
Controlador de temperatura 

para bombas de calor

1 - DESCRIÇÃO
O MT-526C é um controlador e indicador de temperatura destinado ao controle de bombas de 
calor. Possui um sensor de temperatura exclusivo para o controle automático de degelo e outro 
destinado ao controle de temperatura de aquecimento. Através das três entradas digitais disponíveis, 
o controlador pode detectar pressão alta na descarga do compressor, pressão baixa na sucção do 
compressor e falta de fl uxo de água entre a bomba de calor e o reservatório.
A entrada digital que é utilizada para detecção de fl uxo de água pode ser confi gurada para operar 
como terceiro sensor de temperatura. Desta forma, trabalhando em conjunto com o sensor da bomba 
de calor é possível substituir a chave de fl uxo.

2 - APLICAÇÃO
Bombas de calor.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Alimentação direta com transformador interno: 127 ou 220Vac (50/60Hz)
- Temperatura de controle: -50 a 105°C (resolução 0,1°C)
     -58 a 221°F (resolução 1°F)
-Entradas:
Três sensores de temperatura     - S1: temperatura na entrada da bomba de calor
                   - S2 : temperatura no evaporador
                                             - S3 : temperatura na saída da bomba de calor *
* Para essa entrada operar como sensor de temperatura é preciso confi gurar o modo de operação 
desta entrada. Vide tabela de confi guração. Este sensor é vendido separadamente!

Três entradas digitais - LOW:  chave de pressão baixa
     - HI:  chave de pressão alta
      - FLOW: chave de fl uxo**
** Essa entrada opera normalmente como entrada digital para chave de fl uxo. Para essa entrada 
operar como sensor de temperatura é preciso confi gurar o modo de operação desta entrada.
Vide tabela de confi guração. Este sensor é vendido separadamente!
- Saídas:
Três saídas a relé    - POOL: Acionamento do compressor
                              - PUMP: Bomba de circulação 
               - FAN: Acionamento do ventilador
    - Tipo de contato: Normalmente aberto
        - Corrente máxima: 5 A por saída (carga resistiva)
- Dimensões: Diâmetro 60mm, profundidade 40mm
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação)

4.1 - Para entrar no menu de funções
- Pressione simultaneamente as teclas  

 
 e 

  
 por dois segundos até aparecer [Fun] no  display. 

Soltando as teclas, em seguida aparecerá a mensagem [F01]. 
Pressione a tecla  novamente (toque curto). 
- Utilize as teclas    e 

  
 para entrar com o código de acesso (123) e, quando pronto, pressione 

  .
- Utilize as teclas    e 

 
  para acessar a função desejada.

- Após selecionar a função, pressione    (toque curto) para visualizar o valor confi gurado.
- Utilize as teclas    e 

 
  para alterar o valor e, quando pronto, pressione  para gravar o valor 

confi gurado e retornar ao menu de funções.
- Para sair do menu e retornar à operação normal, pressione  (toque longo) até aparecer [---].

4.2 - Tabela de parâmetros 
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4.3 - Descrição dos parâmetros
[F01] - Código de acesso
Ao entrar com o código de acesso (123), o controlador permite ao usuário alterar os valores dos 
demais parâmetros.

[F02] - Diferencial de controle (histerese)
Determina a temperatura entre o acionamento e o desacionamento do compressor. Se a temperatura 
S1 estiver abaixo da “Temperatura de controle” menos “Diferencial de controle”, o compressor é li-
gado. Quando a temperatura estiver acima da “Temperatura de controle” o compressor é desligado.

[F03] - Mínimo setpoint permitido ao usuário fi nal
Impede que o usuário confi gure a “Temperatura de controle” com valores excessivamente baixos.

[F04] - Máximo setpoint permitido ao usuário fi nal
Impede que o usuário confi gure a “Temperatura de controle” com valores excessivamente altos.

[F05] - Tempo de retardo para acionamento do compressor (delay)
Sempre que for necessário ligar o compressor, o MT-526C fará, primeiramente, o acionamen-
to do ventilador. O controlador aguarda, então, o tempo confi gurado nesta função antes de ligar o 
compressor.

[F06] - Temperatura para início do degelo
Quando a temperatura S2 estiver abaixo do valor confi gurado nesta função, o controlador inicia o 
ciclo de degelo (****).

[F07] - Diferencial para término do degelo
Quando a temperatura S2 estiver acima da “Temperatura para início do degelo” mais o “Diferencial 
para término do degelo”, o controlador fi naliza o ciclo de degelo (****).

[F08] - Modo de operação da entrada 3
Permite confi gurar o modo de funcionamento da entrada 3.
   [,0,] - Entrada digital (chave de fl uxo)
   Quando confi gurada como entrada digital, a mesma terá a função de monitorar a chave de
   fl uxo.   
   Assim é possível verifi car se a bomba está ligada e se há circulação entre a bomba de calor
   e o reservatório (SPA ou PISCINA). 
   [,1,] - Entrada do sensor de temperatura 3
   Quando confi gurada como entrada para o sensor 3, o MT-526C passa a monitorar o fl uxo    
   de calor entre a bomba de calor e o reservatório através da diferença de temperatura entre   
          os sensores 1 e 3. 

[F09] - Tempo de retardo para o primeiro scan
Ao energizar o instrumento, o primeiro scan de temperatura será realizado após o tempo programado 
neste parâmetro.

[F10] - Tempo de scan
Este parâmetro permite ajustar o tempo de funcionamento da bomba de circulação e varredura da 
temperatura do reservatório. Durante esse processo, a circulação de água entre a bomba de calor e 
o reservatório determinará a necessidade de ligar ou não o compressor.

[F11] - Tempo entre scans
Este parâmetro permite ajustar o tempo entre dois scans de temperatura.

[F12] - Tempo para validação da chave de fl uxo 
A validação da chave de fl uxo só ocorre após a contagem do tempo programado neste parâmetro.
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Fun Descrição Mín. Máx. Uni. Padrão Mín. Máx. Uni. Padrão

[F01] Código de acesso (123) - - - - - - - -

[F02] Diferencial de controle (histerese) 0.1 20.0 °C 1.5 1 36 °F 3

[F03] Mínimo setpoint permitido ao usuário fi nal -50.0 105.0 °C 14.0 -58 221 °F 58

[F04] Máximo setpoint permitido ao usuário fi nal -50.0 105.0 °C 40.0 -58 221 °F 104

[F05] Tempo de retardo para acionamento do compressor (delay) 0 999 Seg 30 0 999 Seg 30

[F06] Temperatura para início do degelo -15.0 30.0 °C -8.0 5 50 °F 17

[F07] Diferencial para término do degelo. 0.1 20.0 °C 13.0 1 36 °F 24

[F08] Modo de operação da entrada 3 0 1 - 0 0 1 - 0

[F09] Tempo de retardo para o primeiro scan 0 999 Min 20 0 999 Min 20

[F10] Tempo de scan 0 999 Min 3 0 999 Min 3

[F11] Tempo entre scans 0 999 Min 60 0 999 Min 60

[F12] Tempo para validação da chave de fl uxo 0 999 Seg 120 0 999 Seg 120

[F13] Modo de rearme automático 0 9 - 0 0 9 - 0

[F14] Tempo de retardo para o rearme 0 999 Min 60 0 999 Min 60

[F15] Mínimo diferencial de temperatura (S3-S1) (***) 0.1 30.0 °C 2.0 1 54 °F 4

[F16] Máximo diferencial de temperatura (S3-S1) (***) 0.1 30.0 °C 10.0 1 54 °F 18

[F17] Intensidade do fi ltro digital 0 9 - 0 0 9 - 0

[F18] Deslocamento da indicação do sensor1 (offset 1) -5.0 5.0 °C 0.0 -9 9 °F 0

[F19] Deslocamento da indicação do sensor2 (offset 2) -5.0 5.0 °C 0.0 -9 9 °F 0

[F20] Deslocamento da indicação do sensor3 (offset 3) (***) -5.0 5.0 °C 0.0 -9 9 °F 0



A falta de fl uxo pode ser detectada através da entrada digital “FLOW” ([F08] = 0) ou utilizando o 
terceiro sensor de temperatura S3 ([F08] = 1) . O início da contagem desse tempo ocorre quando 
a bomba é acionada.  Se ao fi nal do tempo de validação a chave de fl uxo estiver aberta, todas as 
saídas serão desligadas.
Esse recurso evita falsos disparos dos alertas de falta de fl uxo.

[F13] - Modo de rearme automático
Este parâmetro permite confi gurar o número máximo de rearmes automáticos permitidos para o 
controlador. Quando o terceiro sensor está em uso, o alerta de falta de fl uxo ( [FLo] ) depende 
do diferencial entre S3 e S1. Esse diferencial é avaliado após a saída POOL ter sido acionada 
pelo tempo ajustado em “Tempo para validação do diferencial (S3 – S1)” . Todavia, como a saída 
POOL não pode ser acionada se houver o alerta de [FLo] , o MT-526C rearma esse alerta e 
avalia novamente o diferencial antes de alarmar novamente. 
Os valores possíveis de confi guração para esse parâmetro são:

   [,0,] - Sem rearmes automáticos;
   [,1,] - Um rearme automático;
   [,2,] - Dois rearmes automáticos;
   [,3,] - Três rearmes automáticos;
   [,4,] - Quatro rearmes automáticos;
   [,5,] - Cinco rearmes automáticos;
   [,6,] - Seis rearmes automáticos;
   [,7,] - Sete rearmes automáticos;
   [,8,] - Oito rearmes automáticos;
   [,9,] - Nove rearmes automáticos.

Se este parâmetro estiver confi gurado com o valor [,0,] e o sensor 3 estiver em uso, o controlador 
permanecerá alarmado até que o controlador seja desligado e ligado novamente. O mesmo proce-
dimento deverá ser feito caso tenha sido confi gurado outro valor e já tenham sido esgotadas todas 
as tentativas de rearme.

[F14] - Tempo de retardo para rearmes automáticos
Este parâmetro permite confi gurar o tempo de retardo entre a ocorrência de um alarme e a próxima 
tentativa de rearme automático.

[F15] - Mínimo diferencial de temperatura (S3-S1)
Este parâmetro permite ajustar o diferencial mínimo de temperatura entre os sensores 3 e 1. 
Abaixo desse valor pressupõem-se que :
   Se S3 e S1 forem baixos: a bomba de calor pode não estar aquecendo.
   Se S3 e S1 forem altos: a bomba de calor e o reservatório estão aquecidos.

[F16] - Máximo diferencial de temperatura (S3-S1)
Este parâmetro permite ajustar o diferencial máximo de temperatura entre os sensores 3 e 1. 
Acima desse valor pressupõem-se  que a circulação de água entre a bomba de calor e o reservatório 
esteja insufi ciente. A bomba pode estar trancada ou o fi ltro obstruído.

[F17] - Intensidade do fi ltro digital
Este parâmetro permite ajustar a sensibilidade na leitura dos sensores. Quanto maior for a intensida-
de do fi ltro digital, menos sensíveis serão os sensores.

[F18] - Deslocamento da indicação do sensor 1 (offset 1)
Este parâmetro permite ajustar o offset de indicação da temperatura do sensor S1.

[F19] - Deslocamento da indicação do sensor 2 (offset 2)
Este parâmetro permite ajustar o offset de indicação da temperatura do sensor S2.

[F20] - Deslocamento da indicação do sensor 3 (offset 3) (***)
Este parâmetro permite ajustar o offset de indicação da temperatura do sensor S3.

(***) Este parâmetro só poderá ser utilizado se a entrada 3 for confi gurada como entrada do sensor 3.
(****) O degelo do evaporador ocorre de forma natural, desligado-se o compressor e mantendo o 
ventilador acionado. 

5 - FUNCIONAMENTO
        Ao energizar o aparelho inicia-se a contagem do “Tempo de retardo para o primeiro scan“. 
Neste instante as saídas PUMP e FAN estão desligadas. Após transcorrido esse tempo, inicia-se 
o processo de scan propriamente dito. Se o valor confi gurado para essa função for zero, o controla-
dor dá seqüência ao processo de “scan” sem o retardo inicial.
        Durante o período de “scan” a saída PUMP fi ca acionada de forma a homogenizar a tempe-
ratura da piscina e da bomba de calor, por exemplo. Em instalações desse tipo, pode-se instalar o 
sensor  para leitura da temperatura da piscina dentro do equipamento de aquecimento. Se o valor 
do parâmetro “Tempo de scan” for confi gurado como zero, o controle de temperatura será feito sem 
homogenizar as temperaturas dos sensores 1 e 3.
         Quando o processo de “scan” é fi nalizado, o MT-526C verifi ca se o acionamento do com-
pressor é necessário (saída POOL). Para isso a temperatura no sensor 1 deve estar abaixo do valor 
ajustado em “Temperatura de controle” menos o “Diferencial de controle”. No primeiro momento 
são acionadas as saídas PUMP e FAN, e após o tempo programado em  “Tempo de retardo 
para acionamento do compressor” é acionada a saída POOL. Quando a temperatura no sensor 
1 atingir o valor ajustado no “Temperatura de controle”, as saídas POOL, PUMP e FAN serão 
desligadas.
        Ao atingir o valor desejado, o controlador inicia a contagem do tempo programado em “Tempo 
entre scans”. Durante esse intervalo de tempo todas as saídas de controle permanecem desligadas, 
dando um tempo de repouso para o sistema. Ao fi nal desse tempo um novo processo de “scan” é 
iniciado recomeçando o ciclo de funcionamento. Se o valor confi gurado para “Tempo entre scans” 
for zero, o MT-526C iniciará o “scan” imediatamente, sem esse tempo de repouso.
        Ao confi gurar os parâmetros “Tempo de scan” e “Tempo entre scans” como zero, o controlador 
funcionará como um simples termostato. Para tanto, não serão executados os processos de homo-
genização e o tempo de repouso respectivamente. 
        O processo de degelo natural inicia quando a temperatura do sensor 2 estiver abaixo do valor 
confi gurado em “Temperatura para inicio do degelo”. Durante essa etapa,  a saída POOL perma-
nece desligada e a saída FAN ligada. A indicação de degelo é visualizada através do LED FAN 
piscando. O fi nal desse processo ocorre quando a temperatura no sensor 2 estiver acima do valor 
confi gurado em “Temperatura para inicio do degelo” mais o “Diferencial para término do degelo”.  
        As entradas digitais monitoram as chaves de pressão alta (pressão de descarga - HI), de pressão 
baixa (pressão de sucção - LOW) e a chave de fl uxo de água (FLOW). Quando qualquer chave for 
aberta o controlador imediatamente desliga todas as saídas.
        A entrada digital, destinada à chave de fl uxo, pode ser utilizada para ligar um terceiro sensor 
(vendido separadamente). Para isso, confi gure o valor da função “Modo de operação da entrada 3” 
com o valor “1”. Em conjunto com o sensor 1 é possível mensurar a variação de temperatura entre a 
entrada e a saída da bomba de calor.
       Quando, o terceiro sensor estiver habilitado, a diferença de temperatura entre a entrada e a saída 
deve estar entre os valores ajustados em “Mínimo diferencial de temperatura (S3-S1)” e “Máximo 
diferencial de temperatura (S3-S1)”. Caso isso não ocorra, a mensagem de alerta [FLo] será 
mostrada no display acompanhada da mensagem [AdL] (se estiver abaixo do valor mínimo) ou 
[AdH] (se estiver acima do valor máximo). Com esses alertas ativados pressupõe-se  que não está 
havendo um aquecimento satisfatório ou que a bomba não está funcionando adequadamente. Em 
qualquer uma dessas condição as três saídas serão desligadas.
       A validação do alerta de falte de fl uxo ([Flo]) só ocorre após a contagem do tempo confi gurado 
em “Tempo para validação da chave de fl uxo” . Esse recurso permite que a bomba seja acionada 
inicialmente em condições de falta de fl uxo. Com a bomba acionada é estabelecida a circulação de 

água na tubulação e consequentemente a chave de fl uxo se fecha (ou faz com que o diferencial de 
temperatura S3-S1 fi que dentro dos limites confi gurados). O controlador permite ainda confi gurar 
até 9 rearmes automáticos através da função “Modo de rearme automático” .  Entre uma tentativa 
de rearme e outra, o controlador espera o tempo ajustado em  “Tempo de retardo para o rearme” 
antes de rearmar.
IMPORTANTE: Para utilizar o terceiro sensor é altamente recomendado que seja feita a equaliza-
ção das temperaturas dos sensores 1 e 3. Para tanto, mergulhe os dois sensores em um recipiente 
com água à temperatura ambiente. Aguarde cinco minutos para que a temperatura nos dois senso-
res fi que estável. Visualize a temperatura no sensor 3 e compare com o valor lido no sensor 1. Faça 
a correção de uma das temperatura alterando as funções [F18] (Deslocamento da indicação do 
sensor 1) ou [F20] (Deslocamento da indicação do sensor 3) .

6 - FUNÇÕES DE ACESSO FACILITADO
6.1 - Para ajustar a temperatura de controle (setpoint)
Pressione a tecla  por dois segundos até aparecer [Set] no display. Soltando a tecla, em 
seguida aparecerá a temperatura de controle ajustada.

Utilize as teclas 
 
 e 

  
para modifi car o valor e,  quando pronto, pressione  para gravar.

6.2 - Registro de temperaturas mínimas e máximas
Pressione a tecla 

  
(toque curto). Em seguida aparecerá [t-1], seguido da  temperatura mínima 

e a temperatura  máxima do sensor 1. Na sequência o controlador mostrará [t-2], a temperatura 
mínima e a temperatura máxima do sensor 2. 
As indicações relativas ao sensor 3 [t-3], temperatura mínima no sensor 3 e temperatura máxima 
no sensor 3) somente serão mostradas se o sensor 3 for habilitado (veja a função [F08]). 
Nota: Para apagar os registros, mantenha pressionada a tecla  durante a visualização das      
temperaturas até aparecer [rSt].   

6.3 - Visualização da temperatura do sensor 1, sensor 2 , sensor 3 
e diferencial (S3-S1) 
Para visualizar a temperatura em cada um dos sensores, pressione a tecla 

 
 (toque curto). Em 

seguida aparecerá , [t-1] e a temperatura no sensor 1 (Entrada da bomba de calor). Logo após, 
será exibida a indicação , [t-2] a temperatura no sensor 2 (Evaporador).
Se o sensor 3 estiver habilitado, o controlador mostrará também [t-3] seguida da temperatura  no 
sensor 3 e  depois [d1f] e a diferença S3-S1.

6.4 - Seleção do modo SPA
Pressione a tecla  por dez segundos até aparecer [SPA]. Se o modo SPA estiver desligado, na 
sequência aparecerá [,On] e o modo SPA será ativado.
Caso o modo SPA esteja ligado, ao ser realizado este procedimento aparecerá [OFF] no display 
desativando o modo SPA. No modo SPA o ajuste do setpoint fi ca restrito entre os valores de 30°C 
(85°F) a 40°C (104°F).

7 - SINALIZAÇÕES
POOL - Saída de aquecimento (compressor) ligada.
PUMP - Saída da bomba de circulação ligada.
FAN (sempre aceso) - Saída de ventilação ligada.
FAN (piscando) - Indicação de degelo (a saída FAN permanece acionada).
[Er1] - Sensor 1 desconectado ou temperatura fora da faixa especifi cada.
[Er2] - Sensor 2 desconectado ou temperatura fora da faixa especifi cada.
[Er3] - Sensor 3 desconectado ou temperatura fora da faixa especifi cada.
[PHi] - Alerta de pressão alta.
[PLo] - Alerta de pressão baixa.
[FLo] - Alerta de falta de fl uxo (circulação) de água.
[AdL] - Alerta de diferencial de temperatura (S3-S1) baixa.
[AdH] - Alerta de diferencial de temperatura (S3-S1) alta.
[PPP] - Dados inválidos na memória. Verifi que os parâmetros de confi guração.

8 - SELEÇÃO DA UNIDADE (°C/°F)
Para alterar a unidade de medida de temperatura proceda da seguinte forma:
- Pressione simultaneamente as tecla  

 
 e 

  
 por dois segundos até aparecer [Fun] no display. 

Soltando as teclas, em seguida aparecerá a mensagem [F01]. Pressione a tecla  (toque curto);

- Utilize as teclas  
 
 e 

  
 para entrar com o código 231 e, quando pronto, pressione . 

A indicação [F01] voltará a aparecer;
- Pressione a tecla 

  
 e aparecerá a mensagem [Uni];

- Pressione  (toque curto) para visualizar o valor confi gurado.
- Utilize as teclas  

 
 e 

  
 para escolher entre [,=C] e [,=F] e, quando pronto, pressione 

para gravar a unidade confi gurada. Sempre que a unidade de medida for alterada aparecerá a 
mensagem [FAC] no display e as funções assumirão os valores padrão. 

- Para sair do menu e retornar à operação normal, pressione  (toque longo) até aparecer [---].

9 - ESQUEMA ELÉTRICO

S1
preto

S2
cinza

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
 

 220 V -  Fios PRETO e 
MARROM

 127 V -  Fios PRETO e CINZA
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Chave de pressão alta

Chave de pressão baixa

Chave de fl uxo

S3

Entradas 
Digitais NF /
Sensor S3

Nota: O comprimento do cabo do sensor pode ser aumentado pelo próprio usuário até 200 
metros, utilizando cabo PP 2 x 24 AWG.



10 - MODO DE FIXAÇÃO

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
Embalagem:
Os materiais utilizados nas embalagens do produtos Full Gauge são 100% 
recicláveis. Procure fazer o descarte através de agentes recicladores 
especializados.

Produto:
Os componentes utilizados nos controladores Full Gauge podem ser reciclados
e reaproveitados se forem desmontados por empresas especializadas. 

Descarte:
Não queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o
fi m de sua vida útil. Observe a legislação existente em sua região com relação 
à destinação do produto. Em caso de dúvidas entre em contato com a 
Full Gauge Controls.

S
up

re
ss

or

A1

A2

Esquema de ligação de supressores 
em contatoras

S
up

re
ss

or

Esquema de ligação de supressores 
em contatoras

Carga

Ø
 6

0 
m

m

A Full Gauge Controls disponibiliza supressores para venda

IMPORTANTE
Conforme capítulos da norma NBR 5410:  
1: Instale protetores contra sobretensões na alimentação
2: Cabos de sensores e de sinais de computador podem estar juntos, porém não no mesmo eletro-
duto por onde passam alimentação elétrica e acionamento de cargas
3: Instale supressores de transientes (fi ltros RC) em paralelo às cargas, como forma de aumentar a 
vida útil dos relés.
4.  A retirada ou substituição do painel adesivo frontal, bem como alterações no circuito eletrônico 
por parte do cliente, implicarão no cancelamento da garantia.

Dimensões do recorte para
posicionar o instrumento


