BLOCOS DE ALARME DO IFIX
As tags de alarmes do iFIX, DA (Digital Alarm) e AA (Analog Alarm), são dedicadas à manipulação dos
alarmes da aplicação. Elas apresentam campos adicionais de configuração que acrescentam inteligência a
forma pela qual os alarmes são gerados
A única diferença significativa nessas tags, se comparada às tags AI e DI, é a aba Alarms, onde os
campos adicionais conferem recursos importantes.

Nesse Faça-Fácil iremos usar o tag AA para ilustrar uma situação hipotética e exemplificar o uso dos
recursos adicionais.

Vamos considerar um forno industrial onde a medição de temperatura é a variável que deverá ser
monitorada, a fim de que se tenha um bom controle da qualidade do produto final. No que se refere à geração
de alarmes vinculada a variação de temperatura do forno, devemos considerar que:

1) Durante a etapa de manutenção desse equipamento (forno desligado e em resfriamento), deseja-se
que nenhum alarme seja gerado;

2) Quando o forno voltar à produção, durante a etapa de aquecimento e estabilização da temperatura
(regime transitório), deseja-se suprimir os alarmes Low e LowLow durante um certo período de tempo;

3) Se a temperatura Hi for atingida e se mantiver durante um tempo, uma tag digital deverá ter seu valor
alterado para 1. Um alerta para o operador será disparado (como a abertura de uma tela) para que
haja uma atuação manual na estabilização da temperatura;

4) Caso a temperatura passe para HiHi, uma outra tag digital deverá ser acionada, de modo que o
controle de temperatura seja automático.

No tag AA, pode-se utilizar as seguintes configurações adicionais para atender cada requisito de
processo especificado anteriormente:
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1) Suspensão de alarmes: configuração do campo “Alarm Suppression” com o nome da tag digital que irá
interromper a geração de alarmes da tag AA toda vez que assumir o valor 1. No nosso exemplo, essa
é a tag que indica o estado de manutenção do equipamento. Veja na tela abaixo que mesmo estando
a tag em situação de alarme (22 – Alarme LowLow), não há a sua geração, devido ao Alarm Suppression
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2) Delay Time: esse campo foi configurado para as duas situações de alarme, Low e LowLow. Isso significa
que mesmo que a temperatura atinja essa faixa de alarme, um alarme só será apresentado na tela
após 5 minutos. No teste realizado, às 8:46:46 a tag entrou em situação de alarme (temperatura baixa,
20 graus). Entretanto, não houve a geração de alarme na tela.

A geração do alarme na tela só irá ocorrer após 5 minutos, devido à configuração do campo delay time.
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3) Contact Name: Em situação de alarme (para o tipo especificado no campo Alarm Option), ocorre o
acionamento de outra tag (valor será alterado para 1), nesse caso, uma tag digital.

No nosso exemplo, quando a condição de alarme Hi for alcançada, uma notificação de alerta será
aberta para o operador.

4) Outra tag de contato foi utilizada para a condição de alarme HiHi. A ação a ser disparada nessa etapa
é o acionamento do controle automático da temperatura.
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Se observarmos, existem outros campos de configuração que poderão ser empregados:
•

Out Mode: como será feito o retorno da tag de contato
o

Acknowledge: O valor do contato volta a 0 (zero) quando o alarme da tag AA (ou DA) é
reconhecido;

o

Return: O valor do contado volta a 0 (zero) quando o valor da tag AA (ou DA) volta ao valor
normal (fora das faixas de alarme);

o

All Clear: O valor do contato volta a 0 (zero) quando o alarme da tag AA (ou DA) é reconhecido
e o valor volta ao normal;

o

•

Never: O valor do contato só se o operador alterar manualmente.

Alarm Options:

o

Remote Ack: Uma tag digital quando em 1, faz o reconhecimento de alarme da tag AA (ou DA);

o

Target Value: O usuário pode definir uma condição desejável (valor de referência) e o iFix irá
detectar desvios significativos dessa condição (em função da banda morta definida no campo
DEV);
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•

Alarm Options: O usuário poderá difinir um valor, prioridade, tag de contato, Out Mode (quando
resseta a tag de contato) , delay time e Re-alarm para cada tipo de alarme (High, LowLow etc ).

No caso das tags Digitais (DA), a aba de Alarms possui os mesmos recursos apresentados para a tag
AA:

Vale destacar que as tags DA não apresentam o campo “Enable Event Messaging” (os alarmes não são
apresentados na tela, mas ficam registrados nos arquivos de alarmes), como as tags DI.

Isso ocorre devido à natureza/função das tags DA, ou seja, geração de alarmes. Sendo assim, essas
tags somente deverão ser utilizadas com tags digitais quando o objetivo é a geração de alarmes e o seu
acompanhamento, vinculado a outros eventos no processo.
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