
Os sensores de freqüência e de rotação utilizam os sinais correspondentes para verificar anormalida-
des. 
 
Caso o sinal de W não exista em alguma implementação, o USCAMAQ-21 poderá calcular a rotação 
do motor através da freqüência do alternador. Uma vez habilitada esta opção, o sinal de W será igno-
rado, sendo a leitura da rotação calculada. 



 

CARACTERÍSTICAS

 

 

48 

•  Configuração do sinal de W 
 
O calculo da rotação poderá ser habilitada através da tela de configuração do USCAMAQ-21 (acessa-

da pressionando-se  e 
ESC 

 simultaneamente). Essa tela é apresentada abaixo: 
 
 
 
 
 
 
Nesta tela configuram-se diversos parâmetros importantes para o correto funcionamento do USCA-
MAQ-21. Somente a senha de nível administrativo tem acesso a essas configurações.  
 
Para habilitar o envio, na tela de configurações do USCAMAQ-21, entre em modo de edição (utilize a 

senha de administrador para ter acesso a qualquer alteração nesta tela) e com as teclas  e 

, navegue entre os dígitos da tela, até posicionar o cursor sobre o sexto dígito (da direita para 

esquerda). Ao fazer isso mude o valor do dígito para “1” e pressione  para confirmar a alteração. 
 
A tela de configuração do USCAMAQ 212 ficará com o seguinte aspecto: 
 
 
 
 
 
Com o valor “1” escrito no “bit5” da configuração do USCAMAQ-21, a rotação será calculada.  
 
Caso a leitura de freqüência não esteja funcionando corretamente devido a uma grande distor-
ção harmônica causadas por cargas indutivas, a leitura de freqüência poderá ser calculada pelo 
sinal de W. Para isso ocorrer basta habilitar o “bit8” da configuração do USCAMAQ-21 mostra-
da acima. 
 
 
 

Os bits 5 e 8 não poderão estar habilitados simultaneamente. Caso isto ocorra, as 
leituras de rotação e freqüência ficarão com seus valores zerados. 

 
 
 
 

 Horímetro e Contador de Partidas 
 
O USCAMAQ-21 possui as funções de horímetro e contador de partidas. Estas funções ajudam o ope-
rador do GMG a realizar, por exemplo, um controle de manutenção preventiva no motor diesel. 
 
A tela do horímetro pode ser visualizada na área de informações gerais do GMG. Esta área é acessa-

da pressionando-se a tecla  do equipamento. Dentro da área de informações, navegue pelas 

telas com as teclas  e , até encontrar a tela exemplificada abaixo: 
 
 
 
 
 
Nesta tela visualiza-se a quantidade de tempo que o GMG já permaneceu ligado (em minutos). Para 
resetar o horímetro do USCAMAQ-21, deve-se acessar a tela de configuração do horímetro, que en-
contra-se na área de configuração do equipamento. 

GRUPO EM REPOUSO 
HORIMETRO         0047 

CONFIG. USCAMAQ-21 
0000000000000000 

CONFIG. USCAMAQ-21 
00000000100000 

IMPORTANTE 
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Para acessar a tela de configuração horímetro, pressione a tecla  do USCAMAQ-21. Utilizando 

as teclas  e , navegue entre as opções até encontrar a tela abaixo: 
 
 
 
 
 

Para editar o valor corrente, pressione a tecla . Digite a senha de administrador e pressione 

 para confirmar. O campo da tela ficará piscando. Nesse momento é possível inserir qualquer 
valor no horímetro. 

Para resetar o horímetro, digite “0000” e pressione  para confirmar a alteração. 
 
A tela do contador de partidas pode ser visualizada pela tela de configuração do USCAMAQ-21. Essa 
função informa ao operador do GMG quantas partidas/tentativas de partida o USCAMAQ-21 realizou, 
desde o último reset de contagem. 

Para acessar a tela “Contador de Partidas”, pressione a tecla  do equipamento e utilizando as 

teclas  e , navegue entre as opções até encontrar a tela abaixo: 
 
 
 
 
 

O “reset” do contador de partidas é feito pressionando-se a tecla . Digite a senha de adminis-

trador e pressione  para confirmar. O campo da tela ficará piscando. Nesse momento é possível 
inserir qualquer valor no contador. 

Para resetar o contador, digite “0000” e pressione  para confirmar a alteração. 
 
 

 Comunicação Serial 
 
O USCAMAQ-21 possui porta de comunicação serial padrão RS485 com protocolo MODBUS modo 
RTU. 
 
Este protocolo permite que o USCAMAQ-21 aumente sua capacidade de comandos e/ou leituras ana-
lógicas e digitais, através da utilização de um dispositivo que comunique-se por meio do mesmo proto-
colo. 
 
A comunicação serial poderá ser ajustada pelo operador para melhor conectividade do USCAMAQ-21 
a rede de dispositivos. 
 
Os ajustes permitidos são: 
 
 
 
 
 
 
As taxas disponíveis para configuração da velocidade serial (baud rate) são: 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 28800 e 57600 Bps. 

Endereço da Remota 
007 Slv 

Velocidade Serial 
xxxx Bps 

HORIMETRO 
0047   horas 

CONTADOR  PARTIDAS 
0021  Vez (es )  
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•  Configuração de baud rate 
 
A configuração da taxa de comunicação do canal serial do USCAMAQ-21 é feita pressionando-se as 

teclas  e  do equipamento simultaneamente. Utilizando as teclas  e , navegue 
pelas telas até encontrar a tela mostrada abaixo: 
 
 
 
 

 
 
 
Ao sair de fábrica o USCAMAQ-21 vem com a velocidade default de 9600 bps. 
 
 
 

Para trocar a velocidade do canal serial, pressione a tecla  e digite a senha de usuário. Através 

das teclas  e  do USCAMAQ 21, escolha a opção desejada e pressione  para confir-
mar. 
 
 

•  Config. de str ings para programação de modem/celular 
 
Uma nova implementação no equipamento é a configuração automática de modems/celulares via ca-
nal serial. Esta opção consiste em mandar automaticamente via canal serial uma seqüência de      
“strings” do comando Hayes. 
 
O USCAMAQ-21 disponibiliza 6 configurações de strings de até 19 caracteres cada (o vigésimo carac-
tere deverá ser obrigatoriamente o Carriage Return cujo símbolo é ).  
Ao sair de fábrica o USCAMAQ-21 vem pré-programado com as seguintes strings por configuração: 
 

• Configuração 1: at+csp=1  
• Configuração 2: ats0=1  
• Configuração 3: at&d0  
• Configuração 4: (vazia) 
• Configuração 5: (vazia) 
• Configuração 6: (vazia) 

 

Para habilitar/configurar essa opção pressione a tecla  e 
ESC

simultaneamente. A tela de 
configuração é mostrada abaixo: 
 
 
 
 
 
 
Ao sair de fábrica o USCAMAQ-21 não vem pré-programado com nenhuma opção, caracterizando a 
função como desabilitada. Qualquer string que seja colocada na configuração habilita esta função. 
 
É possível configurar até 6 strings a serem mandadas pelo canal serial. Para editar cada uma delas, 

pressione a tecla  e digite a senha de usuário. 

CONFIGURA MODEM/CEL 
CONFIG. STRING 1 

Velocidade Serial 
9600 Bps 

OBSERVAÇÃO 
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Enquanto o campo estiver piscando (modo de edição), utilize as teclas  e  para navegar 

entre as opções existentes e pressione  para editar a opção. Ao fazer isso, o texto correspon-
dente é amostrado na tela, com um cursor para edição dos caracteres: 
 
 
 
 
 
 
A edição do texto é realizada frontal, onde as teclas 0 a 9 mudam de números para letras conforme 
tabela abaixo: 

TECLA CARACTERE  TECLA CARACTERE 
     

1 A B C a b c 1  6 P Q R p q r 6 
2 D E F d e f 2  7 S T U s t u 7 
3 G H I g h i 3  8 V W X v w x 8 
4 J K L j k l 4  9 Y Z ESPAÇO y z 0 9 
5 M N O m n o 5  0 [ ] # + &  = 

 

 Configuração Protegida por Senha 
 
A configuração do USCAMAQ-21, por medida de segurança, possui proteção por senhas. Existem dois 
níveis de senha implementadas no equipamento: 
 

• Nível USUÁRIO; 
• Nível ADMINISTRADOR. 

 
A senha de ADMINISTRADOR possui acesso a TODOS parâmetros e configurações do USCAMAQ-
21, podendo seu portador alterar qualquer parâmetro do equipamento livremente. 
Ao sair de fábrica o USCAMAQ-21 vem com a senha de administrador configurada como “2222”, po-
dendo ser alterada via frontal do equipamento. 
 
A senha de USUÁRIO possui um acesso limitado a somente alguns parâmetros do USCAMAQ-21. 
Isso se deve ao fato de que algumas configurações importantes (como configuração NA/NF das entra-
das), não possam ser alteradas uma vez o equipamento instalado. A lista abaixo mostra todos os pa-
râmetros/telas que a senha de usuário NÃO tem acesso: 
 

• Configuração do USCAMAQ-21; 
• Configuração Saídas Programáveis; 
• Configuração do Modem/Celular; 
• Configuração das entradas do USCAMAQ-21; 
• Alteração de senha do Administrador (Tela: Nova senha Adminst.). 

 
Ao sair de fábrica o USCAMAQ-21 vem com a senha de usuário configurado como “1111”, podendo 
ser alterada via frontal do equipamento. 
 

•  Alteração de senha 

Para alterar a senha default do equipamento, pressione as teclas  e 
ESC

 simultaneamente. 
Navegue pelas opções até encontrar uma das telas abaixo: 
 
 
 
 

CONFIGURA MODEM/CEL 
     a t+csp=1  

SENHA USUARIO 

****
SENHA ADMINISTRADOR 

****
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Para alterar qualquer uma das senhas, siga o seguinte procedimento: 

Pressione a tecla  e digite a senha uma senha válida*. Após confirmar pressionando , a 
tela entrará em modo de edição, mostrando a senha atual. Digite a nova senha por cima e pressione 

 para confirmar. 
 
* No caso de alteração da senha de Usuário, pode-se utilizar a senha de usuário ou de administrador 
para acessar o campo. Para alteração da senha de Administrador, somente a senha do mesmo é 
válida. 
 
 

 Relógio/Calendário 
 
Através de um chip de relógio acoplado ao processador, implementou-se no USCAMAQ-21 um reló-
gio/calendário de tempo real.  
 
Esta nova função é útil, por exemplo, no armazenamento do log de eventos do USCAMAQ-21 que 
agora, realiza o log com data/hora do evento. 
 
Ao inicializar o USCAMAQ-21, a tela de informações é 
apresentada, como mostrado ao lado. 
 

Para visualizar o relógio do USCAMAQ-21, basta pressionar a tecla . Neste momento a tela será 
modificada conforme exemplificado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
As informações do relógio/calendário permanecerão na tela até que algum evento ocorra. Como o 
evento tem maior prioridade que a amostragem do horário, a tela do relógio/calendário será substituída 
pelo novo evento registrado. Para voltar a amostrar as informações do relógio/calendário, basta pres-

sionar a tecla  novamente.  
 
O relógio/calendário do USCAMAQ-21 também é utilizado no registro do log de eventos do equipa-
mento, conforme mostrado na tela abaixo: 
 
 
 
 
 
 

•  Configuração do Relógio / Calendário 
 
O comportamento da tela de relógio/calendário pode ser modificado através da tela de configuração do 

USCAMAQ-21 (acessada pressionando-se  e 
ESC

 simultaneamente). 
Essa tela é apresentada abaixo: 
 
 
 
 
 
Nesta tela configuram-se diversos parâmetros importantes para o correto funcionamento do USCA-
MAQ-21. Somente a senha de nível administrativo tem acesso a essas configurações.  

GRUPO EM REPOUSO 
REDE (FF)    xxx    xxx    xxx 

21/10       13:54       [QUI ]  
REDE (FF)    220    220    220 

CONFIG. USCAMAQ-21 
0000000000000000 

[Ev 01]        21/10          14:01  
CMD  CTT REDE 
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Existem 2 tipo de comportamento da tela de relógio/calendário: 
 

Opção 1: Ao pressionar , as informações do relógio/calendário são mostradas na tela e perma-
necerão na mesma até a ocorrência de algum evento, que terá prioridade de escrita sobre a tela do 
USCAMAQ-21. Esta é a opção padrão do USCAMAQ-21 ao sair de fábrica. 
 

Opção 2: Ao pressionar , as informações do relógio/calendário são mostradas na tela durante 
um período de 3 segundos. Finda esta temporização a tela volta a mostrar o status do GMG. 
 
Para alterar o comportamento de tela de relógio/calendário, na tela de configurações do USCAMAQ-
21, entre em modo de edição (utilize a senha de administrador para ter acesso a qualquer alteração 

nesta tela) e com as teclas  e , navegue entre os dígitos da tela, até posicionar o cursor 
sobre o segundo dígito (da direita para esquerda). Ao fazer isso mude o valor do dígito para “1” e pres-

sione  para confirmar a alteração. 
 
A tela de configuração do USCAMAQ-21 ficará com o seguinte aspecto: 
 
 
 
 
 
Com o valor “1” escrito no “bit1” da configuração do USCAMAQ-21, a tela de relógio/calendário passa 
a utilizar os parâmetros da opção 2 descrita anteriormente. 
 

•  Definição de Data/Horário 
 
A definição de horário/data/dia da semana do USCAMAQ-21 podem ser feitas diretamente via frontal 

do equipamento. Essa configuração é feita pressionando-se a tecla  do módulo. 
 

Ao fazer isso, com a teclas  e , procure por uma das telas apresentadas abaixo: 
 
 

• Ajuste de Horário 
 
 
 
 
 

Para ajustar o horário do USCAMAQ-21, pressione a tecla  e insira o novo horário utilizando o 

teclado numérico do frontal, pressionando  para confirmar. 
 

• Ajuste de Data 
 
 
 
 
 

Para ajustar a data do USCAMAQ-21, pressione a tecla  e insira a nova data utilizando o teclado 

numérico do frontal, pressionando  para confirmar. 

CONFIG. USCAMAQ-21 
0000000000000010 

AJUSTE DE HORARIO 
1 3 : 5 4  

AJUSTE DA DATA 
21/10 
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• Ajuste de Dia da Semana 

 
 
 
 
 
 

Para ajustar o dia da semana do USCAMAQ-21, pressione a tecla  e através das teclas  e 

 do frontal, defina o dia da semana corretamente, como exemplificado abaixo: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para confirmar a alteração, pressione . 
 
 
 

AJUSTE DA SEMANA 
TERCA 

AJUSTE DA SEMANA 
TERCA 

Configuração Atual 
(piscando)

  OPÇÕES  
 

SEGUNDA 
TERCA 

QUARTA 
QUINTA 
SEXTA 

SABADO 
DOMINGO 



PROGRAMAÇÃO HOROSAZONAL 

 

 

55 

CAPÍTULO 7 
PROGRAMAÇÃO HOROSAZONAL 

CAPÍTULO 7 – PROGRAMAÇÃO HOROSAZONAL 
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A programação horosazonal permite que o USCAMAQ-21 seja programado para ligar/desligar o GMG 
em horários pré-determinados, tendo a possibilidade de transferir ou não a carga para o GMG. 
 
A programação tem os seguintes parâmetros: 
 

ÍTEM VALORES VÁLIDOS 
  

Programa Modo 

Desativada; 
Periódica; 
Intervalo; 
Dia/Noite; 

Programa Hora Inicio de segunda a domingo 
das 00:00 às 23:59 

Programa Hora Fim de segunda a domingo 
das 00:00 às 23:59 

 
Ao sair da fábrica, a programação horosazonal vem sem programação, devendo o usuário programá-la 
via frontal do equipamento. 

 
 
O operador deverá programar primeiro os horários de Inicio e Fim antes de programar 
o Modo de funcionamento, caso contrário o USCAMAQ-21 irá mostrar a mensagem 
“VALOR INCORRETO” durante a programação. 
 
 

Abaixo se exemplifica os três modos de programação possíveis. 
 
 

 Modo Periódico 
 
Neste modo, o USCAMAQ-21 irá ligar e desligar o GMG todo o dia durante o período especi-
ficado. Por exemplo, para uma programação diária de funcionamento do GMG das 7:00h às 
19:00h inserir, os seguintes parâmetros mostrados abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O diagrama abaixo mostra como o GMG se comportará com a programação definida: 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2ª                         
3ª                         
4ª                         
5ª                         
6ª                         
As                         
Do                         

OBSERVAÇÃO 

Prog. Horosazonal 
    FIM:  [Dom]  19:00 

Prog. Horosazonal 
           Periodica 

Prog. Horosazonal 
 INI:   [Seg]  07:00  [CT] 
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 Modo Intervalo 
 
Para uma programação em que o GMG funcione sem interrupção durante um intervalo de 
tempo, o seguinte exemplo de programação pode ser utilizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O diagrama abaixo mostra como o GMG se comportará com a programação definida: 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2ª                         
3ª                         
4ª                         
5ª                         
6ª                         
Sa                         
Do                         

 
 

 Modo Dia/Noite 
 
Para uma programação em que o GMG funcione durante a noite, o seguinte exemplo de pro-
gramação pode ser utilizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O diagrama abaixo mostra como o GMG se comportará com a programação definida: 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2ª                         
3ª                         
4ª                         
5ª                         
6ª                         
Sa                         
Do                         

Prog. Horosazonal 
 INI:   [Seg]  22:00  [CT] 

Prog. Horosazonal 
    FIM:  [Dom]  06:00 

Prog. Horosazonal 
           Dia/Noite 

Prog. Horosazonal 
 INI:   [Seg]  10:00  [CT] 

Prog. Horosazonal 
    FIM:  [Qua]  06:00 

Prog. Horosazonal 
           Intervalo 
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 Programação via Frontal 
Para acessar as configurações da programação horosazonal, pressione as teclas  e 

ESC
 

simultaneamente. Navegue pelas opções até encontrar a tela abaixo. 
 
 
 
 
 
Para alterar/configurar a programação horosazonal, em qualquer uma das telas, pressione a tecla 

 e digite a senha do usuário. Após confirmar pressionando , a tela de programação de 

modo ficará piscando. Utilize as teclas  e  do frontal para alternar entre as telas da progra-

mação horosazonal e  mais uma vez para editá-las. 
 
A 1ª tela a ser programada é a tela de modo de programação. As opções são “DESATIVADA” (de-
fault), “PERIODICA”, “INTERVALO” e “DIA/NOITE”. 

Para alternar entre as opções disponíveis, após pressionar  na tela de programação de modo, 

utilize as teclas  e  do frontal. 
 
Utilizaremos a opção “PERIODICA”, como mostrado o 
lado. 
 
 

Após confirmar a opção do modo de programação pressionando , entre novamente em modo de 

edição da programação horosazonal pressionando-se  novamente. Após digitar a senha de usu-

ário, com as teclas  e  do frontal escolha uma das tela abaixo para continuar a programa-
ção. 
 
 
 
 
 
 
Estas telas são respectivamente as telas de INICIO e FIM de programação, onde: 
 

• xxx: Dia da semana de início da programação; 
• zzz: Dia da semana de fim da programação; 
• hh: Hora de partida/parada do GMG; 
• mm: Minuto de partida/parada do GMG; 
• yy: Define transferência de carga: CT = com transferência, ST = sem transferência. 

 
Para alterar/configurar a programação horosazonal, em qualquer uma das telas, pressione a tecla 

 e digite a senha do usuário. Após confirmar pressionando , configure os campos da se-
guinte maneira: 

• As teclas  e  definem o dia da semana desejado; 
• A definição do horário de partida do GMG é feita através do teclado numérico. 

 

A tecla  define se a partida será com ou sem transferência de carga; (campo existente somente 
na tela de configuração de “INICIO DE PROGRAMAÇÃO”). 

PROG. HOROSAZONAL 
INI: [xxx]    hh:mm    [yy] 

PROG. HOROSAZONAL 
FIM:    [zzz]     hh:mm   

PROG. HOROSAZONAL 
PROGRAMAR  MODO 

PROG. HOROSAZONAL 
PERIODICA 
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• Utilizando o modo PERIÓDICO, o horário de partida do GMG deve ser MENOR 

que o horário de parada. Caso o horário de partida seja maior, utilizar o modo    
DIA/NOITE; 

 
• Utilizando o modo DIA/NOITE, o horário de partida do GMG deve ser MAIOR que 

o horário de parada. Caso o horário de partida seja menor, utilizar o modo        
PERIÓDICO; 

 
• Por se tratar de uma função do sistema do USCAMAQ-21, a execução da pro-

gramação horosazonal não é registrada no log de eventos; 
 
• A programação da função horosazonal deverá SEMPRE começar pelo horário 

(início ou fim) e concluir com o modo de operação. Se o horário estiver incompatí-
vel com o modo, o USCAMAQ-21 irá apresentar a mensagem “VALORES INVÁ-

LIDOS”. 
 
 

O modo de programação horosazonal pode ser configurado através das teclas  e  sendo 
que as opções são: 

• Desativa; 
• Periódica; 
• Intervalo; 
• Dia/Noite. 

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO 
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CAPÍTULO 8 
CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS 

CAPÍTULO 8 – CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS / SAÍDAS 
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 Configuração NA/NF das entradas 
 
O USCAMAQ-21 possui em sua área de configuração uma tela de configuração das entradas. Esta 
tela define, para cada entrada do equipamento, se a condição de “ON” ou “entrada ligada” será indi-
cada quando a mesma estiver fechada, caracterizando uma entrada NA, ou quando estiver aberta, 
caracterizando uma entrada NF.  
 

 
 
O USCAMAQ-21 sai de fábrica com todas as entradas configuradas como “NA”.  
 
 
 

 
Para definir a configuração NA/NF de cada uma das entradas do USCAMAQ-21, pressione as teclas 

 e 
ESC 

 simultaneamente. Navegue pelas opções até encontrar a tela abaixo. 
 
 
 
 
 
 
Cada bit define a configuração de uma entrada, o valor “1” identifica que a entrada está configurada 
como “NA”. O valor “0” é o equivalente para “NF”. 
 
Para alterar a configuração das entradas siga o seguinte procedimento: 

Pressione a tecla  e digite a senha. Após confirmar pressionando , a tela entrará em 
modo de edição, como mostrado abaixo: 
 
 
 
 
 
 

Para alterar qualquer uma das entradas, pressione as teclas  ou  até chegar no bit corres-
pondente a entrada que deseja alterar e pressione “0” para mudar sua configuração. O exemplo abaixo 
mostra as entradas 3, 5 e 8 configuradas como NF: 
 
 
 
 
 
 

Para confirmar e assumir as alterações realizadas, pressione a tecla .  
 
 
 

CONFIG. ENTRADAS 
1 1 1 1 1 1 1 1  

CONFIG. ENTRADAS 
E 8 - >  1 1 1 1 1 1 1 1  < - E 1  1

CONFIG. ENTRADAS 
E 8 - >  1 1 1 1 0 1 1 0  < - E 1  0

OBSERVAÇÃO 
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 Configurando as Entradas Programáveis 
 
O USCAMAQ-21 possui 8 entradas, sendo 2 delas fixas e 6 programáveis. As 2 entradas fixas tem as 
seguintes funções: 

• Pressão do óleo; 
• Temperatura Alta. 

 
Cada umas das 6 entradas programáveis, pode ser configurada com as seguintes características: 
 

• Partida remota com transferência de carga; 
• Partida remota sem transferência de carga; 
• Sobrecarga no GMG; 
• Inibe GMG; 
• Nível de Combustível Baixo; 
• Entrada Personalizada. 

 
Cada entrada possui uma programação padrão configurada de fábrica.  
Essa programação é mostrada na tabela abaixo: 
 

ENTRADA MENSAGEM 
  

1 Entrada Desativada 
2 Partida remota com transferência de carga 
3 Partida remota sem transferência de carga 
4 Sobrecarga no GMG 
5 Inibe GMG 
6 Nível Combustível baixo 

 
O usuário poderá alterá-las de acordo com suas necessidades, porém a programação apresentada 
corresponde a um conjunto padrão para a maioria dos grupos geradores. 
 
Abaixo encontram-se as descrições de cada uma das características das entradas programáveis: 
 
 

•  Partida remota com transferência de carga 
 
Este recurso, estando programado em qualquer uma das entradas programáveis do USCAMAQ-21, 
realiza (quando entrada ativada - NA ou NF) a partida do GMG, transferindo a carga para o mesmo. 
Algumas condições iniciais são necessárias para que esta função possa ser executada: 
 

1. O USCAMAQ-21 deve estar em modo automático; 
2. A função “Inibe GMG” não pode estar ativa. 

 
 
Este recurso não está habilitado em modo manual por motivos de segurança ao ope-
rador em casos, por exemplo de manutenção do GMG. 
O USCAMAQ-21 permanecerá com o GMG ligado e em carga até que o sinal seja 
desativado. 
 

OBSERVAÇÃO 
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Caso algum dos eventos abaixo relacionados ocorra, o USCAMAQ-21 para o GMG: 
 

• Falha no GMG (pressão, temperatura, etc...); 
• Passagem do USCAMAQ-21 para modo manual; 
• Ativação, através de alguma entrada programável da função “Inibe GMG”; 

 
Caso o USCAMAQ-21 detecte falha na tensão da rede, e a entrada programável seja desligada, o 
GMG continuará ligado alimentando a carga até que a rede volte à normalidade. 
 
 

•  Partida remota sem transferência de carga 
 
Este recurso, estando programado em qualquer uma das entradas programáveis do USCAMAQ-21, 
realiza (quando entrada ativada - NA ou NF) a partida do GMG, sem transferir a carga para o mesmo. 
Algumas condições iniciais são necessárias para que esta função possa ser executada: 
 

2. O USCAMAQ-21 deve estar em modo automático; 
3. A função “Inibe GMG” não pode estar ativa. 
 
 
Este recurso não está habilitado em modo manual por motivos de segurança ao ope-
rador em casos, por exemplo de manutenção do GMG. 
 
 

 
O USCAMAQ-21 permanecerá com o GMG ligado até que o sinal seja desativado. 
 
Caso algum dos eventos abaixo relacionados ocorra, o USCAMAQ-21 pára o GMG: 
 

• Falha no GMG (pressão, temperatura, etc...); 
• Passagem do USCAMAQ-21 para modo manual; 
• Ativação, através de alguma entrada programável da função “Inibe GMG”; 

 
Caso o USCAMAQ-21 detecte falha na tensão da rede, a carga é transferida para o GMG, já ligado 
através do comando de partida remota sem transferência de carga. Caso a rede volte à normalidade e 
a função “Partida remota sem transferência de carga” ainda esteja ativada, o GMG permanecerá com 
a carga até o desligamento da entrada programada. 
 
 

•  Sobrecarga 
 
Este recurso, estando programado em qualquer uma das entradas programáveis do USCAMAQ-21, 
impede a colocação de carga na Rede ou GMG quando a mesma estiver ligada. Este sinal normal-
mente enviado por um relé térmico externo. 
 
Situações possíveis x Atitudes do USCAMAQ-21 quando entrada de sobrecarga é acionada: 
 
Situação: USCAMAQ-21 em modo manual ou automático com a rede em carga e GMG desligado. 
Providências: 

• Carga é retirada da rede; 
• Evento memorizado no log de eventos; 
• Alarme registrado no log de alarmes. 

 

OBSERVAÇÃO 
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Situação: USCAMAQ-21 em modo manual com o GMG ligado e em carga. 
Providências: 

• Carga é retirada do GMG; 
• Evento memorizado no log de eventos; 
• Alarme registrado no log de alarmes. 

 
Situação: USCAMAQ-21 em modo automático com o GMG ligado e em carga. 
Providências: 

• Carga é retirada do GMG; 
• GMG para com arrefecimento; 
• Evento memorizado no log de eventos; 
• Alarme registrado no log de alarmes. 

 
 
Em todos os casos citados acima, após desligar a entrada de sobrecarga, a rede/GMG 

só poderá voltar a assumir a carga depois de pressionada a tecla . 
O USCAMAQ-21 tem implementado em seu software a curva do relé térmico, bastando 
informar o valor da CORRENTE MÁXIMA no campo de calibração. 
 

 
 

•  Inibe GMG 
 
Este recurso, estando programado em qualquer uma das entradas programáveis do USCAMAQ-21, 
impede o ligamento do GMG, tanto em modo automático quanto em modo manual.  
 
Em situações que o GMG já esteja funcionando (modo automático ou manual), quando a entrada pro-
gramável for ligada, o USCAMAQ-21 para o GMG com arrefecimento.  
 
Com a entrada acionada, no modo automático e com falta de tensão na rede, o USCAMAQ-21 não 
efetuará os procedimentos de partida do GMG. Para assumir a carga é necessário desacionar a en-
trada. O USCAMAQ-21 volta para seu modo de funcionamento normal, ou seja, se o USCAMAQ-21 
ainda detectar falta de tensão na rede o GMG irá partir e assumir carga. 
 
 

•  Nível de Combustível Baixo 
 
Este recurso, estando programado em qualquer uma das entradas programáveis do USCAMAQ-21, 
registra no log de alarmes do equipamento a mensagem “Nível de Combustível Baixo”.  
 
Esta mensagem não interfere no funcionamento do USCAMAQ-21 ou do GMG. É automaticamente 
retirada do log de alarmes quando a entrada for desacionada. 
 
 

•  Auxil iar na Liberação do Arranque 
 
 
Entrada quando ativa (NA ou NF) indica que o motor “Ligou” e o arranque é desligado, iniciando o pro-
cedimento de estabilização do motor. 
 
 

 

NOTA 
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•  Entrada Personalizada 
 
A função “Entrada Personalizada”, quando programada em uma das entradas programáveis do equi-
pamento via frontal, permite ao usuário no acionamento da mesma, mostrar uma mensagem persona-
lizada definida via frontal possibilitando ainda parar ou não o grupo gerador com ou sem arrefecimen-
to. 

 
 
Cada entrada programável possui sua própria mensagem personalizada, ou seja, o 
usuário pode definir um tipo de mensagem a ser mostrada individualmente para cada 
entrada. Para acessar as configurações das entradas programáveis, siga o seguinte 
procedimento: 

 
 

Pressione as teclas  e 
ESC 

 simultaneamente e navegue pelas opções até encontrar uma das 
telas das entradas programáveis. Como exemplo utilizaremos a entrada programável 1, como mostra-
do abaixo: 
 
 
 
 
Onde: 
xx  define o tipo de função da entrada: 

• PC: Parada com arrefecimento; 
• PS: Parada sem arrefecimento; 
• AL: Alarme 

 

Para alterar a função da entrada basta pressionar a tecla . 
 
A edição da mensagem pode ser feita diretamente pelo painel frontal, onde as teclas 0 a 9 mudam de 
números para letras conforme tabela abaixo: 
 

TECLA CARACTERE  TECLA CARACTERE 
     

1 A B C a b c 1  6 P Q R p q r 6 
2 D E F d e f 2  7 S T U s t u 7 
3 G H I g h i 3  8 V W X v w x 8 
4 J K L j k l 4  9 Y Z ESPAÇO y z 0 9 
5 M N O m n o 5  0 [ ] # + &  = 

 
Uma vez definidas essas mensagens para as entradas desejadas (quando necessário) e tendo grava-
do as configurações no equipamento, essas opções estarão disponíveis para serem configuradas di-
retamente via frontal da seguinte maneira: 
 
Suponha que a entrada programável 1 tenha sido configurada da seguinte maneira: 
 

ENTRADA CONFIGURAÇÃO ARREFECIMENTO MENSAGEM DO FRONTAL 
    

1 PARADA PERSONALIZADA SIM PORTA ABERTA  
 

Para acessar as configurações dessa entrada via frontal,  pressione as teclas  e  simulta-

neamente e navegue pelas telas utilizando as teclas  ou  do frontal até encontrar a tela de 
configuração da entrada programável 1 mostrada abaixo: 
 
 
 
 
 
 

Entrada Programavel 1 
PORTA ABERTA  [ PC] 

ENTRADA PROGRAMADA 1 
PORTA ABERTA  [xx] 

OBSERVAÇÃO 
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Para modificar a programação de qualquer uma das entradas programáveis, na tela da entrada pro-

gramável que deseja editar, pressione a tecla . 
 
Por segurança, qualquer campo de configuração e calibração só é editável mediante a inserção de 
uma senha no equipamento. Desta maneira, antes do equipamento liberar a tela da entrada progra-
mável para edição, a seguinte tela será apresentada: 
 
 
 
 
 
 
Após digitar a senha do equipamento corretamente o texto da entrada programável permanecerá pis-

cando (encontra-se editável) até que a tecla  seja pressionada confirmando a opção seleciona-
da.  
 
Para mudar a configuração da entrada programável, em modo de edição navegue pelas opções de 

programação disponíveis utilizando as teclas  e  do equipamento como no exemplo abaixo: 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aviso: AREA RESTRITA 
Digitar Senha: 

ENTRADA PROGRAMADA 1 
ENTRADA DESATIVADA Configuração Atual 

(piscando) 

  OPÇÕES DISPONÍVEIS  
 

Entrada Desativada 
Partida remota com transferência de carga 
Partida remota sem transferência de carga 
Sobrecarga Gerador 
Inibe Grupo 
Nível Combustível Baixo 
Auxiliar Liberar Arranque 
Personalizada 

Observe que uma das opções disponíveis é a 
mensagem personalizada definida via software / 
frontal. 
Para visualizar a mensagem pressione a tecla 

. A sigla mostrada ao lado da mensagem 
identifica o procedimento tomado pelo equipa-
mento na ocorrência dessa mensagem. A tabela 
abaixo identifica as opções possíveis: 
 

SIGLA DESCRIÇÃO 
  

PC Parada com arrefecimento 
PS Parada sem arrefecimento 
AL Alarme 

MENSAGENS DE SISTEMA 
 

Estas opções são mensagens-padrão que 
o sistema disponibiliza para o usuário. 
Todas elas param o GMG com arrefeci-
mento, exceto a mensagem de nível de 
combustível baixo que é um alarme. 
O Auxiliar Liberar Arranque poderá ser 
utilizado quando existir a necessidade de 
utilização de outra entrada para liberar o 
arranque. (o arranque é liberado pelo pres-
sostato e/ou rotação mínima). 
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 Características: 
 
Será utilizada a linha RS485 com conexão até 31 módulos, modo RTU escravo com as seguintes es-
pecificações: 
 

• Baud rate = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800 e 57600; 
• Parity  = nenhuma; 
• Stop Bit = 2; 
• Data Bit  = 8 bits; 
• CRC   = 16 bits. 

 
Obs: Para sistemas (mestres) que irão se conectar ao equipamento, ajustar o tempo de time-
out para um mínimo de 500ms. 
 
 

 Funções implementadas 
 
2.1 - Read Coil Status   (0x01) 
2.2 - Read Holding Registers  (0x03) 
2.3 - Preset Single Register  (0x06) 
2.4 - Force Single   (0x0F) 
2.5 - Exception Response  (ERROR) 
 
 

 Read coil status 
 
A função que permite a leitura de estados internos. O endereço inicial é 00. É permitido ler no máximo 
24 estados internos. 
 

ENDEREÇO FUNÇÃO 
  

00 Rede Anormal 
01 Rede Tensão Anormal 
02 Rede em Carga 
03 Grupo Disponível 
04 Grupo Ligado 
05 Grupo Anormal 
06 Grupo Parando 
07 Grupo em Carga 
08 Grupo Partindo 
09 Pressão Anormal do Motor 
10 Temperatura Alta do Motor 
11 Grupo Tensão Anormal 
12 Grupo Freqüência Anormal 
13 Rotação Alta do Motor 
14 Falha na Partida 

 



 

ESPECIFICAÇÃO MODBUS

 

 

72 

 Read holding register 
 
Esta função permite ler os valores analógicos de 16 bits. O endereço inicial é 20. 
 

ENDEREÇO VALOR  
  

20 Tensão Rede Fase R (Fase – Neutro) 
21 Tensão Rede Fase S (Fase – Neutro) 
22 Tensão Rede Fase T (Fase – Neutro) 
23 Tensão GMG Fase R (Fase – Neutro) 
24 Tensão GMG Fase S (Fase – Neutro) 
25 Tensão GMG Fase T (Fase – Neutro) 
26 Corrente Consumidor  Fase R 
27 Corrente Consumidor  Fase S 
28 Corrente Consumidor  Fase T 
29 Tensão Bateria 
30 Rotação Motor 
31 Freqüência Motor 
32 Valor sensor tensão rede baixa 
33 Valor sensor tensão rede alta 
34 Valor sensor tensão GMG baixa 
35 Valor sensor tensão GMG alta 
36 Valor sensor freqüência baixa 
37 Valor sensor freqüência alta 
38 Valor sensor Sobrevelocidade 
39 Valor sensor tensão bateria baixa 
40 Valor sensor tensão bateria alta 
41 Valor temporizador de retorno de rede normal 
42 Valor temporizador de arrefecimento 
43 Valor temporizador de confirmação de rede anormal 
44 Valor temporizador de estabilização do grupo 
45 Valor temporizador de espera de parada do grupo 

 
 

 Preset single register 
 
Esta função permite presetar valor (16 bits) em um dos sensores internos. O endereço inicial é 50. 
 

ENDEREÇO VALOR 
  

32 Valor sensor tensão rede baixa 
33 Valor sensor tensão rede alta 
34 Valor sensor tensão GMG baixa 
35 Valor sensor tensão GMG alta 
36 Valor sensor freqüência baixa 
37 Valor sensor freqüência alta 
38 Valor sensor Sobrevelocidade 
39 Valor sensor tensão bateria baixa 
40 Valor sensor tensão bateria alta 
41 Valor temporizador de retorno de rede normal 
42 Valor temporizador de arrefecimento 
43 Valor temporizador de confirmação de rede anormal 
44 Valor temporizador de estabilização do grupo 
45 Valor temporizador de espera de parada do grupo 



ESPECIFICAÇÃO MODBUS 

 

 

73 

 Force single coils 
 
Esta função permite acionar uma simples saída. São válidos os endereços entre 70 e 76. O status é 
conforme a especificação ATOS. 
 

ENDEREÇO FUNÇÃO DO ENDEREÇO 04 
  

70 Liga Carga Rede 
71 Desliga Carga Rede 
72 Liga Carga GMG 
73 Desliga Carga GMG 
74 Liga GMG 
75 Desliga GMG 

 
 

 Exception response (Error) 
 
Os erros de comunicação serão interpretados pelo escravo de 2 maneiras: 
 

 No reply – Caso haja erro de CRC. 
 

 Exception Response – Caso haja erro de função inválida, endereço inválido ou dado inválido. 
 
O frame de resposta para este erro será: 

Escravo 
Endereço do Escravo Função Código do Erro CRC LO CRC HI 

     

 0x80 + Função     
 
Os possíveis códigos de Erro são: 
 

Código do Erro Descrição 
  

01 Função ilegal 
02 Endereço ilegal 
03 Dado ilegal 

 

•  Exemplos: 
 
Erro de função ilegal: Função 07 não foi implementada no módulo Atos. 
TX: 07 07 42 42 
RX: 07 87 01 62 31 
 
Erro de endereço ilegal: Função 02 só aceita endereços entre 0 e 03FF. 
TX: 07 02 04 00 00 05 B9 5F 
RX: 07 82 02 21 60 
 
Erro de dado ilegal: Função 02 aceita no máximo pedido de 29 registros. 
TX: 07 04 04 00 00 1E 71 54 
RX: 07 84 03 E3 00 
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 Dimensões para instalação 
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 Esquema de ligação direta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIMENSÕES E ESQUEMAS DE LIGAÇÃO 

 

 

79 

 
Em casos de queda de tensão da bateria que cause desenergização do USCAMAQ-21 durante o acio-
namento do motor de arranque do GMG, utilizar o seguinte esquema elétrico mostrado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alternativas para gerar o sinal de W 
 
Nos casos onde o motor diesel não possua o alternador secundário para gerar o sinal de W, existem 
três maneiras possíveis de gerar este sinal para o USCAMAQ-21. 
 

• Acionando um sensor indutivo por um eixo que corresponda ao giro do motor diesel; 
 

• Utilizando um transformador abaixador de tensão para 12 Vcc, retificando antes a ten-
são do GMG em meia onda. 

 
• Configurando o USCAMAQ-21 para calcular a rotação pela freqüência. 
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