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1 Notas para o leitor
Este manual de instruções contém informações e regras de conduta para
a operação segura e correta do aparelho.

1.3 Explicação dos sinais de aviso
Os sinais de aviso simbolizam o tipo e a fonte de um perigo iminente:

Tenha em atenção os seguintes princípios:

Sinal de aviso

n Leia todo o manual de instruções antes da colocação em funciona-

Tipo de perigo

mento do aparelho.

Perigo geral

n Certifique-se de que qualquer pessoa que trabalhe com ou no apare-

lho leu o manual de instruções e cumpre as instruções.
n Guarde o manual de instruções durante toda a vida útil do aparelho.

Perigo devido a tensão elétrica

n Entregue o manual de instruções a qualquer proprietário seguinte do

aparelho.

1.1 Princípios de não-discriminação

Perigo devido a substâncias tóxicas

Neste manual de instruções, sempre que a gramática permita a referência a pessoas, é usada a forma masculina. Isto serve para manter o texto
neutro e facilmente legível. Mulheres e homens são abordados da mesma forma. Pedimos a compreensão das leitoras para esta simplificação
do texto.

Tab. 2: Explicação dos sinais de aviso

1.2 Explicação das palavras de sinalização

1.4 Identificação das indicações de aviso

Neste manual de instruções são usadas diferentes palavras de sinalização em combinação com sinais de aviso. As palavras de sinalização indicam a severidade dos possíveis danos físicos aquando do menosprezo
pelo perigo:

As indicações de aviso ajudá-lo-ão a identificar perigos e a evitar consequências adversas.

Palavra de
sinalização

Significado

PERIGO

Significa um perigo iminente. A inobservância
desta indicação causa a morte ou danos físicos
graves.

PALAVRA DE SINALIZAÇÃO

Descrição do perigo.
Consequências em caso de inobservância.

ð A seta identifica uma medida de segurança que deverá cumprir

AVISO

CUIDADO

Designa uma situação potencialmente perigosa.
A inobservância desta indicação pode causar
danos físicos ligeiros ou danos materiais.
Designa um perigo, cuja inobservância poderá
causar perigos para a máquina e o seu funcionamento.

Tab. 1: Explicação das palavras de sinalização

Uma indicação de aviso está identificada da seguinte forma:

Sinal de aviso

Designa uma situação potencialmente perigosa.
A inobservância desta indicação pode causar a
morte ou danos físicos graves.

NOTA

Perigo de danos na máquina ou restrições de
funcionamento

para evitar o perigo.

1.5 Identificação das instruções de ação
Os pré-requisitos de ação estão identificados da seguinte forma:

ü

Um pré-requisito de ação que deverá cumprir antes de poder dar
início aos passos de ação.

@ Um meio operacional, como, por ex., ferramenta ou meio auxiliar, que
é necessário para poder executar as instruções de ação.
As instruções de ação estão identificadas da seguinte forma:

è Um passo de ação individual, o qual não é seguido por mais nenhum
passo.

1. Primeiro passo de ação numa sequência de ações.

2. Segundo passo de ação numa sequência de ações.
4 Resultado do passo de ação anterior.

ü
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2 Segurança
2.1 Indicações gerais de aviso
As seguintes indicações de aviso deverão ajudá-lo a evitar perigos que
podem ocorrer durante o manuseamento do aparelho. As medidas destinadas a evitar os perigos aplicam-se em todos os casos, independentemente das ações concretas.
As instruções de segurança que alertam perante perigos, que podem
ocorrer em determinadas atividades ou situações, podem ser encontradas nos respetivos subcapítulos.

2.2 Perigos em caso de incumprimento das instruções
de segurança
A inobservância das instruções de segurança pode pôr em perigo pessoas, bem como prejudicar o ambiente e danificar os aparelhos.
Em concreto, isto pode ter o seguinte significado:
n Falha de funções importantes do aparelho e da instalação.
n Falha dos métodos prescritos para a manutenção e conservação.
n Perigo para as pessoas devido a fluidos de dosagem perigosos.
n Perigo para o ambiente devido à fuga de cloro gasoso.

PERIGO

2.3 Trabalho consciente da segurança

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Cabos incorretamente ligados ou posicionados, ou danificados, podem
causar danos físicos.

ð Substitua imediatamente cabos danificados.
ð Não utilize cabos de extensão.
ð Não enterre os cabos.
ð Fixe os cabos de modo a evitar danos causados por outros aparelhos.

Para além das instruções de segurança constantes deste manual de instruções, aplicam-se outras determinações de segurança que deverá observar:
n Normas de prevenção de acidentes.
n Determinações de segurança e funcionamento.
n Determinações de segurança aquando do manuseamento de subs-

tâncias perigosas.
n Determinações ambientais.
n Normas e leis aplicáveis.

2.4 Qualificação do pessoal

CUIDADO
Elevado perigo de acidentes devido à falta de qualificação
do pessoal!
O aparelho pode ser instalado e operado apenas por pessoal suficientemente qualificado, aplicando-se o mesmo à sua manutenção. A falta
de qualificação aumenta o perigo de acidentes.

ð Certifique-se de que todas as atividades são executadas apenas
por pessoal qualificado na área.

ð Evite que pessoas não autorizadas tenham acesso à instalação.

NOTA
Não eliminar o aparelho juntamente com o lixo doméstico!

Todos os trabalhos no ou com o aparelho requerem conhecimentos e
competências especiais por parte do pessoal.
Qualquer pessoa que trabalhe no aparelho deverá cumprir os seguintes
pré-requisitos:
Participação em todas as formações oferecidas pelo proprietário.
Pessoalmente adequado para a respetiva atividade.
Suficientemente qualificado para a respetiva atividade.
Instruído quanto ao manuseamento do aparelho.
Familiarizado com os dispositivos de segurança e o seu funcionamento.
n Familiarizado com o conteúdo deste manual de instruções, em especial com as instruções de segurança e as secções relevantes para a
atividade.
n Familiarizado com as prescrições básicas de segurança no trabalho e
prevenção de acidentes.
n
n
n
n
n

Não elimine os aparelhos elétricos juntamente com o lixo doméstico.

Por norma, todas as pessoas deverão possuir uma das seguintes qualificações mínimas:

ð Elimine o aparelho e o material de embalagem de acordo com as

n Técnico formado na área para proceder autonomamente aos traba-

leis e determinações locais em vigor.

ð Elimine e recicle os diferentes materiais separadamente.

lhos no aparelho.
n Instruções suficientes para executar trabalhos no aparelho sob a su-

pervisão e instrução de um técnico formado.
Este manual de instruções faz a distinção entre os seguintes grupos de
utilizadores:

2.4.1 Técnicos
Um técnico é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, conhecimentos e experiência, bem como conhecimento das determinações
aplicáveis, está apto a executar os trabalhos a ele atribuídos, e identificar
e evitar autonomamente possíveis perigos.
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2.4.2 Eletricista
Um eletricista é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, conhecimentos e experiência, bem como conhecimento das normas e determinações aplicáveis, está apto a executar trabalhos em instalações
elétricas, e identificar e evitar autonomamente possíveis perigos.
É formado na área de trabalho na qual está ativo e conhece as normas e
determinações relevantes.
Deverá cumprir as determinações das prescrições legais relativas à prevenção de acidentes.

2.4.3 Pessoa instruída
Uma pessoa instruída é uma pessoa que foi instruída pelo proprietário
acerca das tarefas a ela atribuídas, bem como de possíveis perigos
aquando de um comportamento incorreto.
A pessoa instruída participou em todas as formações disponibilizadas
pelo proprietário.

2.4.4 Atividades do pessoal
A tabela seguinte apresenta quais as qualificações que o pessoal deverá
possuir para cada uma das atividades. Apenas pessoas que disponham
da respetiva qualificação estão autorizadas a executar estas atividades!
Qualificação

Atividades

Técnicos

n
n
n
n
n
n
n
n

Eletricista

n Instalar eletricamente

Pessoa instruída

n Operar

Transportar
Instalar mecanicamente
Colocar em funcionamento
Colocar fora de serviço
Eliminar avarias
Efetuar a manutenção
Reparar
Eliminar

Tab. 3: Qualificação do pessoal
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3 Utilização correta
3.3.3 Operação incorreta

3.1 Notas acerca da responsabilidade pelo produto
Uma utilização incorreta do aparelho pode comprometer o funcionamento do aparelho e a proteção prevista. Neste caso, perde o direito à reivindicação de responsabilidade!
Lembre-se de que, nos casos seguintes, a responsabilidade recai sobre o
proprietário:

n Os dispositivos de proteção não funcionam corretamente ou foram

desmontados.
n Remodelação da instalação de alerta de gás por iniciativa própria.
n Ignorar notificações de alarme ou de erro.
n Eliminação de notificações de alarme ou de erro por pessoal não sufi-

cientemente qualificado.

n O aparelho é operado de forma contrária à descrita no presente ma-

n Ligação em ponte de fusíveis externos.

nual de instruções, em especial no que se refere às instruções de segurança, instruções de ação e ao capítulo “Utilização correta”.
n Os dados relativos às condições de aplicação e ambientais (ver capítulo 5 “Especificações técnicas” na página 10) não são respeitados.
n O aparelho é operado por pessoas que não possuem qualificação suficiente para a atividade em questão.
n São realizadas alterações não autorizadas ao aparelho.

n Operação dificultada devido a iluminação insuficiente ou difícil acesso

ao aparelho.
n Operação não possível devido a visor sujo e pouco legível.

3.3.4 Manutenção incorreta
n Execução de trabalhos de manutenção aquando do funcionamento

em curso.
n Falta de controlo suficiente e regular do funcionamento correto.

3.2 Finalidade de utilização

n Falta de substituição de peças ou cabos danificados.

Enquanto parte integrante do equipamento de segurança, o aparelho de
alerta de gás deteta gases perigosos no ar ambiente. Ao ultrapassar os
valores limite, o aparelho comunica o mesmo ao sistema de sinalização,
tais como luzes de sinalização ou buzinas de aviso, avisando sobre a
existência de um perigo.

n Falta de proteção contra uma nova colocação em funcionamento du-

rante os trabalhos de manutenção.
n Utilização de peças sobresselentes incorretas.

3.3 Aplicações incorretas previsíveis
De seguida, encontrará informações sobre aplicações incorretas do aparelho. Este capítulo visa a identificação atempada de operações incorretas, evitando as mesmas.
As aplicações incorretas previsíveis estão atribuídas às fases de vida individuais do produto:

3.3.1 Montagem incorreta
n Reequipamento de placas adicionais.
n Ligação da tensão de rede sem condutor de proteção/remoção do

condutor de proteção.
n Tensão de rede não protegida ou não em conformidade com as nor-

mas.
n A alimentação de tensão não pode ser desligada imediatamente ou

com facilidade suficiente.
n Cabos de ligação incorretos para a tensão de rede.
n Emissores de sinais acústicos e óticos ligados a terminais incorretos

ou incorretamente configurados.

3.3.2 Colocação em funcionamento incorreta
n Colocação em funcionamento com sensores danificados, desatualiza-

dos ou velhos.
n Colocação em funcionamento sem estabelecimento de todas as me-

didas de proteção, fixações, etc.
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4 Descrição do produto
4.1 Volume de entrega
Compare o volume de entrega com a guia de remessa. O volume de entrega inclui o seguinte:
n Aparelho de alerta de gás
n Até quatro sensores
n Conjunto de montagem
n Manual de instruções
n Relatório de auditoria

4.2 Estrutura e funcionamento
4.2.1 Exemplo de instalação
2
3
11

5

1

6

8

9

7
10
4

Fig. 1: Exemplo simples de instalação de um espaço de cloro gasoso

Item

Designação

Item

Designação

1

Aparelho de alerta de gás EASYCON GW

7

Recipiente de cloro

2

Luz de sinalização

8

Válvula de purga de segurança

3

Buzina de aviso

9

Válvula ChlorStop

4

Sensor de gás com suporte para sensor

10

Cartucho de carvão ativo

5

Válvula de bloqueio de segurança

11

Radiador

6

Comutador

Tab. 4: Exemplo simples de instalação de um espaço de cloro gasoso
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4.2.2 Vista principal

4.3 Placa de identificação

A vista principal é exibida depois de iniciar o aparelho ou 5 minutos após
a última entrada. Na vista principal, o aparelho exibe os valores de medição atuais de até quatro sensores e outras informações.

No aparelho encontram-se indicações que se referem à segurança e ao
modo de funcionamento do produto. Estas deverão ser mantidas legíveis
durante toda a vida útil do produto.
1

1

2

2

Lutz-Jesco GmbH 30900 Wedemark
Am Bostelberge 19 Germany

Gas warning device EASYCON GW XX/XXXX

7

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, IP 65

3
P/N:

*102A12345678* S/N: XXXXXXXXXX
Made in
*12345678012345*

4

5

Fig. 2: Vista geral com dois sensores

6

3

Germany

6
5

4

Fig. 3: Placa de identificação EASYCON GW

N.º

Função

N.º

Designação

1

Iniciar sessão/definições de palavra-passe

1

Designação do produto

2

Data/hora

2

Especificações elétricas/tipo de proteção

3

Valores de medição/valores limite

3

4

Menu principal

Símbolo de conformidade com as diretivas europeias
aplicáveis

5

Navegador de ficheiros

4

Símbolo WEEE

6

Barra de estado para mensagens

5

Número de série

6

Número de artigo

7

Mês/ano de construção

Tab. 5: Componentes

4.2.3 Funcionamento do aparelho

Tab. 6: Placa de identificação

O aparelho estacionário monitoriza o ar ambiente através de sensores
que detetam diferentes gases, tais como cloro gasoso, dióxido de cloro ou
ozono, e que conseguem medir a temperatura do espaço.
Se os sensores comunicarem um valor demasiado elevado, o aparelho
emite um alarme e consegue ativar o equipamento de segurança ligado,
tais como buzinas de aviso ou instalações de aspersores.
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5 Especificações técnicas
5.1 EASYCON GW
Indicação

Valor

Alimentação de tensão

100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Consumo de energia

Máx. 20 W

Dimensões da caixa

302 x 240 x 107 mm

Sensor de temperatura

-10 a +100 °C

Capacidade de carga dos relés

230 V AC, 5 A (carga óhmica)

Capacidade de carga dos optoacopladores

80 V DC, 5 mA

Capacidade de carga do relé de buzina

250 V AC, 10 A (carga óhmica)

Saídas analógicas

4 x 0/4 - 20 mA, máx. 500 Ω

Interfaces

Ethernet Modbus TCP/IP

Grau de proteção

IP65

Bateria

CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh

Temperatura ambiente

-5 a +45 °C

Humidade do ar

Máx. 95%, sem condensação

Tab. 7: Especificações técnicas

5.2 Sensores
Indicação

Valor

Gás de medição

Cloro (Cl2)

Dióxido de cloro (ClO2)

Ozono (O3)

Gama de medição

0 – 20 ppm

0 – 5 ppm

0 – 5 ppm

Tempo de resposta

Aprox. 30 s

Dimensões

135 x Ø 33 mm

Material da caixa

PVC

Tipo de proteção

IP54

Peso

Aprox. 0,2 kg

Temperatura ambiente

-10 a +40 °C

Humidade do ar

Máx. 90%, sem condensação

Vida útil

Máx. 2 anos, em função das condições de utilização

Tab. 8: Especificações técnicas
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6 Dimensões
Todas as dimensões em milímetros (mm).

6.1 Dimensões exteriores

240

302

Fig. 4: Dimensões exteriores

6.2 Dimensões dos orifícios

171

267

Fig. 5: Dimensões para a montagem na parede
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7 Instalação
7.3 Instalar eletricamente

PERIGO
Perigo de vida devido a choques elétricos!
Uma instalação inadequada ou componentes danificados da instalação
elétrica podem causar danos físicos.

ð Certifique-se de que os trabalhos na instalação elétrica são realizados por um eletricista.

ð Certifique-se de que os trabalhos na instalação elétrica são apenas
realizados num estado isento de tensão.

ð Certifique-se de que a alimentação elétrica é protegida através de
um disjuntor diferencial.

ð Cabos ou componentes danificados devem ser imediatamente
substituídos.

A alimentação de tensão do seu aparelho pode ser realizada através de
uma ficha de contacto de segurança normal ou através de um armário de
distribuição. No caso de aparelhos sem uma ficha de contacto de segurança pré-montada, siga este capítulo.
Pré-requisito de ação:

ü

O aparelho foi instalado de acordo com o capítulo 7.2 Montagem na
parede.

ü

Está disponível uma alimentação de tensão com
100 – 240 V AC (50/60 Hz).

ü

Antes de iniciar, a alimentação de tensão está desativada e protegida
de modo que não possa ser religada.

ü

A caixa está aberta.

7.1 Princípios básicos

Meios operacionais necessários:

Certifique-se de que o local de montagem corresponde aos seguintes requisitos:

@ Terminais de fio 0,75 – 2,5 mm²

@ Ficha de contacto de segurança

n O visor deve estar bem acessível e visível.
n Por baixo do aparelho, planeie pelo menos 20 cm de espaço livre para

a disposição dos cabos. Deve ser possível passar os cabos sem os dobrar ou danificar.
n Monte os sensores a uma altura de 30 cm acima do piso.
n As temperaturas ambiente permitidas têm de ser respeitadas (ver capítulo 5 “Especificações técnicas” na página 10).

7.2 Montagem na parede

1. Coloque os terminais de fio nas extremidades do cabo caso o cabo
de alimentação ainda não esteja equipado com terminais de fio.
2. Abra a caixa do aparelho.

3. Passe o cabo de alimentação por um atarraxamento de cabos no
lado inferior do aparelho.

4. Rode a porca de aperto do atarraxamento de cabos até o cabo estar
bem fixo, de modo que a união roscada possa servir como alívio de
tração. Certifique-se de que o cabo de alimentação está disposto de
forma solta, ou seja, sem força de tração.

5. Ligue a alimentação de tensão aos terminais 44 – 52. Ao fazer isto,
tenha em atenção a separação de condutor de proteção (PE), condutor neutro (N) e fase (L) na placa.

Meios operacionais necessários:

@ Conjunto de montagem
@ Perfuradora
@ Chave de fendas
Execute os seguintes passos:
1. Faça quatro furos para fins de fixação do aparelho na parede. Pode
consultar as dimensões exatas no capítulo 6 “Dimensões” na página 11.

2. Desaperte o parafuso do lado direito do aparelho e retire a barra cilíndrica.
4 Agora pode abrir o aparelho.

3. Abra o aparelho e utilize os parafusos para a montagem na parede.
Certifique-se de que o aparelho está montado na parede de forma
fixa.
4. Volte a fechar o aparelho através da barra cilíndrica.

ü

O aparelho encontra-se montado na parede.

Fig. 6: Alimentação de tensão ligada

Eletricamente instalado.

ü

i

A ligação da alimentação de tensão requer apenas 3 de 9 terminais. Pode utilizar os terminais livres para alimentar outros
aparelhos com tensão.
A capacidade de carga dos contactos é, no máximo, de 4 A.
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7.4 Atribuição dos terminais
Entrada 1

Saída 1

Entrada 2
Saída 2

Entrada 3
Entrada 4

Saída 3

0/4-20 mA

Saída 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920

Ethernet

USB

37383940

Entradas digitais

Relé de buzina

2122232425262728 2930313233343536

41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52

Tensão
Fig. 7: Vista geral dos terminais de ligação.

Terminal

Função

1 - 12

Sem ligação

13
14
15
16
17
18
19
20

Saída analógica 1

Saída analógica 2

Saída analógica 3

Saída analógica 4

21 – 36

Entradas digitais 1 – 8

37 – 40

Ligação Ethernet

41 – 43

Relé de buzina

Descrição

+
+
+
+
Livremente configurável

Terminais 41 + 42 normal closed
Terminais 42 + 43 normal opened

44 – 46
47 – 49

0/4 - 20 mA, resistência máx. 500 Ω

Condutor de proteção (PE)
Ligação tensão de alimentação

Condutor neutro (N)

50 – 52

Fase (L)

Tab. 9: Atribuição dos terminais

i

Para a atribuição dos terminais das placas de entrada e para a ligação dos sensores, tenha em atenção o capítulo 7.5 na página 14.
Para a atribuição dos terminais das placas de saída e para a ligação do sistema de sinalização, tenha em atenção o capítulo 7.6 na página
15.
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7.5 Ligar sensor
Pode ligar até quatro sensores à central de alerta de gás. Adicionalmente,
pode ligar um sensor de temperatura Pt100 a cada placa de entrada para
fins de monitorização da temperatura do espaço.

4. Reduza o cabo de ligação até obter o comprimento necessário. Coloque um terminal de fio nas extremidades de todos os fios condutores.

5. Abra a caixa do aparelho e introduza o cabo no interior da caixa, passando-o por um dos atarraxamentos de cabos na parte inferior.
6. Ligue os três fios condutores coloridos ao bloco de terminais da placa de entrada. Tenha em atenção a Tab. 10 “Atribuição dos terminais
da placa de entrada” na página 14.

1
2
3
4
5

i

Fig. 8: Placa de entrada

Terminal

Função

Descrição

1

Entrada de temperatura

2

Entrada de temperatura

Pt100, dependendo do soquete
YE (amarelo) se aplicável GY
(cinza)

3

Elétrodo de medição

GN (verde)

4

Contra-elétrodo

WH (branco)

5

Elétrodo de referência

BN (castanho)

Trata-se de um cabo padrão, no qual a blindagem pode estar
disponível enquanto quarto fio condutor. No entanto, a blindagem do cabo não é ligada. Reduza o comprimento da blindagem até ao isolamento do cabo ou isole-a.

Sensor ligado.

ü

Testar a funcionalidade dos sensores
Tem a possibilidade de testar a ligação elétrica e a funcionalidade dos
sensores ligados.
Pré-requisito de ação:

ü

A instalação foi concluída, incluindo o capítulo 7.5 “Ligar sensor” na
página 14.

Pré-requisito de ação:

ü

O aparelho encontra-se ligado.

ü

A alimentação de tensão está interrompida e protegida de modo que
não possa ser religada.

Execute os seguintes passos:

ü

A caixa está aberta.

Tab. 10: Atribuição dos terminais da placa de entrada

1. No menu principal, em Sistema > Entradas, desloque-se até ao separador “Sensores”.

2. Selecione o “Sensor 1” e pressione a tecla “Teste”. A mensagem
“Teste de sensor” é brevemente exibida.
4 O aparelho verifica se o sensor selecionado está corretamente ligado e, caso contrário, emite uma mensagem de erro. No caso de uma
mensagem de erro, verifique os cabos de ligação do sensor e se o
sensor está completamente inserido no respetivo suporte.

Meios operacionais necessários:

@ Sensores
@ Cabo de ligação
@ Abraçadeira
@ Terminais de fio 0,25 mm²

3. Repita o passo 2 para todos os sensores.

4. Verifique a configuração dos sensores através do capítulo 8.2.1.1
“Sensores” na página 18.

Execute os seguintes passos:
1. Aparafuse a abraçadeira 30 cm acima do piso na parede.

2. Fixe o sensor na abraçadeira. A abertura do sensor tem de ficar virada para baixo.
3. Fixe o cabo de ligação na parede e encaminhe-o até ao aparelho.

NOTA

5. Teste a funcionalidade dos sensores e dos atuadores (por exemplo,
luz de sinalização e buzina de aviso) com gás de ensaio. Tenha em
atenção as instruções de utilização do gás de ensaio. A indicação
tem de apresentar uma subida da concentração do gás e, mediante
um respetivo ajuste dos valores limite, deve também disparar atuadores, tais como, por exemplo, a buzina de aviso.
Funcionalidade testada.

ü

Falsificação eletrónica dos resultados de medição
A instalação incorreta dos cabos elétricos pode falsificar os resultados
de medição. Consequentemente, o comando dos aparelhos ligados
pode apresentar anomalias.

i

Antes de acionar um alarme de ensaio, informe sempre primeiro as áreas e os departamentos interligados!

ð Não instale o cabo de ligação paralelamente às ligações de rede e
de comando, e respeite sempre uma distância mínima de 15 cm. Os
cruzamentos das ligações devem apresentar um ângulo de 90°.

ð Utilize um cabo de sinal com um comprimento máximo de 50 m.

14
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7.6 Ligar o sistema de sinalização

7.6.2 Placa de saída (relé)

Consoante o equipamento do seu aparelho, tem até três possibilidades
diferentes de ligar, controlar e alimentar com corrente o sistema de sinalização.

As placas de saída de relé permitem controlar o sistema de sinalização
(por exemplo, buzinas ou luzes de sinalização). Para tal, o aparelho pode
ser equipado com até quatro placas de saída de relé, podendo cada uma
delas ser utilizada para um pré-alarme e um alarme principal.

Neste capítulo são descritos o relé de buzina, a placa de saída de relé e a
placa de saída de optoacoplador.
Pré-requisito de ação:

ü
ü

Exemplo de aplicação: através de duas placas de saída de relé é possível
avaliar sensores em dois espaços diferentes.
No capítulo 8.1 “Primeiros passos” na página 18 é descrito como se
pode ajustar individualmente os valores limite.

A caixa está aberta.
A alimentação de tensão está interrompida e protegida de modo que
não possa ser religada.

4
3
2
1

Meios operacionais necessários:

@ Sistema de sinalização
7.6.1 Relé de buzina

Fig. 10: Placa de saída (relé)

Pode ligar uma buzina de aviso individual ao relé de buzina (terminais 41 - 43) e controlá-la. Depois de ligar uma buzina de aviso ao relé de
buzina, a mensagem de alarme tem de ser confirmada diretamente no
aparelho. O relé de buzina adequa-se particularmente a um alarme no
primeiro valor limite.

Terminal
1
2
3

41 42 43

4

Função

Descrição

Relé X.2

Alarme principal
(valor limite 2)

Relé X.1

Pré-alarme
(valor limite 1)

Tab. 12: Atribuição dos terminais da placa de saída (relé)
Fig. 9: Relé de buzina

Execute os seguintes passos:
1. Monte o sistema de sinalização.

Terminal

Função

Descrição

41 + 42

normal closed

O relé funciona nestes terminais
enquanto contacto de trabalho.

normal opened

O relé funciona nestes terminais
enquanto contacto de rutura.

42 + 43

2. Passe os cabos de alimentação por um dos atarraxamentos de cabos
no lado inferior do aparelho.
3. Ligue o aparelho de sinalização para o alarme principal aos terminais 1 + 2.

Tab. 11: Atribuição dos terminais do relé de buzina

4. Ligue o aparelho de sinalização para o pré-alarme aos terminais 3 + 4.

Execute os seguintes passos:

ü

1. Monte a buzina de aviso.

2. Passe os cabos de alimentação por um dos atarraxamentos de cabos
no lado inferior do aparelho.
3. Com base no sistema de sinalização utilizado, ocupe os terminais
41 e 42 (normal closed) ou 42 e 43 (normal opened).
4 Nota: pode ajustar o comportamento do relé de buzina nas definições das saídas. Para mais informações, consulte o capítulo 8.2.2.1
“Buzina” na página 19.

ü

Ligação à placa de saída de relé concluída.

i

A partir das saídas 1 e 2 só podem ser emitidos os valores limite 1 e 2.
Apenas as saídas 3 e 4 são livremente configuráveis e podem
emitir outros sinais.

Ligação da buzina de aviso concluída.
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7.6.3 Placa de saída (optoacoplador)

7.7 Entradas digitais

Opcionalmente, as placas de saída podem estar equipadas com optoacopladores. As placas de optoacoplador destinam-se à emissão de um sinal
digital, por exemplo, para um PLC ou um centro de controlo superior. As
saídas podem ser livremente configuradas, e podem reencaminhar alarmes, valores limite excedidos, erros de sensor ou também a comutação
de entradas digitais.

Pode utilizar até 8 entradas digitais para avaliar os estados de comutação
e detetá-los como mensagem de alarme, e documentá-los no livro de registos.

7.8 Proteção RC para relés

4
3
2
1

Ao ligar aos relés, tenha em atenção que as cargas indutivas têm de ser
suprimidas. Se isto não for possível, o contacto de relé na régua de terminais do aparelho tem de ser protegido através de um circuito de proteção
RC/supressor de interferências.

Fig. 11: Placa de saída (optoacoplador)

Terminal
1

+

2

-

3

+

4

-

Função

Descrição

Opto X.2

Livremente configurável
(apenas na saída 3 e 4)

Opto X.1

Livremente configurável
(apenas na saída 3 e 4)

Para mais informações sobre as definições das entradas digitais, consulte o capítulo 8.2.1.3 “Digital” na página 19.

Ao ligar aparelhos com cargas indutivas a partir de uma corrente nominal
de 1 A a um relé, os contactos no relé podem derreter e ficar unidos. Consequentemente, o aparelho funcionará de forma descontrolada. Para evitar este processo de derretimento e união no caso de um curto-circuito
no circuito de carga, estes têm de ser protegidos separadamente na corrente de comutação de relé máxima.
Pré-requisito de ação:

ü

Pretende ligar uma carga indutiva ao relé.

Tab. 13: Atribuição dos terminais da placa de saída (optoacoplador)

Instruções de ação:

7.6.4 Testar o sistema de sinalização

1. Desligue o aparelho.

O aparelho oferece-lhe a possibilidade de testar a ligação correta do sistema de sinalização. Neste teste, simula-se um alarme, sendo o sistema
de sinalização, que se encontra ligado, ativado.

3. Se o ponto 2 não for possível, ligue o supressor de interferências paralelamente à saída de relé.

Antes do teste, tenha em atenção a cadeia de alarme e informe as áreas
interligadas ou interrompa a cadeia de alarme durante o período de teste.

2. Ligue o supressor de interferências paralelamente à carga indutiva.

ü

Elemento RC ligado.

Pré-requisito de ação:

ü

O sistema de sinalização foi instalado segundo o capítulo 7.6 “Ligar o
sistema de sinalização” na página 15.

ü
ü

A tampa da caixa do aparelho está fechada.
A alimentação de tensão está estabelecida e o aparelho encontra-se
ligado.

Instruções de ação:
1. No menu principal, aceda a Sistema > Saídas > Teste.
4 Pode visualizar todas as saídas.

2. Selecione as saídas que pretende testar.

3. Prima “Início”.
4 De seguida, o sistema de sinalização ligado ativa-se como no caso
de um alarme.

ü

Sistema de sinalização testado.
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7.9 Ligar a Ethernet
Pode utilizar a ligação Ethernet para as seguintes ações:
n Ler/escrever através de protocolo Modbus TCP/IP (PLC ou computa-

dor)
n Acesso através de navegador web
n Acesso através de servidor TFTP

O aparelho está equipado com uma entrada de rede sob a forma de tomada M12x1. Para obter um conector RJ-45 típico para redes Ethernet, o
fabricante oferece cabos de rede especiais de par trançado em comprimentos diferentes. No caso de cabos de fabricantes de outras marcas,
deve-se optar por um cabo da categoria 3 com uma impedância de 100
Ω ou superior.
Pino

Distribuição

Cor dos fios condutores

1

TX-

Amarelo

2

TX+

Laranja

3

RX-

Branco

4

RX+

Azul

-

Blindagem

-

Tab. 14: Tomada de ligação Ethernet

Fig. 12: Tomada Ethernet

Instalação de uma rede com ligação de cabo
Na instalação deve ter o seguinte em atenção:
n A cablagem da rede Ethernet é em configuração estrela. O compri-

mento máximo possível do cabo é de 100 m.
n Diferentes categorias de linhas (por exemplo, alimentação de tensão,

n

n
n
n
n

n
n

n

linhas de dados e linhas sensíveis para finalidades de medição) devem ser realizadas separadamente em forma de conjunto. As linhas
devem cruzar-se num ângulo de 90°.
Entre o cabo de energia elétrica e as linhas de dados deve ser respeitada uma distância mínima de 10 cm ou ser montada uma divisória
metálica, ou deve-se passar a linha de dados num tubo metálico.
Utilize exclusivamente linhas e conectores de ficha blindados.
As linhas de cobre fora dos sistemas porta-cabos devem passar por
tubos de plástico.
Temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas causam
uma carga elétrica e mecânica mais baixa, ou seja, causam danos.
As linhas de dados só podem ser expostas a uma carga de tração definida. Caso contrário, os valores elétricos dos valores de amortecimento deixam de ser garantidos.
Ao retirar do carretel de cabos, evite a formação de laços ou a passagem sobre arestas afiadas.
No caso de linhas de cobre, proceda a uma compensação de potencial, devendo-se diferenciar entre zonas em perigo e que não estão
em perigo.
Os campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos influenciam a
transmissão do sinal e podem, por exemplo, prejudicar componentes
eletrónicos.
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8 Colocação em funcionamento
8.1 Primeiros passos

8.2.1 Lado de entrada

Antes de iniciar a operação do aparelho, tem de proceder a algumas definições básicas. Os capítulos que se seguem irão ajudá-lo na primeira colocação em funcionamento.

Pode ligar ao seu aparelho até quatro sensores para diferentes gases e
para a temperatura. Adicionalmente, tem a possibilidade de utilizar oito
entradas digitais.

Pré-requisito de ação:

8.2.1.1 Sensores

ü

O aparelho foi instalado de acordo com o capítulo 7 “Instalação” na
página 12.

ü

Todas as peças da instalação estão operacionais.

Assistente de configuração

Para que seja possível uma medição precisa e sem anomalias dos gases,
os sensores têm de ser configurados individualmente no aparelho. Neste
contexto, pode proceder a diferentes definições.
Execute os seguintes passos:

Na primeira colocação em funcionamento, um assistente de configuração irá ajudá-lo a realizar as definições básicas: o seu idioma preferido,
os sensores ligados, a buzina de aviso e dois valores limite.
Execute os seguintes passos:

1. No menu principal, em Sistema > Entradas, desloque-se até ao separador “Sensores”.

2. No separador “Sensores”, configure todos os sensores ligados e forneça as seguintes informações.

3. Valor de medição: opte entre “Cloro gasoso”, “Dióxido de cloro”,
“Ozono” ou “Outros”.

1. Defina o seu idioma preferido e pressione a seta.

2. Configure os sensores ligados e pressione a seta direita. Para informações mais detalhadas, consulte o capítulo 8.2.1.1.

4. Unidade: opte entre “ppm” (parts per million) ou “Vol.-%” (percentagem em volume).

4. Configure os valores limite e pressione a seta direita.

6. Valores limite: indique os valores limite para o pré-alarme e o alarme
principal.

3. Configure a buzina e pressione a seta direita. Para informações mais
detalhadas, consulte o capítulo 8.2.2.1 “Buzina” na página 19.

5. Gama de medição: indique a gama de medição máxima do sensor.

5. Guarde as definições, pressionando em “Sim” na caixa de diálogo.

7. Nome de espaço: defina uma designação individual para o sensor.

ü

Assistente de configuração concluído.

8. Declive: indique o declive individual do sensor.

ü

i

Tem a possibilidade de iniciar o assistente de configuração
manualmente. Para tal, no item do menu > Sistema > Definições > Configuração, pressione “Assistente de configuração”.

Configuração dos sensores concluída.

8.2.1.2 Temperatura
Pode ligar até quatro sensores de temperatura ao aparelho. Desta forma,
pode medir temperaturas em diferentes posições.

8.2 Configuração

Execute os seguintes passos:

O seu aparelho tem uma estrutura variável e pode ser individualmente
adaptado aos seus requisitos. Por isso, é necessário adaptar a configuração das entradas e das saídas aos sensores e ao sistema de sinalização
utilizados antes da colocação em funcionamento.

1. No menu principal, em Sistema > Entradas, desloque-se até ao separador “Temperatura”.

Os capítulos que se seguem irão ajudá-lo a configurar o aparelho.

3. Medição: opte entre “Ligado” e “Desligado”.

2. No separador “Temperatura”, configure todos os sensores de temperatura ligados e forneça as seguintes informações.
4. Alarme mín.: ative ou desative o “Alarme mín.” e indique a temperatura que define o disparo do alarme no caso de não ser alcançada.

5. Alarme máx.: ative ou desative o “Alarme máx.” e indique a temperatura que define o disparo do alarme no caso de ser excedida.

ü
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8.2.1.3 Digital

8.2.2.2 Valores limite

Pode utilizar até 8 entradas digitais para avaliar os estados de comutação
e detetá-los como mensagem de alarme, e documentá-los no livro de registos.

Pode definir individualmente o comportamento do sistema de sinalização
ligado. Os valores limite aqui definidos aplicam-se a sensor 1/saída 1 e
sensor 2/saída 2.

Exemplo: pode ligar um interruptor de contacto da porta ao aparelho, documentar a mensagem relativamente à comutação do contacto no livro
de registos e voltar a emiti-la pelo aparelho enquanto mensagem.

Execute os seguintes passos:

Execute os seguintes passos:

2. No separador “Valor limite”, configure o comportamento das diferentes placas de saída e do sistema de sinalização ligado a estas.

1. No menu principal, em Sistema > Entradas, desloque-se até ao separador “Digital”.

2. No separador “Digital”, configure as entradas e forneça as seguintes
informações.
3. Tipo: escolha uma designação individual.

4. Comportamento: opte entre “OK = aberto” (N.O., contacto de trabalho) ou “OK = contacto/fechado” (N.C., contacto de repouso).

ü

Configuração das entradas digitais concluída.

3. Comportamento: opte entre “normal opened” (N.O., contacto de trabalho) ou “normal closed” (N.C., contacto de repouso).
4. Autorretentor: Ligado = o alarme está ativo até ser confirmado manualmente. Desligado = o alarme é automaticamente desativado assim que o valor limite deixar de ser atingido.

5. Atraso alarme: defina após quantos segundos o alarme deve ser ativado depois de o valor limite ser ultrapassado.

ü

8.2.2 Lado de saída

Configuração dos valores limite concluída.

8.2.2.3 Sinais de saída digitais

Consoante o equipamento, pode ligar diversos atuadores da cadeia de
alarme ao aparelho. Para a ligação estão disponíveis as seguintes possibilidades.

O sistema de sinalização ligado pode ser controlado através de sinais de
saída digitais. Apenas a saída 3 e a saída 4 são livremente configuráveis.
Execute os seguintes passos:

8.2.2.1 Buzina
O equipamento básico do aparelho inclui um relé de buzina, ao qual pode
ser ligada uma buzina de aviso ou uma sirene.
Execute os seguintes passos:
1. No menu principal, em Sistema > Saídas, desloque-se até ao separador “Buzina”.

2. No separador “Buzina”, configure a saída e forneça as seguintes informações.
3. Comportamento: opte entre “Relé ligado” ou “Relé desligado”.

4. Autorretentor: Ligado = o alarme está ativo até ser confirmado manualmente. Desligado = o alarme é automaticamente desativado assim que o valor limite deixar de ser atingido.

5. Relé dispara em caso de: selecione se este alarme deve ser disparado no caso de valor limite 1 ou valor limite 2. Pode definir os valores
limite para todos os sensores. Ver o capítulo 8.2.1.1 “Sensores” na
página 18.

6. Atraso alarme: defina após quantos segundos o alarme deve ser ativado depois de o valor limite ser ultrapassado.

ü

1. No menu principal, em Sistema > Saídas, desloque-se até ao separador “Valores limite”.

1. No menu principal, em Sistema > Saídas, desloque-se até ao separador “Digital”.

2. No separador “Digital”, configure a saída e forneça as seguintes informações.

3. Função: introduza uma designação (por exemplo, ChlorStop ou instalação de aspersão).

4. Comportamento: opte entre “normal opened” (N.O., contacto de trabalho) ou “normal closed” (N.C., contacto de repouso).
5. Autorretentor: Ligado = o alarme está ativo até ser confirmado manualmente. Desligado = o alarme é automaticamente desativado assim que o valor limite deixar de ser atingido.

6. Disparo em caso de: selecione mediante que notificação (por exemplo, valor limite, comutação de uma entrada digital, mensagem de
serviço de assistência) a saída deve ser acionada.
7. Atraso alarme: defina após quantos segundos o alarme deve ser ativado depois de o valor limite ser ultrapassado.

ü

Configuração das saídas digitais concluída.

Configuração da buzina concluída.
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8.2.2.4 Sinais de saída analógicos

Execute os seguintes passos:

É possível emitir os valores de medição dos sensores através de sinais
analógicos e avaliá-los externamente.

1. No menu principal, em Sistema > Definições, desloque-se até ao separador “Configuração”.

Execute os seguintes passos:
1. No menu principal, em Sistema > Saídas, desloque-se até ao separador “Analógico”.

2. No separador “Analógico”, configure a saída e forneça as seguintes
informações.

3. Tipo: configure o sinal. A configuração necessária orienta-se pelo
aparelho ligado.

2. Pressione “Guardar” e introduza um nome de ficheiro existente para
substituir o ficheiro, ou introduza um nome novo para criar um ficheiro de configuração novo.
3. Pressione o visto verde para confirmar a entrada.

ü

Configuração guardada.

8.3 Proteção por palavra-passe

4. Saída: selecione o sensor cujos valores devem ser emitidos.

A proteção por palavra-passe do seu aparelho está desativada de fábrica.
Pode proteger o aparelho em três níveis contra um acesso a determinadas funções através de palavras-passe.

6. Máximo: defina em que valor de medição do sensor o sinal deve ser
máximo.

n 1.º nível: aqui estão apenas autorizadas definições simples. Este nível

5. Mínimo: defina em que valor de medição do sensor o sinal deve ser
mínimo.

i

As indicações de “Mínimo” e “Máximo” destinam-se ao ajuste
preciso do sinal de saída analógico.
Exemplo: o sensor 1 tem uma gama de medição de
0 - 10 ppm. Enquanto tipo 20 mA foi selecionado 4 - 20 mA.
Caso pretenda que a completa gama de medição do sensor
seja coberta pelo sinal analógico, tem de selecionar 0 ppm
para “Mínimo” e 10 ppm para “Máximo”. Assim, em 0 ppm é
emitido um sinal de 4 mA e em 10 ppm um sinal de 20 mA.

adequa-se a operações do dia-a-dia.
n 2.º nível: aqui está autorizada a configuração das entradas e saídas, e
o ajuste dos sensores. Este nível é necessário para a configuração do
aparelho e deve ser apenas utilizado por utilizadores com experiência.
n 3.º nível: aqui está autorizado o menu de serviço de assistência. Este
nível é sobretudo necessário para trabalhos de manutenção, tais
como substituição de sensores, atualizações de software ou definições de rede.

i

7. Sinal teste: pode testar a configuração das saídas analógicas. Ao fazer isto, consulte o valor apresentado no aparelho externo.

ü

De fábrica, estão definidas as seguintes palavras-passe:
1.º nível: 0001
2.º nível: 0002
3.º nível: 0003

Configurar a proteção por palavra-passe

Configuração das saídas analógicas concluída.

8.2.3 Cores das mensagens de alarme
É possível alterar as cores das diferentes mensagens.
Execute os seguintes passos:
1. No menu principal, em Sistema > Definições, desloque-se até ao separador “Cor de alarme”.

2. No separador “Cor de alarme”, localize a mensagem cuja cor pretende alterar.
3. Pressione a linha do alarme e depois em “Alterar”.
4 De seguida, pode escolher entre quatro campos de cor.

ü

Execute os seguintes passos:
1. Pressione o ícone de cadeado no canto superior esquerdo para configurar a proteção por palavra-passe.

Cor de alarme alterada.

8.2.4 Guardar a configuração
Pode guardar a sua configuração individual e voltar a carregá-la posteriormente, a fim de eliminar rapidamente problemas.
Recomendação: não altere o ficheiro de configuração de fábrica e guarde
a sua configuração pessoal num ficheiro novo. Assim, no caso de problemas relacionados com a configuração, pode voltar rapidamente para
uma configuração que funciona.

2. Palavra-passe ativa: selecione se pretende que a proteção por palavra-passe seja ativada ou desativada. A desativação da proteção por
palavra-passe é apenas possível se tiver a sessão iniciada no 3.º nível.
4 A proteção por palavra-passe tem de ter sido ativada para que seja
possível desbloquear as seguintes etapas.

3. Selecione um dos três níveis de palavra-passe, no qual pretende iniciar a sua sessão.

4. Iniciar sessão: inicie a sua sessão com a palavra-passe correspondente ao nível de palavra-passe anteriormente selecionado.
5. Alterar palavra-passe: pode alterar a palavra-passe do nível onde
tem a sua sessão iniciada.

ü
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8.4 Definições de rede
Para a utilização do aparelho numa rede poderá ser necessário proceder
a algumas definições.
Para mais informações sobre a utilização do aparelho numa rede, consulte o capítulo 9.4 “Aceder através da rede” na página 23.
Execute os seguintes passos:
1. No menu principal, em Sistema > Serviço, desloque-se até ao separador “Rede”.
2. No separador “Rede”, configure a saída e forneça as seguintes informações.
3. Endereço IP: atribua ao aparelho um endereço IP, através do qual poderá ser acedido na rede.
4. Máscara de sub-rede: introduza a máscara de sub-rede.

5. Servidor TFTP: “Ligado” = acesso através de protocolo TFTP à memória do aparelho ativado. “Desligado” = acesso através de protocolo TFTP à memória do aparelho desativado.

ü

Definições de rede realizadas.

© Lutz-Jesco GmbH 2020
Reservado o direito a alterações técnicas
200429

BA-40900-09-V04

Colocação em funcionamento
Definições de rede

21

Aparelho de alerta de gás EASYCON GW

Manual de instruções

9 Operação
Durante a operação, o aparelho exibe a vista geral com os valores de medição atuais e a barra de estado com as mensagens de estado.

9.2.1 Visualizar os ficheiros
Pode visualizar os ficheiros do livro de registos no aparelho.

9.1 Confirmar uma mensagem

Execute os seguintes passos:

Na barra de estado pode visualizar mensagens de alarme, de erro e de
serviço de assistência do aparelho. A barra de estado pisca na cor configurada para o tipo de mensagem.

1. Prima o ícone USB na barra de estado no canto inferior direito.
4 Os ficheiros guardados no dispositivo de memória USB podem ser
visualizados num navegador de ficheiros.

Para eliminar a indicação na barra de estado tem de confirmar a mensagem de alarme, de erro ou de serviço de assistência no aparelho. Ao confirmar um alarme, desativa simultaneamente o sistema de sinalização ligado.

2. Abra uma pasta de ficheiros.

3. Selecione o ficheiro pretendido e prima em “Abrir ficheiro”.
Ficheiro aberto.

ü

Execute os seguintes passos:

9.2.2 Exportar ficheiros

1. Ao surgir uma mensagem, pressione a barra de estado ou aceda ao
menu “Mensagens”.

Ao remover o dispositivo de memória USB, pode abrir os ficheiros do livro
de registos num aparelho externo.

2. Selecione uma ou várias mensagens e pressione “Confirmar” ou
“Confirmar tudo”.
4 A mensagem confirmada é identificada através de um visto verde.

ü

Mensagem confirmada.

PERIGO
Perigo de vida devido a choques elétricos!

Histórico

No caso de a caixa do aparelho estar aberta, pode entrar em contacto
com peças condutoras de tensão. Existe o perigo de choque elétrico.

Pode acompanhar as mensagens num histórico.

ð Certifique-se de que quaisquer trabalhos com a caixa aberta são

No menu principal, pressione “Mensagens” e aí no separador “Histórico”.

apenas realizados num estado isento de tensão.

ð Proteja a alimentação de tensão de modo que não possa ser religada.

9.2 Livro de registos
As mensagens e as entradas de serviço de assistência são guardadas no
aparelho num dispositivo de memória USB. Pode visualizar os ficheiros
no aparelho ou ligar o dispositivo de memória USB a um aparelho externo.

Pré-requisito de ação:

No dispositivo de memória USB no aparelho estão disponíveis os seguintes ficheiros do livro de registos:

Execute os seguintes passos:

Registo

Formato

Descrição

REPORTS

CSV

Mensagens

TREND

DAT

Dados de tendência

SERVICE

CSV

Entradas de serviço de assistência

CHANGES

CSV

Alterações da configuração

SETUP

SET

Configuração

ü

Antes de iniciar, a alimentação de tensão está desativada e protegida
de modo que não possa ser religada.

1. Abra a caixa.

2. Retire o dispositivo de memória USB.

3. Ligue o dispositivo de memória USB a um aparelho externo e abra o
mesmo.
4 Agora pode aceder aos ficheiros do livro de registos.

ü

Ficheiros exportados.

Tab. 15: Ficheiros do livro de registos
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9.3 Visualizar indicação de tendências
Tem a possibilidade de visualizar a tendência de até quatro valores de
medição das últimas 24 horas.
Execute os seguintes passos:
1. No menu principal, pressione “Tendência”.
4 O aparelho apresenta a tendência.

2. Pode configurar a indicação de acordo com as suas preferências.
Pressione o separador “Indicação” e ative até quatro valores de medição que devem ser exibidos na tendência.
3. Pode definir individualmente a escala da indicação de tendências
para cada valor de medição. Pressione o separador “Escala”, selecione um sensor e defina “Mínimo” e “Máximo”.

ü

Indicação de tendências configurada.

9.4 Aceder através da rede
Para que possa aceder ao aparelho através de uma rede, tem de o ligar a
uma rede Ethernet existente.
Para mais informações sobre a ligação a uma rede existente, consulte os
capítulos 7.9 “Ligar a Ethernet” na página 17 e 8.4 “Definições de
rede” na página 21.
Navegador web
Com todos os aparelhos de rede, cuja rede disponha de um navegador
web, pode aceder aos dados do aparelho. Para o acesso necessita do endereço IP, da máscara de sub-rede e, eventualmente, do endereço MAC.
As definições de rede do seu aparelho podem ser encontradas no Menu
principal > Serviço > Rede.
Abra o navegador web do seu equipamento terminal e introduza o endereço IP do aparelho de alerta de gás na linha de endereço. A página do
aparelho de alerta de gás abre-se e oferece uma grande variedade de informações.
Protocolo Modbus TCP/IP
Através do protocolo Modbus TCP/IP pode aceder a dados específicos do
aparelho. O protocolo Modbus TCP/IP é necessário, por exemplo, no caso
de uma ligação com um centro de controlo ou um PLC.
Os endereços Modbus do seu aparelho podem ser encontrados no capítulo 12 “Endereços Modbus” na página 28.
Protocolo TFTP
Através de um software cliente TFTP pode aceder à memória do aparelho
enquanto TFTP estiver ativado nas definições de rede. Para o acesso necessita do endereço IP do aparelho.
As definições de rede do seu aparelho podem ser encontradas no Menu
principal > Serviço > Rede.
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10 Manutenção
10.2 Substituir um sensor

PERIGO

Pré-requisito de ação:

Perigo de vida devido a choques elétricos!

ü

A alimentação de tensão foi interrompida.

No caso de a caixa do aparelho estar aberta, pode entrar em contacto
com peças condutoras de tensão. Existe o perigo de choque elétrico.

Meios operacionais necessários:

ð Certifique-se de que quaisquer trabalhos com a caixa aberta são

@ Novo elemento sensor

apenas realizados num estado isento de tensão.

ð Proteja a alimentação de tensão de modo que não possa ser religada.

Execute os seguintes passos:
1. Solte o suporte de sensor da parede.

2. Desaperte a porca de capa em baixo no suporte de sensor.

Os produtos são aparelhos fabricados de acordo com os mais elevados
critérios de qualidade, com uma longa vida útil. No entanto, algumas peças estão sujeitas a um desgaste causado pelo funcionamento. Por isso,
é necessário um controlo regular para assegurar um funcionamento duradouro. Uma manutenção regular do aparelho protege-o de interrupções
no funcionamento.

3. Retire o sensor usado do seu suporte.

4. Retire o elemento sensor novo da embalagem. Este inclui uma ponte
de curto-circuito que protege o elemento sensor contra degradação
durante o transporte e o armazenamento.
Brücke von Sensor entfernen

5. Remova a ponte de curto-circuito. Por exemplo, puxe com um alicate
799030_1
de bico nos pinos
dourados (Fig. 13 na página 24).
4 Os contactos de encaixe ficam agora visíveis.

10.1 Intervalos de manutenção
Nesta tabela pode encontrar uma vista geral dos trabalhos de manutenção a realizar e dos respetivos intervalos. As instruções de ação relativamente a estes trabalhos seguem-se nos capítulos seguintes.
Intervalo

Manutenção

Fig. 13: Remover a ponte do sensor

n Verificação visual
n Verificação do funcionamento do ecrã táctil

Mensalmente

n Teste de sensor em

Entradas > Sensores > Teste
n Verificação do funcionamento dos sensores
com gás de ensaio
n Substituição dos sensores
n Teste de sensor em

Entradas > Sensores > Teste
Após 1 ano

n Verificação do funcionamento dos sensores

com gás de ensaio
n Verificar o estado de carga da bateria e
substituí-la no caso de <2,9 V.

6. Pressione o elemento sensor, sem exercer força, a partir de baixo no
suporte de sensor. Ao fazer isso, rode o elemento sensor até as peças
de plástico encaixarem.
7. Aperte manualmente a porca de capa.

8. Ligue o aparelho à alimentação de tensão.
4 O aparelho inicia-se. Aguarde até o arranque do aparelho finalizar.

Chlorgas-Sensor mit Halter - Anordnungsplan
9. Configure
o sensor novo conforme descrito no capítulo 8.2.1.1 “Sensores” na página 18.1906261001
4 No caso de uma substituição normal do sensor, tem apenas de indicar o declive individual do sensor novo.

10. Execute o capítulo “Testar a funcionalidade dos sensores” na página 14.

Tab. 16: Intervalos de manutenção

i

Os regulamentos locais podem prescrever intervalos de manutenção mais curtos. Com que frequência uma manutenção
deve ser realizada não depende da intensidade de utilização
do aparelho. O esforço químico dos sensores inicia-se com o
primeiro contacto com o fluido.

Fig. 14: Diagrama de disposição d osensor de gás cloro

ü

24

Manutenção
Substituir um sensor

BA-40900-09-V04

Sensor substituído.

© Lutz-Jesco GmbH 2020

Aparelho de alerta de gás EASYCON GW

Manual de instruções

10.3 Manter um livro de registos

10.5 Bateria

No caso de ter efetuado uma entrada no livro de registos, a aparelho notifica-o sobre a necessidade de substituição de um sensor.

O aparelho está equipado com uma célula de botão. Inspecione a célula
de botão no âmbito da manutenção anual. A vida útil da célula de botão é
determinada pela utilização do aparelho e pode variar.

Execute os seguintes passos:
1. No menu principal, aceda a Sistema > Serviço > Entrada serviço de
assistência.
2. Selecione se se trata de uma entrada de serviço de assistência geral
ou se a entrada se refere a um sensor específico.

No caso de aparelhos que são desligados frequentemente ou durante um
período prolongado (por exemplo, no inverno), a bateria tem de ser substituída com mais frequência.

3. Introduza o número de série e o fabricante do sensor.

4. Ative a função de lembrete e introduza uma data para a próxima
substituição do sensor.
5. Confirme a sua entrada através da tecla “Guardar”.

ü

Livro de registos atualizado.

10.4 Atualizar o software

i

Na nossa página de Internet www.Lutz-Jesco.com pode encontrar a versão de firmware mais recente. Copie esse ficheiro
*.BIN para o dispositivo de memória USB do aparelho de alerta
de gás. O ficheiro deve encontrar-se no diretório raiz do dispositivo de memória USB, e nunca numa subpasta.

Pode fazer a atualização do software do aparelho para uma versão mais
recente.

1. No menu principal, aceda a Sistema > Serviço > Aparelho.
3. Selecione o ficheiro *.BIN com a versão mais recente e pressione
“Carregar”.
4 O software é instalado. O aparelho reinicia-se automaticamente durante este processo.

ü

Atualização efetuada.

10.5.1 Verificar o estado de carga
O estado de carga da bateria pode ser facilmente verificado através do
aparelho. Substitua a bateria se o seu estado de carga for inferior a 2,9 V.

è No menu principal, aceda a Sistema > Informações > Valores sistema e consulte o estado de carga atual da bateria.

10.5.2 Substituir a bateria

Execute os seguintes passos:
2. Pressione em Atualização software.

Fig. 15: Célula de botão CR1220

Para poder substituir a bateria (ver Fig. 15), poderá ser necessário desmontar as duas placas de entrada inferiores.
Pré-requisito de ação:

ü

A alimentação de tensão está interrompida e protegida de modo que
não possa ser religada.

ü

A caixa está aberta.

Meios operacionais necessários:

@ Chave de caixa de 5,5 mm (M3)
@ Bateria nova: CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh
Execute os seguintes passos:
1. Desligue todas as ligações de cabo das placas de entrada que têm
de ser desmontadas.
2. Através da chave de caixa, desaperte as porcas de fixação da placa
de proteção branca e retire-as.
3. Através da chave de caixa, desaperte as duas porcas das placas de
entrada que têm de ser removidas.
4. Retire as placas de entrada cuidadosamente dos seus suportes.
4 Agora tem um bom acesso à bateria.

5. Eleve a bateria antiga para fora do suporte sem danificar o estribo de
contacto.
6. Introduza uma bateria nova no suporte.

ü
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10.6 Substituir um fusível

3. Confirme com “Sim”.
A configuração foi eliminada. Tem de prosseguir com o capítulo seguinte.

4

O aparelho está protegido contra curto-circuitos ou sobretensões através
de um fusível elétrico. O fusível pode ser substituído caso apresente um
defeito.

ü

Ajustes de fábrica repostos.

Repor a configuração

44 45 46

42 43

47 48 49

50 51 52

A configuração do aparelho é guardada em ficheiros *.SET. De fábrica já
está disponível um ficheiro de configuração com definições padrão. No
entanto, pode alterar estas ou guardar a sua configuração pessoal num
ficheiro novo.

Fusível

Recomendação: não altere o ficheiro de configuração de fábrica e guarde
a sua configuração pessoal num ficheiro novo. Assim, no caso de problemas relacionados com a configuração, pode voltar rapidamente para
uma configuração que funciona.

Fig. 16: Posição do fusível (“Fuse”)

Pré-requisito de ação:

ü

A alimentação de tensão está interrompida e protegida de modo que
não possa ser religada.

ü

A caixa está aberta.

Execute os seguintes passos:
1. No menu principal, aceda a Sistema > Definições > Configuração.
2. Selecione um ficheiro de configuração existente.

Meios operacionais necessários:

3. Confirme com “Carregar”.
4 A configuração do aparelho volta para o estado guardado.

@ Chave de fendas

ü

Configuração antiga carregada.

@ Fusível novo: 5 x 20 mm, 3,15 A, 250 V, de ação lenta

10.8 Concluir a manutenção

Execute os seguintes passos:
1. Em baixo do lado direito, acima dos terminais para PE, N e L, encontra-se o porta-fusível sob a forma de um fecho tipo baioneta com a
inscrição “Fuse”. Através de uma chave de fendas, pressione o fecho
para baixo e rode-o para a esquerda.
2. Remova o fusível.

3. Substitua o fusível e volte a fixá-lo, rodando o fecho para a direita.

ü

Fusível substituído.

1. Anote a data e a abrangência da manutenção.

2. No menu “Serviço”, aceda ao separador “Entrada serviço de assistência”. Introduza o nome da sua empresa e uma observação relativamente à manutenção. Ative a função de lembrete e introduza uma
data para o próximo serviço de assistência. Confirme através da tecla “Guardar”.
4 A sua intervenção de assistência foi registada no livro de registos.

3. Para a recolocação em funcionamento, proceda de acordo com o capítulo 8 “Colocação em funcionamento” na página 18.

10.7 Repor as definições

i

Execute os seguintes passos:

No presente manual faz-se a distinção entre os ajustes de fábrica internos e a configuração do aparelho.

ü

Manutenção concluída.

O ajuste de fábrica inclui a configuração básica do hardware
do aparelho e não pode ser alterado.
O ficheiro de configuração (*.SET) inclui a configuração individual a nível de idioma, comportamento dos sensores ou valores limite. As definições individuais podem ser alteradas,
guardadas e carregadas.
Repor o ajuste de fábrica
Pode repor os ajustes de fábrica do aparelho. Com isto elimina a configuração. De seguida, tem de voltar a carregar um ficheiro de configuração
ou proceder manualmente à configuração.
Execute os seguintes passos:
1. No menu principal, aceda a Sistema > Serviço > Aparelho.
2. Pressione “Ajuste de fábrica”.
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11 Análise de avarias
De seguida, poderá encontrar indicações relativamente à eliminação de avarias no aparelho ou na instalação. Caso não consiga eliminar a avaria, entre
em contacto com o fabricante para determinar medidas adicionais ou envie o aparelho para fins de reparação.
Avaria

Possível causa

Medidas de resolução

O aparelho perde todas as definições depois de
ter sido separado da rede e ter sido novamente
ligado.

A bateria está vazia.

Execute 10.5 “Bateria” na página 25.

A alimentação elétrica está interrompida.

Restabelecer a alimentação elétrica.

O fusível do aparelho apresenta defeito.

Substitua o fusível.

O sensor não está corretamente instalado.

Certifique-se de que o sensor está corretamente instalado. Ver o capítulo 7.5.

O sensor não está corretamente colocado no
suporte de sensor.

Certifique-se de que o sensor está corretamente instalado no respetivo suporte.

O aparelho encontra-se desligado.

Erro de sensor é indicado como alarme.

No cabo de sinal do sensor existe uma rutura de
Substitua o suporte de sensor.
cabo.
Tab. 17: Análise de avarias

© Lutz-Jesco GmbH 2020
Reservado o direito a alterações técnicas
200429

BA-40900-09-V04

Análise de avarias

27

Aparelho de alerta de gás EASYCON GW

Manual de instruções

12 Endereços Modbus

Ler

Endereço

Escrever

No caso de uma DOUBLE WORD, a HIGH WORD é transferida primeiro! Uma representação hexadecimal é apresentada com um “0x” no início.

Descrição

Explicação
Dados não relacionados com canal.

4

x

Tipo de dispositivo + variante

0x0550 + (número de canais -1)
Ou seja, um aparelho de alerta de gás de um canal tem a identificação:
0x0550

6-8

x

Versão do software

Transferência: caracteres ASCII
Por exemplo, 102 corresponde à versão de software V1.02

10 + 11

x

Horas de serviço

13

x

Versão de hardware

2000 – 2002

x

Número de série

As informações são um carácter ASCII no HIGH BYTE e um no LOW
BYTE
Número de série: 123456 é então transferido
Endereço 2000: 0x3132
Endereço 2001: 0x3334
Endereço 2002: 0x3536

2003

x

Estado entradas digitais

Apresenta diretamente a lógica dos terminais! (Não a função de software configurada.)
Os bits individuais estão diretamente atribuídos aos terminais de entrada.
Exemplo: 0x01 significa que a primeira entrada digital (terminal
21 + 22) é acionada.

2004

x

Estado saídas digitais

Os bits individuais dos módulos de saída.
Exemplo: 0x03 significa que o relé superior ou o optoacoplador superior do segundo módulo de saída (a partir de cima) está ativo.

Nome do aparelho de alerta de gás

No máximo, 20 caracteres
Atenção!
Na análise, deve-se parar no primeiro zero (fim do string).
As letras individuais podem ser encontradas no HIGH BYTE e LOW BYTE
de cada endereço. Assim “GW” corresponde a:
Endereço 2008 = 0x4757
Endereço 2009 = 0x00??
Os pontos de interrogação são indefinidos.
Neste caso, todos os outros endereços enviam valores indefinidos.

2008 – 2017

x

x

Dados relacionados com canal. Para cada canal são reservados 20 endereços.
Início em 2020, 2040, 2060 e 2080.
n 3) Cloro gasoso
n 5) Dióxido de cloro
n 9) Ozono

2020

x

Fluido

n 15) Temperatura
n 16) Neutro (0 - 100%)
n 254) Entrada livre
n 255) Nenhum tipo

2021

x

Valor de medição (HIGH WORD)

Duas casas decimais (215 => 2,15)

2022

x

Valor de medição (LOW WORD)

Duas casas decimais (215 => 2,15)
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Descrição

Explicação

2024

x

Valor de medição de temperatura

Uma casa decimal (215 => 21,5)

2025

x

Unidade de temperatura

0 = °C
1 = °F

2026

x

x

Valor limite 1 (HIGH WORD)

Duas casas decimais (215 => 2,15)

2027

x

x

Valor limite 1 (LOW WORD)

Duas casas decimais (215 => 2,15)

2028

x

x

Valor limite 2 (HIGH WORD)

Duas casas decimais (215 => 2,15)

2029

x

x

Valor limite 2 (LOW WORD)

Duas casas decimais (215 => 2,15)

Outros dados não relacionados com canal.
2220 – 2223

x

Saídas analógicas 1 – 4

421 = 4,21 mA

2225

x

Estado alarme 1

Bit 0 ... 15
Os bits são transferidos de forma lógica: “15, 14 ... 1, 0”

2226

x

Estado alarme 2

Bit 16 ... 31
Os bits são transferidos de forma lógica: “31, 30 ... 17, 16”
Sensor 1 (valor limite 1)
Sensor 2 (valor limite 1)
Sensor 3 (valor limite 1)
Sensor 4 (valor limite 1)
Sensor 1 (valor limite 2)
Sensor 2 (valor limite 2)
Sensor 3 (valor limite 2)
Sensor 4 (valor limite 2)
Sensor 1 (erro de sensor)
Sensor 2 (erro de sensor)
Sensor 3 (erro de sensor)
Sensor 4 (erro de sensor)
Sensor 1 (temperatura máx.)
Sensor 2 (temperatura máx.)
Sensor 3 (temperatura máx.)
Sensor 4 (temperatura máx.)
Sensor 1 (temperatura mín.)
Sensor 2 (temperatura mín.)
Sensor 3 (temperatura mín.)
Sensor 4 (temperatura mín.)
Entrada digital 1
Entrada digital 2
Entrada digital 3
Entrada digital 4
Entrada digital 5
Entrada digital 6
Entrada digital 7
Entrada digital 8
Necessidade de substituição de sensor 1
Necessidade de substituição de sensor 2
Necessidade de substituição de sensor 3
Necessidade de substituição de sensor 4
Necessidade de próximo serviço de assistência

Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:
Bit:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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13 Declaração de conformidade UE

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations
due to the concept and design of the version sold by us.
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.
(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation.
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.
(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a continuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación.
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.
(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas.
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.
Bezeichnung des Gerätes:

Gaswarngerät

Description of the unit:

Gas warning device

Désignation du matériel:

Détecteur de fuite de gaz

Descripción de la mercancía:

Detector de gas

Designação do aparelho:

Aparelho de alerta de gás

Typ:
Type:

EASYCON GW

EU-Richtlinien:
EU directives:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU
2015/86/EU

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

EN 60204-1:2006
DIN EN 61000-6-2:2005
DIN EN 61000-6-3:2007

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Lutz-Jesco GmbH

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 12.03.2020
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