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1 Segurança

1 Segurança

1.1    Informações e Avisos de Segurança

1.2    Descarte

Descarte o produto em conformidade com as regulamentações locais. Os materiais utilizados são: -

Invólucro Liga de alumínio ou SS316

Tampa Liga de alumínio ou SS316, vidro

1.3    Diretiva relativa a resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos (REEE)

Este símbolo indica que este produto e/ou partes do mesmo não podem ser tratados como lixo doméstico ou 
comum. Os resíduos de equipamentos elétricos (em fim de vida) devem ser recuperados/reciclados em locais 
adequados à eliminação especializada de REEE. Para mais informações acerca da reciclagem deste produto, 
contacte a autoridade da sua área, o seu agente/distribuidor ou o fabricante.

 

ADVERTÊNCIA

1. A instalação deve realizar-se em conformidade com as normas reconhecidas da autoridade relevante no país em questão. 
Para a Europa, veja as normas EN 60079-14 e EN 60079-29-2.

2. Não abra o invólucro enquanto o equipamento estiver energizado ou quando puder existir uma atmosfera explosiva.

3. Os usuários devem estar plenamente conscientes das ações a serem realizadas caso a concentração de gás exceda o nível 
de alarme.

4. Não modifique nem altere a construção do produto, uma vez que isto pode invalidar os requisitos essenciais de segurança e 
certificação.

5. O acesso ao interior do produto, durante o seu funcionamento, deve ser realizado apenas por pessoal qualificado.

6. Função de medição não aprovada pela ATEX. Para questões de segurança, não utilize somente a indicação de cor de fundo 
da tela do OELD.

7. Para manter a segurança elétrica, a unidade não deve ser utilizada em atmosferas com mais de 21 % de oxigénio.
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1 Segurança

1.4    Informações importantes

Este manual é destinado para uso exclusivamente com a caixa de junção inteligente OELD.

A Honeywell Analytics não assume qualquer responsabilidade pela instalação e/ou utilização deste equipamento se as mesmas não 
forem realizadas em conformidade com as informações presentes nas Instruções de Operação.

O leitor das presentes Instruções de Operação deve garantir que a instalação e/ou o funcionamento deste equipamento específico é 
adequado em todos os detealhes. Em caso de dúvida, contacte a Honeywell Analytics para obter mais informações.

Os tipos de advertências abaixo indicados são utilizados ao longo das presentes Instruções de Operação:

ADVERTÊNCIA

Identifica uma prática perigosa ou pouco segura que pode resultar em ferimentos graves ou morte de pessoas.

Cuidado

Identifica uma prática perigosa ou pouco segura que pode resultar em ferimentos leves em pessoas ou danos em produtos e 
propriedade.

Nota

Identifica informações úteis/adicionais.

Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do presente documento. Contudo, a Honeywell Analytics não assume 
qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões no mesmo ou pelas consequências que deles possam advir.

A Honeywell Analytics agradece ser informada de quaisquer erros ou omissões encontrados no conteúdo do presente documento.

Referente a informações não abrangidas pelo presente documento, ou se for necessário enviar comentários/correções acerca do 
mesmo, contacte a Honeywell Analytics através das informações de contacto incluídas na contracapa.

A Honeywell Analytics reserva-se ao direito de alterar ou rever as informações fornecidas no presente documento sem aviso prévio e 
sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização acerca dessa revisão ou alteração. Se forem necessárias informações 
que não constem do presente documento, contacte o distribuidor/agente local ou a Honeywell Analytics.
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2 Descrição geral

2.1    Introdução

O OELD é uma caixa de junção certificada para locais perigosos para uso com sensores que possuam saída de 4-20 mA. A unidade 
OELD foi concebida para funcionar com os detectores de gás Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel. Ele proporciona uma 
indicação de estado visual e uma interface Bluetooth® de baixo consumo energético para configuração e manutenção através de 
um dispositivo móvel equipado com Bluethooth®. A unidade OELD tem aprovação ATEX e IECEx para utilização em áreas perigosas 
de Zona 1 (gás) ou Zona 21 (poeira), bem como aprovação cULus para utilização em Classe I Divisão 1 ou Classe II Divisão 1.

A unidade OELD tem cinco entradas – M25 ou 3/4 pol. NPT (dependendo da versão) e é fornecida com três bujões de vedação 
certificados para as entradas não utilizadas. 

ADVERTÊNCIA

As tampas plásticas de transporte devem ser substituídas por um sensor ou por componentes devidamente certificados (tais 
como prensa cabos, conectores ou bujões) antes da entrada em funcionamento do OELD. O não cumprimento desta instrução 
representa uma potencial fonte de ignição.

Internamente, a unidade possui dois pontos de ligação à terra e um módulo eletrónico com dois blocos de terminais conectáveis 
para ligação do cabeamento de campo e do sensor. O OELD possui quatro cores de luz de fundo (verde, amarelo, vermelho e azul) 
e um visor de cristal líquido (LCD) de 7 segmentos personalizado. Em funcionamento, a luz de fundo do LCD fornece as seguintes 
indicações de estado:

•	 Verde – Funcionamento normal ou Aviso

•	 Amarelo – Falha ou Inibição

•	 Vermelho – Alarme (o nível é configurável)

•	 Azul – Emparelhamento/ligação Bluetooth®

Para obter detalhes completos sobre esta funcionalidade, consulte a secção 6.1.2 Funcionamento normal.

ADVERTÊNCIA

Para questões de segurança, não utilize somente a indicação de cor de fundo da tela do OELD.

O OELD é configurado através de um dispositivo móvel (como um smartphone ou um tablet) com Bluetooth® de Baixo Consumo. É 
possível configurar os seguintes parâmetros:

•	 Limite para notificação de alarme local (indicação cor vermelha)

•	 Níveis operacionais de 4-20 mA para o visor local

•	 Nome do gás, unidades de medidas e faixa de medição para o visor local

•	 Além disso, ao utilizar o OELD em conjunto com um Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel, o usuário poderá ter acesso a 
todos os parâmetros de configuração e manutenção do detector de gás.

2 Descrição geral
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Tampa

Módulo eletrónico

Blocos de terminais

Armário de proteção

Orifício roscado x 5
(M25 ou ¾pol. NPT)

<Figura 1. Vista destacada do OELD>

2.2    Acessórios opcionais

Nota

Os acessórios opcionais de montagem em tubo, montagem no teto e para-sol não estão incluídos como parte da verificação para 
o EN60079-29-1.

2.2.1 Kit de montagem em tubo (1226A0358)

<Figura 2. OELD montado em tubo>

O Kit de montagem em tubo (1226A0358) permite a montagem do OELD 
num tubo com diâmetro de 50 a 150 mm (2 pol. a 6 pol.). O kit inclui o 
suporte de montagem em tubo, dois parafusos de fixação, porcas e arruelas de 
travamento.

ADVERTÊNCIA

Durante o funcionamento em área perigosa, assegure-se de que o dispositivo móvel em uso possui o devido certificado para 
essa área.

2 Descrição geral
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2.2.2 Kit de suportes para montagem no teto (1226A0355)

<Figura 3. OELD montado no teto>

O Kit de suportes para montagem no teto (1226A0355) permite a montagem 
do OELD no teto. O kit inclui dois suportes para montagem no teto, parafusos 
e porcas em aço inoxidável.

Nota

Ao considerar a posição de montagem final com o Kit de suportes para 
montagem no teto, certifique-se de que conseguirá ver o visor do OELD 
quando instalado.

2.2.3 Proteção solar (94000-A-1006)

<Figura 4. OELD com proteção solar>

Searchpoint Optima 
Plus com proteção 
contra intempéries e 
instalado no OELD

Está disponível uma proteção solar fabricada em aço 
inoxidável 316, que cobre o OELD e pode extender-se para 
os lados para também fornecer proteção a um Searchpoint 
Optima ou um Searchline Excel.

A proteção solar é fabricada em aço inoxidavel 316 e 
encaixa sobre os parafusos de montagem do OELD, 
portanto não são necessários dispositivos de fixação 
adicionais.

Utilize a proteção solar para reduzir os efeitos do 
aquecimento causado pela exposição à luz solar direta.

2 Descrição geral
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3 Instalação

3 Instalação

3.1    Localização e posicionamento

O posicionamento dos detectores de gás deve ser determinada segundo as indicações de:

•	 especialistas com conhecimentos especializados sobre dispersão de gás

•	 especialistas com conhecimentos do maquinario, do sistema e dos equipamentos de processo envolvidos

•	 engenheiros de segurança

•	 engenheiros de produção

O acordo alcançado acerca da localização e posicionamento dos detectores deve ser registado.

Orientações sobre o posicionamento dos detectores de gás para obter a melhor cobertura de detecção pode ser encontrada na 
norma IEC/EN 60079-29-2 e em outros Códigos de Conduta nacionais. Recomenda-se que o projetista da instalação consulte os 
referidos Códigos de Conduta ao determinar a localização e posicionamento dos detectores.

Consulte também o manual técnico do detector de gás para obter recomendações de localização e posicionamento específicas para 
o dispositivo em questão.

3.2    Instalação mecânica

O OELD pode ser instalado de diversas formas, utilizando as linguetas de montagem integrais. O OELD pode ser fixado a superfícies 
planas como paredes lisas ou a Unistrut®. Com o Kit de montagem em tubo opcional, é possível montar a unidade num tubo ou num 
poste. Também encontra-se disponível um kit de suportes para montagem no teto (1226A0358). Se necessário, também é possível 
instalar um eletroduto apropriado (flexível ou rígido) até o OELD.
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3 Instalação

3.2.1 Instalação numa superfície plana
O OELD pode ser fixado diretamente a uma superfície lisa adequada, utilizando os pontos de montagem integrais (dimensões 
indicadas abaixo).

Nota

Ao instalar o OELD, não se esqueça de ter em consideração a orientação correta do sensor. Consulte as instruções do fabricante 
do sensor.

Assegure-se de que os parafusos de montagem ficam totalmente apertados e de que são utilizadas arruelas de travamento 
adequadas.

7,8 pol.

4,5 pol.

2,1 pol.

0,6 pol.

1,8 pol.

3,2 pol.

6,1 pol.

0,9 pol.
1,2 pol.

1,8 pol.

6,0 pol.

5,6 pol.

1,7 pol.

0,6 pol.

196,9 mm

133,8 mm

52,2 mm

15,9 mm

44,9 mm

80,7 mm

158,78 mm

24,0 mm

31,8 mm

44,9 mm

152,4 mm

124,2 mm

42,4 mm

14,4 mm

<Figura 5. Dimensões do OELD>

3.2.2 Instalações opcionais em tubo e no teto
OOELD pode ser fixado a um tubo vertical de 50 a 150 mm (2pol. a 6pol.) de diâmetro utilizando o Kit de montagem em tubo. Este 
kit (1226A0358) é constituído por um suporte, dois conjuntos de parafusos de fixação, porcas e arruelas de travamento.

O Kit de suportes para montagem no teto (1226A0355) permite a montagem do OELD no teto. Este kit inclui dois suportes para 
montagem no teto, parafusos e porcas em aço inoxidável.

<Figura 6. Exemplos de instalação em tubo e de montagem no teto>
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3.2.3 Utilizando a placa de montagem do Searchline Excel

O OELD pode ser fixado à placa de montagem do Searchline Excel (2104D0237), incluída nos kits de montagem do Searchline 
Excel. Estão presentes dois furos roscados M10, "K", para a montagem do OELD. Consulte o manual técnico da Searchline Excel 
para obter detalhes adicionais. Os dispositivos de fixação da placa de montagem não são fornecidos.

Monte sempre a 
placa com este lado 
voltada para cima

<Figura 7. Placa de montagem do Searchline Excel>

3.3    Instalação elétrica

1. Retire a tampa.

2. Levante a alça e retire o módulo eletrônico.

3. Instale um prensa cabos ou um eletroduto devidamente aprovado à entrada de cabo de campo. 

4. Instale um sensor na entrada pretendida, consultando o manual do sensor para obter informações específicas e a orientação 
recomendada do detector. Utilize anilhas de vedação onde necessário para manter o índice de proteção de entrada em IP66/67.

5. Coloque bujões devidamente certificados em todas as entradas de cabos não utilizadas. Utilize anilhas de vedação onde 
necessário para manter o índice de proteção de entrada em IP66/67.

ADVERTÊNCIA

As tampas plásticas de transporte devem ser substituídas por um sensor ou por componentes devidamente certificados (tais 
como prensa cabos, conectores ou bujões) antes da entrada em funcionamento do OELD. O não cumprimento desta instrução 
representa uma potencial fonte de ignição.

6. Faça as conexões elétricas (consulte o Capítulo 4).

7. Reinstale cuidadosamente o módulo eletrónico.

8. Volte a colocar e a apertar a tampa e aperte o parafuso de travamento.

Cuidado

Quando reinstalar o módulo de visor, tenha cuidado para evitar prender os cabos.

3 Instalação
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4 Conexões Elétricas

4 Conexões Elétricas

Bloco de terminais 1 (BT1)
Número Marcação Cor Descrição
1 +V Vermelho Entrada de alimentação +ve
2 -V Preto Entrada de alimentação 0V
3 mA Branco Sinal em mA para cabeamento de campo
4 +V Vermelho Potência auxiliar, por ex., Aquecedor do Excel para dutos
5 -V Preto Potência auxiliar, por ex., Aquecedor do Excel para dutos

Bloco de terminais 2 (BT2)
Número Marcação Cor Descrição
1 +V Vermelho Alimentação do Sensor +ve
2 -V Preto Alimentação do Sensor -ve
3 mA Branco Sinal em mA do detector de gás (Optima, excel, etc.)
4 485A Azul RS-485+ para Optima ou Excel
5 485B Laranja RS-485 para Optima ou Excel
6 485A Azul Reservado para conexão do SHC-1
7 485B Laranja Reservado para conexão do SHC-1

<Figura 8. Módulo eletrônico do OELD>
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4 Conexões Elétricas

Cuidado

Ao utilizar o SHC-1, é necessário ligá-lo sempre ao OELD utilizando o Dispositivo de proteção do SHC.

Nota

O OELD está protegido contra ligações elétricas acidentais de polaridade inversa.

Os condutores elétricos sobresselentes devem ter terminações adequadas. As conexões elétricas devem estar em conformidade 
com as regulamentações locais, nacionais e/ou da empresa. Devem ser evitados condutores expostos e descascados.

Os esquemas seguintes mostram as conexões do OELD para o Searchpoint Optima e o Searchline Excel. Para outros sensores, 
consulte os detalhes das conexões com o fabricante.

Cuidado

A tensão de circuito máxima permitida é de 32 VCC e a corrente máxima é de 22 mA.

Conexão do OELD ao Searchpoint Optima Plus

<Figura 9. Esquema elétrico para o Searchpoint Optima Plus>

Verde/Amarelo (Aterramento de segurança/proteção)

Vermelho (+24 VCC)

Preto (0 VCC)

Branco (Saída de 4-20 mA)0 V

Entrada de +24 VCC

4-20 mA

OELD

Cabea-
mento de 

campo Azul (RS-485B)

Laranja (RS-485A)

A conexão à terra deve garantir que a tensão de pico máxima entre o terra da carcaça e qualquer condutor de cabo de campo 
é inferior a 350 V. Tensões superiores a este valor podem provocar danos permanentes aos filtros de proteção RFI internos da 
unidade.
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Conexão do OELD ao Searchline Excel

<Figura 10. Esquema elétrico para o Searchline Excel>

Verde/Amarelo (Aterramento de segurança/proteção)

Vermelho (+24 VCC)

Preto (0 VCC)

Branco (Saída de 4-20 mA)0 V

Entrada de +24 VCC

4-20 mA

OELD

Cabea-
mento de 

campo Azul (RS-485B)

Laranja (RS-485A)

A conexão à terra deve garantir que a tensão de pico máxima entre o terra da carcaça e qualquer condutor de cabo de campo 
é inferior a 350 V. Tensões superiores a este valor podem provocar danos permanentes aos filtros de proteção RFI internos da 
unidade.

Conexão do OELD ao Searchline Excel Cross-Duct (XD)

<Figura 11. Esquema elétrico para o Searchline Excel Cross-Duct>
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Verde/Amarelo (Aterramento de segurança/proteção)

OELD

A conexão à terra deve garantir que a tensão de pico máxima entre o terra da carcaça e qualquer condutor de cabo de campo 
é inferior a 350 V. Tensões superiores a este valor podem provocar danos permanentes aos filtros de proteção RFI internos da 
unidade.

4 Conexões Elétricas
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Conexão do OELD para sensores configurados como dreno de corrente

<Figura 12. Configuração da entrada em mA como dreno>

Sensor Controlador

Conexão do OELD para sensores configurados como fonte de corrente

Sensor Controlador

<Figura 13. Configuração da entrada em mA como fonte>

Cuidado

A tensão de circuito máxima permitida é de 32 VCC e a corrente máxima é de 22 mA.

4 Conexões Elétricas
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Conexão do SHC-1

ADVERTÊNCIA

Não tente ligar o Interrogador manual SHC-1 diretamente ao OELD. Utilize sempre o Dispositivo de proteção SHC.

Conecte o Interrogador manual SHC-1 ao OELD utilizando o Dispositivo de proteção SHC.

<Figura 14. Dispositivo de proteção SHC>

Cabo de conexão

Conector IS

Nota

Para este procedimento, poderá ser necessária uma autorização de trabalhos a quente.

Realize o seguinte procedimento para conectar através do dispositivo de proteção:

1. Isole todas as fontes de alimentação.

2. Retire a tampa do OELD.

3. Levante o módulo eletrônico e localize os terminais azul e laranja assinalados com "SHC-1 485 COMM".

4. Conecte os cabos do Dispositivo de proteção SHC a estes terminais conforme indicado:

<Figura 15. Conexão do dispositivo de proteção SHC>

Cabo de conexão 
do Dispositivo de 

proteção SHC

Marrom

Azul

5. Conecte o interrogador manual SHC-1 ao conector IS na extremidade do Dispositivo de proteção SHC.

6. Ligue novamente a alimentação.

4 Conexões Elétricas
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4.1    Fonte de alimentação

O OELD requer uma tensão de alimentação de 18 - 32 VCC (24 V CC nominal). O consumo de energia é de 2 W no máximo.

Consulte o manual de cada sensor para conhecer os limites e o consumo de energia específicos do mesmo.

Assegure-se de que a tensão de alimentação mínima necessária está presente no sensor, tendo em conta a queda de tensão devido 
à resistência do cabo.

Nota

Tenha em consideração a perda devido ao comprimento do cabo.

A resistência máxima no loop de cabo é calculado da seguinte forma:

Rloop

Vcontrolador

Idetetor

— Vmín. detetor――

4.2    Recomendações de Cabeamento

O cabo utilizado deve ser adequado à classificação de área perigosa e cumprir com as regulamentações locais, nacionais e/ou da 
empresa. Recomenda-se a utilização de um cabo de campo blindado de grau industrial.

Um exemplo seria um cabo de cobre de 3 núcleos com blindagem (cobertura mínima de 90 %) e proteção mecânica adequada (p. 
ex., blindagem de fio de aço) compatível com uma entrada com prensa cabo ou eletroduto M25 ou de 3/4 pol. NPT.

O diâmetro de cabo permitido para os terminais é de 0,2 – 2,5 mm² (24 - 12 AWG). Os terminais do OELD aceitarão apenas 
tamanhos de cabo (com núcleo sólido ou trançado) dentro desta gama. A classificação de temperatura dos cabos deve ser superior 
a 80 °C. O torque dos terminais deve estar compreendido entre 0,5 Nm e 0,6 Nm. 

Assegure-se de que o prensa cabo está corretamente instalado e totalmente apertado. Todas as entradas de cabos/condutas não 
utilizadas devem ser vedadas com um bujão de vedação com certificação adequada.

4.3    Regimes de ligação à terra

Cuidado

Qualquer regime de ligação à terra utilizado deve evitar laços (loops) de terra não intencionais.

As informações seguintes têm como objetivo assistir na correta ligação à terra do OELD:

•	 O OELD é fornecido com dois pontos de ligação à terra internos (Ver Conexões elétricas). Estes permitem facilitar a ligação do 
sensor ao aterramento.

•	 A blindagem do cabo de campo deve ser ligada à terra do controlador na sala de controle. A outra extremidade da blindagem do 
cabo de campo deve ser terminada ou isolada de forma adequada. Esta não deve ser ligada ao ponto de ligação à terra interno.

4 Conexões Elétricas
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5 Configuração

5 Configuração

5.1    Considerações gerais

OOELD tem vários parâmetros configuráveis, que são definidos através de um dispositivo móvel com o aplicativo do OELD 
instalado. Essencialmente, trata-se do limite para indicação do alarme local, as definições de nível de entrada em mA, a remoção 
das definições de comunicação RS485, o comportamento da luz verde e definições do visor como, por exemplo, fundo de escala, 
unidade de medida e nome do gás.

5.1.1 Limite para indicação de alarme local

A leitura de gás na qual o OELD indica um alarme (luzes vermelhas intermitentes) pode ser definida entre 5 e 65 % do fundo de 
escala. A predefinição é 20 % do fundo de escala.

Nota

Esta definição é local para o OELD aplica-se exclusivamente às luzes vermelhas na luz de fundo do OELD. A alteração do nível 
não terá qualquer efeito nos níveis de alarme configurados no sensor ou na sala de controle.

Nota

Orientações para definição dos níveis de alarme adequados à aplicação podem ser encontrados na norma IEC/EN 60079-29-2 
e/ou em outras publicações regionais e locais.

5.1.2 Definições de nível de entrada de mA

O sensor transmite um sinal em mA proporcional ao valor de gás medido. A saída de mA também é utilizada para fornecer uma 
indicação do estado do sensor, que pode incluir aviso, falha e inibição. A entrada de mA para o OELD pode ser configurada para 
corresponder ao perfil de saída de mA do sensor para controlar a função de luz de fundo do OELD e apresentar mensagens no visor 
do OELD. As definições de fábrica para Searchpoint Optima Plus e Searchline Excel são indicadas na tabela abaixo.

Estado do sensor
Definições de deteção em mA

Searchpoint Optima Plus* Searchline Excel
Falha 0-1 mA 0 mA

Inibição 2 mA 2 mA
Aviso 3 mA N/D

Bloqueio de feixe N/D 2,5 mA
Sinal baixo N/D 3 mA

Leitura do gás 4-20 mA 4-20 mA
Faixa de leitura excedida ≥ 21 mA ≥ 21 mA

Nota

*O Searchpoint Optima Plus com HART® requer uma corrente mínima de 1 mA no circuito para que seja possível manter as 
comunicações HART®. É possível definir o nível de mA no Searchpoint Optima Plus para falha a 1 mA, contudo, isso poderá 
afetar a fiabilidade das comunicações HART®.

Para assegurar a comunicação correta do estado do detetor de gás (falha, interdição, aviso e intervalo ultrapassado), é essencial 
que os intervalos de entrada de mA sejam selecionados para coincidir com os intervalos do detetor de gás ligado. Contemple uma 
separação de, pelo menos, 0,1 mA entre cada intervalo.
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5 Configuração

5.1.3 Definições gerais do visor do OELD

As definições configuráveis pelo usuário do visor do OELD são:

•	 fundo de escala de leitura

•	 unidade de medida

•	 resolução da leitura

•	 nome do gás

Estas definições são utilizadas para converter a saída de 4-20 mA do sensor numa leitura no visor do OELD.

AVISO

Para questões de segurança, não utilize somente a indicação de cor de fundo da tela do OELD.
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5.2    Processo de configuração

Nota

Depois da configuração ou de efetuar quaisquer alterações às definições do OELD ou do detetor de gás, a configuração deve ser 
relida e verificada para garantir que foram efetuadas as alterações pretendidas. 

A configuração do OELD obtém-se através de um dispositivo móvel com a aplicação OELD. Não existe qualquer interface local para 
configurar o OELD.

O processo de configuração envolve a conexão da unidade OELD através da interface Bluetooth® (BLE) de um smartphone ou 
tablet adequado. Durante a ligação, a luz azul do OELD indicará diferentes estados. Assim que a ligação tiver sido estabelecida com 
êxito e o se o estado do sensor for normal, a luz do OELD se acenderá fixa azul para indicar esta situação. Conecte o dispositivo 
móvel ao OELD da seguinte forma:

1. Localize o ícone da aplicação OELD no dispositivo móvel e toque no mesmo para iniciar o aplicativo

2. Inicie sessão no aplicativo OELD introduzindo o ID de usuário e a Palavra-passe registada

3. Pesquise unidades OELD próximas

4. Selecione o OELD pretendido na lista apresentada

5. A luz de fundo do OELD piscará a azul para confirmar a sua seleção no passo 4

6. Assim que o utilizador tiver confirmado a unidade, o processo de ligação estará concluído

7. O aplicativo do OELD apresentará informações do OELD na tela de estado principal

Para mais informações sobre o procedimento de conexão, consulte a secção 6.2 Comunicação Bluetooth®

Assim que o OELD estiver conectado ao dispositivo móvel, o usuário pode configurar o OELD através do menu de sistema do 
aplicativo Para mais informações sobre o funcionamento do aplicativo móvel, consulte a secção 7 Aplicativo móvel OELD.

Uma vez concluídas todas as operações, basta terminar a conexão na tela principal ddo aplicativo para que outros dispositivos 
móveis possam ligar-se à mesma.

Cuidado

É permitida apenas uma conexão Bluetooth®. Termine a conexão Bluetooth® quando a atividade de configuração estiver 
concluída

5 Configuração
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6 Funcionamento

6 Funcionamento

6.1    Visor

6.1.1 Inicialização

A sequência de inicialização e autoteste do OELD demora aproximadamente 60 segundos. Durante este tempo, o utilizador 
pode verificar se cada uma das funções indicadas abaixo está funcionando corretamente, bem como a verificação pelo OELD do 
funcionamento correto dos respetivos circuitos e processos críticos. O OELD irá realizar uma série de testes funcionais, incluindo:

•	 Teste do visor – cada segmento do LCD será ativado em sequência

•	 Teste da luz de fundo – cada uma das cores da luz de fundo será ativada várias vezes

•	 Verificação do hardware e da memória interna

•	 Apresentação da versão de software

•	 Apresentação de definições configuradas pelo usuário, tais como o nome do gás, a faixa de leitura e os pontos de definição do 
alarme

Assim que os testes do LCD e da luz de fundo estiverem concluídos, a indicação da luz de fundo se acenderá verde até ao fim da sequência de 
inicialização.

Assim que o OELD tiver concluído esta sequência de inicialização, entrará na condição de funcionamento normal.

<Figura 16. Sequência de Inicialização>
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Nota

Após a conclusão da sequência de inicialização, o OELD pode indicar momentaneamente o estado do sensor como falha, 
inibição ou aviso. Isto pode resultar do fato de o sensor ligado demorar mais tempo a concluir a inicialização e manter a saída 
num nível inferior a 4 mA. Isto é uma situação normal.

6.1.2 Funcionamento normal

Durante o funcionamento normal, a luz de fundo do LCD fornece uma indicação do estado do sensor com base na saída de 4-20 mA do 
sensor, da seguinte forma:

Intervalos de deteção 
predefinidos

Luz de fundo do OELD
Estado típico

Cor Intermitente
Menos de 1,5 mA Amarelo Sim Falha
de 1,5 a menos de 2,5 mA Amarelo Não Inibição
de 2,5 a menos de 3,5 mA VD AM VD Amarelo alternado Aviso
de 3,5 até o limite de alarme* Verde Não Normal
Maior ou igual ao Limite de alarme* Vermelho Sim Concentração de gás perigoso

de 3,5 até o limite de alarme** Azul Não
Normal, OELD conectado a um dispositivo 
móvel

* O limite de alarme é configurável entre 5 e 65 % FSD (4,8 mA a 14,4 mA)

Nota

Os intervalos de deteção atuais são configuráveis pelo usuário através do aplicativo do OELD.

Nota

A saída visual do OELD deriva da saída de 4-20 mA do sensor e/ou do estado da unidade OELD. Utilize um dispositivo móvel 
adequado e o aplicativo do OELD para conectar ao OELD através de Bluetooth® para acessar a informações de diagnóstico 
adicionais. Quando utilizada em conjunto com um Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel, também é possível acessar as 
funções de diagnóstico e manutenção do sensor.

6 Funcionamento
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6.1.3 Tela de visualização

O OELD está equipado com um visor de cristais líquidos (LCD) retroiluminado com LEDs multicoloridos de alta intensidade para indicar 
o estado normal, de alarme, falha e comunicação.

Durante o funcionamento normal, o LCD do instrumento apresenta uma luz de fundo VERDE fixa. Em caso de alarme de gás ou de 
falha, a luz de fundo piscará vermelha ou amarela, respetivamente. A tela é visível através da janela da tampa superior do OELD e o 
visor apresenta as informações de concentração de gás tanto em termos gráficos como numéricos, bem como outras informações 
incluindo o fundo de escala, unidades de medida, estado de alarme/falha, etc.

Nota

A baixas temperaturas, o OELD reduz automaticamente a taxa de atualização do visor para manter a legibilidade ideal. 

Nota

A temperaturas extremamente baixas (tipicamente inferiores a -40 °C), poderá ocorrer uma redução da clareza do visor. O 
módulo de visor não será danificado por esta condição de baixa temperatura e irá recuperar-se automaticamente assim que 
regressar à temperatura ambiente de funcionamento normal.

fundo de escala 
de leitura

Gráfico de 
barras

Nome do 
gás

Leitura do 
gás

Bluetooth

Ícone de 
aprovação no teste

Ícone de aviso/falha

Ícone de 
inibição

Ícone de 
alarme

Unidades de 
medida

<Figura 17. Visualização da tela>

6 Funcionamento
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6.2    Comunicação Bluetooth®

O OELD está equipado com uma interface Bluetooth® de Baixo Consumo (BLE) que permite a conexão não intrusiva ao OELD 
utilizando um dispositivo móvel com o aplicativo do OELD. Além disso, o OELD realiza troca de mensagens entre o dispositivo 
móvel e o Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel, convertendo as informações do pacote BLE em mensagens RS-485 e 
transmitindo-as à interface RS-485 e vice versa. O OELD não processa, converte ou regenera quaisquer mensagens RS-485 entre 
o dispositivo móvel e os sensores Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel.

A interface BLE é acessada através de um dispositivo móvel adequado com suporte de Bluetooth® de Baixo Consumo (BLE). 

Para mais informações sobre a conexão de comunicação Bluetooth®, consulte o Manual do Usuário do aplicativo Móvel do OELD.

Nota

•	 O BLE (Bluetooth® de Baixo Consumo) é diferente do Bluetooth® clássico. Certifique-se de que o dispositivo móvel selecionado 
tem um sistema operacional que suporte BLE.

•	 A funcionalidade Bluetooth® deve estar ativada no dispositivo móvel para permitir que este detecte dispositivos BLE próximos. 
Consulte o Manual do Usuário para obter informações sobre como utilizar as funções Bluetooth® do dispositivo móvel.

•	 O OELD suporta o modo de funcionamento BLE ponto a ponto. Se for estabelecida uma conexão entre o OELD e um 
dispositivo móvel, o OELD não pode ser pesquisado nem acessado por outro dispositivo móvel.

•	 Se não existir uma comunicação BLE ativa durante 10 minutos, o OELD terminará automaticamente a ligação BLE.

•	 O alcance de comunicação irá variar conforme a situação de campo e a localização da instalação do OELD. O alcance ideal 
obtém-se na linha de visão entre o OELD e o dispositivo móvel.

6.3    Comunicações alternativas (Interrogador manual SHC-1)

Se o OELD for utilizado em conjunto com o Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel, é possível conectar-se ao sensor através 
do Interrogador manual Honeywell Analytics SHC-1 e do Dispositivo de proteção SHC. Para tal, utilize os terminais dedicados no 
interior do OELD.

Cuidado

O SHC-1 não deve ser conectado diretamente aos terminais no interior do OELD. Utilize sempre o dispositivo de proteção SHC 
(n.º de parte 04230-A-1025)

AVISO

Não utilize a comunicação Bluetooth® quando utilizar o Interrogador manual SHC-1. 

Nota

O SHC-1 não foi avaliado quanto ao desempenho do gás, em conformidade com a norma ISA 60079-29-1(12.13.01).

Consulte o manual do Searchpoint Optima Plus ou do Searchline Excel para obter informações sobre como utilizar o Interrogador 
manual SHC-1.

6 Funcionamento
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7 Aplictivo móvel do OELD

7 Aplictivo móvel do OELD

7.1    Instalação do aplicativo do OELD

O aplicativo móvel do OELD no dispositivo móvel é utilizado para configurar o OELD e o Searchpoint Optima Plus ou Searchline 
Excel conectado ao OELD. O Aplicativo do OELD funciona no sistema operacional (SO) Android versão 4.3 (Jelly Bean) ou superior, 
com suporte de Bluetooth® de Baixo Consumo (BLE). O aplicativo do OELD está disponível para transferência na Google Play Store.

Para instalar o aplicativo:

1. Abra e inicie sessão na Google Play Store.

2. Pesquise “Honeywell OELD App” e clique em INSTALAR.

3. O aplicativo móvel será automaticamente transferido e instalado no dispositivo móvel.

7.2    Execução do aplicativo do OELD

Nota

Para registar uma nova conta de usuário, será necessário 1) uma conexão à Internet e 2) o código QR de, pelo menos, um 
dispositivo OELD.

1. Localize e toque no ícone do aplicativo do OELD.

2. Na primeira inicialização, o aplicativo irá pedir ao usuário para ler o Contrato de Licença de Usuário Final. Leia-o atentamente e 
aceite para continuar.

3. Será apresentada a tela de início de sessão, no qual é pedido ao usuário para iniciar a sessão no aplicativo.

4. Se já for um usuário registado, introduza os seus dados de início de sessão.

5. Se não tiver uma conta de usuário registado, preencha e envie o formulário de registo no aplicativo. Em alguns momentos, irá 
receber um e-mail de confirmação. Clique no link no e-mail para concluir o processo de verificação de e-mail.

6. Consulte a Folha de Registo fornecida com o OELD. Esta folha contém um código QR. Leia o código QR fornecido para concluir 
o processo de registo. Em alternativa, leia o código QR que também poderá encontrar na face posterior do módulo eletrónico.

7. Após a leitura do código QR, o certificado de segurança será transferido do servidor da Honeywell.
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7 Aplictivo móvel do OELD

7.3    Conexão com unidades OELD

1. Mantendo-se proximo ao OELD ao qual pretende-se estabelecer conexão, toque no botão Detectores na tela principal do 
aplicativo do OELD.

2. Será apresentada uma lista de detectores aos quais se tem acesso. Se for necessário conectar a um detedtor atualmente 
limitado, simplesmente toque no dispositivo e leia o código QR desse dispositivo. Este código encontra-se tanto na Folha de 
Registo fornecida com o detetor como numa etiqueta fixa na parte lateral do módulo eletrónico.

3. Siga as instruções na tela e clique em Confirmar detector para concluir o processo de conexão.

4. Uma vez conectado ao OELD, é possível configurar o próprio OELD e o detector de gás Searchpoint Optima ou Searchline Excel 
conectados ao mesmo.

Tela principal Exemplo de lista de detetores: 
Dispositivos disponíveis

Exemplo de lista de detectores: 
Dispositivos proibidos

A confirmar detector  
azul intermitente

Tela principal do dispositivo Tela de configuração

Nota

Um usuário pode estabelecer ligação a quaisquer dispositivos OELD que tenham sido registados na conta do Usuário. 

Para obter detalhes sobre o procedimento de configuração através de um dispositivo móvel, consulte o Manual do Usuário da 
aplicação OELD ou a ajuda online da aplicação OELD.
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7.4    Configuração de unidades OELD

O OELD tem vários parâmetros configuráveis, que podem ser definidos através de um dispositivo móvel e do aplicativo do OELD. Os 
parâmetros configuráveis são indicados na tabela abaixo.

Parâmetros de 
configuração Predefinição Outras opções

Tipo de dispositivo Searchpoint Optima Plus Transmissor Searchline Excel/genérico de 4 a 20 mA
Limite de alarme* 20 % Qualquer valor entre 5 e 65 % FSD 
Nome do gás no visor "FLm" 4 carateres alfanuméricos configuráveis pelo usuário
Resolução do visor 1 Casas decimais (p. ex. 0,1)
Fundo de escala para 20 mA 100 varia conforme a resolução do visor
Unidades de medida %LEL %Vol, mg/m3, g/m3, ppm, kppm, ppm∙m, LEL∙m, mA, A, dB, dBA
Corrente de inibição 1,5 a 2,5 mA 0 a 3 mA
Corrente de aviso 2,5 a 3,5 mA 0 a 6 mA
Corrente de bloqueio do feixe 2,3 a 2,7 mA 0 a 6 mA
Corrente de leitura excedida 20,0 a 24,0 mA 20 a 24,0 mA
LED de controle normal 
(Verde)

Ligado Desligado

Nota

O limite e o acionamento de alarme estão relacionados apenas com a indicação local do LED. Estas definições não afetam o 
funcionamento do sensor ligado nem de quaisquer outros sistemas ligados ao OELD.

7.5    Configuração do Optima Plus

O aplicativo móvel do OELD permite que um usuário configure um detetor de gás Searchpoint Optima Plus ligado à unidade OELD. 
Os parâmetros configuráveis são apresentados na tabela abaixo. 

Parâmetros de configuração Valor mínimo Valor máximo Tamanho do incremento
Limite de alarme 10% 65% 1%
Corrente de inibição* 0 mA 3 mA .05 mA
Corrente de aviso* 0 mA 6 mA .05 mA
Corrente de leitura excedida 20 mA 21,6 mA .05 mA

*Para garantir a conformidade total com os requisitos da ATEX, consulte o manual do Searchpoint Optima Plus para obter as 
definições adequadas ao utilizar este detetor de gás.

Nota

Certifique-se de que as ligações RS-485 foram efetuadas entre o Searchpoint Optima Plus e o OELD.

7 Aplictivo móvel do OELD
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7 Aplictivo móvel do OELD

7.6    Ajuste de resposta

O aplicativo do OELD permite que um usuário ajuste a resposta (calibre) do Searchpoint Optima Plus ou do Searchline Excel. Tenha 
em atenção que esta funcionalidade não está disponível para outros detectores ou sensores de gás que possam ser utilizados.

Cuidado

O Searchpoint Optima Plus é calibrado na fábrica e não requer calibração de rotina. Na maioria dos casos, um ajuste de zero irá 
corrigir quaisquer imprecisões na leitura de gás. Recomenda-se fortemente que não se realize um ajuste de resposta (calibração) 
do SearchPoint Optima Plus a campo. 

Depois de estabelecer uma conexão ente o dispositivo móvel e o OELD, toque no botão Calibrar na tela principal do aplicativo do 
OELD.

1. Assegure-se de que o detetor de gás se encontra numa zona de ar limpo e toque no botão Zero para iniciar o processo de ajuste 
de zero.

2. O aplicativo do OELD irá inibir automaticamente o detetor de gás e iniciar o ajuste de zero.

3. Depois de concluir um ajuste de zero com êxito, é possível realizar um ajuste de resposta do sensor. Toque no botão de ajuste 
(Span) para realizar um ajuste de resposta do sensor e execute os passos 4 e 5 abaixo. Caso contrário, toque em Sair sem ajuste 
de resposta e ignore os passos 4 e 5.

4. Aplique gás de ajuste (calibração) ao Searchpoint Optima Plus.

5. Siga as instruções no visor e aguarde até o ajuste (calibração) de resposta estar concluído.

Para obter informações completas sobre a realização de ajustes (calibrações) com gás, consulte o Manual Técnico do Searchpoint 
Optima Plus ou do Searchline Excel.

AVISO

•	 Uma vez que alguns gases de ajuste (calibração) podem ser perigosos, certifique-se sempre de que as saídas dos acessórios 
de aplicação de gás funcionam corretamente.

•	 Caso se suspeite que a atmosfera à qual o detetor de gás é exposto possa conter vestígios de gás detectável, deve ser utilizado 
um cilindro de ar sintético (20,9 % de vol. de oxigénio) para realizar o ajuste (calibração) de zero.
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8 Manutenção

8 Manutenção

8.1    Considerações gerais

Inspecione periodicamente o OELD e o cabeamento buscando por sinais de danos físicos Limpe a janela de vidro com um pano 
úmido. Não utilize solventes nem produtos de limpeza abrasivos.

O OELD não contém peças passíveis de reparação pelo usuário. A Honeywell Analytics recomenda a verificação da configuração e 
do funcionamento da unidade, no mínimo, uma vez por ano.

Os detetores de gás ligados ao OELD devem ser verificados e, se necessário, ajustados seguindo os procedimentos descritos nas 
instruções de funcionamento.

8.2    Substituição do módulo eletrônico

No caso pouco provável de ocorrência de avaria, é possível substituir o módulo eletrônico.

Cuidado

Além da instrução abaixo, cumpra sempre os procedimentos da empresa e do local relativos a trabalhos em equipamento em 
área perigosa.

1. Desligue a alimentação do OELD. Desaperte o parafuso de travamento com a ferramenta fornecida e cuidadosamente 
desrosqueie e remova a tampa.

2. Levante a alça e retire o módulo eletrônico interno, tendo cuidado para não aplicar força indevida aos cabos conectados.

3. Desaperte os parafusos de travamento dos blocos de terminais e retire-os da parte inferior do módulo.

4. Recomenda-se o registo do número de série do módulo eletrônico original e que se escreva o referido número de série no interior 
do corpo do OELD. Além disso, registe o número de série original do modulo no registo de manutenção dessa instalação. 

5. Retire os blocos de terminais do módulo eletrônico sobresselente e ligue os blocos de terminais e cabeamento originais. Fixe 
com os parafusos de travamento. Se for necessário substituir o cabeamento do OELD, consulte o Capitulo 4 Conexões Elétricas.

6. Volte a colocar cuidadosamente o módulo eletrônico, tendo cuidado para não aplicar força indevida aos cabos conectados.

7. Aperte totalmente a tampa e o parafuso de travamento.

Cuidado

Quando reinstalar o módulo eletrônico, tenha cuidado para não prender os cabos.

Nota

O módulo eletrônico sobresselente terá configurações padrão de fábrica relativas ao limite para indicação de alarme local e 
definições de nível de entrada em mA, definições de comunicação RS-485, definições de indicador visual e de sensor. Utilize o 
aplicativo do OELD para efetuar as alterações que forem necessárias.
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9 Falhas e avisos

9 Falhas e Avisos
Mensagem no visor Código Descrição Ação corretiva

Over Rang W-01

Aviso de faixa de leitura excedida. A 
saída do sensor conectado indica uma 
leitura de gás superior à faixa de leitura 
total.

Proceda com muito cuidado, uma vez que pode 
estar presente um gás em nível perigoso. Se o 
aviso persistir, verifique o sensor, consultando seu 
respetivo manual. Verifique o sensor, consultando 
seu respectivo manual. 

bEAm Bloc W-02* Detectado sinal de bloqueio de feixe

O Searchline Excel conectado indica que existe uma 
obstrução entre o transmissor e o recetor ou que o 
sinal está a ser excessivamente atenuado. Consulte o 
manual do Searchline Excel.

Warn W-03
Corrente de mA recebida do sensor em 
nível de aviso.

Para mais informações e causas possíveis, consulte o 
manual do sensor.

Comm Err F-01 Falha de comunicação interna
Reinicie o OELD. Se o erro persistir, substituia o 
módulo eletrônico.

FLt F-02
Corrente de mA recebida do sensor em 
nível de Falha.

Para mais informações, consulte o manual do sensor.

LooP High F-03
Corrente de mA recebida do sensor é 
muito alta

A saída do sensor conectado excede a faixa de 
entrada do OELD Verifique o sensor, consultando o 
respetivo manual.

Volt Err F-04
Erro de tensão de alimentação ou Erro 
de alimentação elétrica interna

Verifique a tensão de entrada do OELD. Reinicie 
o OELD. Se o erro persistir, substituia o módulo 
eletrônico.

RAM Err F-05 Erro de escrita/leitura da RAM
Reinicie o OELD. Se o erro persistir, substituia o 
módulo eletrônico.

Mem Err F-06
Foram detetados danos na memória 
interna

Reinicie o OELD. Se o erro persistir, substituia o 
módulo eletrônico.

Code Err F-07 Danos na memória de códigos
Reinicie o OELD. Se o erro persistir, substituia o 
módulo eletrônico.

Cert Err F-08 Certificado do dispositivo danificado Contacte o fabricante.

Nota

O aviso relativo a Bloqueio de feixe (W-02) só é aplicável quando o tipo de sensor conectado for Searchline Excel.
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10 Especificações
Especificação do OELD

Material Liga de alumínio de grau marítimo ou aço inoxidável 316 com acabamento de pintura em 5 camadas

Peso Versão em alumínio 2,3 kg (5 lb), versão em aço inoxidável 5,0 kg (11 lb)

Dimensões 159 x 197 x 114 mm (6 ¼ x 7 ¾ x 4 ½ polegadas)

Entradas de cabos
5 x M25 (versão ATEX/IECEx) ou 5 x ¾ pol. NPT (versão cULus). Uma reservada para ligação do 
sensor. 3 bujões de vedação fornecidos para as entradas não utilizadas

Terminação de entradas
2 x terminal de borne encaixável para ligação ao detetor de gás e o cabeamento de campo. Aceita 
cabos entre 0,5 e 2,5 mm², 12 a 18 AWG

Temperatura de 
armazenagem

-40 a +65 °C (-13 a 149 °F)

Temperatura de 
funcionamento

-40 a +65 °C (-40 a 149 °F)
-60 a +65 °C (-76 a 149 °F) (apenas versão CU TR-Ex)

Umidade 0 a 99% (sem condensação)

Informações do visor
Módulo LCD para apresentação de leitura digital da saída do sensor, representação em gráfico de 
barras, unidades de medida, ícones de estado relativos a alarme, manutenção e ligação Bluetooth 
ativa. Unidades do visor, intervalo e nome do gás configuráveis através do aplicativo.

Indicação visual
Luz de fundo multicolorida verde/âmbar/vermelha/azul para apresentação da indicação do estado do 
detetor e do OELD. A indicação verde (normal) pode ser desativada através do aplicativo.

Alimentação 18 a 32 VCC (24 V CC nominal), <2 W

Interfaces

Ligação Bluetooth® (BLE) não intrusiva por dispositivo móvel adequado com o aplicativo do OELD. 
Alcance até 10 m (pode variar de acordo com o dispositivo móvel e as condições ambientais)
Ligação RS-485 interna ao Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel via SHC-1 através do 
dispositivo de proteção

Proteção ambiental IP66/Tipo 4X (em conformidade com a norma NEMA 250)

Aprovações 
fundamentais

EN 50270:2015 (EMC)
IEC/EN/UL/CSA 61010-1 (Segurança elétrica)

+apenas versões anti-inflamáveis
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Especificação do OELD

Aprovações de segurança

ATEX [DEMKO 16 ATEX 1693X]
 II 2 GD 

Ex db IIC T6 (versão Ex d anti-inflamável)
Ex tb IIIC T85 °C (versão Ex d anti-inflamável)
Tamb -40 a +65 °C 

cULus [E484838]
Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D
Classe II, Divisão 1, Grupos F e G
Classe III, Divisão 1
Tamb -55 a +65 °C, Código Temp T6, IP66, Tipo 4X
Classe I, Zona 1, AEx d IIC T6
Classe I, Zona 21, AEx tb IIIC T6

IECEx [IECEx UL 16 0066X] 
Ex db IIC T6 (versão Ex d anti-inflamável)
Ex tb IIIC T85 °C (versão Ex d anti-inflamável)
Tamb -40 a +65 °C 
CU TR-Ex (União Aduaneira Russa), Tamb -60 a +65 °C*

CCCF*
Inmetro [DNV 17.0010X]*
NEPSI+*
ISA 60079-29-1 
Aprovação de acessórios EN 60079-29-1

Aprovações marítimas*
Tipo aprovado para DNV, BV+, Lloyds+, ABS
EN 60945 (EMC)
IEC 60092-504

Outras aprovações Certificação Bluetooth®, RED, FCC+, aprovações de tecnologia sem fios nacionais específicas

Segurança de 
comunicação Bluetooth®

Autenticação mútua com base em certificado Encriptação para AES128

Nota

+apenas versões anti-inflamáveis

*Contacte a Honeywell Analytics para saber a disponibilidade

Desempenho do gás: Aprovação ISA 60079-29-1 apenas para gás metano
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11 Informações para encomenda
Número de peça Descrição

OELDBXXXXXADMAX Caixa de junção inteligente OELD, Visor, Ex d, Alumínio, 5 x Entradas de cabo M25, ATEX/IECEx

OELDBXXXXXSDMAX
Caixa de junção inteligente OELD, Visor, Ex d, 316SST Pintado, 5 x Entradas de cabo M25, 
ATEX/IECEx

OELDBXXXXXAEMAX Caixa de junção inteligente OELD, Visor, Ex e, Alumínio, 5 x Entradas de cabo M25, ATEX/IECEx

OELDBXXXXXSEMAX
Caixa de junção inteligente OELD, Visor, Ex e, 316SST Pintado, 5 x Entradas de cabo M25, 
ATEX/IECEx

OELDBXXXXXADNUX
Caixa de junção inteligente OELD, Visor, C1D1 Z1, Alumínio, 5 x Entradas de cabo de 3/4 pol., 
ATEX/IECEx

OELDBXXXXXSDNUX
Caixa de junção inteligente OELD, Visor, C1D1 Z1, 316SST Pintado, 5 x Entradas de cabo de 
3/4 pol., cULus

OELDBXXXXXADMRX Caixa de junção inteligente OELD, Visor, Ex d, Alumínio, 5 x Entradas de cabo M25, CU-TR Ex

OELDBXXXXXSDMRX
Caixa de junção inteligente OELD, Visor, Ex d, 316SST Pintado, 5 x Entradas de cabo M25, CU-
TR Ex

OELDVSK01 Kit de manutenção geral OELD

OELDVSK02 Conjunto de blocos de terminais OELD para versões anti-inflamáveis

OELDVSK03 Conjunto de blocos de terminais OELD para versões com segurança reforçada

OELDVSK04 Bujões de fechamento para versões M25

OELDVSK05 Bujões de fechamento para versões NPT

OELDVSK06 Módulo eletrônico para versões anti-inflamáveis

OELDVSK07 Módulo eletrônico para versões com segurança reforçada

OELDVSK08 Poste de localização do módulo eletrónico

1226A0358 Kit de montagem em tubo OELD

1226A0355 Kit de montagem no teto OELD

94000-A-1006 Kit de proteção solar para o OELD
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12 Certificação e aprovações

12.1    Declaração de Conformidade da UE

O produto inclui uma declaração de conformidade CE completa. Esta documentação enumera as normas europeias com as quais a 
caixa de junção inteligente OELD está em conformidade.

12.2    Certificação para áreas perigosas

Condições especiais para utilização segura

Confirme que TODAS as Condições Especiais de Utilização Segura da ATEX são enumeradas aqui. Não nos é possível verificar, uma 
vez que não estamos em posse do certificado.

Para minimizar o risco de descarga eletrostática, devem ser tomadas medidas para uma ligação adequada à terra do equipamento, 
incluindo os acessórios (por exemplo, para-sol). O equipamento deve ser instalado de forma a evitar a ocorrência de descarga 
acidental.

12.2.1 ATEX
Número do certificado: DEMKO 16 ATEX 1693X

II 2 GD 

Ex db IIC T6

Ex tb IIIC T85 °C

Tamb -40 a +65 °C

IP 66

Vmáx = 32 VCC, Pmáx = 2 W

12.2.2 IECEx
Número do certificado: UL 16.0066X

Ex db IIC T6 (versão Ex d anti-inflamável)

Ex tb IIIC T85 °C (versão Ex d anti-inflamável)

Tamb -40 a +65 °C
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12.2.3 cULus
Número do certificado: E484838

Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D
Classe II, Divisão 1, Grupos F e G
Classe III, Divisão 1
Tamb -55 a +65 °C, Código Temp T6, IP66, Tipo 4X
Classe I, Zona 1, AEx d IIC T6
Classe I, Zona 21, AEx tb IIIC T6

12.2.4 Inmetro
Número de certificação: DNV 17.0010X

12.3    Aprovações de desempenho

12.3.1 ATEX
Avaliado como acessório aprovado para utilização com o Searchpoint Optima Plus

Nota

Os acessórios opcionais de montagem em tubo, montagem no teto e para-sol não estão incluídos como parte da verificação para 
o EN60079-29-1.

12.3.2 cULus
ISA 60079-29-1

Número do certificado: E484838

AVISO

1. A caixa de junção inteligente modelo OELD foi avaliada para testes de desempenho do gás em conformidade com a norma 
ISA 60079-29-1 (12.13.01) relativa apenas a gás metano.

2. A caixa de junção inteligente modelo OELD foi avaliada para testes de desempenho do gás em conformidade com a norma 
ISA 60079-29-1 (12.13.01) para utilização apenas como controlador autónomo.

3. A caixa de junção inteligente modelo OELD foi avaliada para testes de desempenho do gás em conformidade com a norma 
ISA 60079-29-1 (12.13.01) apenas para opções de visualização de %LEL. As opções de apresentação de mg/m3,  
g/m3, %Vol, ppm, mA, A, kppm, %LEL-m, LEL-m, dB, dBA e ppm-m não foram avaliadas e não devem ser utilizadas para 
instalações ISA 60079-29-1 (12.13.01).

4. Não utilize a comunicação Bluetooth quando utilizar o Interrogador manual SHC-1. O SHC-1 não foi avaliado quanto a testes 
de desempenho do gás, em conformidade com a norma ISA 60079-29-1(12.13.01)

12.4    Aprovações de equipamento sem fios

Aprovado e registado para utilização nos seguintes países:

Argélia*, Austrália, Barém, Brasil, Brunei, China, Egito*, Índia*, Indonésia, Iraque*, Israel, Japão*, Cazaquistão*, Coreia, Kuweit, 
Malásia, México, Nova Zelândia, Omã, Paquistão*, Filipinas*, Catar, Rússia*, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul*, Taiwan, 
Tailândia, EAU, Usbequistão*, Vietname*

*Informe-se junto da Honeywell para saber a disponibilidade
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12.4.1 Bluetooth®

Certificado e registado pela Bluetooth® SIG

ID: D031133

12.4.2 FCC

ID FCC: 2AISEOELD

[Informações relativas à FCC]
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições 
seguintes:

1) Este dispositivo não deve causar interferência nociva, e

2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento 
indesejado.

Este transmissor não pode estar co-localizado nem ser utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este 
equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação da FCC especificados para um ambiente não 
controlado. Os usuários finais devem seguir as instruções de funcionamento específicas para fins de conformidade de exposição a 
RF.

Nota
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, em conformidade 
com a parte 15 dos regulamentos da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferência 
nociva quando o equipamento for utilizado num ambiente comercial. 

Nota
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o 
manual de instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. A utilização deste equipamento numa 
área residencial pode causar interferência prejudicial, neste caso será solicitado ao usuário que corrija a interferência às suas 
próprias custas.

CUIDADO
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade poderão 
invalidar a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

12.4.3 IC

ID IC: 21613OELD

[Informações relativas à IC]
O dispositivo está em conformidade com as RSSs de isenção de licença da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às 
duas condições seguintes:

1) Este dispositivo não deve causar interferência, e

2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado 
do dispositivo.

AVISO

•	 O OELD foi testado e cumpre os limites aplicáveis relativos a exposição a radiofrequência (RF). Segundo o relatório de 
Exposição a RF, é necessária uma distância de separação mínima de 20 cm.



36

Instruções de Operação do OELD 

13 Resumo da garantia

A Honeywell Analytics garante o OLED contra a mão de obra ou peças com defeito e irá proceder à reparação (ao seu critério) ou 
substituição de quaisquer instrumentos que estão ou que possam vir a ficar defeituosos sob condições de utilização adequadas no 
prazo de 24 meses após a data de envio da Honeywell Analytics.

Esta garantia não abrange consumíveis, o desgaste normal e os danos causados por acidente, utilização abusiva, instalação 
imprópria, produtos tóxicos, contaminantes ou condições de funcionamento anormais. Em nenhuma circunstância deverá a 
responsabilidade da Honeywell Analytics exceder o preço da compra original pago pelo comprador do produto.

Qualquer reclamação no âmbito da garantia do produto da Honeywell Analytics tem de ser realizada dentro do período de garantia e 
logo que possível em termos práticos após a descoberta do defeito. No caso de uma reclamação relativa à garantia, contacte o seu 
representante do serviço da Honeywell Analytics local.

O presente é um resumo, para conhecer os termos integrais da garantia, consulte a “Declaração geral de garantia do produto 
limitada” da Honeywell Analytics, a qual está disponível mediante pedido.

13 Resumo da garantia
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