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Visão Geral

O controlador do air handlers Tracer
AH541 está disponível para instalação
em campo em air handlers de volume
constante e volume de ar variável
(VAV). O controlador Tracer AH541 ofe-
rece a mesma funcionalidade que o
controlador Tracer AH540, que é insta-
lado em fábrica nos air handlers da
Trane.

Aplicações
O controlador Tracer AH541 suporta di-
versas configurações de air handlers
que estão em conformidade com o per-
fil Space Comfort Controller (SCC) da
LonMark® ou o perfil Discharge Air
Controller (DAC).  As possíveis configu-
rações incluem:

• unidade somente de resfriamento;
• unidade somente de aquecimento

sem bypass;
• unidade somente de aquecimento

com bypass;
• unidade de resfriamento e aqueci-

mento (serpentinas em qualquer
ordem) sem bypass;
• unidade de aquecimento e resfria-

mento (serpentinas nesta ordem)
com bypass para a serpentina de
aquecimento;
• unidade de aquecimento e resfria-

mento (serpentinas nesta ordem)
com bypass para ambas as serpen-
tinas.
• mudança de aquecimento e resfria-

mento (serpentina única).
• mudança de aquecimento e resfria-

mento (serpentina única) com
aquecimento elétrico.

Opções de aquecimento
• hidrônico
• vapor
• elétrico (em estágios)

Opções de resfriamento
• hidrônico
• DX (até quatro estágios)

Modelos do produto
Os seguintes modelos do Tracer AH541
estão disponíveis:

• gabinete com visor de operador
montado em porta;
• gabinete sem visor de operador;
• controlador montado em quadro

(placa de terminação e placa de cir-
cuito em uma estrutura de quadro
plástica).

Os seguintes modelos de visor de ope-
rador estão disponíveis:

• visor de operador autônomo;
• visor do operador portátil;
• kit retrofit de visor de operador

montado em porta.

Para informações mais detalhadas so-
bre cada modelo, ver "Modelos do pro-
duto" na página 4.

TM ®Os seguintes produtos são marcas ou marcas registradas das suas respecti-
vas empresas: LonTalk e LonMark, da Echelon Corporation; Rover, Tracer e Tracer
Summit, da American Standard Inc.
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Modelos Tracer AH541
Vários modelos Tracer AH541 estão dis-
poníveis. Estes modelos são ilustrados
na Figura 1 da página 5. Para dimen-
sões e outras informações, ver as "Espe-
cificações" na página 11.

Tracer AH541 em um gabinete
NEMA-1
O Tracer AH541 com gabinete consiste
em uma placa de terminação, uma pla-
ca de circuitos e um transformador de
tensão de linha para baixa  tensão mon-
tado em um gabinete conforme os pa-
drões do tipo 1 da National Electrical
Manufacturers Association (NEMA).
O gabinete tem uma porta com dobra-
diça e muito espaço para entrada e sa-
ída da fiação.  A montagem completa é
certificada pela UL.

O controlador está disponível em um
gabinete NEMA-1 com ou sem uma tela
de operação touch screen montada na
porta. Os gabinetes sem visores podem
ser atualizados a qualquer momento
com um visor de operador autônomo
ou uma porta com  visor para retrofit.

Tracer AH541 montado em quadro
O Tracer AH541 montado em quadro
consiste em uma placa de circuitos e
uma placa de terminação montada em
uma estrutura de quadro modular de
duas peças. Este design modular per-
mite que a placa de circuito seja arma-
zenada em um local seguro, enquanto a
instalação e fiação são finalizadas.

O Tracer AH541 montado em quadro
pode ser montado em equipamentos ou
gabinetes existentes.

Modelos de visor de
operador
As telas do visor de operador touch
screen estão disponíveis como opcio-
nais para todos os Modelos Tracer AH541.
As opções do visor de operador estão
ilustradas na Figura 2 da página 5.

Visor de operador stand-alone
O visor de operador stand-alone foi de-
senvolvido para conexão local perma-
nente a um controlador Tracer MP580/
581 ou AH540/541 (versão 1.5 ou supe-
rior). O visor de operador stand-alone
inclui um relógio de 7 dias para ofere-
cer capacidades de programação ho-
rária para o controlador associado.
O cabo com conector de 10 pés
(3 metros) pode ser estendido até 150
pés (46 metros) com fiação adicional.

Visor de operador portátil
O visor de operador portátil foi desen-
volvido para conexão temporária a um
controlador Tracer MP580/581 ou
AH540/541 (versão 1.5 ou superior).
A tela do visor de operador touch screen
é montada em um gabinete de resina,
que é colocado em uma caixa de trans-
porte com revestimento protetor. Um
cabo com conector de dez pés (três
metros) está incluso.

Visor de operador montado em
porta para retrofit
O visor de operador montado em porta
para retrofit é uma porta de gabinete
completa com uma tela de visor de ope-
rador touch screen. Este kit é usado para
atualizar um gabinete que que não pos-
sui um visor de operador. O visor de
operador trabalha com qualquer
controlador Tracer MP581 ou Tracer
AH541.

Modelos do produto
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Figura 1: Figura 1: Figura 1: Figura 1: Figura 1: Modelos Tracer AH541

Figura 2:Figura 2:Figura 2:Figura 2:Figura 2: Modelos de visor de operador

Tracer AH541
com visor de operador opcional

Tracer AH541
montado em quadro

Tracer AH541
sem visor de operador

Visor de operador retrofit
montado em porta

Visor de operador portátil
na caixa de transporte

Visor de operador remoto
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CaractCaractCaractCaractCaracterísterísterísterísterísticasicasicasicasicas

Controle de pressão estática
do duto
No modo de volume de ar variável
(VAV), o Tracer AH541 controla a pres-
são estática do duto. Quando o ventila-
dor de alimentação está ligado, o con-
trolador compara a entrada de pressão
estática do duto com o ponto de confi-
guração estática do duto e realiza o ajus-
te adequado da velocidade de alimen-
tação do ventilador. Se o controlador
não receber um valor válido de pres-
são estática do duto, ele gera um diag-
nóstico e desliga a unidade.

Desumidificação do ambiente

O controlador AH541 oferece o contro-
le de desumidificação ocupado e deso-
cupado para aplicações de controle da
temperatura do ambiente. A seqüência
de controle de desumidificação é per-
mitida em configurações de unidades
com resfriamento hidrônico ou DX e
reaquecimento hidrônico ou elétrico. É
necessário um valor de humidade rela-
tiva do ambiente conectado ou comuni-
cado.

Estado do filtro
O Tracer AH541 pode monitorar o esta-
do do filtro por uma das duas formas:

• controlando as horas de operação
acumuladas do ventilador de alimen-
tação. Quando o tempo de operação
expira, o controlador envia uma infor-
mação ao visor de operador e ao sis-
tema Tracer Summit recomendando
a manutenção;
• a partir de um pressostato de ar co-

nectado à entrada binária IN11.

Entrada binária genérica
A entrada binária de ocupação pode ser
configurada como uma entrada binária
genérica para uso como um ponto de
rede com o sistema Tracer Summit.
A entrada genérica não afeta a opera-
ção da unidade.

Teste de saída manual
O teste de saída manual permite que
um técnico de serviço verifique rapida-
mente todas as saídas quanto à opera-
ção apropriada. Cada pressionamento
do botão Test na placa de circuito avan-
ça através das saídas, energizando-as
em sucessão.

Sobrecomando de
emergência
O modo de sobrecomando de emergên-
cia pode ser selecionado a partir da fer-
ramenta de serviço Rover ou do siste-
ma Tracer Summit. O operador pode
usar este modo para pressurizar,
despressurizar ou purgar o ar de um
ambiente do edifício ao alterar o
damper de ar externo, ventilador de ali-
mentação e ventilador de exaustão.

Integração do sistema
O controlador Tracer AH541 comunica-
se através do protocolo de comunica-
ção LonTalk e de um canal de comuni-
caçãoTP/FT-10. O controlador pode ser
configurado em conformidade com o
perfil Space Comfort Controller (SCC)
da LonMark® ou com o perfil Discharge
Air Controller (DAC).

Visor de operador
A tela do visor de operador touch screen
tem uma característica intuitiva comum
aos controladores Tracer. Esta similari-
dade simplifica o treinamento e melho-
ra a eficiência do operador em edifícios
com múltiplos controladores Tracer.
Como o visor de operador não possui
botões, teclado ou mouse, ele é fácil de
aprender e usar. O visor de operador
foi desenvolvido para conexão a um
controlador Tracer MP580/581 ou Tracer
AH540/541 (versão 1.5 ou superior).

Modelos disponíveis
O display do operador está disponível
nos modelos portátil, autônomo e mon-
tado em porta ou como um kit montado
em porta para retrofit. Os modelos de
visor de operador estão ilustrados na
Figura 2 na página 5.

Suporte multi-idioma
Os visor de operador suporta múltiplos
idiomas, que podem ser selecionados
através da ferramenta de serviço Rover.
Estão disponíveis atualmente inglês,
espanhol e francês do Canadá (versão
2.0 ou superior).

Navegação
A navegação na  tela touch screen é
intuitiva, com caminhos lógicos para en-
contrar informações  mais rapidamen-
te. A tela Home, mostrada na Figura 3,
aparece na inicialização e pode ser
acessada a partir de qualquer página
pelo pressionamento do botão Home.
O menu da tela Home mostra informa-
ções sobre o controlador e tem botões
para acessar tarefas e informações co-
muns.

Figura 3:Figura 3:Figura 3:Figura 3:Figura 3: Tela Home

A partir da tela touch screen, o opera-
dor pode:

• alterar setpoints e valores de tem-
porizador;
• calibrar o valor do sensor de ambi-

ente;
• visualizar o estado de entrada/saí-

da e comunicação;
• visualizar e reinicializar alarmes;
• agendar horários de partida/parada

em 7 dias e agendas de exceção;
• alterar agendas e saídas;
• executar um teste de saída manual;
• balancear o sistema hidrônico.
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Os controladores Tracer AH541 podem
operar como controladores autônomos,
como parte de uma rede ponto-a-ponto
ou como parte de um sistema de
automação predial Tracer Summit (ver
a Figura 4).

ArquitArquitArquitArquitArquitetetetetetura de redeura de redeura de redeura de redeura de rede

Figura 4: Figura 4: Figura 4: Figura 4: Figura 4: Controlador Tracer AH541 como parte de um sistema de automação de edificações com controladores LonTalk da Trane

WorkstationPC
Tracer Summit

LAN (Ethernet ou ARCNET)

Unidade de
controle
predial
(BCU)

Link de comunicações
Comm5 (LonTalk)

Ferramenta
de serviço Rover
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O controlador Tracer AH541 tem as se-
guintes entradas e saídas (ilustradas na
Figura 5):

• seis saídas binárias;
• cinco saídas analógicas;
• seis entradas analógicas;
• seis entradas binárias;
• entrada de pressão estática do duto;
• entrada analógica universal no con-

trolador principal.

Entradas e saídasEntradas e saídasEntradas e saídasEntradas e saídasEntradas e saídas

As entradas e saídas devem ser usa-
das para as funções relacionadas na
Figura 5. Por exemplo, um sensor de
temperatura de ar externo pode ser
conectado somente ao terminal IN5.

Notar que a saída analógica 6 (AO6) não
é usada.

Figura 5:Figura 5:Figura 5:Figura 5:Figura 5: Esquema elétrico

BO1 Partida/parada  ventilador aliment.
BO2 Partida/parada  ventilador exaustão

AO1 Velocidade ventilador alimentação
AO2 Saída de resfriamento
AO3 Saída de aquecimento
AO4 Damper desvio e face

AO5 Damper ar externo

IN1 Temperatura ambiente
IN2 Pto. configuração ambiente

IN3 Chave modo ventilador
IN4 Temperatura ar descarga

IN5 Temperatura ar externo
IN6 Temperatura ar misturado

Conector de pressão estática do duto

IN7 Detector baixa temperatura
IN8 Operação/parada

IN9 Ocupação (ou genérico)
IN10 Ventilador de alimentação

IN11 Estado do filtro
IN12 Estado ventilador exaustão ou

descong. serpentina

Terminais comuns
Terminais de sinalização

BO3 estágio 1 DX ou estágio 4 aquec. elét..
BO4 estágio 2 DX ou estágio 3 aquec. elét..
BO5 estágio 3 DX ou estágio 2 aquec. elét..
BO6 estágio 4 DX ou estágio 1 aquec. elét..

Não usado

Não usado

Terminais Comm5

Jack para ferramenta
de serviço RoverPlaca de terminaçãoPlaca de terminaçãoPlaca de terminaçãoPlaca de terminaçãoPlaca de terminação

Placa de circuitosPlaca de circuitosPlaca de circuitosPlaca de circuitosPlaca de circuitos
principalprincipalprincipalprincipalprincipal

IN 13 Umidade ambiente
relativa, sensor de CO2,
temperatura da água de
entrada ou temperatura do
refrigerante do evaporador
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IntIntIntIntInterioreriorerioreriorerior do g do g do g do g do gabinetabinetabinetabinetabineteeeee

A Figura 6 mostra o interior do gabine-
te NEMA-1 do Tracer AH541. Há espaço
suficiente para entradas e saídas da fi-
ação. A fiação deve ser encaminhada
através do sensor de pressão opcional.

Figura 6: Figura 6: Figura 6: Figura 6: Figura 6: Interior  do gabinete do Tracer AH541

Transformador de potência
de tensão de linha
para baixa tensão

Placa de circuitos
principal

Espaço para encami-
nhamento de cabos
de entrada e saída

Posição de
montagem
para sensor de
pressão estática
opcional

Placa de terminação
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DimensõesDimensõesDimensõesDimensõesDimensões

Figura 7: Figura 7: Figura 7: Figura 7: Figura 7: Dimensões do gabinete Tracer AH541

Figura 8:Figura 8:Figura 8:Figura 8:Figura 8: Dimensões do Tracer AH541 montado em quadro

3   1/8 pol.
(80 mm)

14  3/4 pol.
(373 mm)

2  1/4 pol.
(56 mm)

15 pol.
(381 mm)

5  1/2 pol.
(140 mm)

DireitaFrenteEsquerda

16  1/2 pol.
(418 mm)

Orifício com placa removível para
conduite de 1 pol. (25 mm)

13  1/4 pol.
(337 mm)

Orifício com placa removível para
conduite de 3/4 pol. (19 mm)

Orifício com placa
removível para
conduite de 1/2 pol.
(13 mm)
(para fiação ca)

8 pol.
(203 mm) 3/8 pol.

(10 mm)

9  1/2 pol.
(241 mm)

10 1/4 pol.
(260 mm)

1  1/4 pol.
(31 mm)

5  3/4 pol.
(146 mm) 1 pol.

(25 mm)

3  1/2 pol.
(89 mm)

Lado inferior
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EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações

Requisitos de alimentação
Tensão nominal: 24/120/230 Vca;
50/60 Hz; 1 fase

Faixa de utilização da tensão
24 Vca (montado em quadro):
19-30 Vca
120 Vca nominal: 98-132 Vca
230 Vca nominal: 196-264 Vca

Consumo de potência
Controlador Tracer AH541: 21 VA

Visor de operador opcional: 7 VA

Ambiente de operação
Temperatura

Sem visor: de -40°F a 158°F
(-40°C a 70°C)
Com visor: de 32°F a 122°F
(0°C a 50°C)

Umidade: 10-90% sem condensação

Ambiente de
armazenamento
Temperatura

Sem visor: de -40°F a 185°F
(-40°C a 85°C)
Com visor: de -13°F a 149°F
(-25°C a 65°C)

Umidade: 5-95% sem condensação

Gabinete
Gabinete compatível com
os padrões tipo 1 da National
Electrical Manufacturers Association
(NEMA)

Peso
Com gabinete NEMA-1: 15 lb
(7 kg)
Montado em quadro: 2 lb (1 kg)

Dimensões
Gabinete NEMA-1 do Tracer AH541

16 ½ pol. × 14 ¾ pol. × 5 ½ pol.
(418 mm × 373 mm × 140 mm)

Tracer AH541 montado em quadro
10 ¼ pol. × 8 pol. × 3 ½ pol.
(260 mm × 203 mm × 89 mm)

Afastamentos mínimos
Gabinete NEMA-1

12 pol. (30 cm) acima, abaixo e
à direita
24 pol. (60 cm) à esquerda
36 pol. (90 cm) à frente

Montado em quadro
1/2 pol. (1,3 cm) acima, à direita e
à frente
6 pol. (15 cm) à esquerda
(para fiação de E/S)
3 pol. (8 cm) abaixo
(para fiação de comunicações)

Montagem
Gabinete NEMA-1: montado em parede
com parafusos #10 (5 mm)

Montado em quadro: parafusos #8 (4 mm)

Interface do operador
Visor de cristal líquido (LCD) com luz
interna e tela touch screen e adaptador
gráfico de vídeo (VGA);
área de visualização: 4,5 pol. × 3,4 pol.
(115 mm × 86 mm); resolução de
320 × 240 pixels

Relógio
Incluso com o visor de operador;
controlado por cristal, com backup de
super-capacitor

Bateria
Não necessária - backup por super-capa-
citor durante sete dias sob condições nor-
mais de operação; todos os outros pro-
gramas com backup de memória não-vo-
látil

Certificações de agências/
conformidade
UL e C-UL

UL 916 Gerenciamento de energia
CUL C22.2 Nº 205-M1985 Dispositi-
vos de sinalização

Aprovado pela FCC: CFR 47, Parte 15,
Subparte A, Classe A

Conformidade com CE
Emissões

EN55022 Classe B
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Imunidade
EN50082-2 Industrial
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