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O makeBEER dotado de tela colorida foi concebido para controlar o 

processo quente da fabricação de cervejas auxiliando os cervejeiros em 

etapas importantes do processo, como controlar as rampas e patamares, e 

alertar os tempos de adição dos elementos durante a fervura. Este modelo 

em especial não acompanha o gabinete, somente a placa para ser 

instalado em painéis elétricos o internamente a aparelhos de brassagem. 

Visite o nosso site para saber mais sobre os produtos da WorkTemp: www.worktemp.com.br 

Atualizado em 29/03/2019 – firmware v1.0 

Principais Características do makeBEER 

 

As principais características do makeBEER são: 

 Tela colorida de 2.8” de resolução 320x240 pixels; 

 O controle de aquecimento tanto pode ser elétrico como a gás; 

 A potência do aquecimento pode ser configurada para ser proporcional a temperatura a ser alcançada, 

evitando que a temperatura passe do ponto desejado; 

 O makeBEER gerencia: 

o Uma panela para se fazer a mosturação e fervura e a resfriamento; 

o Uma bomba de circulação para água ou mosto, opcionalmente com proteção para desligar 

automaticamente a bomba quando a temperatura chegar a uma determinada temperatura evitando 

danos a mesma. 

 Avisos sonoros e paradas em partes importantes da brassagem, como: 

o Avisos na adição dos maltes, ou remoção de grãos; 

o Avisos na troca de rampas; 

o Avisos para infusão do malte cristal; 

o Avisos para adição dos lúpulos; 

o Aviso para adição clarificante/coagulante (whirlfloc). 

 Armazena até 10 receitas sem perde-las ao desligar o equipamento. Cada receita é programável: 

o Até 20 rampas e patamares; 

o Determinar o comportamento da bomba durante o patamar; 

o Em que patamar para fazer a infusão de malte cristal; 

o Até 20 tempos de adição de lúpulos; 

o Tempo para adição de clarificante/coagulante (whirlfloc); 

 Em cada etapa do processo o makeBEER permite: 

o Cancelar o processo de brassagem; 

o Pular a etapa atual indo para a próxima; 

o Mudar os tempos dos patamares e da fervura; 

o Controlar manualmente a bomba; 

o Controlar manualmente o aquecimento durante a brassagem ou na fervura.  

o Controla a potência de aquecimento durante a fervura. 
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Comportamento do makeBEER durante a Brassagem 

 

No início da brassagem, o makeBEER espera que a panela principal seja enchida com água. Após a confirmação do 

cervejeiro da adição da água, a bomba e o aquecimento serão ligados. Quando a temperatura chegar ao ponto 

desejada, a bomba e o aquecimento serão desligados. O makeBEER questiona se houve a adição do malte. Após a 

confirmação da adição do malte, dá início a mosturação, ou seja, começa o processo de rampas e patamares da 

temperatura sobre o mosto. 

Durante a rampa, a bomba e o aquecedor ficarão ligadas, e quando a temperatura chegar a temperatura 

programada na receita o sistema entra no patamar. No patamar a temperatura se mantém constante pelo tempo 

programado na receita. Ainda no patamar a bomba somente liga se foi programado para isto ou quando o 

aquecimento é ligado. No fim de cada patamar é checado se é para fazer a infusão de malte cristal, caso sim, o 

makeBEER avisa o cervejeiro para adicionar o malte. No fim do último patamar o aquecimento e a bomba se 

desligarão, e um aviso será emitido para que o cervejeiro remova os grãos. Após confirmação da remoção dos grãos 

começa o processo de fervura. 

O processo de fervura começa ligando o aquecimento para levar o mosto à fervura. Quando chegar à fervura o 

tempo regressivo será iniciado, e os avisos de adição dos lúpulos e clarificante/coagulante serão emitidos de acordo 

com a programação na receita. O tempo regressivo não para durante os avisos de adições. No final da fervura o 

aquecimento é desligado sinalizando fim da brassagem. 
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Instalação do makeBEER 

 

Nesta seção será descrito como instalar o makeBEER em um equipamento de brassagem de forma ideal e segura. A 

instalação elétrica recomendada é feita utilizando os relés de estados sólidos (SSR – State Solid Relays). Estes relés 

além de aguentar acionamentos de grandes potências, ele oferece uma perfeita isolação elétrica entre makeBEER 

com as cargas em acionamento. Esta isolação bloqueia por completo os ruídos elétricos gerados pelas cargas, 

principalmente de dispositivos indutores como bombas e bobinas de contatores e solenoides. Estes ruídos elétricos 

se não forem devidamente filtrados podem comprometer o funcionamento de qualquer aparelho eletrônico, 

incluindo o makeBEER. 

Instalação Usando Bomba AC (110/220V) 

 

A. Entrada de alimentação para o sistema. O makeBEER pode ser alimentado entre as tensões 90 a 240VAC sem 

uso de chave de seleção. O terra deve ser conectado ao chassis do equipamento; 

B. Fusível de 3.5A 250V para proteção do makeBEER; 

C. Disjuntor de proteção para a resistência elétrica e bomba. Sua amperagem deve ser dimensionada com a 

carga de acionamento; 

D. Resistência elétrica de aquecimento da panela; 

E. Relé SSR de acionamento da resistência elétrica. Sua amperagem deve ser dimensionada com a carga de 

acionamento; 

F. Bomba d´agua; 

G. Relé SSR para acionamento da bomba d´agua; 

H. Sensor de temperatura da panela. 
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Instalação Alternativa Usando Bomba AC (110/220V) 

Nem sempre o recomendado é possível de se fazer devido a fatores de custos ou de espaços físicos de instalações 

dos componentes. Então, sugerimos uma alternativa de usar a ligação direta da bomba ao controlador, desde que o 

consumo não exceda a 2 amperes. Neste caso é indispensável o uso de filtros supressores de transientes bem 

próximo dos contatores ou das cargas em acionamento, e NUNCA acione diretamente as resistências direto ao 

makeBEER. 

 

 

A. Entrada de alimentação para o sistema. O makeBEER pode ser alimentado entre as tensões 90 a 240VAC sem 

uso de chave de seleção. O terra deve ser conectado ao chassis do equipamento; 

B. Fusível de 3.5A 250V para proteção do makeBEER; 

C. Disjuntor de proteção para a resistência elétrica e bomba. Sua amperagem deve ser dimensionada com a 

carga de acionamento; 

D. Resistência elétrica de aquecimento da panela; 

E. Relé SSR de acionamento da resistência elétrica. Sua amperagem deve ser dimensionada com a carga de 

acionamento; 

F. Bomba d´agua; 

G. Filtros supressores de transientes contra ruídos elétricos gerados pelas bobinas dos motores, contatores e 

solenoides; 

H. Sensor de temperatura da panela. 
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Instalação Usando Bomba DC 

 

A. Entrada de alimentação para todos o sistema elétrico. O makeBEER pode ser alimentado entre as tensões 90 

a 240VAC sem uso de chave de seleção. O terra deve ser conectado ao chassis do equipamento; 

B. Fusível de 3.5A 250V para proteção do makeBEER; 

C. Disjuntor de proteção para toda a instalação elétrica. Sua amperagem deve ser dimensionada com a carga 

de acionamento; 

D. Resistência elétrica de aquecimento da panela; 

E. Relé SSR de acionamento da resistência elétrica. Sua amperagem deve ser dimensionada com a carga de 

acionamento; 

F. Bomba d´agua de corrente continua; 

G. Fonte DC para a bomba, a sua tensão e amperagem devem ser de acordo com a demanda da bomba. 

Geralmente se utiliza uma fonte chaveada 24V de 5A para a maioria das bombas. Sempre trace os fios que 

alimentam o motor, isto ajuda no filtro contra ruídos elétricos gerados por ele. Conecte  

H. Sensor de temperatura da panela; 

I. Capacitores ligados entre os terminais elétricos do motor com seu chassis, caso isto não seja possível 

conecte nos fios bem próximo do motor com o fio terra ou chassis. Os capacitores agem como filtros e são 

usados em duplas, um eletrolítico de 10uFx50V e outro cerâmicos de 0.1uFx100V. Os motores DC são 

extremamente ruidosos devido ao atrito entre as palhetas do rotor com as escovas de carvão, note que 

quando o motor é ligado é possível vais muitas faíscas nestes contatos. Estas faíscas geram muitos ruídos 

eletromagnéticos e se esses ruídos não forem atenuados, ou de preferência eliminados, o circuito eletrônico 

vai ter mau funcionamento; 

J. Diodo 1n4007 para evitar correntes contra eletromotriz para a fonte quando o motor for desligado; 

K. Opcional, use caso der erros de leitura dos sensores. Diodo TVS 1.5ke30ca, este diodo bloqueia picos de 

energia altos gerados pelo motor; 

L. Opcional, use caso der erros de leitura dos sensores. Filtro contra ruídos elétricos proveniente da fonte. 

Utilize um ferrite do tipo toroide com diâmetro o suficiente que passe três ou mais voltas dos fios dentro 

dele. Ver imagem nas recomendações dos sensores para mais detalhes. 
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Instalação Alternativa Usando Bomba DC 

Um modo alternativo de ligar a bomba é conectando o V- da fonte chaveada ao terra: 

 

Aquecimento a Gás  

O aquecimento a gás é feito utilizando um fogareiro e há muitas formas de se fazer o controle da intensidade da 

chama. Neste manual apresentaremos o aquecimento de duas maneiras, uma através da válvula solenoide, e outra 

utilizando servo motor. 

O aquecimento através da válvula solenoide é um controle simples, ele abre e fecha a válvula nos extremos, ou seja, 

corta passagem do gás ou o libera no máximo. O funcionamento é baseado no controle por relé, que é o modo 

padrão operante do makeBEER, consulte o parâmetro “tipo de aquecimento” na secção “Configurações do 

makeBEER” e confira se seu valor é “relé”. Contudo, é preciso regular a válvula para quando estiver fechada permite 

passar somente um pequeno fluxo de gás para que mantenha a chama piloto acessa. O acionamento da válvula 

requer um atuador auxiliar externo ao makeBEER, e o seu tipo depende da tensão e amperagem da válvula. No 

exemplo a seguir utilizamos um relé comum de 5V para acionar uma válvula solenoide e 220V: 

 

Entretanto, se o cervejeiro deseja controlar a potência do aquecimento durante a fervura, ou fazer o uso do controle 

de aquecimento via PID, é preciso usar um servo motor que abra e fecha a válvula gradativamente, gerando uma 

intensidade de chama proporcional a potência de calor necessária. Por padrão o makeBEER vem configurado para 

usar o controle de aquecimento no modo relé, neste caso é preciso colocar o tipo de aquecimento no modo “servo”, 

isto é feito no parâmetro “tipo de aquecimento”. Também é preciso especificar os limites de giro do servo através 

dos parâmetros “servo us baixo” e “servo us alto”, isto determina a chama piloto e a chama máxima. Consulte os 

parâmetros na secção “Configurações do makeBEER”.  
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O servo utilizado é do tipo RC (radio controle) muito utilizado em aeromodelismo, e a sua ligação no makeBEER é 

bem simples, como mostrado na imagem a seguir: 

 

Atenção  

O makeBEER somente consegue alimentar somente os minis servos. Se usar servos maiores e mais potentes é 

preciso utilizar fonte de 5V externa devidamente dimensionado para suprir a amperagem de consumo. 

O aquecimento a gás em ambos casos citados acima, requer uma válvula mestra para cortar todo o fluxo de gás 

quando finalizado toda a brassagem e desligamento do sistema, isto porque o makeBEER somente controla da 

chama piloto até a chama máxima. 
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Recomendações na Parte Elétrica 

Atenção: Sigas estas recomendações elétricas para que o uso do aparelho de brassagem seja feita do modo seguro: 

 Utilize fusível de vidro 3.5A x 250VAC na entrada de alimentação do makeBEER; 

 A bomba, as resistências, os contatores, os solenoides devem ser compatíveis com a sua rede elétrica. Se sua 

rede for de 220V estes elementos também devem ser de 220V; 

 As potências das resistências de aquecimento devem ser suficientes para ferver a quantidade de litros 

contidos nas panelas. Senão, os aquecimentos perpetuamente ficarão ligados, pois nunca alcançarão a 

temperatura desejada; 

 Utilize as bitolas dos fios, e as potências dos relés ou dos contatores, devidamente dimensionados para cada 

tipo de carga, senão os mesmos podem aquecer comprometendo a isolação elétrica vinda a entrar em curto 

circuito levando a risco de choques e a incêndios: 

o Uma resistência de 7500W consome em torno de 34A, logo requer fio no mínimo de 4mm2 de bitola 

e um relé de 40A ou mais; 

o Caso os comprimentos das fiações entre o makeBEER com as resistências foram maiores a 10 

metros, a bitolas dos fios devem ser maiores a que calculada para a potência da resistência, isto para 

compensar a queda de tensão ao longo do comprimento dos fios, senão os mesmos podem vir a 

aquecer. 

 Evite o uso de tomadas ou emendas para as ligações das resistências e do aparelho de brassagem, caso 

necessite utilize componentes especializados para isto. Senão pode ocorrer riscos de choques e a incêndios; 

 Sempre utilize um sistema de proteção como disjuntor para toda a instalação elétrica. Caso venha dar um 

curto o circuito o sistema de proteção entra em ação cortando a corrente elétrica, e assim evitando riscos de 

choques, incêndios e outros problemas: 

o A amperagem de proteção deve ser a soma do consumo de todos os elementos elétricos do 

equipamento de brassagem. 

 Sempre utilize fio terra para escoar fugas de correntes elétricas de quaisquer elementos elétricos do 

equipamento que venha a se danificar. Evitando choques ao cervejeiro que podem ser fortíssimos. Este 

cuidado é muito importante porque geralmente as resistências elétricas são mergulhadas diretamente nos 

líquidos; 

 O terra deve ser conectado ao chassis do equipamento. 

Recomendação com o makeBEER 

Sigas estas recomendações com o makeBEER para seu perfeito funcionamento: 

 Instale o controlador em um ambiente que a temperatura não passe dos 70°C. Acima disto a integridade do 

makeBEER é comprometida vindo a danificá-lo. A temperatura nele pode ser entre 0°C a 40°C, o ideal seria 

em torno 20°C; 

 Mantenha os fios das cargas o mais longe possível do makeBEER, e nunca passe os fios das cargas em volta 

dele. Isto porque qualquer equipamento eletrônico, o seu funcionamento por ser comprometido quando 

exposto a fortes campos magnéticos gerados pelos fios das cargas; 

 O Ideal que os contatores, ou os solenoides, ou bombas estejam a uma distância de 10cm ou mais do 

controlador, isto para que indução do campo magnético gerados pelo acionamento das bobinas não sejam 

fortes sobre o controlador. Caso ficarem perto, utilize algum tipo de blindagem aterrada, isolando as 

interferências eletromagnéticas; 

 NUNCA acione cargas indutivas diretamente aos terminais do controlador sem uso de filtros especializados. 

Principalmente as bombas por serem muitos ruidosas em interferências eletromagnéticas; 

 NUNCA acione as resistências diretamente ao makeBEER, isto vai danificar o aparelho devido as altas 

circulação de correntes elétricas. 
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Recomendações nos Sensores de Temperaturas 

Siga estas recomendações sobre os sensores para leituras precisas e confiáveis de temperaturas: 

 Utilize os sensores dentro de poços térmicos para evitar contato direto com o liquido, e não passe os cabos 

perto de fontes de calor e nem imerso em líquidos; 

 Evitar o stress mecânico e vibrações que poderiam esticar os fios dos sensores; 

 Evitar o uso de emendas ou conectores nos cabos dos sensores, isto pode gerar maus contatos gerando 

erros de leituras pelo makeBEER. Se for preciso usar emendas ou conectores, faça emendas com solda e bem 

isoladas, ou utilize conectores de boa qualidade com bons contatos nos terminais; 

 Evitar de juntar os fios dos sensores com os fios dos atuadores e energia elétrica; 

 Periodicamente faça o ajuste do offset usando outro termômetro confiável e devidamente calibrado para 

temperatura de referência. O ajuste do offset é devido pelos seguintes motivos: 

o Compensar a leitura do sensor que utiliza um cabo muito longo, pois os fios muito compridos 

acrescentam uma resistência parasita junto a resistência do sensor, ocasionando uma leitura 

deslocada; 

o Sensores podem produzir leituras ligeiramente diferentes no mesmo ponto de medição, mesmo 

sendo do mesmo modelo, tipo e fabricante; 

o Diferenças designs do sensor também podem responder de forma diferente no mesmo ponto de 

medição; 

o Os sensores durante o armazenamento, transporte ou em uso, estão sempre sujeitas as condições 

de calor, frio, choque mecânico, umidade, e outros fatores, e estes fatores podem mostrar uma 

mudança na resposta da leitura das temperaturas; 

o Algumas tecnologias de sensor com o passar do tempo naturalmente a sua resposta mudarão 

exigindo ajustes de offsets periódicos. 

 Se for necessário usar cabos muito compridos, ou passar os cabos perto de fontes de ruídos elétricos, é 

recomendado usar cabos blindados com uma boa malha. A malha deve ser conectada ao terra, somente 

conecte uma das pontas do cabo, geralmente do lado do makeBEER. Os indicadores de uso dessa técnica 

são: quando a temperatura do controlador ficar oscilando muito durante o período de funcionamento do 

equipamento, sabendo que não há essa variação rápida no liquido; ou quando o makeBEER acusar erros 

esporádicos de sensor em curto ou em aberto. Se o problema persistir é preciso colocar filtros nas entradas 

dos sensores, ou até mesmo na entrada de alimentação do makeBEER. Uma boa prática é dar duas ou mais 

voltas com cabo de cada sensor em um ferrite do tipo toroide, ou usar um ferrite clipado ao cabo: 
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Interface 

 

A interface do usuário do makeBEER é organizada da seguinte maneira: 

 

Nº Descrição 

1 Indicador de ligado ou desligado do aquecimento da panela. 

2  Indicador de ligado ou desligado da bomba de circulação. 

3 Indicador de qual receita está selecionada para brassagem. 

4 Indicador gráfico de qual passo da receita está em andamento durante a 
brassagem. As adições dos lúpulos e condimentos são representadas por pontos 
sobre a linha. 

5 Indicador textual de qual passo da receita está em andamento durante a brassagem 
e os próximos passos. 

6 Menus para edição das receitas, controlar o processo de brassagem e fazer as 
configurações do controlador. 

 Os títulos dos menus e nomes dos parâmetros são exibidos na linha de 
cima em letras maiúsculas; 

 Os itens dos menus e os valores dos parâmetros são exibidos na linha de 
baixo em letras minúsculas. 

7 Mostrador da temperatura da panela e a temperatura alvo a ser alcançada. 

8 Tecla ESC para quando desejar cancelar algum procedimento, ou retornar de algum 
menu, ou cancelar sem salvar um ajuste de parâmetro de configuração. 

9 Tecla OK para confirmar uma mudança de valores dos parâmetros, ou executar 
alguma ação do menu. 

10 Tecla UP para navegar no próximo item de menu, ou aumentar o valor de um 
parâmetro de configuração. 

11 Tecla DOWN para navegar voltar no item de menu anterior, ou diminuir o valor de 
um parâmetro de configuração. 
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Menu de Atividades 

 

O menu de atividades é o primeiro menu que é apresentado ao cervejeiro quando o makeBEER é ligado. Este é o 

menu principal do sistema, e nele se encontram todas ações necessárias para se fazer a brassagem e fervura do 

mosto. As ações são: 

 brassagem: Ação de iniciar uma brassagem, fervura e resfriamento de uma determinada receita; 

 receitas: Permite fazer as edições das receitas; 

 bomba: Acionamento ou parada da bomba de circulação. Controle ideal para quando o cervejeiro deseja 

lavar as panelas quando não se está fazendo a brassagem; 

 Iniciar gráfico: Reiniciar a plotagem do gráfico de progresso da receita caso uma brassagem já tenha feito; 

 sensores: Mostra os valores ou status de todos as entradas de sensores do controlador. Este item é somente 

visível no menu de atividades se o parâmetro de configurações “menu sensores” estiver como “exibir no 

menu”. Também é acessado teclando ESC+UP até aparecer o menu; 

 atuadores: Permite acionar todos os atuadores do controlador. Este item é somente visível no menu de 

atividades se o parâmetro de configurações “menu atuadores” estiver como “exibir no menu”. Também é 

acessado teclando ESC+DOWN até aparecer o menu; 

 ajustes: Configurações do makeBEER. Este item é somente visível no menu de atividades se o parâmetro de 

configurações “menu ajustes” estiver como “exibir no menu”. Também é acessado teclando ESC+OK até 

aparecer o menu. 

Indicadores dos Sensores e dos Atuadores 

 

Os atuadores sãos os drivers que vão acionar p aquecedor e a bomba. Os estados dos indicadores no makeBEER são 

o reflexo dos respectivos atuadores se estão ligados ou não. Contudo, se houver algum erro com o sensor na qual o 

atuador requer para ser controlado, como o aquecedor da panela, o respectivo indicador vai piscar até que o 

problema seja resolvido. Caso isto ocorrer revise as instalações e testes os sensores. 

Inicializando Sensores: Sempre que o makeBEER é ligado, ou quando o sensor é reconectado, há um tempo para que 

se estabilize a leitura do sensor. Isto leva em torno de 5 segundos. Antes disso a brassagem e o manuseio da bomba 

não serão permitidos pelo fato do makeBEER desconhecer as temperaturas de trabalho. Nesta situação nenhum 

alerta será emitido, o indicador vai conter somente traços e uma mensagem que está lendo o sensor: 

 

Exemplo do Sensor Aberto ou Temperatura Acima do Limite: Quando o sensor da panela principal se abriu, seja no 

fio partido ou ele danificado, ou quando o controlador estiver medindo temperatura acima de sua capacidade de 

medição. Um alerta sonoro será emitido, o indicador da panela vai piscar e o indicador de temperatura vai mostrar 

traços e uma mensagem alto: 
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Exemplo do Sensor em Curto ou Temperatura Abaixo do Limite: Quando o sensor da panela entrou em curto, seja 

no fio ou nele mesmo, ou quando o controlador estiver medindo temperatura abaixo de sua capacidade de medição. 

Um alerta sonoro será emitido, o indicador da panela vai piscar e o indicador de temperatura vai mostrar traços e 

uma mensagem alto: 

 

Atenção: Em situação de erro dos sensores os indicadores somente piscam quando o makeBEER estiver no menu de 

atividades, isto para não tirar a concentração do usuário durante uma configuração ou testes. 

 

Edição das Receitas 

 

O makeBEER permite armazenar até 10 receitas de forma permanente, ou seja, elas não se perdem quando o 

controlador for desligado, e podem ser editadas a qualquer momento. No menu de atividades utilize as teclas 

UP/DOWN até encontrar a opção “receitas”: 

 

Uma vez encontrada clique OK para entrar no modo de seleção da receita. Utilize as teclas UP/DOWN para 

selecionar qual a receita que deve ser editada: 

 

Escolhido a receita clique em OK para começar a sua edição. A edição da receita é sequencial, ou seja, a cada 

confirmação de um item da receita o próximo item será apresentado, não sendo possível voltar ao o item anterior, e 

segue desse modo até o fim da edição. A receita é sempre salva no fim da edição automaticamente. Caso um item 

anterior foi digitado com uma opção errada, entre na receita novamente e mude somente aquele item em 

particular. Em qualquer momento a edição pode ser cancelada, sem ser salva, teclando ESC. 

Neste manual mostraremos como editar uma receita utilizando todos os recursos do makeBEER, pois alguns itens da 

receita podem não serem exibidas devido os quesitos das entradas anteriores. Por exemplo. Não faz sentido 

determinar o tempo de acionamento da bomba no patamar se o cervejeiro configurou para acionar só na rampa. 

Aquecimento da Água: A primeiro item da receita é ajuste da temperatura alvo do aquecimento da água na panela. 

Seria a temperatura que água deve chegar para que possa arriar o malte. Utilize as teclas UP/DOWN para ajustar o 

valor da temperatura. Mantendo a tecla pressionada a mudança do valor será mais rápida. Ajustado a temperatura 

desejada tecle OK para ir ao próximo item da receita. 
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Rampa1: O item da receita rampa 1 é o ajuste da temperatura alvo da primeira rampa da brassagem. Utilize as teclas 

UP/DOWN para ajustar o valor da temperatura e tecle OK para continuar: 

 

Patamar 1: O item da receita patamar 1 é o tempo em minutos que o mosto vai ficar exposto na temperatura 

determinada pela rampa 1. Utilize as teclas UP/DOWN para ajustar o valor do tempo e tecle OK para continuar: 

 

Confirmação do Patamar 1: Este item da receita instrui o makeBEER a emitir ou não um aviso de confirmação para 

continuar o processo após o fim do tempo do patamar 1. Se a escolha for não após o fim do tempo do patamar o 

makeBEER vai diretamente para a próxima rampa, ou para o processo de fervura, somente emitindo um aviso 

sonoro. Se a escolha for sim após o fim do tempo do patamar, o makeBEER vai emitir um aviso de confirmação do 

cervejeiro para ir ou não para a próxima etapa. Isto é útil caso o cervejeiro deseja checar o mosto e decidir se deve 

ou não prolongar o tempo no patamar atual, ou adicionar algum elemento no mosto. Feito o ajuste tecle OK para 

continuar: 

 

Rampa 2: A primeira rampa é obrigatória e as demais rampas são opcionais. Como foi editado a rampa anterior o 

makeBEER vai questionar a entrada da rampa 2, entre com a temperatura da rampa 2 e tecle OK para continuar: 

 

Patamar 2: Entre com o tempo do patamar 2 e tecle OK para continuar: 

 

Confirmação do Patamar 2: Sinalize se o makeBEER deve ou não pedir confirmação para continuar o processo no fim 

do patamar 2, e tecle OK para continuar: 

 

Rampa 3: A rampa 2 foi editada, logo o makeBEER vai questionar a entrada da rampa 3. Entre com a temperatura da 

rampa 3 e tecle OK para continuar: 

 

Patamar 3: Entre com o tempo do patamar 3: 
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Confirmação do Patamar 3: Sinalize se o makeBEER deve ou não pedir confirmação para continuar o processo no fim 

do patamar 2: 

 

Rampa 4: A rampa 3 foi editada, logo o makeBEER vai questionar a entrada da rampa 4. Como esta receita não 

requer mais rampas e patamares, tecle DOWN até aparecer a opção “não” e tecle OK para confirmar e continuar. 

Neste caso o makeBEER não vai mais questionar as entradas das demais rampas: 

 

Infusão do Malte: Este item da receita permite escolher qual o fim do patamar para que o makeBEER emita um aviso 

de infusão do malte cristal. Se vai haver infusão utilize a tecla UP para escolher qual patamar desejado, senão 

mantenha a opção “não”: 

 

Tipo de Circulação da Bomba: O item de receita do tipo de circulação da bomba vai determinar como a bomba vai se 

comportar tanto na rampa como no patamar. Se escolher a opção rampa, a bomba somente vai ficar ligada durante 

a rampa e no patamar vai permanecer desligada. Se escolher a opção rampa/patamar, a bomba vai ficar ligada tanto 

na rampa como no patamar: 

 

Intervalo do Desligamento da Bomba no Patamar: Se escolha do item da receita anterior foi o tipo de circulação da 

bomba rampa/patamar, o makeBEER vai questionar se é preciso desligar a bomba durante o patamar. Se a escolha 

for não, a bomba ficará ligada o tempo todo durante a brassagem. Se escolher o tempo de desligamento, após a 

confirmação, o makeBEER vai questionar a duração de desligamento. No exemplo a seguir em todos os patamares 

durante a brassagem a cada intervalo de 5 minutos a bomba ficará desligada por 2 minutos: 

  

Entretanto, o parâmetro “bomba/aquec no patamar” de configuração do makeBEER, influencia diretamente o 

comportamento da bomba no patamar quando relacionado aos tempos de desligamento. Consulte a secção 

“Configurações do makeBEER” para mais detalhes. 

Tempo de Fervura: O item da receita o tempo de fervura é o tempo total em minutos que o mosto vai ficar exposto 

à fervura. É durante este tempo que se faz as adições dos lúpulos, condimentos, e os clarificantes/coagulantes. Caso 

deseja ignora o processo de fervura, tecle DOWN até encontrar a opção “não”, neste caso o makeBEER vai pular 

direto da brassagem para o fim: 

 

Confirmação para Fervura: Se foi entrado com o tempo de fervura, o makeBEER vai questionar se ele deve ou não 

emitir um aviso de confirmação para ir ao processo de fervura. No processo de fervura a contagem do tempo é 
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iniciada para adição dos lúpulos e outros elementos. Em alguns casos o cervejeiro deseja determinar o momento do 

início dessa contagem e isto é possível através da confirmação de fervura: 

 

Tempos de Lupulagem: Com o tempo da fervura já determinado, o makeBEER vai questionar os tempos para adição 

dos lúpulos. Entre com o tempo de adição do lúpulo atual, clique OK para confirmar e ir para a próxima adição. O 

processo continua até que a escolha for “não” sinalizando que não há mais lúpulos a serem adicionados: 

  

Clarificantes/Coagulantes: Se o último lúpulo o tempo não for 0 minutos, o makeBEER vai questionar em que tempo 

deve ser adicionado o clarificante/coagulante. Entre com o tempo para adição do produto, ou escolha a opção “não” 

caso não usar: 

 

Chegamos ao fim da edição da receita com mesma já salva: 

 

 

Fazendo a Brassagem e Fervura 

 

Com a receita já inserida no makeBEER o mesmo está pronto para fazer a brasagem e a fervura. No menu de 

atividades escolha a opção brassagem: 

 

Escolha qual a receita de cerveja desejada produzir: 

 

A primeira coisa que o makeBEER vai fazer é questionar se a panela já contém água. Quando a panela estiver com a 

litragem correta clique OK na opção sim para continuar a brassagem: 

 

OBS: Em todas as janelas durante o processo da produção de cerveja, há outras opções de ações que são acessíveis 

teclando UP/DOWN. Para mais informações consulte a secção “Ações Secundárias Durante o Processo de Produção 

da Cerveja”. 
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Pré-Aquecimento 

Atenção: Caso o aquecimento for a gás é preciso que a chama esteja acessa, pois o makeBEER somente controla da 

chama piloto a intensidade máxima. 

A bomba e o aquecimento ligarão para elevar a temperatura da água. Na segunda linha do menu exibe a 

temperatura que a água deve chegar (ta) e o tempo decorrido. No mostrador exibe a temperatura da panela e 

também os indicadores da temperatura alvo: 

 

Quando a temperatura da água chegar ao desejado, a bomba e o aquecimento se desligarão, e o makeBEER 

questiona se o malte já foi inserido. Quando o malte for inserido clique OK na opção “sim” para continuar a 

brassagem: 

 

Brassagem 

No o processo de brassagem o aquecimento e a bomba voltam a serem ligados. Na primeira linha do menu informa 

que está no processo de rampa, o número da rampa atual em andamento e a quantidade de rampas na receita. Na 

segunda linha do menu exibe a temperatura alvo do mosto para que entre no patamar (ta) e o tempo decorrido: 
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Quando a temperatura do mosto chegar a temperatura da rampa, o sistema entra no patamar. No patamar o mosto 

vai ficar em banho-maria por um determinado tempo com a temperatura controlada via termostato. A bomba vai se 

comportar de acordo como foi programado na receita. Na primeira linha do menu informa que o processo está no 

patamar, o número do patamar atual em andamento e a quantidade de rampas na receita. Na segunda linha do 

menu exibe a temperatura do mosto em banho-maria e o a duração do patamar: 

 

Quando o tempo regressivo do patamar terminar o sistema vai para a próxima rampa fazendo o ciclo de rampas e 

patamares que ainda faltam, ou ir para remoção dos grãos. Contudo, caso foi especificado na receita para fazer 

infusão de malte no fim do patamar atual, o makeBEER vai avisar para inserir o malte. Clique OK para confirmar a 

adição e continuar o processo: 

 

Se não há infusão de malte no fim deste patamar, e na receita foi especificado para emitir um aviso de confirmação 

para continuar o processo, uma mensagem será exibida esperando uma ação do cervejeiro. O cervejeiro pode optar 

de ir para a próxima etapa ou ficar mais tempo no patamar atual: 

    

Tanto no questionamento da infusão do malte ou ação no fim do patamar, a bomba e o aquecimento se comportam 

como se o processo estivesse durante o patamar. 

No fim da brassagem é preciso remover os grãos do mosto e o makeBEER vai avisar para retirar os elementos. 

Durante esta etapa tanto a bomba como o aquecimento se mantêm desligados: 

 

Após a remoção dos grãos o cervejeiro deve pressionar OK para continuar. Caso na receita foi especificado o tempo 

de fervura o processo entra na fervura, senão a produção da cerveja é finalizada aqui. 
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Fervura 

O processo de fervura começa aquecendo o mosto até chegar a temperatura de fervura, a bomba se mantém 

desligada o tempo todo. A temperatura padrão indicadora que o mosto chegou à fervura é de 98°c e pode ser 

mudada nas configurações do makeBEER: 

 

Quando a temperatura do mosto chegou à fervura vai começar os tempos de lupulagem. Entretanto, se na receita 

foi especificado para que haja um aviso de confirmação do cervejeiro para iniciar o tempo de lupulagem, o 

makeBEER vai emitir: 

 

Lupulagem  

A lupulagem são os avisos emitidos em tempos determinados pelo makeBEER alertando ao cervejeiro a fazer a 

adição de lúpulo, ou outros elementos, no mosto durante o processo de fervura. Durante esses avisos o tempo de 

contagem da fervura não para, logo o cervejeiro deve agir nos momentos exatos dos avisos.  

Na primeira linha do menu informa que o processo está na fervura seguido de dois números que representam a 

quantidade de lúpulos já adicionados e o total de lúpulos na receita. Na segunda linha o tlp significa tempo de 

adicionar o próximo lúpulo seguido do tempo para chegar ao final da fervura: 
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Quando chegou o tempo de adicionar o lúpulo, o makeBEER vai alertar para adiciona-lo. Após a adição clique OK na 

opção “sim” para sair do aviso: 

 

Após a confirmação de adição do lúpulo o makeBEER vai exibir a próxima lupulagem, ou adição do whirlFloc caso 

conter: 

 

Quando chegou o tempo de adicionar o clarificante/coagulante, o makeBEER vai alertar para adicionar o produto. 

Após a adição clique OK na opção “sim” para sair do aviso: 

 

Durante todo o processo de fervura é possível mudar a potência de aquecimento, para isto utilize as teclas 

UP/DOWN até encontrar o item de ação “potência”. Em cada clique em OK diminui 5% da potência, e quando 

chegar a 0% o aquecimento é desligado, e no próximo clique volta a 100%: 

 

Sem mais nada a adicionar ao mosto, a fervura continua a sua contagem regressiva até o final. No final da contagem 

da fervura a produção da cerveja está concluída: 
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Ações Secundárias Durante o Processo de Produção da Cerveja 

 

Aqui descreveremos as ações secundárias que estão presentes em todo o processo de produção de cerveja. Para 

acessar estas opções basta teclar UP/DOWM durante o processo de brassagem. 

Cancelamento da Brassagem: Opção de cancelar a brassagem está presente em todo processo de produção, com 

esta opção o cervejeiro pode cancelar o processo em qualquer momento: 

 

Ação do Aquecimento da Panela: Opção de desligar ou ligar o aquecimento da panela manualmente. Se o 

aquecimento estiver ligado vai aparecer a opção de “pausar a panela”. Se o aquecimento estiver desligado e não 

tiver um controle automático vai aparecer “ligar a panela”, caso tiver em um controle automático vai aparecer 

“panela modo auto”. O modo automático seria o controle da temperatura por termostato durante patamar, ou 

quando o makeBEER estiver controlando via PID: 

  

 

Atenção: O desligamento do aquecimento é imediato, porém pode demorar alguns segundos ao ligar quando estiver 

na fervura ou quando usando aquecimento via PID. 

Ação da Bomba: Opção de desligar ou ligar a bomba manualmente. Se a bomba estiver ligada vai aparecer a opção 

de “pausar a bomba”. Se a bomba estiver desligada e não tiver um controle automático vai aparecer “ligar a 

bomba”, caso tiver em um controle automático vai aparecer “bomba modo auto”. O modo automático seria a 

programação de ligar e desligar a bomba em intervalos durante o patamar. Caso foi configurado uma temperatura 

máxima de trabalho para a bomba, e a temperatura da panela exceder este limite, a bomba se desligará 

automaticamente e uma mensagem de “bomba protegida” aparecerá, impossibilitando que o cervejeiro acione a 

mesma: 

  

 

Pular a Rampa: Durante a brassagem o cervejeiro pode pular a rampa ou patamar atual, isto é feito pela opção “ir 

próxima rampa”, ou “ir para a fervura” caso não haja mais rampas: 

  

Adicionar mais Tempo na Etapa Atual do Processo: Caso o cervejeiro deseja adicionar mais tempo na etapa atual do 

processo escolha “+5min”: 
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Diminuir o Tempo na Etapa Atual do Processo: Caso o cervejeiro deseja diminuir o tempo na etapa atual do 

processo escolha opção “-5min”: 

 

Abreviações 

 

No display por falta de espaço é impossível escrever longos textos com palavras inteiras, a solução foi utilizar muitas 

abreviações. Aqui descreveremos estas abreviações e seus significados: 

 adic: adicionar; 

 auto: automático; 

 err: erro; 

 lp: lúpulo; 

 min: minuto; 

 paux: panela auxiliar; 

 p/: para; 

 sen: sensor; 

 resfri: resfriamento; 

 sp: setpoint; 

 ta: temperatura alvo; 

 tlp: tempo de adição do lúpulo; 

 twf: tempo de adição do whirlfloc (clarificante/coagulante); 

 temp: temperatura. 

 

Sugestão de Limpeza das Panelas e Tubulações 

 

Uma sugestão de fazer uma limpeza nas panelas e tubulações é criar uma receita simples e usá-la como brassagem 

utilizando somente água limpa. 

Acionando Manualmente a Bomba e Outros Atuadores 

 

O cervejeiro pode acionar a bomba e outros atuadores de forma manual quando não estiver fazendo a brassagem. A 

bomba é o atuador mais acionando fora da brassagem, em um dos motivos para isto é usá-la para lavar as panelas. 

Por esta razão há um item de no menu de atividades dedicado para ela. Navegue pelos itens do menu de atividade 

até encontrar a opção “bomba” e tecle OK para entrar: 

 

Se a bomba estiver desligada vai aparecer a opção de “ligar”, e se a bomba estiver ligada vai aparecer “desligar”. 

Caso foi configurado uma temperatura máxima de trabalho para a bomba, e a temperatura da panela exceder este 

limite, a bomba se desligará automaticamente e uma mensagem de bomba protegida aparecerá, impossibilitando 

que o cervejeiro acione a mesma: 
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Tecle ESC para voltar ao menu de atividades. 

Os outros atuadores como chiller, aquecedores, aerador, e também incluindo a bomba, podem ser acessados 

através do item de menu “atuadores” caso estiver presente no menu de atividades, ou tecle ESC+DOWN até 

aparecer o menu. Utilize as teclas UP/DOWN para escolher o atuador desejado. Tecle OK repetidamente para ligar e 

desligar o atuador escolhido: 

  

Atenção: Este menu foi criado para que o técnico possa testar as partes do equipamento de brassagem. A proteção 

da bomba ainda é considerada neste menu. 

Tecle ESC para voltar ao menu de atividades. 

 

Menu dos Sensores 

 

O makeBEER contém um item de menu chamado de “sensores” que exibe a temperaturas, ou o status, do sensor de 

temperatura. O item de menu sensores caso não esteja presente no menu de atividades tecle ESC+UP até aparecer o 

menu. Utilize as teclas UP/DOWN para apontar o sensor desejado para exibição: 

   

Tecle ESC para voltar ao menu de atividades. 

Configurações do makeBEER 

 

O makeBEER contêm parâmetros de configuração para atender a diversos tipos de aparelhos de brassagem. Estes 

parâmetros se encontram no item de menu de “ajustes”. O item de menu ajustes caso não esteja presente no menu 

de atividades tecle ESC+OK até que apareça o menu. Utilize as teclas UP/DOWN para apontar o parâmetro desejado, 

uma vez apontado pressione OK para entrar nele. Utilize as teclas UP/DOWN para mudar valor do parâmetro, 

segurando as teclas UP/DOWN a mudança se torna mais rápida. Uma vez ajustado pressione OK para confirmar a 

mudança e retornar para os demais parâmetros: 

Os parâmetros de configurações são: 

Parâmetro Descrição Padrão 

sensor 1 offset Compensação na leitura do sensor.  0° 

beep teclado Liga ou desliga o beep ao pressionar as teclas. ligado 

tempo extra Determina a quantidade de tempo que será adicionado ou retirado nos 
durante a brassagem, duração da fervura, ou atraso para resfriamento. 

5min 

temp diferencial O parâmetro temperatura diferencial determina a diferença da 
temperatura entre desligar e religar os atuadores de aquecimento das 
panelas. 
No aquecimento da panela principal este parâmetro só tem efeito 
quando o makeBEER não está trabalhando com o controle de 
aquecimento via PID. 

1°c 

temp de fervura O parâmetro temperatura de fervura determina qual a temperatura 
que sinaliza quando o mosto chegou à fervura. 

100°c 

proteção da bomba Nem todas as bombas suportam trabalhar com temperaturas elevadas 
dos líquidos, o makeBEER oferece uma proteção para desligar 
automaticamente a bomba quando a temperatura chegar a uma 

80°c 
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determinada temperatura evitando danos a mesma. Caso deseja 
desabilitar a proteção tecle DOWN até encontrar a opção “desligado”. 

bomba/aquec no 
patamar 

Determina o comportamento da bomba quando a brassagem estiver 
no patamar.  
modo ligar com aquecimento: a bomba sempre liga junto com o 
aquecimento. O modo operante da bomba descrito na receita somente 
tem efeito quando o aquecimento estiver desligado. 
modo programado na receita: O modo operante da bomba será de 
acordo descrito na receita. 

ligar com 
aquecimento 

modo aquecimento O makeBEER oferece dois modos de controle de aquecimento para a 
panela principal, o modo tipo relé e o modo tipo servo motor. O modo 
tipo relé, a saída de acionamento é no padrão de um relé normal. O 
modo tipo servo, a saída de acionamento é no padrão servo motor RC, 
com pulsos entre 100us a 4000us em intervalos de 20ms. Ver a secção 
instalação do makeBEER para mais detalhes. 

Tipo relé 

servo us baixo Este parâmetro determina o limite do giro no sentido horário. O valor é 
em microssegundos. Recurso útil para determinar a chama piloto 
quando se está usando o aquecimento a gás. 

1000us 

servo us alto Este parâmetro determina o limite do giro no sentido anti-horário. O 
valor é em microssegundos. Recurso útil para determinar a chama 
máxima quando se está usando aquecimento a gás. 

2000us 

servo invertido Este parâmetro inverte as funções de servo us baixo e servo us alto. não 

periodo pwm Quando o aquecimento da panela principal for elétrico, este parâmetro 
determina a largura do pulso base do acionamento da resistência. Isto 
cria uma janela de controle que possa ser subdividido para controlar a 
potência desejada de aquecimento. Isto é necessário para controlar a 
potência de aquecimento durante a fervura ou quando usar PID. Um 
valor deste parâmetro errado a potência pode ser desperdiçada ou 
insuficiente, ou o controle PID fica ineficiente. Encontrar o valor ideal 
desse parâmetro é saber quantos segundos a resistência chega em sua 
potência máxima de gerar o calor. Exemplo para um valor de 10 
segundos: 

 0% resistência desligada; 

 10% de potência a resistência ficará 1 segundo ligada e 9 
segundos desligada; 

 50% de potência a resistência ficará 5 segundos ligada e 5 
segundos desligada; 

 90% de potência a resistência ficará 9 segundos ligada e 1 
segundo desligada; 

 100% resistência ligada direto. 

10 
segundos 

usar PID Determina se o aquecimento vai ser proporcional a temperatura 
usando PID ou da forma tradicional. Ver secção ajuste de PID para mais 
detalhes. 

não 

ajuste Kp do PID Constante P do PID. Ver secção ajuste de PID para mais detalhes. 1 

ajuste Ki do PID Constante I do PID. Ver secção ajuste de PID para mais detalhes. 0 

ajuste Kd do PID Constante D do PID. Ver secção ajuste de PID para mais detalhes. 0 

ajuste TS do PID Tempo de amostragem da temperatura para o controle PID. Ver secção 
ajuste de PID para mais detalhes. 

500ms 

menu sensores Permite ou não que o menu dos sensores seja exibido no menu de 
atividades. 

ocultar 

menu relés Permite ou não que o menu dos relés seja exibido no menu de 
atividades. 

ocultar 

menu ajustes Permite ou não que o menu de ajustes seja exibido no menu de 
atividades. 

ocultar 
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reconfigurar Coloca todos os parâmetros de configurações no padrão de fábrica 
mantendo as receitas intactas. Se deseja colocar tanto os parâmetros 
como as receitas nos valores padrões veja a secção “Valores Originais 
de Fábrica” para mais detalhes. 

 

versão programa Exibe a versão do software do makeBEER.  

 

Tecle ESC para voltar ao menu de atividades. 

Procedimento de Ajuste de Offsets dos Sensores 

 

O offset se aplica tanto em fazer calibrações dos sensores, como somente igualar as suas leituras entre si do mesmo 

controlador. Os motivos da aplicação dos offsets são citados nas recomendações dos sensores no início do manual. 

Caso deseja fazer uma calibração dos sensores é necessário ter um termômetro de referência confiável.  

Prenda junto todos os sensores envolvidos com contatos direto entre si, e os coloque em um ambiente sem variação 

de temperatura brusca e sem deslocamento de ar. Espera estabilizar as leituras das temperaturas. 

 

Após a estabilização das temperaturas, para cada sensor do controlador calcule a sua diferença em relação ao 

termômetro de referência, ou em relação a outro sensor, e aplique o resultado no respectivo sensor offset. No 

exemplo acima o offset calculado é de -0.7 (27.8 - 27.8). 

Ajuste do PID 

 

Por padrão o makeBEER controla o aquecimento desligando-o quando a temperatura estiver ao desejando e voltar a 

ligar quando a temperatura cair. Este tipo de controle tem uma característica onde a temperatura continua subindo 

após ao desligamento do aquecimento. Se esta caraterística é um problema para o cervejeiro, este efeito pode ser 

reduzido ou até mesmo anulado através do uso de controle de aquecimento via PID. O PID faz o controle de 

aquecimento proporcionalmente a temperatura do mosto, ou seja, se está muito longe para chegar ao ponto 

aquece-se muito, se falta pouco aquece-se pouco. 

O uso do PID requer ajustes corretos nas constantes P, I e D e o tempo de amostragem. Encontrar valores ideais para 

estes parâmetros que atenda a todas as condições de brassagens é bem difícil. Devido que estes valores estão 

relacionados a quantidade de água, a densidade do mosto, temperatura ambiente, e o tipo de panela. Contudo, 

mesmo com valores próximos o controle PID sempre será mais eficiente do que o controle normal, devido ao 

aquecimento proporcional que ele faz. 

Não há uma regra única para encontrar os valores das constantes P, I e D, isto varia de sistema para sistema, há 

muitos métodos para se encontrar tais valores, porém geralmente é feito na base da tentativa e erro até encontrar 

os valores ideais para um determinado equipamento. Entretanto, sugerimos algumas dicas para iniciar esse processo 

de ajustes: 

 O ajuste se faz com a panela com água a temperatura ambiente. A quantidade de agua deve ser a mesma 

quantidade de fabricação normal de cerveja, ou seja, se a produção do aparelho for em média 50 litros por 

brassagem, deve usar 50 litros de água para o ajuste; 

 Os valores devem atender a todos pontos de temperatura, logo crie uma receita com muitas rampas e faça 

os testes para atender a todos os pontos; 
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 O tempo de amostragem acelera ou diminui as análises de temperaturas para novas projeções. Se deixar 

amostragem muito rápida a variação de resposta da potência de aquecimento pode ser muito violenta. 

Quanto maior a panela mais lento deve ser a amostragem, isto devido à demora de subida da temperatura; 

 Ajuste o KP até que a temperatura chegue ao ponto desejado: 

o O primeiro passo colocar o valor Kp bem baixo, como 1, e os valores Ki e Kd como zero. Se a 

temperatura nunca chegar a desejada, ou se demorar muito, é preciso aumentar Kp. Caso a 

temperatura passar violentamente a temperatura desejada é preciso baixar o Kp. O menor valor de 

Kp aceitável é quando a temperatura fica oscilando em torno da desejada com uma velocidade 

constante. 

 Ajuste Ki para dar uma força ao Kp caso demorar muito para chegar a temperatura desejada; 

 Ajuste Kd caso passar muito da temperatura desejada; 

Em muitos casos, geralmente é ajustando somente o Kp, e no máximo o Ki, com resultados satisfatórios. Pois, é 

preciso muita perícia e testes para ajustar Kd sem desestabilizar todo o controle de aquecimento. 

Valores Originais de Fábrica 

 

O procedimento para colocar todos os parâmetros nos valores originais de fábrica pode ser feito no menu de 

configurações com a opção “reconfigurar”. Entretanto, se o usuário deseja colocar tanto os parâmetros como as 

receitas nos padrões é possível de fazer de forma forçada. Para isto mantenha o makeBEER ligado e faça um breve 

curto circuito nos terminais 4 e 5 do conector P3, um aviso sonoro será emitido confirmando a operação, depois 

religue o makeBEER: 
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Erros Fatais 

 

Os erros fatais não são para ocorrerem, e se ocorrer, um dos fatores é quando o makeBEER foi desligado 

inesperadamente durante a gravação de algum parâmetro de configuração. Neste caso consulte a secção anterior 

para colocar o makeBEER nos valores originais de fábrica. Os demais erros podem ocorrer com problemas com o 

aparelho. Caso o procedimento de colocar os valores originais de fabrica não funcionar, entre em contato com o 

fabricante, informando o erro que aparece no visor. 

Características Técnicas do WorkTemp 

 

As principais características técnicas do makeBEER são: 

 Um display gráfico colorido TFT de 2.8” com resolução de 320x240;  

 Resolução da temperatura de 0.1°C, como leitura aos sensores em milissegundos e sua exibição no visor a 

cada 3 segundos; 

 Entrada de alimentação alternada com tensão entre 90 a 240VAC com seleção automática; 

 Um relé de 2 amperes para acionamento da bomba; 

 Uma saída digital para acionamento de relés SSR ou servo motor do tipo RC (Radio Controle); 

 Entrada para sensor de temperatura do tipo NTC B=3435 10k/25°C; 

 Leituras de temperatura entre -50°C a 110°C; 

 Acompanha 1 sensor com encapsulamento de metal e cabo PP de 2mt. Entretanto, outros modelos de 

sensores de diversos tipos de encaixes e de superfícies de contatos podem ser fornecidos, para isto entre 

em contato com a WorkTemp; 

 Aviso sonoro quando há erro de leituras nos sensores; 

 Ajuste de compensação nas leituras das temperaturas devido ao comprimento do cabo do sensor ou outros 

fatores; 

 Proteção contra descargas elétricas na entrada do sensor; 

 A temperatura de trabalho entre 0°C a 40°C, o mais recomendado é 20°C; 

 Usar em ambiente que não tenha condensação e com umidade não máximo de 90%; 

 Dimensões máximo de 132mm de largura, 82mm de altura e 32mm de profundidade; 

 Conectores bornes 10A/300VCA para fios 24 a 12 AWG. 

 

Termos de Garantia 

 

Assegura-se a esse aparelho a garantia de qualquer defeito de fabricação que nele se apresenta no período de três 

meses a partir da data de sua aquisição pelo usuário. 

A garantia torna-se nula se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, 

desgastes naturais dos componentes, uso abusivos ou desacordo com as instruções de utilização fornecidas, 

descuido de manuseio, ou ainda no caso de apresentar sinais de violação do lacre do gabinete sinalizando a sua 

abertura. 

Os serviços de garantia somente serão prestados nos locais autorizados pela WorkTemp. O proprietário se 

responsabiliza pelas despesas de transportes, ida e volta, do aparelho a esses locais. A garantia só será realizada 

juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação. 


