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1. Informações e avisos de segurança

AVISOS
1.  A instalação deverá seguir as normas reconhecidas pela autoridade apropriada no país em 

questão. Para obter as normas europeias, consulte EN60079-14, EN60079-29-2 e EN61241-14. 
Para instalação na América do Norte, o Código Elétrico Nacional (NFPA 70) deve ser estritamente 
observado. Em outros locais, as regulamentações locais ou nacionais apropriadas devem ser usadas.

2. O Searchpoint Optima Plus foi projetado para instalação e uso nas áreas perigosas de zona 1 ou 2 
 (Internacional) e para aplicações de área de Classe 1 Divisão 1 ou 2 (América do Norte).

3.	 	Não	modifique	ou	altere	a	construção	do	produto,	pois	isso	pode	fazer	os	requisitos	essenciais	de	
segurança	e	certificação	serem	invalidados.

4.  Para manter a segurança elétrica, o produto não deve ser operado em atmosferas com mais do 
que 21% de oxigênio.

Atenção
Durante o uso, como alguns gases podem ser perigosos, as saídas dos acessórios de gás devem ser 
expelidas em uma área segura.

O	uso	do	Searchpoint	Optima	Plus	fora	da	faixa	especificada	de	condições	operacionais	invalidará	a	
certificação	e	a	operação	do	produto.

A aprovação de desempenho cobre apenas a função de detecção de gás.

Condições especiais de uso
Para	estar	em	conformidade	com	a	Certificação	ATEX,	as	seguintes	condições	especiais	de	uso	devem	ser	
aderidas: -

1.	 	Os	cabos	de	alimentação	integrais	devem	ser	mecanicamente	protegidos	e	finalizados	em	um	terminal	
de instalação de junção adequado.

2.		 	Os	parafusos	de	fixação	de	tampa	devem	ser	do	tipo	mínimo	A4-80	de	aço	inoxidável	(use	apenas	os	
parafusos Honeywell fornecidos).
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1.1 Como usar este manual
Este manual contém três conjuntos de instruções para o Searchpoint Optima Plus - como uma unidade 
independente	ao	utilizar	o	Interrogador	Portátil	do	SHC1	e	ao	usar	as	comunicações	do	HART®. Use o guia 
abaixo para descobrir os capítulos relevantes: -

Unidade independente
 Capítulos 1-5 Introdução, instalação e operação

 Capítulos 6-7 Comissionamento e manutenção

	 Capítulos	14-16	 Solução	de	problemas,	especificação	e	certificação

Com Interrogador portátil de SHC1
 Capítulos 1-5 Introdução, instalação e operação 

	 Capítulos	8-10	 Uso	do	SHC1,	comissionamento	e	manutenção	

	 Capítulos	14-16	 Solução	de	problemas,	especificação	e	certificação

 Apêndice 1 Funções adicionais

Com comunicações HART®

 Capítulos 1-5 Introdução, instalação e operação 

	 Capítulos	11-13	 Uso	de	comissionamento	e	manutenção	de	HART®

	 Capítulos	14-16	 Solução	de	problemas,	especificação	e	certificação

 Apêndice 2 Funções adicionais

Searchpoint Optima Plus com Transmissor Universal XNX
Ao	usar	o	Searchpoint	Optima	Plus	com	o	Transmissor	Universal	XNX,	é	preciso	ter	esse	manual	e	o	
manual	do	Transmissor	Universal	XNX	Universal.	Os	capítulos	relevantes	deste	manual	são:	-	

 Capítulos 1-4 Introdução e instalação

 Capítulo 7 Manutenção

	 Capítulos	14-16	 Solução	de	problemas,	especificação	e	certificação

Para	comissionamento	e	operação,	use	o	manual	do	Transmissor	Universal	XNX	(número	de	peça	1998M0738).

O	Transmissor	Universal	XNX	tem	sua	própria	comunicação	HART® integral e não retransmitirá as comunicações 
do	Searchpoint	Optima	Plus.	Consulte	o	manual	do	Transmissor	Universal	NXN	para	os	comandos	e	a	estrutura	
de	menus	apropriada	do	HART®.

Nota: Este manual é para uso com unidades de Searchpoint Optima Plus do estado de mod 9 e posterior.

Nota: As conversões deste manual em vários idiomas estão dispositivos, seja no CD que acompanha o 
produto ou no nosso website. Navegue para www.honeywellanalytics.com e use o Utilitário de Download  
de Documentos. Pode ser necessário registrar-se para ver todos os documentos disponíveis.

1. Informações e avisos de segurança
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1.2 Baterias
Abaixo temos uma lista de baterias presentes nos produtos cobertos por este manual:

Descrição de bateria Tipo de bateria Local Substituível

Tamanho 6LR61 (PP3) Alcalina Interrogador portátil de SHC1 Yes

Tamanho CR2032 Dióxido de manganês de lítio Searchpoint Optima Plus N.º

As baterias contêm vários ingredientes ativos que armazenam energia eletroquímica e podem ser perigosos 
se entrarem em contato com a sua pele.

Informações sobre remoção e descarte:
A documentação do produto inclui informações instrucionais de remoção adequada 
das	baterias	usadas	nestes	produtos	(Seção	8.5	e	Apêndice	4).	O	símbolo	à	esquerda	
significa	que,	de	acordo	com	a	legislação	e	as	normas	em	vigor,	a	bateria	instalada	no	
produto deve ser descartada separadamente do lixo doméstico. Quando a bateria atingir 
o	fim	da	vida	útil,	leve-a	até	um	ponto	de	coleta	designado	pelas	autoridades	locais.

1.3 Descarte

1.3.1 Searchpoint Optima Plus
Quando	o	Searchpoint	Optima	Plus	chega	ao	fim	da	vida	útil,	ele	deve	ser	descartado	em	conformidade	
com as regulamentações locais. 

O Searchpoint Optima Plus consiste nos seguintes tipos de materiais: -

• Aço inoxidável

• Várias resinas de epóxi

• Vários vidros

• Vários plásticos de engenharia

• Várias borrachas

• Placas de circuito impresso

Veja o Apêndice 4 para instruções sobre remoção de bateria.

1.3.2 Embalagem
A	embalagem	do	Searchpoint	Optima	Plus	é	feita	em	papelão.	Há	inúmeras	instalações	de	reciclagem	
disponíveis.

1. Informações e avisos de segurança
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1.4 Informações
Este	manual	é	para	uso	com	unidades	de	Searchpoint	Optima	Plus,	Searchpoint	Optima	Plus	XTC,	
Searchpoint	Optima	X	e	Searchpoint	Optima	Z	do	estado	de	mod	9	e	posterior.	Para	Searchpoint	Optima	X	
e Searchpoint Optima Z, consulte também informações completares enviadas com o produto.

A Honeywell Analytics não assume nenhuma responsabilidade pela instalação ou uso do equipamento se 
ele não for utilizado de acordo com a edição ou a emenda apropriadas do Manual de operação.

O leitor deste Manual de Operação deve garantir que ele seja adequado em todos os detalhes ao 
equipamento	exato	a	ser	instalado	e/ou	operado.	Em	caso	de	dúvidas,	entre	em	contato	com	a	Honeywell	
Analytics para obter instruções.

Os	tipos	de	notificações	a	seguir	serão	usados	no	decorrer	deste	Manual	de	Operação:

ADVERTÊNCIA
Identifica	uma	prática	perigosa	ou	insegura	que	possa	causar	lesões	graves	ou	morte.

Cuidado: identifica uma prática perigosa ou insegura que pode causar lesões leves em pessoas e 
pequenos danos a produtos ou à propriedade.

Nota:	Identifica	informações	úteis/adicionais.

Apesar do grande esforço despendido em garantir a precisão desta publicação, a Honeywell Analytics não 
assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões neste documento ou suas consequências.

A Honeywell Analytics apreciaria muito ser informada em caso de erros ou omissões que possam ser 
encontrados	no	conteúdo	deste	documento.

Para obter informações que não estejam incluídas neste documento ou se houver uma solicitação de envio 
de comentários ou correções sobre o documento, entre em contato com a Honeywell Analytics por meio de 
um	dos	contatos	fornecidos	na	última	página.

A Honeywell Analytics reserva-se o direito de alterar ou revisar as informações fornecidas neste 
documento sem prévio aviso e sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre 
tais revisões ou alterações. Caso haja a necessidade de informações que não aparecem neste 
documento, entre em contato com o distribuidor ou agente local ou com a Honeywell Analytics.

1. Informações e avisos de segurança
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2. Introdução

2.1 Searchpoint Optima Plus

O Searchpoint Optima Plus é um detector de gás de hidrocarboneto infravermelho para uso em áreas 
perigosas.	Ele	possui	aprovações	de	certificação	internacional,	incluindo	IECEx,	ATEX,	UL	e	CSA.

Ele usa o princípio de absorção de infravermelho para detectar gases e vapores de hidrocarboneto em 
várias faixas de concentração.

Proteção padrão contra  
intempéries

Etiqueta de  
certificação

Caminho de medição 
de gás

Entrada/saída para 
célula de uso de  
gás remoto

Célula de uso de gás remoto opcional (uso 
para teste de gás ou monitoração % v/v)

Rosca de  
montagem 
(M25 ou ¾ NPT)

O Searchpoint Optima Plus tem um 
gabinete de aço inoxidável robusto com 
um	nível	de	proteção	de	infiltração	de	
IP66 e IP67. Dependendo da opção 
de	certificação,	ele	tem	um	parafuso	
rosqueado	de	montagem	M25	ou	¾	NPT.

O Searchpoint Optima Plus tem 
uma saída de sinais de 4-20 mA que 
corresponde a 0-100 %FSD. Os valores 
de saída abaixo de 4 mA indicam falha, 
advertência e inibição.

O Searchpoint Optima Plus é fornecido 
calibrado e linearizado por um gás-alvo 
específico.	Uma	ampla	variedade	de	
gases está disponível na faixa de  
0–100	%LIE,	bem	como	algumas	
opções de faixas de ppm. A faixa  
0	–	100	%v/v	de	metano	está	disponível	
exclusivamente para uso em sistemas 
de amostragem. 

O Searchpoint Optima Plus pode se comunicar com o Interrogador Portátil de SHC1, que pode ser usado 
para	acessar	informações	abrangentes	de	diagnóstico	e	executar	calibração	e	configuração.	Como	opção,	
as	comunicações	HART® estão disponíveis para executar as mesmas funções, seja usando um dispositivo 
portátil	HART® ou de uma sala de controle central.

Observação:	O	Searchpoint	Optima	Plus	pode	ser	instalado,	comissionado	e	testado	quanto	à	funcionalidade	
usando	apenas	a	saída	de	4-20	mA.	No	entanto,	configuração,	calibração	e	diagnóstico	de	falhas	requerem	o	
Interrogador	Portátil	de	SHC1,	as	comunicações	HART®	ou	o	Transmissor	universal	XNX.	
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2. Introdução

2.2 Opções do Searchpoint Optima Plus

O Searchpoint Optima Plus está disponível em uma versão de etileno, que é otimizado para detecção de 
determinados solventes. 

O	Searchpoint	Optima	X	é	uma	variável	do	Searchpoint	Optima	Plus	exclusivamente	para	uso	nos	sistemas	
de amostragem. Uma velocidade rápida de resposta é possibilitada, minimizando-se o volume da célula de 
amostra. Entre em contato com a Honeywell Analytics para mais detalhes desta variante.

O Searchpoint Optima Z é uma variante do Searchpoint Optima Plus otimizada para a detecção de etanóis 
e	acetatos	etílico	de	solventes.	É	exclusivamente	para	uso	em	sistemas	de	amostragem.	Entre	em	contato	
com a Honeywell Analytics para mais detalhes desta variante.

Todas	as	versões	do	Searchpoint	Optima	Plus	podem	ser	fornecidas	com	as	comunicações	HART® em 
4-20 mA. 
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2.3 Opções de unidade de terminação

Existem	várias	opções	de	unidade	de	terminação	para	o	Searchpoint	Optima	Plus,	dependendo	da	certificação	
necessária, de se a comunicação digital será utilizada e dos recursos adicionais, como exibição local.

Caixa de junção HALO*
•	 Aprovações	ATEX,	IECEx

• Gabinete Ex e

• Entradas de um cabo M25 e três cabos M20

• Indicação de status visual (Normal, Aviso, Falha, Alarme, Inibição)

•	 Conexão	não	invasiva	para	dispositivo	portátil	HART® (opcional)

Transmissor universal XNX 
•	 Aprovações	de	ATEX,	IECEx,	UL

•	 Cinco	entradas	de	cabo	¾	NPT

• Exibição local 

• Acesso não invasivo usando chaves magnéticas

•	 Comunicações	HART®

•	 Conexão	não	invasiva	para	dispositivo	portátil	HART® (opcional)

• Comunicações Modbus (opcional)

• Relé (opcional)

Unidade de terminação série DVC 100 
•	 Aprovações	ATEX,	IECEx

• Gabinete Ex e

• Entradas de um cabo M25 e dois cabos M20

• Conexão não invasiva para Interrogador Portátil de SHC1

• Comunicações Modbus (opcional)

Caixa de junção da Honeywell Analytics
•	 Aprovações	ATEX,	IECEx

• Gabinete Ex e

• Entradas de um cabo M25 e três cabos M20

• Conexão do Interrogador Portátil de SHC1 usando o dispositivo de proteção do SHC (invasivo)

Caixa de junção em alumínio UL/CSA
•	 Aprovações	UL	e	CSA

•	 Duas	entradas	de	cabo	¾	NPT

• Conexão do Interrogador Portátil de SHC1 usando o dispositivo de proteção do SHC (invasivo)

* Entre em contato com a Honeywell Analytics para informações sobre a disponibilidade

2. Introdução
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2. Introdução

2.4 Ferramentas de comissionamento e manutenção

Interrogador portátil de SHC1 
O Interrogador Portátil de SHC1 é uma ferramenta de comissionamento e manutenção que se comunica 
com o Searchpoint Optima Plus. Ele pode ser conectado diretamente a uma unidade de terminação de 
séries DVC100 (não intrusiva) ou usado com outros tipos de caixa de junção, contanto que o Dispositivo  
de Proteção de SHC seja usado (autorização de trabalho a quente necessário). 

•	 Use	para	configuração,	comissionamento	e	teste	e	manutenção	

• Portátil 

• Intrinsecamente seguro 

• Dispositivo de comunicação dedicado para os detectores ópticos da Honeywell Analytics

Opção de comunicação HART®

O	Searchpoint	Optima	Plus	pode	ser	fornecido	com	as	comunicações	HART® em 4-20 mA.

•	 Use	para	configuração,	comissionamento	e	teste	e	manutenção

•	 Comunica-se	com	um	dispositivo	portátil	local	HART®	ou	host	remoto	HART®

•	 Está	em	conformidade	com	a	versão	7	do	protocolo	HART®

2.5 Acessórios de proteção contra intempéries

O Searchpoint Optima Plus tem uma faixa de acessórios de proteção contra intempéries projetada para 
proteger as superfícies ópticas das condições ambientais sem comprometer o desempenho. Entre em 
contato com a Honeywell Analytics para discutir a proteção contra intempéries mais adequadas para 
aplicação particular.

Como padrão, o Searchpoint Optima Plus foi fornecido com a Proteção Padrão de Intempéries, Proteção 
contra luz solar/alargamento. 

Proteção padrão contra intempéries Proteção contra sol/chuva 
(2108B0276)		 (2108D0275)	 	

                                 

Fornece o melhor equilíbrio entre 
tempo de resposta e proteção. 
Adequado para aplicações internas, 
externas e montagem em duto.

Fornece proteção adicional contra 
tempestades, lavagens intensas e luz 
direta do sol.
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2. Introdução

Defletor de intempéries	(2108B0280)	 	 	 	 	 Barreira contra pó	(2108B0259)

                                                     

Fornece maior proteção contra 
chuva torrencial e respingos do mar. 
Recomendado para instalações 
expostas em locais ou áreas 
próximas ao mar, onde monções ou 
chuvas tropicais costumam ocorrer. 
Também	fornece	proteção	contra	
vapor e pode ser usada em dutos  
não	filtrados.

Esse acessório aumentará o tempo 
de resposta do detector.

Usado para atingir calibração 
precisa do Searchpoint Optima Plus. 
Exige que toda a proteção contra 
intempéries seja removida, exceto a 
barreira contra poeiras.

Usado para aplicar gás ao 
Searchpoint Optima Plus em campo. 
Adequado	para	verificação	funcional.	
Ajusta-se	à	proteção	padrão	contra	
intempéries. (Para calibração, use a 
tampa de calibração).

Evita a entrada de poeira ou vapor de 
óleo e protege a óptica em todos os 
locais	úmidos	ou	expostos.	Ajusta-se	 
sob a proteção padrão contra 
intempéries.

Esse acessório aumentará o tempo 
de resposta do detector.

2.6 Acessórios de uso de gás

O Searchpoint Optima Plus tem uma faixa de acessórios projetados para auxiliar no teste de gás.

Tampa de calibração	(2108D0272)	 	 																															Tampa de uso de gás	(2108D0258)

                                                      

Cuidado: A tampa de calibração e a tampa de uso de gás devem ser removidas após o uso.

Entrada

Saída
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2. Introdução

Invólucro de fluxo	(2108B0282)																																																Célula de Uso de Gás Remoto	(2108B0240)	

                                

    

Entrada

Saída

Para uso em aplicativos de sistema 
de amostragem. Material: alumínio 
anodizado resistente a solventes, com 
bocais de aço inoxidável, diâmetro 
externo de 6 mm. O Searchpoint Optima 
Z só é fornecido com um invólucro de 
fluxo.

Permite que um gás com concentração 
%v/v elevada seja aplicado remotamente 
para	executar	testes	gerais.	Útil	para	
unidades instaladas em dutos ou áreas 
inacessíveis. Necessário para a faixa 
de	0	–	100	%v/v	de	metano	(sistema	de	
amostragem apenas). O Searchpoint 
Optima	X	tem	uma	versão	especial	do	RGC.

A opção RGC é inserida em fábrica.

2.7 Acessórios de montagem

Placa adaptadora da caixa de junção (04200-A-1040)

A Placa Adaptadora da Caixa de Junção permite 
que caixas de junção com pouca folga de prensa 
sejam usadas sem o que Searchpoint Optima 
Plus seja incrustado da parede/superfície de 
montagem, por exemplo, na Caixa de Junção da 
Honeywell	Analytics	(00780-A-0100).	Ele	também	
tem pontos de montagem para as unidades de 
terminação	DVC100	e	DVC100	MK2.
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2. Introdução

Kit de montagem em duto europeu – Roscas métricas (2104B0349)

Kit de montagem em duto para EUA – parafusos rosqueados NPT (2442-0016)

Este kit permite que as versões do M25 do 
Searchpoint Optima Plus sejam montadas 
de forma conveniente dentro de um duto. As 
conexões elétricas são feitas no detector através 
de uma caixa de junção que é montada fora 
do duto. O gás de teste pode ser aplicado ao 
detector através de pontos de gás fornecidos. 

Nota: o detector deve ter a opção de fábrica 
Célula de Uso de Gás Remoto.

Este	kit	permite	que	as	versões	do	¾	NPT	do	Searchpoint	Optima	Plus	sejam	montadas	de	forma	
conveniente dentro de um duto. As conexões elétricas são feitas no detector através de uma caixa de 
junção que é montada fora do duto. O gás de teste pode ser aplicado ao detector através de pontos de 
gás fornecidos. 

Nota: o detector deve ter a opção de fábrica Célula de Uso de Gás Remoto.

Pontos de 
uso de gás 

Searchpoint 
Optima 

Placa de montagem 
em duto 
 

Suportes de 
caixa de junção 
 

Caixa de junção
 



MAN0905_Edição 7_07/17 Searchpoint Optima Plus com saída opcional HART®

Instruções de Operação
2108M0550 

18

3. Instalação mecânica

ADVERTÊNCIA
A instalação deverá seguir as normas reconhecidas pela autoridade apropriada no país em questão.  

Para obter as normas europeias, consulte EN60079-14, EN60079-29-2 e EN61241-14. Para instalação  
na América do Norte, o Código Elétrico Nacional (NFPA 70) deve ser estritamente observado.  
Em outros locais, as regulamentações locais ou nacionais apropriadas devem ser adotadas.

3.1 Posicionamento

A disposição dos detectores de gás deve ser determinada conforme a instrução de especialistas com 
conhecimento	específico	sobre	a	dispersão	de	gás,	bem	como	de	especialistas	com	conhecimento	
específico	sobre	o	sistema	da	planta	de	processamento	e	o	equipamento	envolvido,	uma	equipe	de	
segurança	e	outra	equipe	de	engenharia.	O	acordo	feito	em	relação	à	localização	dos	detectores	deve	 
ser registrado.

A orientação sobre o posicionamento dos detectores de gás para fornecer a melhor cobertura de detecção 
está	contida	no	IEC/EN	60079-29-2	e	em	outros	Códigos	de	Prática	nacionais.	É	recomendável	que	o	
projetista da instalação, consulte esses Códigos de Prática ao determinar onde os detectores devem ser 
posicionados.

Além disso, considere os seguintes pontos: -

1.	 	O	Searchpoint	Optima	Plus	deve	ser	montado	horizontalmente	para	reduzir	o	risco	de	acúmulo	de	
contaminação em superfícies ópticas.

2.	 	O	Searchpoint	Optima	Plus	foi	certificado	e	especificado	para	operação	em	temperaturas	ambientes	de	
-40°C	a	+65°C.	A	operação	da	unidade	externa	desta	faixa	de	temperatura	invalida	a	certificação	e	a	
garantia.

3.	 	O	Searchpoint	Optima	Plus	foi	especificado	para	operar	em	ambientes	em	que	a	taxa	de	mudança	de	
temperatura da unidade seja inferior a 3°C/minuto. Exceder esta taxa de mudança de temperatura fará  
a	unidade	reportar	falha	e	pode	provocar	danos	permanentes	à	unidade.

4.	 	O	Searchpoint	Optima	Plus	teve	a	vibração	testada	quanto	a	níveis	especificados	em	EN60079-29-1.	
Não instale unidades em locais onde a vibração exceda esse nível.

5. Se possível, posicione detectores distantes de fontes de contaminantes aéreos e vapores/condensação, 
 que possam acumular em superfícies ópticas. 

6.  Em condições ambientais extremas, considere o uso de opções adicionais de proteção contra 
intempéries (veja Introdução, Acessórios para Proteção contra Intempéries).

Se necessário, entre em contato com a Honeywell Analytics para orientação.

3.2 Instalação

Nota:	O	Searchpoint	Optima	Plus	deve	ser	montado	horizontalmente	para	reduzir	o	risco	de	acúmulo	de	
contaminação nas superfícies ópticas.

A seção de Instalação Padrão descreve a montagem e a instalação gerais. As informações adicionais são 
fornecidas para usar o Searchpoint Optima Plus em um sistema de amostragem ou duto e para uso da 
Célula de Uso de Gás Remoto.
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3.2.1 Instalação padrão

1.  Selecione uma entrada adequada na caixa de junção - o Searchpoint Optima Plus deve ser montado 
horizontalmente.	O	tamanho	do	parafuso	rosqueado	de	montagem	é	M25	ou	¾	NPT	(depende	de	
certificação).

2. Fixe a caixa de junção na superfície de montagem na orientação necessária. Consulte as instruções na 
 caixa de junção individual para informações de montagem.

3. Remova a tampa da caixa de junção.

4. Coloque o detector Searchpoint Optima Plus na caixa de junção.  
Certifique-se	de	que	o	parafuso	de	rosca	da	caixa	de	junção	esteja	compatível	com	o	parafuso	de	rosca	do	
Searchpoint Optima Plus. 

Alimente	os	cabos	Searchpoint	Optima	Plus	pela	entrada	e	aparafuse	o	detector	com	firmeza.	Tenha	
cuidado para evitar um rosqueamento errado. 

Nota: As versões M25 possuem uma arruela de vedação de náilon, que é necessária para manter a 
classificação	IP.	

Nota:	As	versões	M25	devem	ser	fixadas	com	uma	porca.	Veja	o	diagrama	abaixo.

Invólucro / caixa de junção

Contraporca

Arruela de vedação

Certifique-se	de	que	a	Proteção	Padrão	contra	Intempéries	esteja	na	orientação	correta,	com	o	semicírculo	
de orifícios na base como mostrado. Se necessário, desaparafuse o detector um pouco e/ou remova a 
Proteção	contra	Intempéries	e	gire-a	180°	na	orientação	correta.	Para	versões	M25,	certifique-se	de	que	as	
arruelas	de	náilon	permaneçam	comprimidas	para	manter	a	classificação	IP.

✔

➩
3. Instalação mecânica
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5. Ajuste de Proteção contra luz solar/alagamento.

A	proteção	contra	Sol/Chuva	deve	ficar	presa	em	torno	da	base	da	proteção	contra	intempéries	padrão	
com	o	extensor	mais	longo	ultrapassando	a	proteção	padrão.	Certifique-se	de	que	o	grampo	não	cubra	 
a saída de gás de proteção contra intempéries padrão.

NÃO CUBRA O SLOT

6.  Encaixe prensas-cabos aprovados nas entradas do cabo de caixa conforme necessário para manter a 
certificação	e	a	classificação	IP.

7.  Encaixe prensas-cabos aprovados nas entradas do cabo de caixa de junção conforme necessário para 
manter	a	certificação	e	a	classificação	IP.

8.	 Encaixe	a	fiação	do	campo	externo	pelo	prensa-cabo	e	fixe.

9.	 Finalize	o	detector	de	gás	e	a	fiação	de	campo	de	acordo	com	o	Capítulo	4	(Instalação	elétrica).

10.	Troque	a	tampa	da	caixa	de	junção.

3.2.2 Instalação com um invólucro de fluxo (sistema de amostragem)

6mm de d.e.

Saída

Entrada

Os sistemas de amostragem devem ser projetados para estar em conformidade com as condições operacionais 
do	Searchpoint	Optima	Plus,	por	exemplo,	temperatura	da	amostra,	limpeza,	conteúdo	de	água,	conteúdo	de	
poeira, etc.

Além disso, considere os seguintes pontos: -

1.	 A	taxa	de	fluxo	deve	estar	entre	0,7	e	2	litros	por	minuto.

2.	 Um	indicador	de	falha	de	fluxo	deve	ser	incluído	no	sistema.

3. Se possível, use pressão negativa para evitar o risco de a pressurização afetar a leitura de gás.

4.	 A	escolha	de	linhas	de	amostragem	deverá	ser	apropriada	à	aplicação.

3. Instalação mecânica
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3. Instalação mecânica

3.2.3 Sistema de amostragem usando Célula da Uso de Gás Remoto (RGC)

O	gás	varia	de	0	–	100	%v/v	de	metano,	0	–	600.000	ppm	de	propano	e	0	–	400.000	ppm	de	propano	são	
para uso exclusivo com a Célula de Gás Remoto (RGC) em sistemas de amostragem.

6mm de d.e.

Os sistemas de mostragem devem ser projetados para estar em conformidade com as condições operacionais 
do	Searchpoint	Optima	Plus,	por	exemplo,	temperatura	da	amostra,	limpeza,	conteúdo	de	água,	conteúdo	
de poeira, etc.

O RGC tem tubulações de gás de saída com diâmetro externo de 6 mm. A célula não é direcional; portanto, 
a tubulação pode ser usada como entrada.

Nota:	O	Searchpoint	Optima	Plus	será	frequentemente	fornecido	com	um	Invólucro	de	Fluxo.	Certifique-se	
de que as tubulações de gás corretas estejam sendo usadas. As tubulações de gás para o RGC são as que 
oferecem suporte a porcas de retenção para Proteção contra Intempéries ou Invólucro de Fluxo.

Além disso, considere os seguintes pontos: -

1.	 A	taxa	máxima	de	fluxo	deve	ser	0,3	litros	por	minuto.

2.	 Um	indicador	de	falha	de	fluxo	deve	ser	incluído	no	sistema.

3. Se possível, use pressão negativa para evitar o risco de a pressurização afetar a leitura de gás.

4.	 A	escolha	de	linhas	de	amostragem	deverá	ser	apropriada	à	aplicação.

3.2.4 Instalação em um duto

Kit de Montagem em Duto Europeu – Roscas Métricas

Cuidado: Anote os requisitos de aterramento fornecidos no Capítulo 4. Os loops terra devem ser 
evitados.

Pontos de 
uso de gás 

Searchpoint 
Optima 

Placa de montagem 
em duto 
 

Suportes de 
caixa de junção 
 

Caixa de junção
 

Nota: Para utilizar os pontos de uso de gás 
fornecidos, a unidade Searchpoint Optima 
Plus deve ser instalada em fábrica na Célula 
de	Uso	de	Gás	Remoto	(2108B0240).
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3. Instalação mecânica

Nota 1: As dimensões são exibidas em mm.

Nota 2: O corte do duto deve ser  
230mm x 230mm.

250

25
0

25
0

18
8

12
5

63

250

188

125

63

O kit para montagem em duto é montado e instalado em um duto da seguinte forma:-

1.  Corte um quadrado de 230mm por 230mm na parede do duto. Perfure os orifícios necessários para 
prender a placa de montagem na parede do duto.

2.  Coloque a unidade Searchpoint Optima Plus no lado da placa de montagem onde as buchas rosqueadas 
e	alimentam	os	fios	através	do	orifício	central.

3.	 	Localize	o	anel	da	unidade	no	orifício	central	e	alimente	os	fios	da	unidade	através	da	entrada	de	cabo	
escolhida na caixa de junção.

4.	 	Aparafuse	a	unidade	na	caixa	de	junção	até	a	montagem	estar	fixada	na	placa	de	montagem	presa	
entre a caixa e o Searchpoint Optima Plus.

5.	 Adicione	o	suporte	apropriado	e	o	parafuso	à	caixa	de	junção.

6.	 Tampe	todas	as	buchas	de	suporte	não	utilizadas.

7. Remova as tampas das extremidades dos tubos de entrada de célula de uso de gás.

8.	 Fixe	o	tubo	de	uso	de	gás	às	extremidades	dos	tubos	de	entrada	de	célula	de	uso	de	gás.

9. Prenda a placa de montagem na parede do duto, assegurando que a vedação seja comprimida.

10.  Encaixe prensas-cabos aprovados nas entradas do cabo de caixa conforme necessário para manter a 
certificação	e	a	classificação	IP.

11.  Encaixe prensas-cabos aprovados nas entradas do cabo de caixa de junção conforme necessário para 
manter	a	certificação	e	a	classificação	IP.

12.	Encaixe	a	fiação	de	campo	externa	pelo	prensa-cabo	e	fixe.

13.	Finalize	o	detector	de	gás	e	a	fiação	de	campo	de	acordo	com	o	Capítulo	4	(Instalação	elétrica).
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Kit de montagem em duto europeu – roscas métricas

Nota: Para utilizar os pontos de uso de gás fornecidos, a unidade Searchpoint Optima Plus deve ser 
inserida	em	fábrica	na	Célula	de	Uso	de	Gás	Remoto	(2108B0240).

Nota:	A	aprovação	CSA	aplica-se	apenas	a	taxas	de	fluxo	de	dutos	inferiores	a	5m/s.

O kit para montagem em duto é montado e instalado em um duto da seguinte forma:-

1.  Corte um quadrado de 230 mm * 230 mm na parede do duto. Perfure os orifícios necessários para 
prender a placa de montagem na parede do duto.

2.  Coloque a unidade Searchpoint Optima Plus na lateral da placa de montagem onde as buchas 
rosqueadas	saem	e	alimentam	os	fios	através	do	orifício	central.

3.	 	Localize	o	anel	da	unidade	no	orifício	central	e	alimente	os	fios	da	unidade	através	da	entrada	de	cabo	
escolhida na caixa de junção.

3. Instalação mecânica

Nota: Dimensões são exibidas  
em polegadas.

TODOS	OS	ORIFÍCIOS	DE	
MONTAGEM	DE	DIAM.	0,25	POL.

QUADRADO DE 6,00 
DE	CORTE	MÍNIMO
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4.	 Aparafuse	a	unidade	na	caixa	de	junção	até	a	montagem	estar	fixa	na	placa	de	montagem	presa	entre 
 a caixa e o Searchpoint Optima Plus.

5. Remova as tampas das extremidades dos tubos de entrada de célula de uso de gás.

6.	 Fixe	o	tubo	de	uso	de	gás	às	extremidades	dos	tubos	de	entrada	de	célula	de	uso	de	gás.

7. Prenda a placa de montagem na parede do duto, garantindo que a vedação seja comprimida.

8.	 	Encaixe	prensas-cabos	aprovados	nas	entradas	do	cabo	de	caixa	conforme	necessário	para	manter	a	
certificação	e	a	classificação	IP.

9.  Encaixe prensas-cabos aprovados nas entradas do cabo de caixa de junção conforme necessário para 
manter	a	certificação	e	a	classificação	IP.

10.	Insira	a	fiação	de	campo	externa	pelo	prensa-cabo	e	prenda.

11.	Finalize	o	detector	de	gás	e	a	fiação	de	campo	de	acordo	com	o	Capítulo	4	(Instalação	elétrica).

3.2.5 Instalação de tubulação de gás para células de uso de gás remoto

Célula de uso 
de gás remoto

Bicos de alta concentração 
(célula V/V) 

A	célula	de	uso	de	gás	remoto	(RGC)	é	utilizada	para	a	verificação	da	resposta	funcional	(teste	geral)	
quando o Searchpoint Optima Plus estiver instalado em um local inacessível. O RGC deve ter acessórios 
de gás inseridos da seguinte forma: -

1.	 Use	uma	tubulação	de	entrada	com	um	filtro	de	partículas	em	linha.	

2. Use uma tubulação de exaustão com uma válvula unidirecional.

3.	 	Certifique-se	de	que	o	exaustor	libere	a	saída	de	ar	bem	longe	do	Searchpoint	Optima	Plus	para	evitar	
afetar a leitura do gás.

4.	 	Uma	alta	concentração	de	gás	será	utilizada	no	RGC.	Certifique-se	de	que	exaustão	seja	expelida	com	
segurança.

3. Instalação mecânica
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4. Instalação elétrica

4.1 Fonte de alimentação

O	Searchpoint	Optima	Plus	requer	uma	fonte	de	alimentação	do	controlador	entre	18	V	CC	e	32	V	CC.	 
O consumo máximo de potência é 5 W. O loop máximo de resistência é 600 Ω. A resistência de loop 
mínima	para	a	operação	HART® é 230 Ω.

Nota:	No	modo	de	origem	de	corrente,	para	tensões	de	abastecimento	de	18	a	20	V	CC,	a	resistência	
máxima de loop é 500 Ω.

A tabela abaixo fornece um consumo de energia total para o Searchpoint Optima Plus com algumas 
opções comuns de caixa de junção.

Unidade de terminação Consumo total de energia, incluindo o Searchpoint Optima Plus

HALO** 6 W

XNX 10 W

Série DVC100 6 W

Caixa de junção da Honeywell Analytics 5 W

Verifique	se	uma	tensão	de	alimentação	mínima	de	18	V	CC	é	medida	no	Searchpoint	Optima	Plus,	levando	
em	consideração	a	queda	de	tensão	devido	à	resistência	do	cabo.

A resistência máxima do cabo de campo é calculada conforme segue:

R loop = (V do controlador – V detector mín) / I detector

Exemplo: 

O controlador está fornecendo 24 V CC nominal (V controlador), a tensão mínima permitida do detector é 
18	V	CC	(V	detector	mín),	portanto,	a	queda	máxima	de	tensão	permitida	entre	o	controlador	e	o	detector	 
é	de	6	V	CC;	isso	significa	uma	queda	de	tensão	de	3V	em	cada	núcleo	(núcleo	+ve	e	núcleo	-ve).

O consumo de energia do detector é de 5,0 W. A corrente necessária para conduzir o detector na voltagem 
mínima	é	(I	=	P/V),	5,0/18	=	278	mA	(detector	I).

Assim	a	resistência	máxima	de	loop	do	cabo	de	campo	(loop	R)	=	6/0,278	=	22	Ohms,	ou	11	Ohms	por	
núcleo,	(permitindo	variações,	perdas	de	componentes	etc.).

A seguinte tabela apresenta as distâncias máximas dos cabos entre o controlador e o Searchpoint Optima 
Plus	para	um	cabo	de	núcleo	de	1,5	mm2 (16 AWG*), para opções de unidade de terminação diferente, 
considerando	uma	queda	de	tensão	de	3	V	em	cada	núcleo.	A	tabela	contém	somente	exemplos,	e	os	
parâmetros reais de cabos e a tensão da fonte de alimentação da aplicação devem ser usados para 
calcular a distância máxima permitida dos cabos no local da instalação.

Unidade de terminação
Consumo total 

de potência 

Tamanho de cabo máx. para núcleo de 1,5 mm2 (16 AWG*)  
(Resistência de cabo de 12,7 Ω/km (20,4 Ω/milhas))

Metros Pés

HALO** 6 W 709 2326

XNX 10 W 433 1421

Série DVC100 6 W 709 2326

Caixa de junção da Honeywell Analytics 5 W 866 2841

*equivalente mais próximo

Nota:	Deve	ser	permitida	uma	margem	operacional	suficiente
**Entre em contato com a Honeywell Analytics para saber sobre a disponibilidade
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4.2 Recomendações de cabeamento

O	cabo	usado	deve	ser	apropriado	para	a	classificação	de	área	perigosa	e	atender	a	regulamentações	
locais,	nacionais	e	corporativas.	É	recomendável	utilizar	o	cabo	de	campo	adequadamente	blindado	de	uso	
industrial. 

Por	exemplo,	três	cabos	de	cobre	do	núcleo	com	blindagem	(cobertura	de	90%)	e	proteção	mecânica	
adequada (ex. conduíte ou a blindagem de cabo de aço).

Ao	utilizarmos	as	comunicações	HART®, temos algumas considerações adicionais. Em particular, um cabo 
de baixa capacitância deve ser utilizado. Informações mais detalhadas podem ser encontradas no website 
da	HART® Communication Foundation em www.hartcomm.org.

4.3 Normas de aterramento

Qualquer norma de aterramento adotada deve evitar loops terra. 

As informações a seguir são fornecidas para auxiliar no aterramento adequado do Searchpoint Optima Plus: -

•	 	O	Searchpoint	Optima	Plus	tem	um	fio	terra	(verde	e	amarelo)	para	conexão	a	um	terra	de	proteção.	 
Ele está conectado ao gabinete e isolado de outros cabos. A tensão máxima entre o terra e os outros 
cabos é 500 V.

•  Existe um ponto de aterramento na parte externa do gabinete do Searchpoint Optima Plus para 
conexão ao terra protetor. Alternativamente, uma conexão terra pode ser realizada através da rosca de 
montagem, por exemplo, para o conduíte, uma caixa de junção de metal ou uma placa de continuidade 
em uma caixa de junção plástica.

• O Searchpoint Optima Plus não requer uma conexão terra do instrumento.

4. Instalação elétrica

Circuito Gabinete do Searchpoint Optima Plus

Fios de potência,  
sinal e comunicação

Fio terra 
(Verde / amarelo)

Filtros de proteção 
contra radiofrequência

Terra protetor

As três opções para conectar ao terra protetor:-
1. Fio verde/amarelo terra
2. Ponto de aterramento externo
3. Rosca de montagem
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Além disso, considere os seguintes pontos: -

Recomendações gerais
1.  Em geral, os arranjos de terra estrela adequadamente dispostos minimizam a interferência e o ruído 

atual	do	terra,	melhorando	a	confiabilidade	e	o	desempenho	da	instrumentação.

2.	 	O	uso	de	um	único	cabo	blindado/isolado	para	cada	dispositivo	de	campo	garante	boa	proteção/
blindagem e reduz a interferência. 

3.  O sistema terra do instrumento de baixo ruído somente deve ser conectado ao terra de segurança em 
um	único	ponto	em	um	local/instalação.	Essa	conexão	deve	ser	feita	de	uma	forma	que	não	introduza	
ruído no terra do instrumento.

Cabeamento de campo
1.	 	Toda	a	extensão	do	cabeamento	de	campo	conectada	a	uma	unidade	deverá	ser	filtrada/blindada.	

A proteção de tela/blindagem deve ser conectada a um instrumento terra de baixo ruído em uma 
extremidade. 

2.  Os isolamentos/blindagens de cabeamento de campo não devem ser conectados de uma forma que 
crie loops terra ou que resulte em isolamentos/blindagens transmitindo correntes grandes de máquinas 
e equipamentos pesados.

3.  Se o cabo blindado estiver sendo usado, é necessário evitar que o cabo blindado conecte-se ao 
isolamento/blindagem.

4.  Para instalações em que os condutores de cabo de campo passam pelo conduíte ou blindagem conectada 
ao terra seguro, o conduíte ou a blindagem não devem ser considerados como isolamento/blindagem 
suficiente.	Um	isolamento/blindagem	de	cabos	separados,	conectado	a	um	terra	de	instrumento	de	
baixo ruído deve ser utilizado.

Tensões máximas
1.  Qualquer arranjo de aterramento deve assegurar que a tensão de pico máximo entre o terra da unidade  

e qualquer cabo condutor de campo seja inferior a 500 V. Isso inclui condições onde sobretensões 
transientes são geradas por raios ou ativação de equipamento elétrico pesado. Arranjos de aterramento 
que	utilizam	múltiplos	terras	protetores	ou	grades	terra	aumentam	consideravelmente	a	probabilidade	
de grandes sobretensões transientes serem geradas entre o terra de caixa de uma unidade e os 
conectores de cabo de campo. Se suspeitarmos que as tensões entre o terra da caixa da unidade e 
qualquer cabo condutor de campo possa exceder 500 V, é altamente recomendável que aparelhos de 
supressão de picos sejam instalados próximos da unidade. 

Nota:	Dispositivos	de	supressão	de	picos	adequados	e	certificados	incluem	TP-48-I-NDI	de	MTL	e	FN-
LB-1	de	Pepperl	&	Fuchs.	Os	dispositivos	de	supressão	de	picos	devem	ser	verificados	regularmente	e	
substituídos se necessário.

Interferência e ruído
1.  Para instalação na Europa, todo o equipamento elétrico conectado a um sistema deve estar em 

conformidade com o EN50270. Para instalações fora da Europa, todo o equipamento elétrico conectado 
ao sistema deve estar em conformidade com padrões EMC nacionais e internacionais.

2.	 	Toda	interferência	elétrica	induzida	nos	condutores	de	um	loop	de	420	mA	pela	instalação	deve	ser	mantida	
abaixo dos níveis necessários para estar em conformidade com os requisitos gerais do EN60079-29-1 ou 
outros	requisitos/	padrões	de	desempenho	de	outro	detector	de	gás	aplicáveis.	Na	prática,	isso	significa	que	
as correntes de ruído de pico induzidas no loop da corrente não devem ser superiores a ± 0,25 mA. 

3.  O trilho 0 V da placa de controle/sistema de controle é diretamente conectado a um lado do resistor 
de	detecção	de	corrente	de	4-20	mA.	O	ruído	elétrico	neste	trilho	é,	portanto,	diretamente	conectado	à	
entrada 4 -20 mA. Para evitar a indução de ruído adicional no trilho 0 V, ele não deve ser compartilhado 
com o terra de proteção, que frequentemente transporta um alto nível de ruído elétrico.

4.  Idealmente, as unidades que atingem uma alimentação de 24 V devem estar livres de grandes 
transientes,	flutuações	ou	ruídos	de	alta	frequência.	

4. Instalação elétrica
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5.  Para reduzir a probabilidade da interferência da radiofrequência afetar a operação de unidades, é 
recomendável que nenhuma unidade ou seus cabeamentos sejam instalados muito próximos da  
antena de rádio de alta potência, radar ou equipamento de comunicação por satélite.

4.4 Conexões

Cor da fiação Conexão Objetivo

Vermelho +24 V CC Alimentação +ve

Preto 0 Vdc Alimentação -ve

Branco Saída 4-20 mA Sinal

Laranja RS485 A Comunicação de SHC1

Azul RS485 B Comunicação de SHC1

Verde/amarelo Terra Terra protetor

Nota: O Searchpoint Optima Plus tem polaridade reversa protegida.

A conexão de diagramas abaixo mostra o Searchpoint Optima Plus conectado no modo de dreno e origem 
de corrente. 

Nota: O Searchpoint Optima Plus detectará automaticamente se ele deve operar no modo de dreno ou 
origem de corrente.

Conexão de origem de corrente do Searchpoint Optima Plus

4. Instalação elétrica

Terra	externo

Terra	protetor

Laranja	RS485	A

Azul	RS485

Branca Saída de 4-20 mA

Vermelho alimentação +24 V CC

Preto alimentação 0 V CC

Verde / amarelo terra

Detector

+VE  
(vermelho)

Sinal
(branco)

-VE (preto)

Sinal

Controlador
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4. Instalação elétrica

Conexão de dreno de corrente do Searchpoint Optima Plus

Detector

+VE 
(vermelho)

Sinal
(branco)

-VE (preto)

Sinal

Controlador
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5. Operação

Durante a operação normal, a saída 4-20 mA representa 0-100 %FSD. A saída é linear.

A saída analógica abaixo de 4 mA representa informações de diagnóstico. Se o Searchpoint Optima Plus 
medir uma leitura de gás negativa, a saída analógica permanecerá em 4 mA até um limite de advertência de 
gás negativo ser atingido (-3 %FSD a -6 %FSD dependendo do gás que está sendo medido), no momento.

5.1 Configuração padrão 

Status Saída de corrente

Falha < 1 mA

Advertência 3 mA

Leitura de gás 4 - 20 mA

Acima da faixa 21 mA

Inibição 2 mA

A tolerância sobre o valor nominal de saída de corrente é ± 0,2 mA.

Durante o status Aviso, o Searchpoint Optima Plus continuará a monitorar o gás e reverterá para o status 
Leitura	de	gás	se	uma	leitura	de	gás	for	detectada.

Se uma Advertência for indicada, programe uma manutenção para investigar e corrigir a causa. Se não 
estiver	sob	supervisão,	é	provável	que	a	unidade	entre	em	status	de	Falha	e	seja	colocada	offline.

Os	níveis	de	sinal	Aviso,	Inibição	e	Acima	da	Faixa	podem	ser	configurados	usando	a	comunicação	HART® 
ou por um engenheiro de manutenção em campo da Honeywell Analytics da seguinte forma: -

Parâmetro Faixa

Aviso* 0 mA a 6 mA

Inibição 1 mA a 3 mA

Acima da faixa 20 mA a 21,6 mA

*	Para	conformidade	ATEX,	o	valor	de	aviso	não	deve	ser	definido	>	3	e	<	5	mA.	Se	o	valor	de	aviso	for	
definido	mais	alto	do	que	4	mA,	o	sinal	de	saída	alternará	entre	o	valor	de	aviso	por	1	s	e	a	leitura	de	gás	

atual por 9 s.

5.2 Operação de HART® durante falha

A	comunicação	HART®	requer	uma	saída	de	corrente	de	>	1	mA	para	transmissão,	no	entanto,	se	a	versão	
HART®	do	Searchpoint	Optima	Plus	entrar	em	falha,	a	comunicação	HART® não funcionará. 

É	possível	configurar	o	nível	de	saída	de	Falha	de	uma	unidade	Searchpoint	Optima	Plus	com	HART® para 
ser 1 mA. Isso pode ser feito durante comissionamento (veja o Comissionamento usando Comunicações 
HART®,	Configure	a	operação	HART® durante falha).
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6. Preparação

Leia este capítulo se o Interrogador Portátil de SHC1 ou as comunicações HART® 
não estiverem sendo usadas.

6.1 Primeiro acionamento

Nota: O Searchpoint Optima Plus foi fornecido calibrado e pronto para uso. Ele não requer calibração 
durante o comissionamento.

Nota: Durante o comissionamento, a saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou 
localmente com um multímetro. Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima 
Plus; caso contrário, a unidade emitirá um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso 
ocorrer, ele pode ser eliminado desligando e ligando o aparelho.

1.	 Antes	de	ligar	a	unidade,	assegure	que	a	fiação	em	campo	esteja	correta	e	todas	as	conexões	elétricas. 
 estejam de acordo com a Seção 4.

2.	 Ligue.	Verifique	se	a	tensão	de	alimentação	ao	Searchpoint	Optima	Plus	estiver	entre	18	e	32	V.

3. Monitore a saída de 4-20 mA durante a sequência de inicialização, que pode ser a seguinte: -

Saída de corrente Duração

< 1 mA < 5 s

2 ± 0,2 mA < 60 s

4 ± 0,2 mA em andamento

Nota: Se o gás estiver presente, a unidade indicará uma leitura de gás.

Nota:	Se	a	saída	reverter	para	3	mA	ou	<	1	mA,	um	Aviso	ou	Falha	pode	estar	presente.	Se	isso	ocorrer,	
desligue e ligue. Se o Aviso ou Falha persistirem, consulte o Capítulo 14 Solução de problemas.

O Searchpoint Optima Plus é calibrado em fábrica e não é necessário calibrar ou testar o gás durante o 
comissionamento. No entanto, se as regulamentações ou práticas locais exigirem que um teste de gás 
seja	realizado	para	verificar	se	a	unidade	está	funcionando,	veja	o	Capítulo	7	Manutenção,	Teste	Geral	para	
instruções.
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7. Manutenção

Leia este capítulo se o Interrogador Portátil de SHC1 ou as comunicações HART® 
não estão sendo usadas.

7.1 Introdução

Este capítulo explica como executar operações comuns de manutenção. Consulte IEC/EN 60079-29-2 
ou outras regulamentações locais ou nacionais para orientação sobre como estabelecer uma rotina de 
manutenção apropriada.

Inspeção Como verificar e limpar a unidade

Inspeção de uma unidade com um Invólucro de fluxo Como verificar e limpar a unidade com um invólucro de fluxo

Teste geral (desafio de gás) Como executar um teste de gás usando a tampa de gás

Teste geral (desafio de gás) com RGC Como executar um teste de gás usando a tampa de gás remoto

7.2 Inspeção

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado periodicamente e limpo se necessário. A frequência 
necessária de inspeção dependerá das condições das instalações locais

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento. Execute a ação apropriada 
no sistema de monitoração e controle para inibir sinais.

1.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, sua caixa de junção e cabeamento quanto a sinais 
de danos físicos.

2.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova o Proteção Padrão contra Intempéries. 

3.	 	Inspecione	a	Proteção	Padrão	contra	Intempéries	quanto	a	danos	ou	acúmulos	de	detritos	e	contaminantes.	
Se necessário, limpe ou substitua a proteção contra intempéries.

4. Inspecione a Barreira contra Poeira e limpe ou troque se necessário.

5. Remova a Barreira contra Poeira e inspecione as ópticas.

6.	 	Limpe	qualquer	poeira	ou	contaminantes	da	óptica	usando	detergente	suave	e	um	pano	macio	ou	
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

7. Substitua a proteção contra intempéries e a barreira contra poeira.

8.	 	Desligue	e	ligue	novamente	para	eliminar	todas	as	falhas	ou	avisos	que	possam	ter	sido	gerados	pela	
eliminação.

7.3 Inspeção de uma unidade com um Invólucro de fluxo

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado periodicamente e limpo se necessário. A frequência 
necessária de inspeção dependerá das condições das instalações locais.

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento. Execute a ação apropriada 
no sistema de monitoração e controle para inibir sinais.

1.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, sua caixa de junção e cabeamento quanto a sinais 
de danos físicos.

2.	 Desconecte	a	tubulação	conectada	ao	invólucro	de	fluxo.
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7. Manutenção

3.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, remova as duas porcas pretas que 
fixam	o	invólucro	de	fluxo.	Mantenha	os	anéis	de	vedação	que	estão	abaixo	das	porcas	de	retenção.

4.	 Deslize	o	invólucro	de	fluxo	do	Searchpoint	Optima	Plus.	Isso	pode	exigir	alguma	força	devido	à	fricção 
 do anel de vedação.

5.	 	Limpe	qualquer	poeira	ou	contaminantes	da	óptica	usando	detergente	suave	e	um	pano	macio	ou	
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

6.	 	Certifique-se	de	que	o	grande	anel	de	vedação,	no	corpo	do	invólucro	de	fluxo,	e	os	dois	pequenos	
anéis	de	vedação,	que	ficam	embaixo	das	porcas	de	retenção	estão	limpos	e	em	boas	condições.	
Troque	se	estiver	em	dúvida.

7.	 	Deslize	o	invólucro	de	fluxo	do	Searchpoint	Optima	Plus	e	pressione	até	o	invólucro	do	fluxo	de	gás	
estar bem assentado.

8.	 Reinsira	os	anéis	de	vedação	e	porcas	de	vedação.

9.  Desligue e ligue novamente para eliminar todas as falhas ou avisos que possam ter sido gerados pela 
eliminação.

7.4 Teste geral (desafio de gás)

O	Searchpoint	Optima	Plus	pode	ser	verificado	quanto	à	funcionalidade	usando	o	gás	de	teste	apropriado.	

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento. Execute a ação apropriada no 
sistema de monitoração e controle para inibir sinais.

Nota:	Esta	unidade	deve	ser	alimentada	por	uma	hora	antes	que	um	teste	de	gás	seja	finalizado.	

Nota: Durante o teste, a saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou localmente com 
um multímetro. Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso 
contrário, a unidade indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, 
ele pode ser eliminado desligando e ligando o aparelho.

1. Ajuste a tampa de gás ao Searchpoint Optima Plus.

2.	 Aplique	o	gás	de	teste	apropriado	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto	por	~	30	-	60	s.

3.	 	Verifique	se	o	Searchpoint	Optima	Plus	responde	ao	gás	de	teste.	A	leitura	deve	estar	dentro	de	±20	%	
do alvo.

Nota: Se a leitura de gás não for aceitável para a aplicação, zere novamente o Searchpoint Optima Plus e 
repita	o	teste.	O	Interrogador	Portátil	de	SHC1,	a	comunicação	HART®	ou	o	transmissor	universal	XNX	deve	
zerar novamente o Searchpoint Optima Plus. Os fatores a considerar ao avaliar a resposta de gás incluem: -

• Gás de teste e concentração

•	 Tolerância	da	concentração	de	gás	de	teste

• Pressão atmosférica

•	 Temperatura	ambiente

• Velocidade do vento

4.	 Remova	a	Tampa	de	Gás	e	aguarde	o	gás	de	teste	ser	eliminado	(~	30	s).	Assegure	que	a	leitura	de	gás 
 tenha retornado a zero.
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7.5 Teste geral (Desafio de gás) com célula de uso de gás remota (RGC)

Com um gás de teste de 50 %v/v de metano na célula de gás remoto (RGC), uma resposta de gás será 
gerada a partir das unidades do Searchpoint Optima Plus. A leitura depende da calibração de gás-alvo 
da	unidade.	O	RGC	é	uma	ferramentas	para	verificar	uma	resposta	de	gás	e	não	é	precisa;	portanto,	é	
esperado que haja uma variação da resposta entre as unidades.

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento. Execute a ação apropriada no 
sistema de monitoração e controle para inibir sinais.

Cuidado: a taxa de fluxo máxima é de 0,3 litros por minuto para evitar pressurização do gás no RGC.

Nota: O procedimento aplica-se apenas se o Searchpoint Optima Plus tiver uma Célula de Gás Remota 
(RGC). A opção RGC é inserida em fábrica.

Nota: Durante o teste, a saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou localmente com 
um multímetro. Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso 
contrário, a unidade indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, 
isso pode ser eliminado desligando e ligando o aparelho.

Célula de uso 
de gás remoto

Bicos de alta concentração 
(célula V/V) 

1.	 	Insira	os	tubos	de	gás	no	RGC.	Certifique-se	de	que	o	exaustor	esteja	limpo	e	libere	a	saída	de	ar	bem	
longe do Searchpoint Optima Plus, e não ofereça risco.

2.	 	Aplique	50	%v/v	de	metano	a	uma	taxa	de	0,3	litros	por	minuto	para	~	30	-	60	s.	(Para	tubulações	de	
gás	longas	>	~10	m,	aguarde	um	tempo	maior	para	o	gás	atingir	o	Searchpoint	Optima	Plus.)

3.	 Verifique	se	o	Searchpoint	Optima	Plus	responde	ao	gás	de	teste.	

Nota: Se a leitura de gás não for aceitável para a aplicação, zere novamente o Searchpoint Optima Plus e 
repita	o	teste.	O	Interrogador	Portátil	de	SHC1,	a	comunicação	HART®	ou	o	transmissor	universal	XNX	são	
necessários para zerar novamente o Searchpoint Optima Plus.

4. Nivele o RGC com gás zero até a leitura de gás ter retornado a zero.

7. Manutenção
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8. Uso do Interrogador Portátil de SHC1

Leia esse capítulo se o Interrogador Portátil de SHC1 estiver sendo usado para se 
comunicar com o Searchpoint Optima Plus.

8.1 Introdução 

Este capítulo explica como conectar o Interrogador Portátil de SHC1 ao Searchpoint Optima Plus e como 
operá-lo. Ele também oferece a estrutura de menus para uso com o Searchpoint Optima Plus.

O Interrogador Portátil SHC1 é um dispositivo portátil Intrinsecamente Seguro, que pode ser usado para 
calibrar, testar e comissionar todos os produtos ópticos de detecção de gás da Honeywell Analytics 
Searchpoint e Searchline. O Interrogador Portátil de SHC1 usa o link de comunicação do detector.

Nota:	O	Interrogador	Portátil	de	SHC1	não	lê	as	comunicações	HART®.

Nota:	A	comunicação	HART®	tem	prioridade	em	relação	à	comunicação	do	RS485	utilizada	pelo	Interrogador	
Portátil de SHC1. Se o Searchpoint Optima Plus estiver sendo agrupado simultaneamente por um host de 
HART®, erros de comunicação temporários podem ser observados pelo Interrogador Portátil de SHC1.

8.2 Conexão de SHC1

ADVERTÊNCIA
Não tente conectar o Interrogador Portátil de SHC1 diretamente ao Searchpoint Optima Plus.  

Sempre use uma unidade de terminação DVC 100 ou o Dispositivo de Proteção do SHC.

Conecte o Interrogador Portátil de SHC1 ao detector de gás de uma das formas a seguir: 

1.	 	Com	a	caixa	de	junção	DVC	100	da	Honeywell	Analytics,	conecte	o	interrogador	diretamente	à	caixa	de	
junção através do soquete de SI.

ESC

Calibrator
Type SHC1

2.  Com qualquer tipo de caixa de junção, use o Dispositivo de Proteção de SHC (veja também a Seção 4 
Instalação Elétrica).
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8. Uso do Interrogador Portátil de SHC1

Conector chicote
Conector IS

Nota: O dispositivo de proteção deve ser sempre usado para este tipo de conexão. Uma permissão de 
trabalho a quente pode ser exigida para este procedimento.

Execute o seguinte procedimento para conexão usando o dispositivo de proteção.:

1. Isole todas as fontes de alimentação.

2. Remova a tampa da caixa de junção.

3.  Conecte o conector chicote do Dispositivo de Proteção do SHC aos terminais de conexão de comunicação 
na caixa como mostrado:

Caixa de junção

Conector chicote 
do dispositivo de 
proteção de SHC

Laranja RS485 A Marrom
AzulAzul RS485 B

Preto 0V

Branco 4-20 mA

Vermelho +24 V

TERRA Verde/Amarelo

4. Conecte o interrogador ao conector SI na ponta do Dispositivo de Proteção SHC.
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8. Uso do Interrogador Portátil de SHC1

8.3 Operação de SHC1 

ESC

Z - SHC1 EXCEL
Interrogator

Calibrator
Type SHC1

O diagrama abaixo mostra a estrutura de menus de SHC1. 

• Use as teclas ▲ e ▼ para rolar pelas opções de menu. 

• Pressione Enter (  ) para selecionar uma opção e Escape (esc) para sair.

 Main

    Power Off   

 Main

   Diagnose     

 Diagnose

  Active Faults 

 Diagnose

  Active Warns   

 Diagnose

     Self Test     

 Diagnose

   Soft Reset     

 Main

    Calibrate    

 Calibrate

      Display    

 Calibrate

   Cal Sensor  

 Calibrate

    Force 4-20  

 Calibrate

   Normal 4-20 

Z- SHC1 Optima +
Interrogator XvX

 Main

      Display     

 Main

    Configure   

 Main

 Change Mode 

 Main

   Gas Tables  

 Gas Tables

    Show Gas   

 Gas Tables

  Show Library   

 Gas Tables

   Select Gas   

Visor LCD

Botões

Pressione   e mantenha por três segundos para ligar.

Pressione   e Esc juntos e segure para desligar.

A unidade desliga automaticamente após 10 minutos 
para prolongar a durabilidade da bateria.
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Quando	o	SHC1	estiver	ligado,	verifique	se	ele	exibe	Optima+	na	tela	inicial.	Se	isso	mostrar	Optima	ou	
Excel, ou reportar “Comms Error 99”, altere o modo de operação da seguinte forma: -

1. Selecione Change Mode (Alterar modo).

2. Use as teclas ▲ e ▼ para rolar pelas opções até Optima+ ser realçado.

3. Pressione Enter para selecionar.

O SHC1 retorna ao menu principal.

Nota: As instruções a seguir neste manual consideram que o SHC1 esteja ligado, no modo Optima+, no 
Menu Principal.

8.4 Indicação de status

Quando Display (Exibir) estiver selecionado, a tela inclui um caractere de status que indica o status de 
Searchpoint Optima Plus (aviso, falha, etc.) da seguinte forma: -

/  Uma linha rotatória mostra que o sistema está operando normalmente em um estado 
totalmente ativo.

|  Uma linha estacionária mostra que o sistema está em um estado de inibição.

W Aviso ativo.

F Falha ativa.

A Alarm (Alarme)

Pressione Enter para ver a versão do software Searchpoint Optima Plus.

8.5 Substituição da bateria de SHC1

Para substituir a bateria no Interrogador Portátil de SHC1, faça o seguinte:

Nota:	Para	estar	em	conformidade	com	a	certificação,	use	apenas	DURACELL	MN1604	Tipo	6LR61	

1. Remova o Interrogador da sua bolsa protetora.

2.  Usando uma chave Allen hexagonal de 2,5 mm, solte os quatro parafusos na capa posterior do Interrogador.

3.	 	Erga	cuidadosamente	a	metade	frontal	do	Interrogador	na	direção	oposta	à	tampa	posterior,	
assegurando	que	o	conector	flexível	que	conecta	um	teclado	numérico	ao	modulo	eletrônico	não	esteja	
danificado.

4. Remova o clipe da bateria antiga e encaixe a nova bateria na posição. Reutilize a luva protetora.

5.  Substitua com cuidado a metade frontal do Interrogador novamente na tampa posterior, garantindo que 
o	conector	flexível	fique	nivelado.

6.  Usando uma chave Allen hexagonal de 2,5 mm, aperte os quatro parafusos na capa posterior do 
Interrogador.

Quando	a	bateria	atingir	o	fim	da	vida	útil,	leve-a	até	um	ponto	de	coleta	designado	pelas	autoridades	locais.

8. Uso do Interrogador Portátil SHC1
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9. Comissionamento usando o  
Interrogador Portátil de SHC1

Leia esse capítulo e o Interrogador Portátil de SHC1 está sendo usado para se 
comunicar com o Searchpoint Optima Plus.

Nota: As instruções a seguir consideram que o SHC1 está ligado, no modo Optima+, no Menu Principal. 
Veja	o	Capítulo	8	“Uso	do	Interrogador	Portátil	do	SHC1”	para	detalhes.

9.1 Introdução

Este capítulo explica várias operações que podem ser exigidas durante o comissionamento. Apenas o primeiro  
acionamento é mandatório; é recomendável testar a integridade do loop de 4-20 mA. As instruções consideram 
que	o	SHC1	esteja	ligado,	no	modo	Optima+,	no	Menu	Principal.	Veja	o	Capítulo	8	“Use	do	Interrogador	
Portátil do SHC1” para detalhes.

First Time Switch On  
(Primeiro acionamento)

Verificações necessárias no primeiro acionamento

Consulte Limpar falhas ou avisos Como limpar falhas ou avisos que possam ser gerados durante o comissionamento

Corrija a saída de 4-20 mA Como forçar a saída mA para definir níveis para calibrar o controlador e testar o sistema

Testar integridade de loop 4-20 mA Verifique se existe conformidade suficiente no loop para alarme de sinal e de fora da faixa

Cuidado: Depois de alterar qualquer parâmetro, pesquise o Searchpoint Optima Plus e verifique se  
o valor recebido está corrigido.

9.2 Primeiro acionamento

Nota: O Searchpoint Optima Plus foi fornecido calibrado e pronto para uso. Ele não requer calibração 
durante o comissionamento.

Nota: Durante o comissionamento, a saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou 
localmente com um multímetro. Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima 
Plus; caso contrário, a unidade indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso 
ocorrer, ele pode ser limpo usando o Interrogador Portátil de SHC1.

1.	 Antes	de	ligar	a	unidade,	garanta	que	a	fiação	em	campo	esteja	correta	e	todas	as	conexões	elétricas.	 
 estejam de acordo com a Seção 4.

2.	 Ligue.	Verifique	se	a	tensão	de	alimentação	do	Searchpoint	Optima	Plus	estiver	entre	18	e	32	V.

3. Monitore a saída de 4-20 mA durante a sequência de inicialização, que pode ser a seguinte: -

Saída de corrente Duração

< 1 mA < 5 s

2 ± 0,2 mA < 60 s

4 ± 0,2 mA em andamento

Nota: Se o gás estiver presente, a unidade indicará uma leitura de gás.
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Nota:	Se	a	saída	for	revertida	para	3	mA	ou	<	1	mA,	um	Aviso	ou	Falha	está	presente.	Siga	as	instruções	
abaixo	para	investigar	e	limpar	um	aviso	ou	falha	(veja	Limpar	falhas	ou	avisos).

O Searchpoint Optima Plus é calibrado em fábrica e não é necessário calibrar ou testar o gás durante o 
comissionamento. No entanto, se as regulamentações ou práticas locais exigirem que um teste de gás seja 
realizado	para	verificar	se	a	unidade	está	funcionando,	veja	o	Capítulo	10	Manutenção,	Teste	Geral	para	
instruções.

9.3 Consulte Limpar falhas ou avisos

Durante o comissionamento, falhas ou avisos podem ser gerados. Isso será indicado pelo sinal de saída 
4-20 mA. Use o procedimento abaixo para eliminá-los.

1.  Selecione Diagnose (Diagnóstico) e Active Faults (Falhas ativas) ou Diagnose (Diagnóstico) e Active 
Warnings (Avisos ativos) para ver todas as falhas ou avisos.

Nota: Se não houver nenhuma falha ou aviso ativos, o sinal de saída de 4-20 mA pode ter travado devido 
a uma falha ou aviso anterior que não foram apagados. Continue até a etapa 3 para eliminar falhas com 
travas ou avisos.

2. Use a seção de Solução de Problema deste manual para corrigir o problema.

3.  Selecione Diagnose (Diagnosticar) e Soft Reset	(Redefinição	de	software)	para	limpar	os	avisos	ou	
falhas com trava.

Nota:	Se	qualquer	mudanças	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	reinicializar	
o software ou desligar e ligar.

4. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

9.4 Corrija a saída de 4-20 mA

A	saída	de	4-20	mA	pode	ser	definida	para	um	valor	fixo	entre	1	mA	e	21	mA,	que	pode	ser	usado	para	
calibrar o controlador ou para testar o sistema.

Nota: Esta função entrará em tempo limite após dez minutos de inatividade.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, 
a unidade emitirá um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, use o 
Interrogador	Portátil	de	SHC1	para	limpá-lo.	Consulte	Limpar	falhas	ou	avisos.

1. Selecione Calibrate (Calibrar) e depois Force 4-20 (Forçar 4-20).

2. Use ▲ e ▼	para	definir	o	valor	necessário	de	mA	e	pressione	Enter.

O	Searchpoint	Optima	Plus	agora	produzirá	o	valor	mA	definido.

3. Quando a calibração for concluída, pressione Enter.
4. Pressione Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

5. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

9. Comissionamento usando o  
Interrogador Portátil de SHC1
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9.5 Testar integridade de loop 4-20 mA

É	recomendável	que	a	integridade	de	loop	de	4-20	mA	seja	testado,	definindo	o	Searchpoint	Optima	Plus	
para	produzir	uma	corrente	fora	da	faixa.	Isso	confirmará	que	não	há	falhas	no	sistema	que	provocarão	um	
limite de corrente.

Nota: Esta função entrará em tempo limite após dez minutos de inatividade.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a 
unidade emitirá um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode ser 
limpo	usando	o	Interrogador	Portátil	de	SHC1.	Consulte	Limpar	falhas	ou	avisos.

1. Selecione Calibrate (Calibrar) e depois Force 4-20 (Forçar 4-20).

2. Use ▲ e ▼	para	definir	o	valor	mA	para	21	mA	e	pressione	Enter.

O Searchpoint Optima Plus agora produzirá 21 mA.

3.	 Verifique	se	o	sinal	no	controlador	é	>	20	mA	e	pressione	Enter.
4. Pressione Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

5. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

Nota:	Se	a	corrente	no	controlador	não	estiver	correta,	verifique	as	conexões	de	loop	de	4-20	mA	e	
cabeamento	e	verifique	se	a	resistência	de	loop	é	inferior	a	600	Ω. No modo de fonte de corrente, para 
tensões	de	alimentação	de	18	a	20	V	CC,	a	resistência	máxima	do	loop	é	500	Ω.

9. Comissionamento usando o  
Interrogador Portátil de SHC1
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10. Manutenção usando o 
Interrogador Portátil de SHC1

Leia esse capítulo e o Interrogador Portátil de SHC1 está sendo usado para se 
comunicar com o Searchpoint Optima Plus.

Nota: As instruções a seguir consideram que o SHC1 está ligado, no modo Optima+, no Menu Principal. 
Veja	o	Capítulo	8	“Use	do	Interrogador	Portátil	do	SHC1”	para	detalhes.

10.1 Introdução

Este capítulo explica como executar operações comuns de manutenção. Consulte IEC/EN 60079-29-2 
ou outras regulamentações locais ou nacionais para orientação sobre como estabelecer uma rotina de 
manutenção apropriada. As instruções consideram que o SHC1 esteja ligado, no modo Optima+, no Menu 
Principal.	Veja	o	Capítulo	8	“Use	do	Interrogador	Portátil	do	SHC1”	para	detalhes.

Inspeção Como verificar e limpar a unidade

Inspeção de uma unidade com um Invólucro de fluxo Como verificar e limpar a unidade com um Invólucro de fluxo

Teste geral (desafio de gás) Como executar um teste de gás usando a tampa de gás

Teste geral (desafio de gás) com RGC Como executar um teste de gás usando a tampa de gás remoto

Zere novamente o Searchpoint Optima Plus Como zerar novamente se os resultados do teste de gás forem  
inaceitáveis

Calibragem Como calibrar o zero (e amplitude se necessário)

Exibir e limpar falhas ou avisos Como exibir falhas e avisos

Cuidado: Depois de alterar qualquer parâmetro, pesquise o Searchpoint Optima Plus e verifique se o 
valor recebido foi corrigido.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a 
unidade indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode ser 
limpo	usando	o	Interrogador	Portátil	de	SHC1.	Consulte	Limpar	falhas	ou	avisos.

10.2 Inspeção

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado periodicamente e limpo se necessário. A frequência 
necessária de inspeção dependerá das condições de instalações locais

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento. 

1. Selecione Calibrate (Calibrar) e Display (Exibir) para inibir o sinal de saída de 4-20 mA.

2.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, a sua caixa de junção e o cabeamento quanto a 
sinais de danos físicos.

3.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova a Proteção Padrão contra Intempéries. 

4.	 	Inspecione	a	Proteção	Padrão	contra	Intempéries	quanto	a	danos	ou	acúmulos	de	detritos	e	contaminantes.	
Se necessário, limpe ou substitua a proteção contra intempéries.

5. Inspecione a Barreira contra Poeira e limpe ou troque se necessário.

6. Remova a Barreira contra Poeira e inspecione as ópticas.

7.	 	Limpe	qualquer	poeira	ou	contaminantes	da	óptica	usando	detergente	suave	e	um	pano	macio	ou	
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.
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8.	 Substitua	a	proteção	contra	intempéries	e	a	barreira	contra	poeira.

9. Pressione Escape e depois Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

10. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

11.  Selecione Diagnose (Diagnóstico) e Soft Reset	(Redefinição	de	software)	para	eliminar	todas	as	falhas	
ou avisos que possam ter sido gerados pela eliminação.

Nota:	Se	qualquer	mudanças	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	reinicializar	
o software ou desligar e ligar. 

12. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

10.3 Inspeção de uma unidade com um Invólucro de fluxo

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado periodicamente e limpo se necessário. A frequência 
necessária de inspeção dependerá das condições das instalações locais

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento. 

1. Selecione Calibrate (Calibrar) e Display (Exibir) para inibir o sinal de saída de 4-20 mA.

2.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, sua caixa de junção e cabeamento quanto a sinais 
de danos físicos.

3.	 Desconecte	a	tubulação	conectada	ao	invólucro	de	fluxo.

4.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, remova as duas porcas pretas que 
fixam	o	invólucro	de	fluxo.	Mantenha	os	anéis	de	vedação	que	estão	abaixo	das	porcas	de	retenção.

5.	 Deslize	o	invólucro	de	fluxo	do	Searchpoint	Optima	Plus.	Isso	pode	exigir	alguma	força	devido	à	fricção 
 do anel de vedação.

6.	 	Limpe	qualquer	poeira	ou	contaminantes	da	óptica	usando	detergente	suave	e	um	pano	macio	ou	
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

7.	 	Certifique-se	de	que	o	grande	anel	de	vedação,	no	corpo	do	invólucro	de	fluxo,	e	os	dois	pequenos	
anéis	de	vedação,	que	ficam	embaixo	das	porcas	de	retenção	estão	limpos	e	em	boas	condições.	
Troque	se	estiver	em	dúvida.

8.	 	Deslize	o	invólucro	de	fluxo	do	Searchpoint	Optima	Plus	e	pressione	até	o	invólucro	do	fluxo	de	gás	
estar bem assentado.

9. Reinsira os anéis de vedação e porcas de vedação.

10. Pressione Escape e depois Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

11. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

12.  Selecione Diagnose (Diagnóstico) e Soft Reset	(Redefinição	de	software)	para	eliminar	todas	as	falhas	
ou avisos que possam ter sido gerados pela eliminação.

Nota:	Se	qualquer	mudanças	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	reinicializar	
o software ou desligar e ligar.

13. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

10. Manutenção usando o  
Interrogador Portátil de SHC1
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10.4 Teste geral (desafio de gás)

O	Searchpoint	Optima	Plus	pode	ser	verificado	quanto	à	funcionalidade	usando	o	gás	de	teste	apropriado.	

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento. 

Nota:	Esta	unidade	deve	ser	alimentada	por	uma	hora	antes	que	um	teste	de	gás	seja	finalizado.	

1. Selecione Calibrate (Calibrar) e depois Display (Exibir). (Isso inibirá o sinal de saída 4-20 mA.)

2.	 Ajuste	a	Tampa	de	Gás	ao	Searchpoint	Optima	Plus,	se	ela	ainda	não	estiver	posicionada	no	local.

3.	 Aplique	o	gás	de	teste	apropriado	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto	por	~	30	-	60	s.

4.	 	Verifique	se	o	Searchpoint	Optima	Plus	responde	ao	gás	de	teste.	A	leitura	deve	estar	dentro	de	±20	%	
do alvo.

Nota: Se a leitura de gás não for aceitável para a aplicação, zere novamente o Searchpoint Optima Plus e 
repita o teste. Os fatores a considerar ao avaliar a resposta de gás inclui: -

• Gás de teste e concentração

•	 Tolerância	da	concentração	de	gás	de	teste

• Pressão atmosférica

•	 Temperatura	ambiente

• Velocidade do vento

5.	 	Remova	a	Tampa	de	Gás	e	aguarde	o	gás	de	teste	ser	eliminado	(~	30	s).	Certifique-se	de	que	a	leitura	
de gás tenha retornado a zero.

6. Pressione Escape e depois Enter para liberar o sinal de saída de 4-20 mA.

7. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

10.5 Teste geral (desafio de gás) com célula de uso de gás remota (RGC)

Com um gás de teste de 50 %v/v de metano na célula de gás remoto (RGC), uma resposta de gás será 
gerada a partir das unidades do Searchpoint Optima Plus. A leitura depende da calibração de gás-alvo  
da	unidade.	O	RGC	é	uma	ferramenta	para	verificar	uma	resposta	de	gás	e	não	é	precisa;	por	entanto,	 
a variação da resposta entre as unidades deve ser esperada.

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento. 

Cuidado: Taxa de fluxo máxima é de 0,3 litros por minuto para evitar a pressurização do gás no RGC.

Nota: Esse procedimento aplica-se apenas se o Searchpoint Optima Plus tiver uma Célula de Gás Remota 
(RGC). A opção RGC é inserida em fábrica.

10. Manutenção usando o  
Interrogador Portátil de SHC1
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10. Manutenção usando o  
Interrogador Portátil de SHC1

Célula de uso 
de gás remoto

Bicos de alta concentração 
(célula V/V) 

1.	 	Insira	os	tubos	de	gás	no	RGC.	Certifique-se	de	que	o	exaustor	esteja	limpo	e	libere	a	saída	de	ar	bem	
longe do Searchpoint Optima Plus, e não ofereça risco.

2. Selecione Calibrate (Calibrar) e depois Display (Exibir). (Isso inibirá o sinal de saída 4-20 mA.)

3.	 	Aplique	50	%v/v	de	metano	a	uma	taxa	de	0,3	litros	por	minuto	para	~	30	-	60	s.	(Para	tubulações	de	
gás	longas	>	~10	m,	aguarde	um	tempo	maior	para	o	gás	atingir	o	Searchpoint	Optima	Plus.)

4.	 Verifique	se	o	Searchpoint	Optima	Plus	responde	ao	gás	de	teste.	

Nota: Se a leitura de gás não for aceitável para a aplicação, zere novamente o Searchpoint Optima Plus e 
repita o teste. 

5. Nivele o RGC com gás zero até a leitura de gás tiver retornado a zero.

6. Pressione Escape e depois Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

7. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

10.6 Zere novamente o Searchpoint Optima Plus

Zere novamente o Searchpoint Optima Plus se ele receber uma resposta inesperada a um teste de gás.  
Na maioria dos casos, zerar novamente restaura a precisão e não é necessário realizar uma calibração de 
amplitude completa. 

1.  Selecione Calibrate (Calibrar) e depois CalSensor (Sensor de calibração). (Isso inibirá o sinal de saída 
4-20 mA.)

2.	 	Certifique-se	de	que	o	gás	zero	esteja	presente	na	área	circundante	ao	Searchpoint	Optima	Plus.	 
Se necessário, coloque uma tampa de gás e aplique o gás zero.

3. Pressione Enter.

Quando	o	processo	estiver	concluído,	a	exibição	especificará	Zero	Calibrated	(Zero	Calibrado).	Isso	mostra	
opções para continuar em uma calibração de amplitude ou sair da calibração.

4. Pressione Escape para sair da calibração.

5. Pressione Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

6. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

Nota: Se a opção para Amplitude de Calibração estiver selecionada em erro, pressione Escape.



MAN0905_Edição 7_07/17 Searchpoint Optima Plus com saída opcional HART®

Instruções de Operação
2108M0550 

46

10.7 Calibração 

O Searchpoint Optima Plus é calibrado em fábrica e não requer calibração de rotina. Na maioria dos casos,  
zerar	novamente	corrigirá	qualquer	imprecisão	na	leitura	de	gás.	É	altamente	recomendável	que	uma	
calibração de amplitude não seja executada. 

No evento improvável de que uma calibração de amplitude seja necessária, use um cilindro do gás-alvo de 
aproximadamente 50 %FSD, com uma precisão de pelo menos ± 2 %.

Nota: O Searchpoint Optima Plus aceitará uma concentração de gás de calibração de amplitude entre  
30 %FSD e 125 %FSD; no entanto, esse recurso é reservado para uso em aplicações especializadas.

Não calibre o Searchpoint Optima Plus durante períodos de pressão atmosférica muito alta ou baixa, 
ventos muito fortes ou tempestades.

Cuidado: As leituras de gás serão geradas durante este procedimento. 

Nota:	Esta	unidade	deve	ser	alimentada	por	uma	hora	antes	que	a	calibração	seja	finalizada.	

1.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova a Proteção Padrão contra Intempéries. 

2.	 	Ajuste	a	Tampa	de	Calibração	ao	Searchpoint	Optima	Plus.	Certifique-se	de	que	ela	esteja	totalmente	
inserido.

3.  Selecione Calibrate (Calibrar) e depois CalSensor (Sensor de calibração). (Isso inibirá o sinal de saída 
4-20 mA.) 

4.	 	Certifique-se	de	que	o	gás	zero	esteja	presente	na	área	circundante	do	Searchpoint	Optima	Plus.	 
Se	necessário,	aplique	gás	zero	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto.

5. Pressione Enter.

Quando	o	processo	estiver	concluído,	a	exibição	especificará	Zero	Calibrated	(Zero	Calibrado).	Isso	mostra	
opções para continuar em uma calibração de amplitude ou para sair da calibração.

6. Pressione Enter para iniciar a calibração de amplitude.

7. Pressione Enter.
8.	 Use	▲ e ▼	para	definir	a	concentração	do	gás	de	calibração.	Quando	ele	for	corrigido,	pressione	Enter.
9.	 	Aplique	o	gás	de	calibração	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto.	Aguarde	as	leituras	de	gás	

estabilizarem.	(~	30	-	60	s).	

10. Pressione Enter.

Quando	o	processo	estiver	concluído,	a	exibição	especificará	Span	Calibrated	(Amplitude	Calibrada).	Isso	
mostrará uma instrução para remover o gás.

11.	Remova	a	Tampa	de	Calibração	e	aguarde	o	gás	de	teste	limpar	(~	30	s).	Garanta	que	a	leitura	de	gás	 
 tenha retornado a zero.

12. Pressione Enter.
13. Recoloque a Proteção Padrão contra Intempéries e duas porcas de retenção.

14. Pressione Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

15. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

10. Manutenção usando o 
Interrogador Portátil de SHC1
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10.8 Investigação de falhas ou avisos

Se a unidade estiver sinalizando Falha ou Aviso na saída de 4-20 mA, o problema deve ser investigado e 
corrigido assim que possível. Alguns tipos de falhas e avisos travam e precisam ser eliminados por uma 
redefinição.

1.  Selecione Diagnose (Diagnosticar) e Active Faults (Falhas ativas) ou Diagnose (Diagnóstico) e Active 
Warnings (Avisos ativos) para ver todas as falhas ou avisos.

Nota: Se nenhuma falha ou aviso ativo estiver presente, o sinal de saída de 4-20 mA pode ter travado 
devido a uma falha ou aviso. Vá para a etapa no. 3.

2. Use a seção de Solução de Problema deste manual (Capítulo 14) para corrigir o problema.

3.  Selecione Diagnose (Diagnosticar) e Soft Reset	(Redefinição	de	software)	para	eliminar	os	avisos	ou	
falhas com trava.

Nota:	Se	qualquer	mudanças	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	
reinicializar o software ou desligar e ligar.

4. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

10. Manutenção usando o 
Interrogador Portátil de SHC1
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11. Uso das comunicações de HART®

Leia este capítulo se a comunicação HART® estiver sendo utilizada para se comunicar 
com o Searchpoint Optima Plus.

11.1 Geral

A	versão	HART®	do	Searchpoint	Optima	Plus	pode	se	comunicar	usando	o	protocolo	HART®. Os dispositivos 
HART® fornecem comunicações digitais sobrepostas na saída analógica padrão. Informações detalhadas 
sobre	o	protocolo	HART®	podem	ser	encontradas	no	websiste	da	HART® Communication Foundation  
www.hartcomm.org.

O	HART® é um protocolo mestre-escravo, i.e., o Searchpoint Optima Plus não transmite continuamente 
dados, mas responderá sob solicitação. 

O	Searchpoint	Optima	Plus	tem	um	arquivo	de	Descrição	de	Dispositivo	(DD)	do	HART®, que é fornecido  
no CD com o produto ou disponível para download do website do Honeywell Analytics  
www.honeywellanalytics.com	ou	o	website	HART® Foundation www.hartcomm.org.

O	arquivo	DD	é	escrito	usando	o	HART®	versão	7,	e	é	compatível	com	o	HART®	DD	Tokenizer	versões	 
6	e	8.	O	arquivo	DD	é	fornecido	nas	versões	.fm6,	.fm8,	.hhd	e	.hdd.	É	compatível	com	uma	ampla	faixa	 
de produtos de padrão industrial.

Para	usar	as	comunicações	HART®, carregue o arquivo DD do Searchpoint Optima Plus em um host de 
HART® adequado (veja as instruções do fabricante). 

11.2 Conexão

É	melhor	usar	um	ponto	de	interface	HART®	dedicado	(por	exemplo,	a	caixa	de	junção	HALO*)	para	conectar	
um	dispositivo	portátil	HART®.

Se	essa	interface	não	estiver	disponível,	é	possível	conectar	ao	sinal	de	HART® em um resistor de carga na 
loop de corrente. Por exemplo, contanto que não haja uma resistência mínima de 230 Ω no loop 4-20 mA, 
o	dispositivo	portátil	HART® pode ser conectado aos terminais na caixa de junção.

* Entre em contato com a Honeywell Analytics para informações sobre a disponibilidade

11.3 Interface de usuário do Searchpoint Optima Plus

11.3.1 Níveis de acesso e proteção de senha

A interface de usuário Searchpoint Optima tem três níveis de acesso. Padrão e Nível 1 estão disponiveis 
para o usuário, embora o acesso de Nível 2 é restrito ao pessoal de serviço de campo do Honeywell. 

O	nível	padrão	é	de	leitura	somente	e	exibe	informações	sobre	a	leitura	de	gás	atual,	a	configuração	e	o	
status de unidade, incluindo avisos e falhas ativos.

O	Acesso	de	Nível	1	é	necessário	para	testar	e	calibrar	a	unidade	e	fazer	alterações	na	configuração	
padrão.	O	acesso	de	Nível	1	é	protegido	por	senha.	A	senha	é	alfanumérica	de	8	dígitos	(diferencia	a	
maiúscula	e	minúscula),	e	é	recomendável	que	o	usuário	a	redefina	conforme	sua	preferência.	Para	evitar	
possíveis	problemas	de	compatibilidade	entre	os	dispositivos	de	host	HART® diferentes, utilize uma senha 
completa de oito dígitos. 
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A	senha	de	Nível	1	é	definida	em	fábrica	para	00000000	(oito	zeros).	As	instruções	para	alterar	a	senha	são	
incluídas	no	Capítulo	12	Comissionamento,	Configuração	de	usuário.

Nota:	Alguns	dispositivos	portáteis	HART® manterão o login anterior até desligado, mesmo que o Searchpoint 
Optima	Plus	esteja	desconectado.	Certifique-se	de	que	o	acesso	ao	Nível	1	esteja	protegido	do	uso	não	
autorizado fazendo o logoff quando apropriado.

11.3.2 Estrutura de menus

A tela de boas vidas exibe as informações atuais sobre o Searchpoint Optima Plus. 

TELA DE BOAS VINDAS
Dados de exemplo

1 Configuração do dispositivo

2 Concentração de gás 0 %LIE

4 Corrente de loop PV 4 mA

5 Tabela de gases ativos Metano

6 Modo operacional Integridade

7 Modo de Corrente de Loop Modo ponto a ponto do HART

8 Hora (24 horas) 15:47

9 Data (dd/mm/aaaa) 16/07/2010

Selecionar	Device	Setup	(Configuração	de	dispositivo)	para	outras	opções	de	menu,	dependendo	do	nível	
de acesso do usuário. 

As estruturas de menu são fornecidas abaixo (xxxx representa informações, ?? representa um campo de 
texto de usuário): -

MENU DEVICE SETUP (CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVO) - DEFAULT ACCESS LEVEL (NÍVEL DE ACESSO PADRÃO)

1 Configuração do dispositivo 1 Usuário padrão
2 Login do usuário
3 Status da unidade

Padrão
Nível 1
Nível 2

1 Configuração do dispositivo 1 Usuário padrão
2 Login do usuário
3 Status da unidade

1 Modo operacional       xxxx
2 Avisos ativos
3 Falhas ativas

11. Uso das comunicações HART®



MAN0905_Edição 7_07/17 Searchpoint Optima Plus com saída opcional HART®

Instruções de Operação
2108M0550 

50

DEVICE SETUP MENU (MENU DE CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVO) – LEVEL 1 ACCESS (ACESSO DE NÍVEL 1)

1 Configuração do dispositivo 1 Nível de usuário 1
2 Login do usuário
3 Status da unidade.
4 Configuração de gás
5 Teste
6 Calibrar
7 Configuração de usuário
8 Detalhes de montagem 
9 Informações de dispositivo 

Padrão
Nível 1
Nível 2

1 Configuração de dispositivo 1 Nível de usuário 1
2 Login do usuário
3 Status da unidade.
4 Configuração de gás
5 Teste
6 Calibrar
7 Configuração de usuário
8 Detalhes de montagem 
9 Informações de dispositivo 

1 Modo operacional       xxxx
2 Avisos ativos
3 Falhas ativas
4 Histórico de eventos

1 Configuração do dispositivo 1 Nível de usuário 1
2 Login do usuário
3 Status da unidade
4 Configuração de gás
5 Teste
6 Calibrar
7 Configuração de usuário
8 Detalhes de montagem 
9 Informações de dispositivo 

1 Configuração de limite de alarme
2 Seleção de gases 

1 Configuração de dispositivo 1 Nível de usuário 1
2 Login do usuário
3 Status da unidade
4 Configuração de gás
5 Teste
6 Calibrar
7 Configuração de usuário
8 Detalhes de montagem 
9 Informações de dispositivo 

1 Inibição
2 Teste de loop de mA
3 Autoteste
4 Redefinição de dispositivo
5 Simular falha de alarme

1 Configuração de dispositivo 1 Nível de usuário 1
2 Login de usuário
3 Status da unidade
4 Configuração de gás
5 Teste
6 Calibrar
7 Configuração de usuário
8 Detalhes de montagem 
9 Informações de dispositivo 

1 Inibição
2 Teste de reação
3 Concentração de gás      xxxx
4 Calibração de loop mA
5 Calibração de gás
6 Informações de calibração  ??

11. Uso das comunicações HART®
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1 Configuração de dispositivo 1 Nível de usuário 1
2 Login do usuário
3 Status da unidade
4 Configuração de gás
5 Teste
6 Calibrar
7 Configuração de usuário
8 Detalhes de montagem 
9 Informações de dispositivo 

1 HART durante falha          xxxx
2 Inibir corrente                  xxxx
3 Aviso corrente                  xxxx
4 Corrente acima da faixa   xxxx
5 Definir hora (24 horas)
6 Definir data (dd/mm/aaaa)
7 Alterar senha

1 Configuração de dispositivo 1 Nível de usuário 1
2 Login do usuário
3 Status da unidade
4 Configuração de gás
5 Teste
6 Calibrar
7 Configuração de usuário
8 Detalhes de montagem 
9 Informações de dispositivo 

1 Revisão config                xxxx
2 Endereço HART               xxxx
3 Descrição                          ??
4 Data de montagem            ??
5 Número de montagem       ??
6 Etiqueta de dispositivo       ??
7 ID de transmissor                

1 Configuração do dispositivo 1 Nível de usuário 1
2 Login do usuário
3 Status da unidade.
4 Configuração de gás
5 Teste
6 Calibrar
7 Configuração de usuário
8 Detalhes de montagem 
9 Informações de dispositivo

1 Modo de corrente de loop     xxxx
2  Número de preâmbulos  

de solicitação               xxxx 
3  Número de preâmbulos  

de resposta                  xxxx
4  ID do dispositivo           xxxx
5 Rev universal               xxxx
6  Revisão do dispositivo  

de campo                    xxxx
7 Rev de software          xxxx
8 Rev de hardware         xxxx

11.3.3 Navegação de menu

As opções de menu podem ser selecionadas destacando a opção e pressionando Enter, pressionando 
o numero da opção ou clicando duas vezes na opção. Para mais informações sobre como selecionar as 
opções	de	menu,	veja	as	instruções	para	o	dispositivo	de	host	do	HART® sendo usado.

11.3.4 Relatório de erros

O	Searchpoint	Optima	Plus	implementa	o	protocolo	HART®	Command	48,	o	que	significa	que	se	qualquer	
evento	for	detectado	na	unidade	enquanto	um	host	de	HART® estiver conectado, ele será reportado 
imediatamente. Sendo assim, mensagens de aviso podem surgir durante outras operações.

11. Uso das comunicações HART®
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12. Manutenção utilizando as  
comunicações de HART®

Leia este capítulo se a comunicação de HART® estiver sendo utilizado para se 
comunicar com o Searchpoint Optima Plus.

Nota:	As	instruções	a	seguir	consideram	que	um	host	HART® (portátil ou PC) adequado esteja conectado 
ao Searchpoint Optima Plus e que o usuário está registrado com privilégios de acesso Nível 1. Veja o 
Capítulo	11	“Use	das	Comunicações	de	HART®” para detalhes.

12.1 Introdução

Este capítulo explica várias operações que podem ser exigidas durante o comissionamento. O usuário 
deve	primeiro	concluir	First	Time	Switch	On	(Primeiro	acionamento),	User	Configuration	(Configuração	
de	usuário)	e	Configure	Device	Identification	Information	(Configurar	informações	de	identificação	de	
dispositivo),	antes	de	selecionar	outras	operações	conforme	necessário	pela	instalação	específica.

First Time Switch On (Primeiro acionamento) Verificações exigidas no primeiro acionamento

User Configuration (Configuração de usuário) Como alterar definições dos valores padrão: -
Alterar a senha – Como alterar a senha para acesso de Nível 1
Configurar a operação de HART® durante a falha – Como alterar o nível de 
saída de falha para 1 mA para que o HART® opere durante a falha
Definir a data e hora - como ajustar o relógio em tempo real para o horário local
Configurar aviso, Inibição e Níveis de sinal acima da faixa – como alterar 
os níveis de sinal das definições padrão

Configure informações de identificação de 
dispositivo

Como definir os campos de texto que podem ser úteis para a identificação de 
dispositivo

Corrija a saída de 4-20 mA Como forçar a saída mA para definir níveis para calibrar o controlador e testar 
o sistema

Testar integridade de loop 4-20 mA Como verificar se existe conformidade suficiente no loop para alarme de sinal e 
de fora da faixa

Calibre o loop de 4-20 mA Como calibrar a saída de corrente (observe que isso não é uma calibração de gás)

Configure o limite de alarme interno Como alterar o limite interno usado para simular Alarme e registrar eventos de gás

Simulação Como testar o sistema simulando condições de Alarme, Aviso ou Falha

Consulte Limpar falhas ou avisos Como limpar falhas ou avisos que podem ser gerados durante o  
comissionamento

Cuidado: Depois de alterar qualquer parâmetro, pesquise o Searchpoint Optima Plus e verifique se o 
valor recebido está corrigido.

Nota:	As	instruções	a	seguir	consideram	que	um	host	HART® (portátil ou PC) adequado seja conectado 
ao Searchpoint Optima Plus e que o usuário esteja registrado com privilégios de acesso Nível 1. Veja o 
Capítulo	11	“Use	das	Comunicações	de	HART®” para detalhes.
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12.2 First Time Switch On (Primeiro acionamento)

Nota: O Searchpoint Optima Plus foi fornecido calibrado e pronto para uso. Ele não requer calibração 
durante o comissionamento.

Nota: Durante o comissionamento, a saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou 
localmente com um multímetro. Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima 
Plus; caso contrário, a unidade indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso 
ocorrer,	ele	pode	ser	limpo	usando	as	comunicações	do	HART®.

1.	 Antes	de	ligar	a	unidade,	garanta	que	a	fiação	em	campo	esteja	correta	e	todas	as	conexões	elétricas 
 estejam de acordo com a Seção 4.

2.	 Ligue.	Verifique	se	a	tensão	de	alimentação	ao	Searchpoint	Optima	Plus	está	entre	18	e	32	V.

3. Monitore a saída de 4-20 mA durante a sequência de inicialização, que pode ser a seguinte: -

Saída de corrente Duração

< 1 mA < 5 s

2 ± 0,2 mA < 60 s

4 ± 0,2 mA em andamento

Nota: Se o gás estiver presente, a unidade indicará uma leitura de gás.

Nota:	Se	a	saída	reverter	para	3	mA	ou	<	1	mA,	um	Aviso	ou	Falha	está	presente.	Siga	as	instruções	abaixo	
para	investigar	e	limpar	um	aviso	ou	falha	(veja	Limpar	falhas	ou	avisos).

O Searchpoint Optima Plus é calibrado em fábrica e não é necessário calibrar ou testar o gás durante o 
comissionamento. No entanto, se as regulamentações ou práticas locais exigirem que um teste de gás seja 
realizado	para	verificar	se	a	unidade	está	funcionando,	veja	o	Capítulo	13	Manutenção,	Teste	Geral	para	
instruções.

12.3 Configuração de usuário

12.3.1 Trocar a senha

É	recomendável	que	a	senha	para	o	acesso	Nível	1	seja	alterada	a	partir	da	definição	padrão.	 
A	senha	é	alfanumérica	com	oito	dígito	(diferencia	a	maiúscula	e	minúscula).	Uma	senha	completa	de	oito	
dígitos deve ser usada. 

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione User Login	(Login	de	usuário).
3. Selecione Level 1 (Nível 1). 

4. Insira a senha 00000000 (oito zeros) e pressione Enter.
5.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	pressione OK.

6. Selecione User Configuration	(Configuração	de	usuário).
7. Selecione Change Password (Alterar senha).

8.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	pressione OK.
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9. Digite a nova senha e pressione Enter.

Nota:	Alguns	dispositivos	portáteis	HART® contêm uma senha padrão ou mantêm uma senha de usuário já 
utilizada.	Certifique-se	de	que	a	senha	desejada	seja	digitada	antes	de	pressionar	Enter.

10.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	pressione OK.

11.		Continue	para	Configurar	a	Operação	de	HART® durante Falha, etapa 3, ou pressione Back (Voltar) para 
retornar	ao	menu	Device	Setup	(Configuração	de	dispositivo).	

12.3.2 Configure a operação do HART® durante uma falha

O	Searchpoint	Optima	Plus	é	fornecido	com	um	nível	de	corrente	de	saída	de	falha	definido	para	<	1	mA.	
Se	a	unidade	entrar	em	uma	condição	de	falha,	a	comunicação	HART® não funcionará (as comunicações 
HART®	exigem	>	1	mA	para	operar).	O	nível	de	corrente	da	saída	de	falha	pode	ser	alterado	para	1	mA	de	
forma	que	as	comunicações	HART® permaneçam ativas durante uma condição de falha.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione User Configuration	(Configuração	de	usuário).
3. Selecione HART During Fault	(HART	durante	falha).
4. Selecione HART ACTIVE	(HART	ativo)	e	pressione	Enter.
5. Pressione Send (Enviar) para enviar informações para o Searchpoint Optima Plus.

6.	 	Continue	para	definir	a	hora	e	a	data,	etapa	3,	ou	pressione	Back (Voltar) para retornar ao menu Device 
Setup	(Configuração	de	dispositivo).

12.3.3 Definir a hora e a data  

O	Searchpoint	Optima	Plus	tem	um	relógio	de	tempo	real,	que	é	definido	em	fábrica	para	o	horário	do	
Reino Unido. Isso pode ser ajustado para o horário local.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione User Configuration	(Configuração	de	usuário).
3. Selecione Set Time	(Definir	hora).
4. Insira a hora correta (formato de 24 horas) e pressione Enter.
5.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	pressione OK.

6. Selecione Set Date	(Definir	data).
7. Insira a data correta (formato de dd/mm/aaaa) e pressione Enter.
8.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	pressione OK.

9.	 	Continue	para	Configure	Warning	(Configurar	aviso),	Inhibit	(Inibir)	e	Overrange	Signal	Levels	(Níveis	
de sinal acima da faixa), etapa 3, ou pressione Back (Voltar) para retornar ao menu Device Setup 
(Configuração	de	Dispositivo).	
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12.3.4 Configurar aviso, inibição e níveis de sinal acima da faixa

O aviso, a inibição e os níveis de sinal acima da faixa podem ser alterados a partir dos valores padrão. Os 
níveis padrão e as faixas são: -

Parâmetro Padrão Faixa

Aviso* 3 mA 0 mA a 6 mA

Inibição 2 mA 1 mA a 3 mA

Acima da faixa 21 mA 20 mA a 21,6 mA

*	Para	conformidade	ATEX,	o	valor	de	aviso	não	deve	ser	definido	para	>	3	e	<	5	mA.	Se	o	valor	de	aviso	for	
definido	para	mais	do	que	4	mA,	o	sinal	de	saída	alternará	entre	o	valor	de	aviso	para	1	seg	e	a	leitura	de	
gás atual para 9 seg.

A tolerância sobre o valor nominal de saída de corrente é ± 0,2 mA.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione User Configuration	(Configuração	de	usuário).
3. Selecione Inhibit Current (Inibir corrente).

4. Insira o novo valor para a corrente na faixa permitida e pressione Enter.
5. Selecione Warning Current (Corrente de aviso).

6. Insira o novo valor para a corrente dentro da faixa permitida e pressione Enter.
7. Selecione Overrange Current (Corrente de sinal acima da faixa).

8.	 Insira	o	novo	valor	para	a	corrente	dentro	da	faixa	permitida	e	pressione	Enter.
9. Pressione Send (Enviar) para enviar informações para o Searchpoint Optima Plus.

10.	Retorne	à	tela	Boas	Vindas.

Nota: Se for enviado um valor fora da faixa permitida, ele será rejeitado. O Searchpoint Optima Plus 
oferecerá a opção para restaurar o valor anterior ou reinserir outro valor. 

12.4 Configure informações de identificação de dispositivo

O	Searchpoint	Optima	Plus	pode	armazenar	as	informações	programadas	pelo	usuário,	como	um	número	
de	identificação	(etiqueta)	ou	detalhes	específico	do	local.	Cinco	campos	de	texto	estão	disponíveis:	-	

•	 Descrição	–	até	26	caracteres

•	 Data	da	montagem	–	mm/dd/aa

•	 Número	da	montagem	–	até	8	caracteres

•	 Etiqueta	do	dispositivo	-	até	8	caracteres	

•	 Id	do	transmissor–	até	32	caracteres

Os	campos	para	descrição,	data	de	montagem	e	Número	de	montagem	permanecem	indefinidos	até	terem	
sido	configurados.

Nota:	Etiqueta	de	dispositivo	e	ID	de	transmissor	são	comumente	usados	pelos	hosts	do	HART®	para	identificar	
dispositivos individuais (mesmo quando um dispositivo portátil estiver conectado diretamente ao Searchpoint 
Optima Plus). Esses campos não podem ser deixados em branco.
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1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Assembly Details (Detalhes de montagem).

3. Selecione Description (Descrição).

4.  Insira as informações necessárias em até 26 caracteres (por exemplo, o tipo de dispositivo) e pressione 
Enter.

5. Selecione Assembly Date (Data de montagem).

6.  Insira as informações necessárias no formato mm/dd/aa (por exemplo, a data de instalação) e 
pressione Enter.

7. Selecione Assembly Date (Data de montagem).

8.	 	Insira	as	informações	necessárias	em	até	8	caracteres	(por	exemplo,	um	número	relacionado	à	
instalação) e pressione Enter.

9. Selecione Device Tag (Etiqueta de dispositivo).

10.		Insira	as	informações	necessárias	em	até	8	caracteres	(por	exemplo,	um	número	único	de	identificação	
de dispositivo) e pressione Enter.

11. Selecione Transmitter ID (ID de transmissor).

12.  Insira as informações necessárias em até 32 caracteres (por exemplo, a localização de dispositivo) e 
pressione Enter.

13. Pressione Send (Enviar) para enviar informações para o Searchpoint Optima Plus.

14.	Retorne	à	tela	Boas	Vindas.

12.5 Corrija a saída de 4-20 mA

A	saída	de	4-20	mA	pode	ser	definida	para	um	valor	fixo	entre	1	mA	e	21	mA,	que	pode	ser	usado	para	
calibrar o controlador ou para testar o sistema. 

Nota: Esta função entrará em tempo limite após dez minutos de inatividade.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a 
unidade indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode ser 
eliminado	usando	as	comunicações	HART®.	Consulte	Limpar	falhas	ou	avisos.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Test (Teste).
3. Selecione mA Loop Test (Teste de loop mA).
4. Uma mensagem de advertência é exibida, pressione OK.

5. Selecione o nível de saída analógica necessário e pressione Enter.

O	Searchpoint	Optima	Plus	agora	produzirá	o	valor	mA	definido.

6. Quando estiver pronto, pressione OK.
7. Repita as etapas 4 e 5 com outro valor, se necessário, ou selecione End (Finalizar). 

8.	 	A	exibição	mostra	uma	nota	que	o	Searchpoint	Optima	Plus	retornará	para	operação	normal,	 
pressione OK.

9.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.
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12.6 Testar integridade de loop 4-20 mA

É	recomendável	que	a	integridade	de	loop	de	4-20	mA	seja	testada,	definindo	o	Searchpoint	Optima	Plus	
para	produzir	uma	corrente	fora	da	faixa.	Isso	confirmará	que	não	há	falhas	no	sistema	que	provoquem	um	
limite de corrente.

Nota: Essa função entrará em tempo limite após dez minutos de inatividade.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário,  
a unidade indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode 
ser	limpo	usando	as	comunicações	HART®.	Consulte	Limpar	falhas	ou	avisos.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Test (Teste).
3. Selecione mA Loop Test (Teste de loop mA).
4. Uma mensagem de advertência é exibida, pressione OK.

5. Selecione Other (Outro).

6. Insira 21 e pressione Enter

O Searchpoint Optima Plus agora produzirá 21 mA.

7.	 Verifique	se	o	sinal	no	controlador	é	>	20	mA	e	pressione	OK.
8.	 Selecione	End (Finalizar).

9. A exibição mostra uma nota de que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal,  
 pressione OK.

10.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.

Nota:	Se	a	corrente	no	controlador	não	estiver	correta,	verifique	as	conexões	de	loop	de	4-20	mA	e	
cabeamento	e	verifique	se	a	resistência	de	loop	for	inferior	a	600	Ω. No modo de fonte de corrente, para 
tensões	de	abastecimento	de	18	a	20	V	CC,	a	resistência	máxima	de	loop	é	500	Ω.

12.7 Calibre o loop de 4-20 mA

Se	necessário,	a	saída	de	corrente	de	4	–	20	mA	pode	ser	reduzida	para	corresponder	ao	controlador.	Isso	
não é uma calibração de gás.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a 
unidade emitirá um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode ser 
limpo	usando	as	comunicações	HART®.	Consulte	Limpar	falhas	ou	avisos.

Nota: Se esse processo estiver abortado em qualquer momento, pode ser necessário aguardar dez 
minutos antes de tentar calibrar novamente. Consulte Capítulo 14, Solução de problemas.
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Nota: Os atrasos de tempo diferente podem ser observados para calibração baixa e alta.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Calibrate (Calibrar).

3. Selecione mA Loop Calibration (Calibração de loop mA).

4. A exibição informa para você conectar um medidor de referência e pressionar OK.

5.	 O	valor	de	saída	analógica	será	definido	para	4	mA,	pressione	OK	para	confirmar.

6. Insira a leitura real do valor de saída analógica (do medidor de referência ou do controlador) e 
 pressione Enter.

O Searchpoint Optima Plus coletará dados e executará uma baixa calibração.

7.  Quando concluída, a exibição mostra uma mensagem de que a unidade está pronta para executar a 
calibração elevada, pressione OK.

8.	 O	valor	de	saída	analógica	será	definido	para	20	mA,	pressione	OK	para	confirmar.

9.  Insira a leitura real do valor de saída analógica (do medidor de referência ou do controlador) e  
pressione Enter.

O Searchpoint Optima Plus coletará dados e executará uma alta calibração.

10.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	pressione	OK.
11. A exibição mostra uma nota de que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal,  
 Pressione OK.

12.	Retorne	à	tela	de	boas	Vindas.

12.8 Configure o limite de alarme interno

O limite de alarme interno é usado para registrar eventos quando a leitura de gás tiver excedido o limite. Ele 
também é usado como valor para simular o Alarme. O valor padrão é 20 %FSD.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Gas Configuration	(Configuração	de	gás).
3. Selecione Alarm Threshold Configuration	(Configuração	de	limite	de	alarme).

4. Selecione Alarm Threshold	(Limite	de	alarme).

5. Insira o novo valor entre 10 %FSD e 65 %FSD, e pressione Enter.
6. Pressione Send (Enviar) para enviar informações para o Searchpoint Optima Plus.

7.	 Retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.

12.9 Simulação

O Searchpoint Optima Plus pode simular as condições de Alarme, Falha e Aviso. Isso pode ser usado para 
testar a resposta do sistema geral. Os alarmes, falhas e avisos simulados não serão gravados no Histórico 
de Eventos.
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Nota:	O	HART	During	Fault	(HART	durante	a	falha)	deve	ser	configurado	para	HART	ACTIVE	(HART	ativo)	
antes de simular uma falha, para evitar perder a comunicação com o Searchpoint Optima Plus. Veja 
Configurar	a	operação	do	HART® durante a falha.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a 
unidade emitirá um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode ser 
eliminado	usando	as	comunicações	do	HART®.	Consulte	Limpar	falhas	ou	avisos.

Nota: Esta função entrará em tempo limite após dez minutos de inatividade.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Test	(Teste).
3. Selecione Simulate Alarm Fault (Simular falha de alarme).

4. Selecione a função desejada a simular e pressione Enter.

O	Searchpoint	Optima	Plus	fornecerá	o	valor	mA	apropriado	e	verifique	a	existência	de	erros.	

5.	 	Se	a	simulação	for	bem-sucedida,	a	exibição	mostrará	a	mensagem	“No	specific	error”	(Erro	não	
específico),	pressione OK.

6. Repita as etapas 4 e 5 para simular funções diferentes.

7. Quando o teste for concluído, selecione End Simulation (Concluir simulação) e pressione Enter.
8.	 A	exibição	mostrará	a	mensagem	“No	specific	error”	(Erro	não	específico),	pressione	OK.

9. A exibição exibe uma nota de que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal,  
 Pressione OK.

10.	Retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.

12.10 Consulte Limpar falhas ou avisos

Durante o comissionamento, falhas ou avisos podem ser gerados. Isso será indicado pelo sinal de saída 
4-20 mA. Use o procedimento abaixo para eliminá-los.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Unit Status (Status da unidade).
3.  Selecione Active Faults (Falhas ativas) ou Active Warnings	(Avisos	ativos)	para	verificar	a	existência	

de todas as falhas ou avisos atuais. 

4.  Selecione View (Exibir) e First (Primeiro), Next (Próximo) ou Previous (Anterior) para exibir a falha ou aviso.

Nota:	First	(Primeiro)	exibe	a	falha	ou	o	aviso	ativos	que	ocorreram	primeiro.	Um	“Fim	de	lista”	significa	que	
a	última	falha	ou	aviso	foram	alcançados

5. Pressione OK e Back (Voltar) para retornar ao menu Unit Status (Status da unidade).

Nota: Se nenhuma falha ou aviso ativos, o sinal de saída de 4-20 mA pode ter travado devido a uma falha 
ou aviso anterior que não foram apagados. Continue até a etapa 7 para limpar falhas com travas ou avisos.

6. Use a seção de Solução de Problema deste manual para corrigir o problema.

7. Pressione Back	(Voltar)	para	retornar	ao	menu	Device	Setup	(Configuração	do	dispositivo).

8.	 Selecione	Test	(Teste).	
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9. Selecione Device Reset	(Redefinição	do	dispositivo).
10. Pressione OK	para	iniciar	uma	redefinição	de	dispositivo,	que	eliminará	falhas	ou	avisos	com	travas.	

Nota:	Se	qualquer	mudança	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	reinicializar	
o software ou desligar e ligar.

11.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida.	Pressione	OK.

12. A exibição mostra uma nota de que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal,  
 Pressione OK.

13.	Retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.
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13. Manutenção utilizando as  
comunicações de HART®

Leia este capítulo se a comunicação de HART® estiver sendo utilizada para se 
comunicar com o Searchpoint Optima Plus.

Nota:	As	instruções	a	seguir	consideram	que	um	host	HART® (portátil ou PC) adequado está conectado ao 
Searchpoint Optima Plus e que o usuário está registrado com privilégios de acesso Nível 1.

13.1 Introdução

Este capítulo explica como executar operações comuns de manutenção. Consulte IEC/EN 60079-29-2 
ou outras regulamentações locais ou nacionais para orientação sobre como estabelecer uma rotina de 
manutenção apropriada.

Inspeção Como verificar e limpar a unidade

Inspeção de uma unidade com um invólucro de fluxo Como verificar e limpar a unidade com um invólucro de fluxo

Teste geral (desafio de gás) Como executar um teste de gás usando a tampa de gás

Teste geral (desafio de gás) com RGC Como executar um teste de gás usando a célula de gás remota (se houver)

Zere novamente o Searchpoint Optima Plus Como zerar novamente se os resultados do teste de gás forem inaceitáveis

Calibragem Como calibrar o zero (e amplitude se necessário)

Informações de calibração de armazenamento Existe um campo de teste disponível para o usuário armazenar informações 
úteis relacionadas a teste e calibração de gás

Investigação de falhas ou avisos Como exibir falhas e avisos

Cuidado: Depois de alterar qualquer parâmetro, pesquise o Searchpoint Optima Plus e verifique se o 
valor recebido está corrigido.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a 
unidade indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode ser 
limpo	usando	as	comunicações	do	HART®.	Consulte	Limpar	falhas	ou	avisos.

13.2 Inspeção

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado periodicamente e limpo se necessário. A frequência 
necessária de inspeção dependerá das condições das instalações locais e precisará ser estabelecida 
conforme a experiência.

Cuidado: Leituras de gás pode ser gerada durante este procedimento. Siga as etapas para inibir a 
saída de 4-20 mA. Certifique-se de que a unidade não esteja no modo Inibição.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Test	(Teste).
3. Selecione Inhibit (Inibir).

4. Selecione Start Inhibit (Iniciar inibição) e pressione Enter.
5.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida.	Pressione	OK. A saída de 4-20 mA é exibida agora.

6.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, sua caixa de junção e cabeamento quanto a sinais 
de danos físicos.
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7.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova a Proteção padrão contra Intempéries. 

8.	 	Inspecione	a	Proteção	Padrão	contra	Intempéries	quanto	a	danos	ou	acúmulos	de	detritos	e	
contaminantes. Se necessário, limpe ou substitua a proteção contra intempéries.

9. Inspecione a Barreira contra Poeira e limpe ou troque se necessário.

10. Remova a Barreira contra Poeira e inspecione as ópticas.

11.		Limpe	qualquer	poeira	ou	contaminantes	de	óptica	usando	detergente	suave	e	um	pano	macio	ou	
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

12. Substitua a proteção contra intempéries e a barreira contra poeira.

13.		Selecione	Device	Reset	(Redefinição	de	dispositivo)	para	eliminar	todas	as	falhas	ou	avisos	que	possam	
ter sido gerados pela eliminação.

14. Pressione OK	para	iniciar	uma	Redefinição	de	Dispositivo.	

Nota:	Se	qualquer	mudanças	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	reinicializar	
o software ou desligar e ligar.

15.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida.	Pressione	OK.

16.	A	exibição	mostra	uma	nota	de	que	o	Searchpoint	Optima	Plus	retornará	à	operação	normal,	 
 pressione OK.

17. Selecione Inhibit (Inibir).

18.	Selecione	End Inhibit (Finalizar inibição) e pressione Enter.
19.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida.	Pressione	OK para liberar a saída de 4-20 mA.

20.	Retorne	à	tela	Boas	Vindas.

13.3 Inspeção de uma unidade com um Invólucro de fluxo

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado periodicamente e limpo se necessário. A frequência 
necessária de inspeção dependerá das condições das instalações locais.

Cuidado: Leituras de gás pode ser gerada durante este procedimento. Siga as etapas para inibir a 
saída de 4-20 mA. Certifique-se de que a unidade não esteja no modo Inibição.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Test	(Teste).
3. Selecione Inhibit (Inibir).

4. Selecione Start Inhibit (Iniciar inibição) e pressione Enter.
5.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida.	Pressione	OK. A saída de 4-20 mA é exibida agora.

6.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, sua caixa de junção e cabeamento quanto a sinais 
de danos físicos.

7.	 Desconecte	a	tubulação	conectada	ao	invólucro	de	fluxo.

8.	 	Usando	uma	chave	inglesa	de	ponta	aberta	A/F	de	½	pol./	13	mm,	remova	as	duas	porcas	pretas	que	
fixam	o	gabinete	de	fluxo.	Mantenha	os	anéis	de	vedação	que	estão	abaixo	das	porcas	de	retenção.

9.	 Deslize	o	invólucro	de	fluxo	do	Searchpoint	Optima	Plus.	Isso	pode	exigir	alguma	força	devido	à	fricção 
 do anel de vedação.

10.		Limpe	qualquer	poeira	ou	contaminantes	da	óptica	usando	detergente	suave	e	um	pano	macio	ou	
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

13. Manutenção utilizando as  
comunicações de HART®
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11.		Certifique-se	de	que	o	grande	anel	de	vedação,	no	corpo	do	Invólucro	de	fluxo,	e	os	dois	pequenos	
anéis	de	vedação,	que	ficam	embaixo	das	porcas	de	retenção	estejam	limpos	e	em	boas	condições.	
Troque	se	estiver	em	dúvida.

12.		Deslize	o	invólucro	de	fluxo	do	Searchpoint	Optima	Plus	e	pressione	até	o	invólucro	do	fluxo	de	gás	
estar bem assentado. 

13. Reinsira os anéis de vedação e as porcas de vedação.

14.  Selecione Device Reset	(Redefinição	de	dispositivo)	para	eliminar	todas	as	falhas	ou	avisos	que	
possam ter sido gerados pela eliminação.

15. Pressione OK	para	iniciar	uma	Redefinição	de	Dispositivo.	

Nota:	Se	qualquer	mudanças	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	reinicializar	
o software ou ligue e desligue.

16.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida.	Pressione	OK.

17. A exibição mostra uma nota que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal, pressione OK.

18.	Selecione	Inhibit (Inibir).

19. Selecione End Inhibit (Finalizar inibição) e pressione Enter.
20.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida.	Pressione	OK para liberar a saída de 4-20 mA.

21.	Retorne	à	tela	Boas	Vindas.

13.4 Teste geral (desafio de gás)

O	Searchpoint	Optima	Plus	pode	ser	verificado	quanto	à	funcionalidade	usando	o	gás	de	teste	apropriado.	

Cuidado: Leituras de gás será gerada durante este procedimento. A saída do 4-20 mA será inibida 
automaticamente. Se o procedimento for abordado, certifique-se de que a unidade não esteja no 
modo Inibir.

Nota:	Esta	unidade	deve	ser	alimentada	por	uma	hora	antes	que	um	teste	de	gás	seja	finalizado.	

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Calibrate (Calibrar).

3. Selecione Bump Test	(Teste	geral).
4. Selecione Start Bump Test (Iniciar teste geral) e pressione Enter.
5.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	pressione OK. A saída de 4-20 mA é exibida agora.

6.	 Ajuste	a	Tampa	de	Gás	ao	Searchpoint	Optima	Plus.

7.	 Aplique	o	gás	de	teste	apropriado	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto	por	~	30	-	60	s.

8.	 	Verifique	se	o	Searchpoint	Optima	Plus	responde	ao	gás	de	teste.	A	concentração	do	gás	ativo	é	
mostrada na tela. A leitura deve ter uma margem de variação de ±20 % do alvo. Quando estiver pronto 
para continuar, pressione OK.

Nota: Se a leitura de gás não for aceitável para a aplicação, zere novamente o Searchpoint Optima Plus e 
repita o teste. Os fatores a considerar ao avaliar a resposta de gás inclui: -

• Gás de teste e concentração

•	 Tolerância	da	concentração	de	gás	de	teste

• Pressão atmosférica

•	 Temperatura	ambiente

• Velocidade do vento

13. Manutenção utilizando as  
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9.	 Remova	a	Tampa	de	Gás	e	aguarde	o	gás	de	teste	limpar	(~	30	s).	Certifique-se	de	que	a	leitura	de	gás 
 tenha retornado a zero. Pressione OK para liberar a saída de 4-20 mA.

10.	Retorne	à	tela	Boas	Vindas.

13.5 Teste geral (desafio de gás) com célula de uso de gás remota (RGC)

Com um gás de teste de 50 %v/v de metano na célula de gás remoto (RGC), uma resposta de gás será 
gerada a partir das unidades do Searchpoint Optima Plus. A leitura depende da calibração de gás-alvo da 
unidade.	O	RGC	é	uma	ferramenta	para	verificar	uma	resposta	de	gás	e	não	é	precisa;	portanto,	é	previsível	
que haja variação da resposta entre as unidades.

Cuidado: Serão geradas leituras de gás durante este procedimento. A saída do 4-20 mA será inibida 
automaticamente. Se o procedimento for abortado, certifique-se de que a unidade não esteja no 
modo Inibir.

Cuidado: Taxa de fluxo máxima é de 0,3 litros por minuto para evitar pressurização do gás no RGC.

Nota: O procedimento aplica-se apenas se o Searchpoint Optima Plus tiver uma Célula de Gás Remota 
(RGC). A opção RGC é inserida em fábrica.

Célula de uso 
de gás remoto

Bicos de alta concentração 
(célula V/V) 

1.	 	Insira	os	tubos	de	gás	no	RGC.	Certifique-se	de	que	o	exaustor	esteja	limpo,	libere	a	saída	de	ar	bem	
longe do Searchpoint Optima Plus, e não ofereça risco.

2. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
3. Selecione Calibrate (Calibrar) e depois Bump Test	(Teste	geral).
4. Selecione Start Bump Test (Iniciar teste geral) e pressione Enter.
5.	 Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida,	pressione OK. A saída de 4-20 mA é exibida agora.

6.	 	Aplique	50	%v/v	de	metano	a	uma	taxa	de	0,3	litros	por	minuto	para	~	30	-	60	s.	(Para	tubulações	de	
gás	longas	>	~10	m,	aguarde	um	tempo	maior	para	o	gás	atingir	o	Searchpoint	Optima	Plus.)

7.	 	Verifique	se	o	Searchpoint	Optima	Plus	responde	ao	gás	de	teste.	A	concentração	de	gás	ativa	é	
mostrada na tela. Quando estiver pronto para continuar, pressione OK.

8.	 	Limpe	o	RGC	com	gás	zero	até	a	leitura	de	gás	retornar	a	zero.	Pressione	OK para liberar a saída de 
4-20 mA.

9.	 Retorne	à	tela	Boas	Vindas.

13. Manutenção utilizando as  
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Nota: Se a leitura de gás não for aceitável para a aplicação, zere novamente o Searchpoint Optima Plus e 
repita o teste. 

13.6 Zere novamente o Searchpoint Optima Plus

Zere novamente o Searchpoint Optima Plus se ele receber uma resposta inesperada a um teste de gás. 
Na maioria dos casos, zerar novamente restaura a precisão e não é necessário realizar uma calibração de 
amplitude completa. 

Cuidado: Durante este procedimento, a saída do 4-20 mA será inibida automaticamente. Se o 
procedimento for abortado, certifique-se de que a unidade não esteja no modo Inibir.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Calibrate (Calibrar). 

3. Selecione Gas Calibration (Calibração de gás).

4. Uma mensagem de advertência é exibida, pressione OK.

5.	 	Certifique-se	de	que	o	gás	zero	esteja	presente	na	área	circundante	ao	Searchpoint	Optima	Plus.	Se	
necessário, coloque uma tampa de gás e aplique o gás zero.

6.	 	Quando	a	leitura	de	gás	estiver	estável	na	exibição,	pressione	OK	para	iniciar	a	Calibração	zero	e	depois	
aguarde por aproximadamente 15 seg. A saída 4-20 mA será automaticamente inibida desta vez.

7.  A exibição mostra uma mensagem que a Calibração de Zero foi bem-sucedida e oferece a saída sem 
um Calibragem de amplitude. Selecione Yes (Sim) e pressione Enter.

8.	 A	exibição	mostra	uma	nota	que	o	Searchpoint	Optima	Plus	retornará	para	operação	normal,	 
 pressione OK.

9.	 Retorne	à	tela	Boas	Vindas.

13.7 Calibração

O Searchpoint Optima Plus é calibrado em fábrica e não requer calibração de rotina. Na maioria dos casos,  
zerar	novamente	corrigirá	qualquer	imprecisão	na	leitura	de	gás.	É	altamente	recomendável	que	uma	
calibração de amplitude não seja executada. 

No evento improvável de que a calibração de amplitude seja necessária, use um cilindro do gás-alvo de 
aproximadamente 50 %FSD, com uma precisão de pelo menos ± 2 %.

Nota: O Searchpoint Optima Plus aceitará uma concentração de gás de calibração de amplitude entre  
30 %FSD e 125 %FSD; no entanto, esse recurso é reservado para uso em aplicações especializadas.

Não calibre o Searchpoint Optima Plus durante períodos de pressão atmosférica muito alta ou baixa, 
ventos muito fortes ou tempestades.

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante esse procedimento. A saída do 4-20 mA será inibida 
automaticamente. Se o procedimento for abortado, certifique-se de que a unidade não esteja no 
modo Inibir.

Nota:	Esta	unidade	deve	ser	alimentada	por	uma	hora	antes	que	a	calibração	seja	finalizada.

13. Manutenção utilizando as  
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1.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova o Proteção Padrão contra Intempéries do Searchpoint Optima Plus. 

2.	 	Ajuste	a	Tampa	de	Calibração	ao	Searchpoint	Optima	Plus.	Certifique-se	de	que	ela	esteja	totalmente	
inserida.

3. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
4. Selecione Calibrate (Calibrar). 

5. Selecione Gas Calibration (Calibração de gás).

6. Uma mensagem de advertência é exibida, pressione OK.

7.	 	Certifique-se	de	que	o	gás	zero	esteja	presente	na	área	circundante	do	Searchpoint	Optima	Plus.	Se	
necessário,	aplique	gás	zero	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto.

8.	 	Quando	a	leitura	de	gás	estiver	estável	na	exibição,	pressione	OK para iniciar a Calibração zero e depois 
aguarde por aproximadamente 15 seg. A saída de 4-20 mA será automaticamente inibida desta vez.

9.  A exibição mostra uma mensagem de que a Calibração de Zero foi bem-sucedida e oferece a saída 
sem um Calibração de amplitude Selecione No (Não) e pressione Enter.

10. Insira a concentração do gás de calibração de amplitude e pressione Enter.
11.		Aplique	o	gás	de	calibração	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto.	Aguarde	as	leituras	de	gás	

estabilizarem.	(~	30	-	60	s).

12. Pressione OK para iniciar a Calibração de Amplitude e aguarde cerca de 15 s. 

13.  A exibição mostra uma mensagem de que a Calibração de Amplitude foi bem-sucedida. Remova a 
tampa	de	calibração	e	aguarde	o	gás	de	teste	limpar	(~	30	s).	

14.	Certifique-se	de	que	a	leitura	de	gás	tenha	retornado	a	zero.	Pressione	OK	para	liberar	a	saída	de	4-20	mA.

15.  A exibição mostra uma nota de que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal, 
pressione OK.

16.	Retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.

17. Recoloque a Proteção Padrão contra Intempéries e duas porcas de retenção.

13.8 Informações de calibração de armazenamento

Se necessário, as informações programadas pelo usuário podem ser armazenadas no menu Calibrate 
(Calibrar) em um campo de texto chamado Calibration Info (Informações de Calibração). Por exemplo, a 
data	do	último	teste	geral	poderia	ser	registrada.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Calibrate (Calibrar).

3. Selecione Calibration Info (Informações de calibração).

4. Insira as informações necessárias em até 32 caracteres e pressione Enter.
5. Pressione Send (Enviar) para enviar informações para o Searchpoint Optima Plus.

6.	 Retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.

13. Manutenção utilizando as  
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13.9 Investigação de falhas ou avisos

Se a unidade estiver sinalizando Falha ou Aviso na saída de 4-20 mA, o problema deve ser investigado e 
corrigido assim que possível. Alguns tipos de falhas e advertências travam na saída de 4-20 mA e precisam 
ser	eliminados	por	uma	redefinição.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Unit Status (Status da unidade).
3.  Selecione Active Faults (Falhas ativas) ou Active Warnings	(Avisos	ativos)	para	verificar	a	existência	

de todas as falhas ou avisos correntes. 

4.  Selecione View (Exibir) e First (Primeiro), Next (Próximo) ou Previous (Anterior) para exibir a falha ou aviso.

Nota: First (Primeiro) exibe a falha ou aviso que ocorreu primeiro. 

5.  Selecione Back (Voltar) e Event History (Histórico de eventos) para investigar uma série de eventos em 
mais detalhes.

6. Selecione Filter (Filtro) e Warnings (Aviso) ou Faults (Falha) para exibir os eventos de interesse. 

7.  Selecione View (Exibir) e Latest Log	(Último	registro), Older Log (Registro mais antigo) ou Newer Log 
(Registro mais novo) para navegar pela tabela de eventos reportados.

8.	 Pressione	Back (Voltar) para retornar ao menu Unit Status (Status da unidade).

9. Use a seção de Solução de Problema deste manual (Capítulo 14) para corrigir o problema.

10. Pressione Back	(Voltar)	para	retornar	ao	menu	Device	Setup	(Configuração	do	dispositivo).

11. Selecione Test (Teste).
12. Selecione Device Reset	(Redefinição	do	dispositivo).
13. Pressione OK	para	iniciar	uma	redefinição	de	dispositivo	que	eliminará	falhas	ou	avisos	com	travas.	

Nota:	Se	qualquer	mudanças	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	reinicializar	
o software ou desligar e ligar.

14.	Uma	mensagem	de	confirmação	é	exibida.	Pressione	OK.

15.  A exibição mostra uma nota de que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal. 
Pressione OK.

16.	Retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.

13. Manutenção utilizando as  
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A seção Solução de Problemas explica como lidar com problemas que podem ser encontrados ao utilizar o 
Searchpoint Optima Plus.

A	seção	Avisos	e	Falhas	explica	o	significado	das	mensagens	de	diagnóstico	e	o	melhor	curso	de	ação	
para lidar com o problema.

Alguns	tipos	de	falhas	e	advertências	travam	na	saída	4-20	mA	e	precisam	ser	eliminados	por	uma	redefinição.

Nota:	Se	qualquer	mudanças	de	configuração	tiver	sido	efetuada,	aguarde	15	segundos	antes	de	reinicializar	
o software ou desligar e ligar.

Nota: Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, 
a unidade emitirá um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode 
ser	limpo	usando	o	Interrogador	Portátil	de	SHC1	ou	as	comunicações	HART®.	Consulte	Limpar	falhas	ou	
avisos.

Nota: O Searchpoint Optima continua a funcionar como um detector de gás enquanto indica Advertência, 
embora aspectos do seu desempenho possam ser reduzidos. 

Se ocorrer um problema, entre em contato com a Honeywell Analytics por meio de um dos contatos 
fornecidos	na	última	página.

14.1 Detecção e resolução de problemas 

Falha/problema Causa possível Ação corretiva

Nenhuma saída analógica Problema de instalação elétrica 1. Verifique se a alimentação +24 V está atingindo a 
unidade. A tensão na unidade deve estar entre +18 V  
e +32 V.
2. Verifique os cabos e as conexões à unidade, 
especialmente as conexões em loop 4-20 mA.

A saída é < 1 mA ou 1 mA A unidade está em condição de 
falha

1. Conecte o Interrogador Portátil de SHC1 à unidade ou 
use as comunicações HART® para determinar a razão 
do relatório de erros (veja Manutenção). 
2. Diagnostique o problema usando a tabela de  
mensagens de Aviso e Falha abaixo.

A saída é 2 ± 0,2 mA (ou outro  
nível de inibição configurado)

A unidade está em Inibição 1. O modo de inibição não tem tempo limite. Um 
procedimento pode ter sido abortado enquanto a 
unidade estava em modo Inibição.
2. Conecte as comunicações HART® e selecione Device 
Setup (Configuração de dispositivo), Test (Teste), Inhibit 
(Inibição) e depois End Inhibit (Terminar inibição).
ou
Conecte o Interrogador Portátil de SHC1 e selecione 
Calibrate (Calibrar) e depois Normal 4-20.

A saída é 3 ± 0,2 mA (ou outro nível 
de Aviso configurado)

A unidade está indicando um Aviso
Nota: A unidade ainda 
funciona como detector  
de gás

1. Conecte o Interrogador Portátil de SHC1 à unidade ou 
use as comunicações HART® para determinar a razão 
do relatório de aviso (veja Manutenção). 
2. Diagnostique o problema usando a tabela de  
mensagens de Aviso e Falha abaixo.

14. Solução de problemas
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A unidade não responde ao gás de 
teste como esperado.

Deslocamento zero 1. Zere novamente o Searchpoint Optima Plus antes de 
repetir o teste (veja Manutenção, Teste Geral).

Sujeira na óptica 1. Verifique se a óptica esteja limpa e seca. Se 
necessário, limpe a óptica ou reinicialize o software  
(veja Manutenção, Inspeção).

Pressão atmosférica alta ou baixa 1. O Searchpoint Optima Plus não compensa os efeitos 
da pressão atmosférica, que pode alterar a leitura de 
gás (veja Especificação).

Gás de teste incorreto 1. Verifique para que gás e faixa de medição o  
Searchpoint Optima Plus é calibrado.
2. Verifique se o gás de teste e a concentração corretos 
com uma tolerância apropriada estão sendo usados.
3. Verifique se o cilindro de gás não está vazio.
4. Verifique se alguma tubulação de gás ou tubo de 
entrada está quebrado ou bloqueado.
5. Verifique se as taxas de fluxo e tempos de 
estabilização corretos estão sendo usados (veja 
Manutenção, Teste Geral).

A unidade está no modo multidrop 
HART®

1. Uma unidade que é definida para o modo multidrop 
HART® terá uma saída constante de 4 mA.

Unidade requer calibração 1. Se todas as verificações acima tiverem sido 
executadas sem corrigir o problema, execute uma 
calibração completa.

A saída parece estar desviando Resposta correta para a 
concentração de gás de baixo  
nível

1. Verifique a concentração de gás onde o Searchpoint 
Optima Plus está instalado usando um detector de gás 
portátil sensível.

Acúmulo de contaminantes na 
lente óptica, ex. névoa, fumaça  
do escapamento, solventes, etc.

1. Limpe o Searchpoint Optima Plus e execute uma 
Redefinição (veja Manutenção, Inspeção).
2. Se possível, identifique e minimize as possíveis 
fontes de contaminação. A contaminação pode ser feita 
por vapor.

A saída parece estar instável A interferência elétrica sendo 
induzida no cabeamento 4-20 mA

1. Verifique se há loops terra. Confirme se a tela está 
corretamente aterrada (veja a Instalação Elétrica, 
Regimes Terra).
2. Procure ruído no sinal usando um osciloscópio. Isso 
pode oferecer algum insight de uma possível origem.
3. Para instalações de ruído, considere usar a filtragem 
e o processamento de sinais no cartão de controle. 

Contatos fracos 1. Verifique as conexões de terminal na caixa de junção.
2. Se necessário, aperte os conectores.
3. A vibração excessiva pode soltar as conexões. Se 
possível, identifique e minimize as possíveis fontes de 
vibração.

14. Solução de problemas



MAN0905_Edição 7_07/17 Searchpoint Optima Plus com saída opcional HART®

Instruções de Operação
2108M0550 

70

A unidade não responde ao 
Interrogador Portátil de SHC1

Conexão incorreta (pode exibir Erro 
de com. 100)

1. Verifique se o Interrogador Portátil de SHC1 está  
corretamente conectado ao DVC100 ou se o dispositivo 
de proteção de SHC esteja corretamente conectado 
(veja o Uso do Interrogador Portátil de SHC1).

Software incorreto 1. O Searchpoint Optima Plus opera apenas com a 
versão do software Interrogador Portátil SHC1 versão 
3V0 e posterior. Verifique a versão de software.
2. Se incorreto, entre em contato com a Honeywell 
Analytics para a última versão do software de 
Interrogador Portátil de SHC1.

Modo incorreto (pode exibir Erro 
de com. 99)

1. Ligue o Interrogador Portátil de SHC1 e verifique a 
exibição. Ele deve mostrar o Optima+ (não o Optima ou 
Excel).
2. Se incorreto, altere o modo operacional para Optima+ 
(veja Uso do Interrogador Portátil de SHC1).

Falha na bateria 1. Verifique a bateria no Interrogador Portátil de SHC1.
2. Se necessário, substitua a bateria (veja o Uso do 
Interrogador Portátil de SHC1).

Interferência de comunicação do 
HART®

A comunicação HART® tem prioridade em relação à 
comunicação do RS485 utilizada pelo Interrogador 
Portátil de SHC1. Se o Searchpoint Optima Plus estiver 
sendo agrupado simultaneamente por um host de 
HART®, erros de comunicação temporários podem ser 
observados.

A unidade falha em responder as 
comunicações de HART®

A opção HART® não é fornecida. 1. Verifique se a unidade tem comunicação HART® 
opcional (número de peça termina em H).

Arquivo de Descrição de 
Dispositivo Incorreto

1. Verifique se o arquivo correto de Descrição de 
Dispositivo foi carregado e selecionado.

Problema com o recebimento do 
sinal 4 – 20 mA

1. Verifique os cabos e as conexões à unidade, 
especialmente as conexões em loop 4-20 mA. 
2. Verifique o loop de 4 – 20 mA quanto a ruído

A unidade é uma condição de 
FALHA e a saída é inferior a 1 mA

1. As comunicações HART® não funcionarão quando a 
corrente de saída for inferior a 1 mA. 
2. Configure a unidade para saída de 1 mA quando está 
em falha (veja Comissionamento, Configurar operação 
de HART® durante falha).
Nota: Pode ser necessário desligar e ligar 
a	unidade,	e	alterar	a	configuração	durante	
o período de aquecimento de 60 segundos 
enquanto a unidade estiver em Inibição.

O host de HART® procura um valor 
que não esteja definido.

1. Os hosts de HART® normalmente pesquisam Endereço 
de dispositivo, Etiqueta de dispositivo, ID do transmissor 
ou ID de dispositivo exclusivo para localizar um 
dispositivo de campo.
2. Altere a definição para usar o endereço de dispositivo 
(ele está sempre configurado na unidade). 

14. Solução de problemas
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A unidade falha em responder ao 
dispositivo portátil HART®

Conexão incorreta 1. Verifique se o dispositivo portátil HART® está 
devidamente conectado.

Arquivo de Descrição de 
Dispositivo Incorreto

1. Verifique se o arquivo correto de Descrição de 
Dispositivo foi carregado e selecionado.

A opção HART® não encaixada 1. Verifique se a unidade tem comunicação HART®  
opcional (número de peça termina em H).

Falha na bateria 1. Verifique a bateria no Interrogador Portátil HART®.
2. Se necessário, substitua a bateria (veja as instruções 
do fabricante).

A unidade é uma condição de 
FALHA e a saída é inferior a 1 mA

1. As comunicações HART® não funcionarão quando a 
corrente de saída for inferior a 1 mA. 
2. Configure a unidade para saída de 1 mA quando está 
em falha (veja Comissionamento, Configurar operação 
de HART® durante falha).
Nota: Pode ser necessário desligar e ligar 
a	unidade,	e	alterar	a	configuração	durante	
o período de aquecimento de 60 segundos 
enquanto a unidade estiver em Inibição.

O dispositivo portátil HART® está 
buscando um valor que não esteja 
definido.

1. Os hosts de HART® normalmente pesquisam 
Endereço de dispositivo, Etiqueta de dispositivo, ID do 
transmissor ou ID de dispositivo exclusivo para localizar 
um dispositivo de campo.
2. Altere a definição para usar o Endereço de dispositivo 
(ele está sempre configurado na unidade).

A calibração de loop 4-20 mA foi 
abortada e agora está travada em 
um tempo limite (unidades HART®)

Existe um tempo limite de dez 
minutos antes que a calibração 
possa ser reiniciada.

1. Para solucionar o atraso do tempo limite, selecione mA 
Loop Test (Teste de Loop de mA) do menu Test (Teste).
2. Defina o 4-20 mA para 4 mA.
3. Selecione End (Finalizar).
4. A Calibração de Loop de mA pode ser reiniciada agora.

A senha para o acesso de Nível 1 foi 
perdida (unidades HART®)

Alguns dispositivos portáteis 
possuem uma senha padrão, que 
poderia ser definida em erro.

1. Dê a partida no dispositivo portátil novamente. 
2. No menu Device Setup (Configuração de dispositivo), 
selecione User Login (Login de usuário) e Level 1 (Nível 1).
3. Na tela de fornecimento de senha, não digite nada e 
pressione Enter imediatamente (use a senha padrão do 
dispositivo portátil).
4. Se funcionar, selecione User Configuration (Configuração 
de usuário) e Change Password (Alterar senha) para 
definir a senha para um valor conhecido.
5. Se não funcionar, entre em contato com a Honeywell 
Analytics.

14. Solução de problemas
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14. Solução de problemas

14.2 Mensagens de AVISO e FALHA

SHC1 HART® Significado Solução

A – Temp Lim Excedido 
(erro 0)

Advertência 
Os limites de 
temperatura foram 
excedidos.

Os limites de temperatura 
operacional especificados 
foram excedidos.

1. Proteja a unidade de calor/frio.
2. Reposicione unidade.
3. Como opção, considere a instalação da unidade 
em um sistema de amostragem.

F – Temp Lim Excedido 
(erro 0)

Falha 
Os limites de 
temperatura foram 
excedidos. 

Os limites de temperatura 
operacional especificados 
foram excedidos.

1. Remova a unidade do serviço. Certificação e 
garantia são invalidados.

A / F – Erro na 
alimentação de 24 V  
(erro 4)

Avisos/Falhas
Erro na alimentação 
de 24 V

A alimentação de 24 V está 
fora dos limites operacionais.

1. Garanta que a tensão de alimentação na 
unidade esteja entre 18 V e 32 V.
2. Desligue e ligue ou redefina para eliminar a 
trava. Veja Manutenção, Exibir e Limpar falhas ou 
avisos

A – Erro de alimentação 
de loop de 4-20 mA 
(erro 5)
Nota: esse erro 
travará a saída de 
4-20 mA

Advertência 
Erro de loop de 
4-20 mA 
Nota: esse erro 
travará a saída 
4-20 mA

Erro de mais de ±0,5 mA em 
saída analógica

1. Se este Aviso tiver ocorrido ao conectar ou 
desconectar um multímetro, desligue e ligue ou 
redefina para eliminar a trava. Veja Manutenção, 
Exibir e Limpar falhas ou avisos.
2. Verifique as conexões do loop de 4-20 mA e o 
cabeamento.
3. Verifique se a resistência do loop é inferior a  
600 Ω. No modo de fonte de corrente, para 
tensões de abastecimento de 18 a 20 V CC,  
a resistência máxima do loop é 500 Ω.

F – Erro de loop de  
4-20 mA
(erro 5)
Nota: esse erro 
travará a saída de 
4-20 mA

Falha 
Erro de loop de 
4-20 mA
Nota: esse erro 
travará a saída 
de 4-20 mA

A unidade não pode gerar a 
saída de corrente correta para 
sinalizar uma leitura de gás (a 
unidade reverte para falha em 
vez de leitura abaixo do limite)

1. Verifique as conexões do loop de 4-20 mA e o 
cabeamento.
2. Verifique se a resistência do loop é inferior 
a 600 Ω. No modo de fonte de corrente, para 
tensões de abastecimento de 18 a 20 V CC, a 
resistência máxima do loop é 500 Ω.
3. Desligue e ligue ou redefina para eliminar a trava. 
Veja Manutenção, Exibir e Limpar falhas ou avisos

A / F – Leitura de gás 

neg (erro 6)

Aviso / falha de 
leitura de gás 
negativo

Deslocamento negativo na 
leitura do gás.

1. Verifique se a óptica está limpa e seca. Se a 
unidade estiver em um ambiente de condições de 
alta umidade/condensação, é aconselhável aplicar 
proteção adicional.
2. Verifique a presença de gases de interferência, 
por exemplo, acetileno ou amônia.
3. Verifique a presença de avisos ou falhas de 
Limite de Tempo Excedido.
4. Limpe a lente óptica e certifique-se de que eles 
estejam secos. Zere novamente a unidade, se 
a atmosfera estiver sem gás (veja Manutenção, 
Inspeção).
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A/F – Lente óptica 

obscura (erro 8)

Aviso/Falha de 
Lente óptica 
obscurecidas

Contaminação de caminho 
óptico.

1. Remova a proteção contra intempéries e a 
barreira contra poeira. Substitua a barreira de 
poeira, se necessário.
2. Limpe a lente óptica ou reinicialize o software 
(veja Manutenção, Inspeção).

F - Qualidade de sinal

(erro 16)

Falha 
Qualidade de sinal 
fraca

Sinal óptico é fraco, ruidoso ou 
instável.

1. Remova a proteção contra intempéries e a 
barreira contra poeira. Substitua a barreira de 
poeira, se necessário.
2. Limpe a lente óptica ou reinicialize o software 
(veja Manutenção, Inspeção).

A/F - Saída de lâmpada
(erro 11)

Avisos/Falhas 
Saída da lâmpada

Sinal da lâmpada está baixo 1. Limpe a lente óptica ou reinicialize o software 
(veja Manutenção, Inspeção).
2. Se a falha/aviso não for eliminada, retorne a 
unidade para reparo.

A/F - falha interna
(erro 22)
Nota: esse erro 
travará a saída  
4-20 mA

Avisos/Falhas 
Falha de hardware
Nota: esse erro 
travará a saída 
4-20 mA

Falha interna de hardware 1. Desligue e ligue ou redefina para reiniciar a 
unidade. Veja Manutenção, Exibir e Limpar falhas 
ou avisos.
2. Se a falha persistir, retorne a unidade para reparo.

F - Falha de hardware
(erro 13)

Falha
Falha de hardware

O indicador de avisos e falhas 
com travas foi definido

1. Esse erro pode ocorrer seguindo o Autoteste.
2. Verifique se há Falhas ou Avisos ativos.
3. Se não houver, desligue e ligue ou redefina 
para reiniciar a unidade. Veja Manutenção, Exibir e 
Limpar falhas ou avisos.
4. Repita o Autoteste para confirmar se a Falha foi 
eliminada.
5. Se a Falha não for eliminada, retorne a unidade 
para reparo.

14.3 Mais assistência

Se o problema continuar sem resolução, entre em contato com a Honeywell Analytics usando os detalhes 
fornecidos no verso deste documento. 

Tenha	as	seguintes	informações	em	mãos:	-

• A descrição do problema, incluindo as etapas para tentar solucioná-la.

•	 O	número	de	série	do	Searchpoint	Optima	Plus.

Para	as	unidades	do	Searchpoint	Optima	Plus	com	HART®, aloque também as seguintes informações 

selecionando	Device	Info	(Info	de	Dispositivos)	no	menu	Device	Setup	(Configuração	de	Dispositivo).	-

•	 Dev	id	(número	de	identificação	exclusivo	do	Searchpoint	Optima	Plus)

•	 Fld	dev	rev	(número	de	revisão	do	arquivo	DD	do	HART®)

•	 Software	rev	(número	de	revisão	de	software	do	Searchpoint	Optima)

•	 Hardware	rev	(número	de	revisão	de	hardware	do	Searchpoint	Optima)

14. Solução de problemas
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15. Especificações

15.1 Especificações

Condições ambientais

Faixa de temperatura certificada e operacional* - 40 °C a + 65 °C

Faixa de pressão 80 a 120 kPa (não compensado)

Umidade operacional 0 a 95% de UR (sem condensação)

Para condições de armazenamento para 
Searchpoint Optima Plus e acessórios

- 40 °C a + 65 °C, 80 a 120 kPa, 0 a 99 %UR (sem condensação)

Proteção contra infiltração IP 66/67

* Faixa de temperatura certificada CU-TR Ex (Rússia) Aprovação - XTC Versão -60 °C a + 65 °C

Desempenho

Repetitividade < ± 2 %FSD a 50 %FSD

Linearidade < ± 5 %FSD

Precisão Linha de base < ± 1 %FSD (Etileno < ± 2 %FSD)
50 %FSD < ± 2 %FSD (Etileno < ± 3 %FSD)

Estabilidade de longo prazo (como definido em  
EN 60079-29-1)

Linha de base Faixa de LIE de 100% de metano: < ± 2 %FSD
Faixa de LIE de 100% de etano: < ± 4 %FSD

50 %FSD Faixa de LIE de 100% de metano: < ± 4 %FSD
Faixa de LIE de 100% de etano: < ± 5 %FSD

Faixa de temperatura de desvio (-40 °C a 65 °C) Linha de base < ± 2 %FSD

50 %FSD Faixa de LEI de 100% de metano: ≤ ± 0,131 %FSD por °C
Faixa de LEI de 100% de etano: ≤ ± 0,078 %FSD por °C

Coeficiência de pressão: 1 % de leitura por kPa

Tempo de resposta

Tempo de resposta Em conformidade com EN60079-29-1 (padrão de desempenho ATEX )
T50 < 3 segundos, T90 < 4 segundos (por metano, sem acessório)
T50 = 6 segundos, T90 = 18 segundos (para metano, conforme fornecido, 
encaixado com Proteção padrão contra intempéries e Filtro de Poeira)

Nota: Para calibrações de gás diferentes de gases de hidrocarboneto padrão (metano, etano, propano, 
butano),	o	tempo	de	resposta	pode	ser	mais	lento	do	que	o	especificado.

Operação

Fonte de alimentação 18 a 32 V CC (24 V CC nominal)

Consumo de energia < 5 W

Resistência loop máxima de 4-20 mA 600 Ω

Resistência mínima de loop 4-20 mA para 
manter comunicações HART®

230 Ω

Retenção de dados de backup de bateria* 3 anos sem energia

Taxa de atualização de saída de 4-20 mA 250 ms
Nota:	No	modo	de	fonte	de	corrente,	para	tensões	de	abastecimento	de	18	a	20	V	CC,	a	resistência	
máxima de loop é 500 Ω.
* O Searchpoint Optima Plus contém uma bateria de backup que mantém o relógio de tempo real e os logs 
de eventos.
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Sinais de saída

Faixa de medição 4-20 mA (0-100 %FSD), dreno ou origem de autodetecção.

Inibição 1 a 3 mA (padrão 2 mA)

Advertência 0 a 6 mA (padrão 3 mA*)

Falha < 1 mA

Acima da faixa 20 a 21,6 mA (padrão 21 mA)
*Observação:	Para	conformidade	com	ATEX,	o	valor	de	aviso	não	deve	ser	definido	>	3	e	<	5	mA.

Saídas digitais HART® em 4-20 mA
Comunicações RS485 proprietárias

Dimensões

Comprimento 165 mm

Diâmetro 73 mm

Peso 1,6 kg

Material aço inoxidável 316.

Conformidade com padrões

Consulte a Declaração de Conformidade CE

Interrogador portátil de SHC1

Faixa de temperaturas de operação 0 °C a +40 °C

Faixa de temperatura certificada -40 °C a +40 °C

Faixa de temperatura de armazenamento -10 °C a +40 °C

Umidade de operação e armazenamento 0 a 99% UR

Dimensões 190 mm x 80 mm x 40 mm (C x L x P)

Peso 0,5 kg

Material Aço inoxidável 316 Faixa de temperatura certificada

15.2 Calibrações de gás disponíveis:

CUIDADO: Para Tabelas Especiais de Gás, a Aprovação de Desempenho ATEX é aplicável apenas quando o 

Searchpoint Optima Plus é calibrado usando o gás ou vapor alvo.

* NOTA: para instrumentos fabricados na Rússia, a calibração está disponível somente para estes gases: 

metano, etano, propano, butano, etileno.

15.2.1 Versão de hidrocarboneto de Searchpoint Optima Plus

Calibrado em comparação aos níveis LIE EN50054

Número da tabela Nome da tabela Número CAS Escala completa LIE (% v/v) Desempenho de 
ATEX aprovado

Gases padrão

D3001 Metano 74-82-8 100 % LIE 5 S

D3002 Etano 74-84-0 100 %LIE 3

15. Especificações
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D3004 Propano 74-98-6 100 %LIE 2 S

D3005 Butano 106-97-8 100 %LIE 1,5 S

Gases especiais

D3006 Propano 115-07-1 100 %LIE 2

D3012 Acetona 67-64-1 100 %LIE 2,15

D3018 Butano-1-ol 71-36-3 100 %LIE 1,4

D3020 Acetato de butila 123-86-4 100 %LIE 1,2

D3022 Butanona 78-93-3 100 %LIE 1,8

D3024 Ciclohexano 110-82-7 100 %LIE 1,2

D3026 Cicloexanona 108-94-1 100 %LIE 1,3

D3028 Etanol 64-17-5 100 %LIE 3,3

D3030 Acetato etílico 141-78-6 100 %LIE 2,1

D3032 Heptano 142-82-5 100 %LIE 1,1

D3034 Hexano 110-54-3 100 %LIE 1,2

D3040 Metanol 67-56-1 100 %LIE 5,5

D3042 Tolueno 108-88-3 100 %LIE 1,2

D3044 o-xileno 95-47-6 100 %LIE 1

D3048 Éter dietílico 60-29-7 100 %LIE 1,7

D3054 p-xileno 106-42-3 100 %LIE 1

D3056 Pentano 109-66-0 100 %LIE 1,4

D3059 Éter dietílico 115-10-6 100 %LIE 3

D3064 N,N-Dimetilformamida 
(DMF)

68-12-2 100 %LIE 2,2

D3073 Propano 74-98-6 100 %LIE 2,0 S

Calibrado conforme Níveis de LIE EN60079-20-1:2010 

Número da tabela Nome da tabela Número CAS Escala completa LIE (% v/v) Desempenho de 
ATEX aprovado

Gases padrão

D3170 Metano 74-82-8 100 %LIE 4,4 S

D3172 Propano 74-98-6 100 %LIE 1,7 S

D3173 Butano 106-97-8 100 %LIE 1,4 S

Gases especiais

D3013 Acetona 67-64-1 100 %LIE 2,5 S

D3021 Acetato de butila 123-86-4 100 %LIE 1,3 S

D3029 Etanol 64-17-5 100 %LIE 3,1 S

D3035 Hexano 110-54-3 100 %LIE 1 S

D3037 Propano-2-ol 67-63-0 100 %LIE 2 S

D3045 o-xileno 95-47-6 100 %LIE 1 S

D3062 Octano 111-65-9 100 %LIE 0,8

D3070 Isobutano 75-28-5 100 %LIE 1,3

15. Especificações
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D3084 Cloroetano 75-00-3 100 %LIE 3,6

D3090 1,2-Dicloroetano 107-06-2 100 %LIE 6,2 S

D3098 Éter dietílico 115-10-6 100 %LIE 2,7 S

D3174 Propano 115-07-1 100 %LIE 2 S

Calibre em comparação aos níveis LIE EN61779

Número da tabela Nome da tabela Número CAS Escala completa LIE (% v/v) Desempenho de 
ATEX aprovado

Gases padrão

D3171 Etano 74-84-0 100 %LIE 2,5

Gases especiais

D3019 Butano-1-ol 71-36-3 100 %LIE 1,7 S

D3023 Butanona 78-93-3 100 %LIE 1,8 S

D3025 Ciclohexano 110-82-7 100 %LIE 1,2

D3027 Cicloexanona 108-94-1 100 %LIE 1 S

D3031 Acetato etílico 141-78-6 100 %LIE 2,2 S

D3033 Heptano 142-82-5 100 %LIE 1,1 S

D3039 Propil acetato 109-60-4 100 %LIE 1,7

D3041 Metanol 67-56-1 100 %LIE 5,5 S

D3043 Tolueno 108-88-3 100 %LIE 1,1 S

D3049 Éter dietílico 60-29-7 100 %LIE 1,7

D3055 p-xileno 106-42-3 100 %LIE 1 S

D3056 Pentano 109-66-0 100 %LIE 1,4

D3078 Acetato de i-propila 108-21-4 100 %LIE 1,8

D3085 Propano-1-ol 71-23-8 100 %LIE 2,2

Faixas adicionais oferecidas

Número da tabela Nome da tabela Número CAS Escala completa LIE (% v/v) Desempenho de 
ATEX aprovado

Gases especiais

D3017 Hexametitrisiloxano 
(HMDS)

107-46-0 100 %LIE 1,3

D3036 Propano-2-ol 67-63-0 100 %LIE 2

D3038 Propil acetato 109-60-4 100 %LIE 1,8

D3047 Benzina 60/95 Composto 100 %LIE 1 S

D3050 Metano V/V 74-82-8 100%V/V Não disponível

D3058 AVTUR JP8 Composto 100 %LIE 0,8

D3060 Tetrasiloxane de  
decametril (DCMTS)

141-62-8 100 %LIE 0,9

D3061 Octano 111-65-9 100 %LIE 1

D3063 Tetrasiloxane de 
octametil (OMTS)

107-51-7 100 %LIE 0,9

D3067 JP1 Composto 100 %LIE 0,6

15. Especificações
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D3068 Metilisobutilcetona 
(MIBK)

108-10-1 100 %LIE 1,4

D3069 Isobutano 75-28-5 100 %LIE 1,8

D3077 1-Penteno 109-67-1 100 %LIE 1,4

D3081 1-Octeno 111-66-0 100 %LIE 0,7

D3083 1-Hexeno 592-41-6 100 %LIE 1,2

D3087 Metano 100.000 74-82-8 100.000 ppm Não disponível

D3088 Etileno 100.000 74-85-1 100.000 ppm Não disponível

D3089 Propano 100.000 74-98-6 100.000 ppm Não disponível

D3092 Propeno 50.000 115-07-1 50.000 ppm Não disponível

D3093 1-Metoxi-2-Propanol 107-98-2 100 %LIE 1,8 S

D3094 3-Etoxi-1-Propanol 111-35-3 100 %LIE 1,3

D3095 Benzina 80/110 Composto 100 %LIE 0,9 S

D3096 Propano 10.000 74-98-6 10.000 ppm Não disponível S

D3097 Propano 5.000 74-98-6 5.000 ppm Não disponível S

D3100 Propano 400.000 74-98-6 400.000 ppm Não disponível

D3101 Acetado de éter 
metílico de glicol de 
propileno (PGMEA)

108-65-6 100 %LIE 1,3

D3102 Propano 600.000 74-98-6 600.000 ppm Não disponível

D3105 Propano 20.000 74-98-6 20.000 ppm Não disponível

D3107 Butano 18.000 106-97-8 18.000 ppm Não disponível

D3108 Metil isoamil cetona 
(MIAK)

110-12-3 100 %LIE 1,3

D3111 1-Etoxi-2-Propanol 1569-02-4 100 %LIE 1,3 S

D3150 Banda A n/a 100 %LIE Não disponível

D3151 Banda B n/a 100 %LIE Não disponível

D3152 Banda C n/a 100 %LIE Não disponível

D3153 Banda D n/a 100 %LIE Não disponível

D3175 Propano 5.000 74-98-6 5.000 ppm Não disponível S

15.2.2 Versão de etileno de Searchpoint Optima Plus

Calibre em comparação aos níveis LIE EN50054

Número da tabela Nome da tabela Número CAS Escala completa LIE (% v/v) Desempenho de 
ATEX aprovado

Gases padrão

D3225 Etileno 74-85-1 100 %LIE 2,7 S

Gases especiais

D3227 Benzeno 71-43-2 100 %LIE 1,2

D3228 Estireno 100-42-5 100 %LIE 1,1

D3229 Buta-1,3-diene 106-99-0 100 %LIE 1,4

15. Especificações
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15. Especificações

Calibrado conforme Níveis de LIE EN60079-20-1:2010 

Número da tabela Nome da tabela Número CAS Escala completa LIE (% v/v) Desempenho de 
ATEX aprovado

Gases padrão

D3240 Etileno 74-85-1 100 %LIE 2,3 S

Gases especiais

D3227 Benzeno 71-43-2 100 %LIE 1,2

D3229 Buta-1,3-diene 106-99-0 100 %LIE 1,4

Calibre em comparação aos níveis LIE EN61779

Número da tabela Nome da tabela Número CAS Escala completa LIE (% v/v) Desempenho de 
ATEX aprovado

Gases padrão

D3228 Estireno 100-42-5 100 %LIE 1,1

Nota: Para outros gases, solventes e vapores, entre em contato com a Honeywell Analytics.
Nota:	A	opção	de	valor	LIE	deve	estar	em	conformidade	com	as	regulamentações	locais.

15.3 Interferência cruzada para outros gases e vapores
O	Searchpoint	Optima	Plus	foi	fornecido	calibrado	e	pronto	para	instalação.	A	configuração	de	saída	de	
sinais, gás e faixa para a qual a unidade está calibrada são indicados na etiqueta colada no invólucro 
principal.

Nota: As informações a seguir só são aplicáveis ao detectar hidrocarbonetos:

Um Searchpoint Optima Plus calibrado para um hidrocarboneto em particular terá uma resposta para 
a	maioria	dos	outros	gases	de	hidrocarboneto.	Os	números	de	sensibilidade	cruzada	abaixo	são	
aproximados e servem como orientação apenas.

A	quantidade	aproximada	de	gás	necessária	para	fornecer	uma	saída	igual	a	50%	LIE	de	metano,	no	
Searchpoint	Optima	calibrado	para	100%	LIE	de	metano	(LIE	=	5	%v/v)	é:	-.

Metano 2,5 %v/v

Propano 0,3 %v/v

Butano 0,2 %v/v

Hexano 0,3 %v/v

Heptano 0,3 %v/v

Propileno 0,8 %v/v

Os gases a seguir são conhecidos por produzir uma resposta negativa do Searchpoint Optima Plus: -

•	 Amônia
• Acetileno
• Propino (Metil acetileno)

Como guia, as concentrações aproximadas que criarão uma condição de falha em um Searchpoint Optima 
Plus calibrado para metano são: -

Amônia ~ 5500 ppm

Acetileno ~ 1000 ppm

Propino (Metil acetileno) ~ 1000 ppm
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16. Informações para pedido

Número da peça Descrição

Searchpoint Optima Plus: (acrescente H ao número de peça da opção HART®, ex. 2108N4000H, acrescente N ao número de peça 
da opção não HART®, ex. 2108N4000N)

Certificado ATEX/IECEx

2108N4000 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor

2108N4001 Calibração de etileno, com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, proteção 
contra chuva e calor

2108N4010 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N4011 Calibração de etileno com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, proteção 
contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N5000 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas completos de amostragem remota com um 
invólucro de fluxo

2108N5001 Calibração de etileno, para uso em sistemas completos de amostragem remota com um invólucro 
de fluxo

2108N5010 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas de amostragem remota para alcances de 
dados 0–100 %v/v de metano, propano de 0–600.000 ppm e propano de 0–400.000 ppm, com 
célula de uso de gás remoto e invólucro do fluxo de gás

Certificado UL/Inmetro

2108N4100 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor

2108N4101 Calibração de etileno, com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, proteção 
contra chuva e calor

2108N4110 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N4111 Calibração de etileno com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, proteção 
contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N5100 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas completos de amostragem remota, inclui um 
invólucro de fluxo

2108N5101 Calibração de etileno, para uso em sistemas completos de amostragem remota, inclui um invólucro 
de fluxo

2108N5110 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas de amostragem remota para faixas de dados 
0–100 %v/v de metano, propano de 0–600.000 ppm e o propano de 0–400.000 ppm, com célula 
de uso de gás remoto e invólucro do fluxo de gás

Certificado FM/CSA

2108N4200 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor

2108N4210 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N5200 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas completos de amostragem remota, inclui um 
invólucro de fluxo

Certificado CCCF (Chinês)

2108N4600 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor

2108N4601 Calibração de etileno, com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor
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2108N4610 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N4611 Calibração de etileno com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, proteção 
contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N5600 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas completos de amostragem remota com um 
invólucro de fluxo

2108N5601 Calibração de etileno, para uso em sistemas completos de amostragem remota com um invólucro 
de fluxo

Aprovações para uso marinho

2108N4400 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor

2108N4401 Calibração de etileno, com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor

2108N4410 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N4411 Calibração de etileno com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, proteção 
contra chuva e calor, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N5400 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas completos de amostragem remota com um 
invólucro de fluxo

2108N5401 Calibração de etileno, para uso em sistemas completos de amostragem remota com um invólucro 
de fluxo

2108N5410 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas de amostragem remota para faixas de dados 
0–100 %v/v de metano, propano de 0–600.000 ppm e o propano de 0–400.000 ppm, com célula 
de uso de gás remoto e invólucro do fluxo de gás

Certificado - Searchpoint Optima XTC – União aduaneira e aprovação de padrão da Eurásia

2108N4800 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor

2108N4801 Calibração de etileno, com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor

2108N4810 Calibração de hidrocarboneto com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra chuva e calor, uso de gás remoto

2108N4811 Calibração de etileno com barreira contra poeira, invólucro de proteção contra intempéries, 
proteção contra sol/chuva, incluindo célula de uso de gás remoto

2108N5800 Calibração de hidrocarboneto, para uso em sistemas completos de amostragem remota com um 
invólucro de fluxo

2108N5801 Calibração de etileno, para uso em sistemas completos de amostragem remota com um invólucro 
de fluxo

Sobressalentes (acrescente H ao número de peça da opção HART®, acrescente N ao número de peça da opção não HART®)

2108B2001 Optima Plus de Hidrocarboneto, ATEX/IECEx

2108B2003 Optima Plus de Etileno, ATEX/IECEx 

2108B2101 Optima Plus de Hidrocarboneto, UL/Inmetro

2108B2103 Optima Plus de Etileno, UL/Inmetro 

2108B2201 Optima Plus de Hidrocarboneto, FM/CSA 

2108B2031 Searchpoint Optima Plus de Hidrocarboneto, CCCF (Chinês)

2108B2033 Searchpoint Optima Plus de Etileno, CCCF (Chinês)

2108B2051 Optima Plus de Hidrocarboneto, Aprovação para Uso Marinho

2108B2053 Optima Plus de Etileno, Aprovação para Uso Marinho

16. Informações de pedido
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2108B2041 Hidrocarboneto Optima Plus XTC, União aduaneira e aprovação de padrão da Eurásia

2108B2043 Etileno Optima Plus XTC, União Aduaneira e Aprovação de Padrão da Russo

Acessórios de proteção contra intempéries

2108B0276 Proteção padrão contra intempéries

2108D0275 Proteção contra chuva e calor

2108B0280 Defletor de intempéries (ATEX)

2108B0259 Barreira contra poeira

Acessórios de uso de gás

2108D0258 Capa de uso de gás 

2108B0272 Tampa de calibração

2108B0282 Invólucro de fluxo

Acessórios de montagem

04200-A-1040 Placa adaptadora de caixa de junção

2308B0930 Kit de placa adaptadora de aprimoramento HALO

2308B0923 Kit de suporte de montagem em tubo HALO

2308B0934 Kit de luz solar HALO

2104B0349 Kit de montagem em duto europeu – roscas métricas

04200-A-1015 Kit de Montagem em Duto da Caixa de Junção da Honeywell Analytics

2442-0016 Kit de montagem em duto europeu – roscas métricas

Unidades de terminação

2308B0900 Caixa de junção HALO com conexão HART®

2308B0903 Caixa de junção HALO

2104B6211 DVC100(I) Unidade de Terminação MK2 ATEX / IECEx

2104B6212 DVC100(M) MK2 Unidade de terminação ATEX / IECEx com capacidade MODBUS

00780-A-0100 Term Hsg-Bartec DE1155 com placa de continuidade, entradas de 1x25 mm - 3x20 mm 
(certificado ATEX)

2441-0022 Caixa de junção de seis fios (certificado UL)

Acessórios de comissionamento e manutenção

04230-A-1001 Interrogador Portátil de SHC1 certificado pela ATEX / IECEx (software 4V0) para Optima, Optima 
Plus e Excel

2104B2351 Interrogador Portátil de SHC1 certificado pela UL (software 4V0) para Optima, Optima Plus e Excel

2104B2354 Interrogador Portátil de SHC1 certificado pela CSA (software 4V1) para Optima, Optima Plus e Excel

04230-A-1025 Conector e módulo do dispositivo de proteção de SHC

2104B6250 Sistema de conector de calibrador de SHC 10m

2108B1455 Atualização de EEPROM do Interrogador portátil de SHC1 (4V0)

TBA Conjunto sobressalente de anéis de vedação para invólucro de fluxo

Manuais (cópia impressa)

2108M0550 Instruções operacionais do Searchpoint Optima Plus (inglês)

As cópias adicionais deste manual, em inglês e em vários outros idiomas, podem ser obtidas por download 
a	partir	do	nosso	website.	Visite	www.honeywellanalytics.com	e	selecione	Technical	Services	&	Support	
(Serviços	técnicos	e	suporte)	e,	em	seguida,	Technical	Library	(Biblioteca	Técnica).

16. Informações para pedido
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17. Resumo da garantia

A Honeywell Analytics oferece garantia para o Searchpoint Optima Plus contra defeitos relacionados 
às	peças	ou	à	mão	de	obra,	e	efetuará	o	reparo	ou	(conforme	julgar	apropriado)	substituirá	quaisquer	
instrumentos que estiverem com problemas ou apresentarem defeito em condições de uso apropriado 
durante 36 meses a partir da data de remessa da Honeywell Analytics.

Esta garantia não cobre os itens de consumíveis, desgaste normal ou danos causados por acidente, abuso, 
instalação inadequada, venenos, contaminantes ou condições anormais de operação. Em hipótese alguma, 
a responsabilidade da Honeywell Analytics excederá o preço original de compra do produto pago pelo 
comprador.

Toda	e	qualquer	solicitação	dentro	dos	termos	da	Garantia	de	Produtos	Honeywell	Analytics	terá	que	ser	
efetuada dentro do período de garantia e tão logo o defeito seja detectado. No caso de uma solicitação de 
garantia, contate o seu representante de serviço local da Honeywell Analytics.

Isso é um resumo. Para a íntegra dos termos de garantia, consulte a “Declaração geral de garantia 
limitada” da Honeywell Analytics, disponível mediante solicitação.
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18. Certificações e aprovações

18.1 Declaração de conformidade CE

Uma declaração de conformidade completa da CE está disponível no CD que acompanha o produto. Este 
documento lista os Padrões Europeus com os quais o Searchpoint Optima Plus está em conformidade. 

18.2 Certificação de área perigosa

18.2.1 ATEX

Números	de	certificação:	 Baseefa	13ATEX0296X
     II 2 GD Ex d op is IIC Gb Ex tb IIIC Db  
	 	 	 	 T	96°C	(T	amb	-40°C	a	+65°C)	
	 	 	 	 T	86°C	(T	amb	-40°C	a	+55°C)	
    IP 66/67
	 	 	 	 Vmax=32V	cc			Pmax=8W

18.2.2 UL

Número	de	arquivo:	 	 E91044	–	Vol.	1
    Classe I, Grupos B, C e D
    (Amb -40°C a +65°C)
	 	 	 	 Vmax=32V	cc			Pmax=8W

18.2.3 InMetro (Brasil)

Números	de	certificação:	 TÜV	12.1017	X
	 	 	 	 BR-Ex	d	IIC	T5	IP66/67	(-40	°C	≤	T	a	≤ +55 °C)
	 	 	 	 BR-Ex	d	IIC	T4	IP66/67	(-40	°C	≤	T	a	≤ +65 °C)
    U máx = 32 V cc
	 	 	 	 P	máx	=	8	W
18.2.4 CSA
 
Números	de	certificação:		 1139164	
	 	 	 	 Classe	I,	Div	1,	Grupos	B,	C	e	D	T	amb	-40°C	a	+65°C
	 	 	 	 Vmax=32V	cc			Pmax=8W

18.2.5 FM

Número	de	certificação:		 3015165
    Classe I, Divisão 1, Grupos B, C e D

18.2.6 CU-TR Ex (Eurásia) Aprovação – Versão XTC (Rússia)
 
Números	de	certificação:	 TC	RU	C-US.ГБ08.B.01294

	 	 	 	 №	TC	RU	C-US.ГБ08.B.01294	(Fabricado	na	Grã-Bretanha)
	 	 	 	 №	TC	RU	C-RU.ГБ08.B.01692	(Fabricado	na	Rússia)
	 	 	 	 1Ex	db	op	isb	IIC	T	86	°C/T	96	°C	X,
	 	 	 	 Ex	tb	IIIC	T	86	°C/T	96	°C	X
	 	 	 	 (Tamb	-60	°C	до	+65	°C)
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18.2.7 CCCF (China)

Números	de	certificação:	 CE031155
	 	 	 	 Ex	d	IIC	T4/T5

18.2.8 IECEx

Números	de	certificação:		 BAS	13.0069X

18.3 Aprovações de desempenho

18.3.1 ATEX

Números	de	certificação:	 BVS	03	ATEX	G	016	X

Condições especiais para uso seguro

As seguintes propriedades especiais precisam ser consideradas na operação do sensor remoto: 

•	 Veja	o	certificado	de	exame	tipo	CE	Baseefa	13ATEX0296X.
•	 O	parâmetro	“aviso”	não	deve	ser	definido	para	valores	entre	3	mA	e	5	mA.
• O Searchpoint Optima Plus deve ser calibrado usando o vapor ou o gás alvo.
•	 A	interface	Modbus	não	é	abordada	deste	complemento	para	o	certificado	de	exame	tipo	CE.
•	 	A	interface	HART	está	incluída	neste	complemento	para	o	certificado	tipo	CE	com	relação	ao	uso	

para	configuração,	comissionamento,	teste	e	manutenção	do	sensor	remoto.
•	 Não	use	a	indicação	do	anel	de	luz	da	caixa	de	junção	HALO	para	fins	relacionados	à	segurança.

18.3.2 FM

Números	de	certificação:	 3015165

Esta Aprovação não inclui ou implica Aprovação do aparelho ao qual o instrumento em questão pode estar 
conectado. Para manter um sistema aprovado pela FM, o aparelho a que este instrumento está conectado 
também deve ser Aprovado por FM.

Como	parte	dessa	Aprovação,	foi	verificado	que	as	funções	opcionais	de	comunicação	deste	instrumento	
de detecção de gás, embora estejam operando na taxa máxima de transação, não afetam adversamente 
a operação de detecção de gás e as funções do instrumento. No entanto, esta aprovação não inclui 
ou implica a Aprovação do protocolo de comunicações ou das funções fornecidas pelo software deste 
instrumento ou dos dispositivos de comunicação ou software conectados a este instrumento.

18. Certificações e aprovações
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18.3.3 Aprovação de Padrão Russo (Metrologia) - Versão XTC

NOTA: Para instrumentos fabricados na Rússia, a calibração está disponível somente para estes 
gases: metano, etano, propano, butano, etileno.

Esta aprovação cobre os seguintes gases:

como nome Faixa de medição (%LIE) Faixa de medição (expressa em %v/v)

Metano 0 a 100 0 a 4,4

Etano 0 a 100 0 a 2,5

Propano 0 a 100 0 a 1,7

Butano 0 a 100 0 a 1,4

Heptano 0 a 100 0 a 1,1

Hexano 0 a 100 0 a 1,0

Metanol 0 a 50 0 a 3,75

Tolueno 0 a 100 0 a 1,1

o-xileno 0 a 20 0 a 0,2

p-xileno 0 a 18 0 a 0,2

Pentano 0 a 100 0 a 1,4

Octano 0 a 50 0 a 0,4

Butadieno 0 a 100 0 a 1,4

Isobutano 0 a 100 0 a 1,3

Metano - 0 a 100

Etileno 0 a 100 0 a 2,3

Propileno 0 a 100 0 a 2,00

Benzeno 0 a 100 0 a 1,2

Esterol 0 a 27 0 a 0,3

 
Consulte	o	Certificado	de	metrologia	do	Searchpoint	Optima	XTC	para	detalhes	completos.

18.4 Aprovações para uso marinho

O Searchpoint Optima Plus está em conformidade com a Diretiva para Equipamentos Marinhos (MED)  
da EC.

0062/XX

Nota:	XX	indica	o	ano	de	fabricação

Aprovações do tipo: Bureau Veritas.
   American Bureau of Shipping
   Det Norsk Veritas*
	 	 	 Registro	Lloyds*

18. Certificações e aprovações
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18.5 Certificação de Área Perigosa do Interrogador Portátil de SHC1 

18.5.1 ATEX 

Número	de	certificação:		 Baseefa	03	ATEX	0073
     II	2	G	Ex	ia	IIC	T4	Gb
    (T.	amb.	-40°C	a	+40°C) 

18.5.2 IECEx

Número	de	certificação:										BAS	09.0120

Nota:  As instruções a seguir consideram que o SHC1 esteja ligado, no modo Optima+, no menu principal. 
Veja	o	Capítulo	8	“Use	do	Interrogador	Portátil	de	SHC1”	para	detalhes.

Cuidado: Depois de alterar qualquer parâmetro, pesquise o Searchpoint Optima Plus e verifique se o 
valor recebido está corrigido.

MARCAS COMERCIAIS DO 
FABRICANTE

MARCA CE E MARCA DE 
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 
NOTIFICADO DA ATEX

CÓDIGOS DE 
CERTIFICAÇÃO

ESTADO MOD

TEMPERATURA 
AMBIENTAL 
CERTIFICADA

ANO DE FABRICAÇÃO 
E NO. DE SÉRIE.

NO. DE CERTIFICADO

NOME DO PRODUTO

MARCA DE ATMOSFERAS 
EXPLOSIVAS E CÓDIGOS DE 
CATEGORIA ATEX

18. Certificações e aprovações
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19. Apêndice 1 –  
Funções adicionais de SHC1

19.1 Alterar o gás alvo

O Searchpoint Optima Plus é fornecido com tabelas de busca de vários outros gases. Se necessário, a 
tabela de gases pode ser alterada para um gás alvo diferente.

ADVERTÊNCIA
Se uma nova tabela de gases for selecionada, o Searchpoint Optima Plus DEVE SER recalibrado  

usando o gás-alvo.

O Searchpoint Optima Plus armazena várias tabelas de gases em um máximo de 10. Eles incluem os gases 
padrão (metano, etano, propano, butano para hidrocarbonetos, etileno para unidades de etileno), além de 
qualquer	gás	especial	que	tenha	sido	especificado	quando	a	unidade	foi	encomendada.	(Para	uma	lista	
completa	dos	gases	disponíveis	para	encomendar,	veja	a	Especificação.)	

Cuidado: As unidades do Searchpoint Optima Plus podem conter uma tabela de gases chamada 20R, 
que é uma configuração de fábrica. NÃO selecione esta tabela de gases. 

1.  Selecione Gas Tables	(Tabela	de	gases)	e,	em	seguida,	Show Library (Mostrar biblioteca) para exibir as 
tabelas de gases disponíveis para a unidade. 

2. Pressione Escape.
3. Selecione Select Gas (Selecionar gás).
4. Percorra as opções disponíveis para encontrar o gás necessário.
5. Pressione Enter. 
6. A exibição mostrará “Gas Selection OK”	(Seleção	de	gás	OK).
7. Pressione Enter para liberar a saída de 4-20mA.
8.	 Pressione	Escape para retornar ao menu principal. 
9.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 

retenção e remova a Proteção Padrão contra Intempéries. 
10.		Ajuste	a	Tampa	de	Calibração	ao	Searchpoint	Optima	Plus.	Certifique-se	de	que	ela	esteja	totalmente	

inserida.
11.  Selecione Calibrate (Calibrar) e depois CalSensor (Sensor de calibração). (Isso inibirá o sinal de saída 

de 4-20 mA.) 
12.		Certifique-se	de	que	o	gás	zero	esteja	presente	na	área	circundante	ao	Searchpoint	Optima	Plus.	 

Se	necessário,	aplique	o	gás	zero	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto.
13. Pressione Enter.

Quando	o	processo	estiver	concluído,	a	exibição	especificará	Zero Calibrated (Zero Calibrado). Isso 
mostra opções para continuar em uma calibração de amplitude ou para sair da calibração.

14. Pressione Enter para iniciar a calibração de amplitude.
15. Pressione Enter.
16. Use ▲ e ▼	para	definir	a	concentração	do	gás	de	calibração.	Quando	ele	for	corrigido,	pressione	Enter.
17.		Aplique	o	gás	de	teste	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto.	Aguarde	as	leituras	de	gás	estabilizarem	

(~	30	-	60	s).	
18.	Pressione	Enter

Quando	o	processo	for	concluído,	a	exibição	especificará	Span	Calibrated	(Amplitude	Calibrada).	Isso	
mostrará uma instrução para remover o gás.
19.		Remova	a	tampa	de	calibração	e	aguarde	o	gás	de	teste	limpar	(~	30	s).	Certifique-se	de	que	a	leitura	

de gás tenha retornado a zero.
20. Pressione Enter.
21. Reencaixe a Proteção Padrão contra Intempéries e duas porcas de retenção.
22. Pressione Enter para liberar a saída de 4-20 mA.
23. Pressione Escape para retornar ao menu principal.
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19.2 Autoteste

Se	houver	falhas	ou	avisos	com	trava,	defina	a	unidade,	o	Autoteste	reportará	o	código	de	erro	genérico	
“Hardware Fault Error 13” (Erro de falha de hardware 13). Execute uma reinicialização do software para 
liberar as travas e eliminar esse erro.

1. Selecione Diagnose (Diagnóstico) e depois Soft Reset (Reinicialização do software).
2. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

19. Apêndice 1 –  
Funções adicionais de SHC1
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20. Apêndice 2 -  
Funções adiconais do HART®

Observação:	As	instruções	a	seguir	consideram	que	um	host	HART® (portátil ou PC) adequado está 
conectado ao Searchpoint Optima Plus e que o usuário está registrado com privilégios de acesso Nível 1.

Cuidado: Depois de alterar qualquer parâmetro, pesquise o Searchpoint Optima Plus e verifique se o 
valor recebido foi corrigido.

20.1 Alterar o gás alvo

O Searchpoint Optima Plus é fornecido com tabelas de busca para vários outros gases. Se necessário,  
a tabela de gases pode ser alterada para um gás alvo diferente.

ATENÇÃO
Se uma nova tabela de gases for selecionada, o Searchpoint Optima Plus DEVERÁ SER recalibrado  

usando o gás-alvo.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Gas Configuration	(Configuração	de	gás)	e	Gas Selection (Seleção de gás).
3. Selecione Choose Gas (Escolher gás).

O Searchpoint Optima Plus armazena várias tabelas de gases em um máximo de 10. Eles incluem os 
gases padrão (metano, etano, propano, butano para unidades de hidrocarbonetos, etileno para unidades 
de	etileno),	além	de	qualquer	gás	especial	que	tenha	sido	especificado	quando	a	unidade	tiver	sido	
encomendada.	(Para	uma	lista	repleta	de	gases	disponíveis	para	encomendar,	veja	a	Especificação.)	

Cuidado: As unidades Searchpoint Optima Plus contêm uma tabela de gases chamada 20R Linear, 
que é uma configuração de fábrica. NÃO selecione esta tabela de gases. 

O	novo	gás	foi	escolhido,	selecionando	First	Gas	(Primeiro	gás),	Last	Gas	(Último	gás),	Next	Gas	(Próximo	
gás) e Previous Gas (Gás anterior). Para auxiliar na navegação para localizar o novo gás desejado, veja a 
tabela de exemplos abaixo: -

Local Unidades de hidrocarboneto Unidades de etileno

1 Metano Etileno

2 Etano Gases especiais

3 Propano Gases especiais

4 Butano Gases especiais

5 Gases especiais Gases especiais

6 Gases especiais Gases especiais

7 Gases especiais Gases especiais

8 Gases especiais Gases especiais

9 Gases especiais Gases especiais

10 Linear 20R (NÃO USE) Linear 20R (NÃO USE)

Por	exemplo,	se	a	unidade	estiver	corretamente	configurada	para	propano,	para	alterar	para	metano,	
selecione	First	Gas	(Primeiro	gás).	Se	ela	estiver	configurada	para	butano,	para	alterar	para	propano,	
selecione Previous Gas (Gás anterior).

Nota:		As	tabelas	de	gás	no	Searchpoint	Optima	Plus	são	ordenadas	por	número	de	peça;	portanto,	os	
gases padrão podem não ser os primeiros da lista.
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4. Selecione a navegação desejada, por exemplo, Next Gas (Próximo gás) e pressione Enter.
5.	 A	exibição	mostrará	uma	mensagem	de	confirmação,	pressione	OK.

6.	 	A	exibição	mostrará	a	mensagem	“Checking	availability	of	chosen	gas”	(Verificando	a	disponibilidade	
do gás escolhido), pressione OK.

7.	 A	exibição	mostrará	a	mensagem	“No	specific	error”	(Erro	não	específico),	pressione	OK.

8.	 	Agora	a	exibição	mostra	o	gás	atual	e	o	novo	gás.	Repita	as	etapas	4	a	6	até	o	novo	gás	correto	ser	
identificado.	

9.	 Para	confirmar	a	mudança	para	o	novo	gás,	selecione	Accept Choose Gas (Aceitar gás escolhido).

10. Destaque Accept Selection (Aceitar seleção) e pressione Enter. (Além de manter o gás atual, selecione  
 Abort Selection (Abortar seleção) e pressione Enter.)
11.	A	exibição	mostrará	uma	mensagem	de	confirmação,	pressione	OK.

12.	A	exibição	mostrará	a	mensagem	“No	specific	error”	(Erro	não	específico),	pressione	OK.

13. Pressione Back	(Voltar)	para	retornar	ao	menu	Device	Setup	(Configuração	do	dispositivo).

O Searchpoint Optima Plus deve agora ser calibrado utilizando o novo gás-alvo. Use um cilindro de gás-
alvo, de aproximadamente 50 %FSD, com uma precisão mínima de ± 2 %.

Não calibre o Searchpoint Optima Plus durante períodos de pressão atmosférica muito alta ou baixa, 
ventos muito fortes ou tempestades.

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento. A saída do 4-20 mA será inibida 
automaticamente. Se o procedimento for abortado, certifique-se de que a unidade não esteja no 
modo Inibir.

Nota: Esta unidade deve ser alimentada por uma hora antes que a calibração seja realizada. 

Nota: A rotina da calibração entrará em tempo limite após dois minutos de inatividade.

14.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova a Proteção Padrão contra Intempéries do Searchpoint Optima Plus. 

15.		Ajuste	a	tampa	de	calibração	ao	Searchpoint	Optima	Plus.	Certifique-se	de	que	ela	esteja	totalmente	
inserida.

16. Selecione Calibrate (Calibrar).
17. Selecione Gas Calibration (Calibração de gás).
18.	Uma	mensagem	de	advertência	é	exibida,	pressione OK.
19.		Certifique-se	de	que	o	gás	zero	esteja	presente	na	área	circundante	do	Searchpoint	Optima	Plus.	 

Se	necessário,	aplique	gás	zero	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto.
20.  Quando a leitura de gás estiver estável na exibição, pressione OK para iniciar a Calibração zero e depois 

aguarde por aproximadamente 15 seg. A saída 4-20 mA será automaticamente inibida desta vez.
21.  A exibição mostra uma mensagem de que a Calibração Zero foi bem-sucedida e oferece uma saída 

sem uma calibração de amplitude. Selecione No (Não) e pressione Enter.
22. Insira a concentração do gás de calibração de amplitude e pressione Enter.
23.		Aplique	o	gás	de	calibração	a	uma	taxa	de	1	–	1,5	litros	por	minuto.	Aguarde	as	leituras	de	gás	

estabilizarem	(~	30	-	60	s),	e	pressione	OK para iniciar a Calibração de Amplitude e aguarde por 
aproximadamente 15 seg. 

24.  A exibição mostra uma mensagem de que a Calibração de Amplitude foi bem-sucedida. Remova a 
tampa	de	calibração	e	aguarde	o	gás	de	teste	limpar	(~	30	s).	

25.	 	Certifique-se	de	que	a	leitura	de	gás	tenha	retornado	a	zero.	Pressione	OK para liberar a saída de 4-20 mA.
26.	A	exibição	mostra	uma	nota	de	que	o	Searchpoint	Optima	Plus	retornará	à	operação	normal,	pressione	OK.
27.	Retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.
28.	Recoloque	a	Proteção	Padrão	contra	Intempéries	e	duas	porcas	de	retenção.

20. Apêndice 2 -  
Funções adiconais do HART®
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20.2 Defina o Modo de Corrente de Loop de HART® 

O	Searchpoint	Optima	Plus	oferece	suporte	a	configurações	de	HART®	ponto	a	ponto	a	HART® multidrop.

ATENÇÃO
Modo	HART®	multidrop	não	é	à	prova	de	falhas.	O	Searchpoint	Optima	Plus	em	modo	HART® Multi-Drop  
não	é	compatível	com	SIL-2.	O	Searchpoint	Optima	Plus	no	Modo	HART® Multi-Drop está fora do escopo  

de todas as aprovações de desempenho.

Cuidado: No modo multidrop, o loop de corrente deve ser acoplado à CA.

Observação: Quando o Searchpoint Optima Plus for definido em modo multidrop, o loop de 4-20 mA não 
pode ser calibrado e as funções que fornecem a saída 4-20 mA para um valor definido não estão disponíveis.

1. Selecione Device Setup	(Configuração	do	dispositivo).
2. Selecione Device Info (Informações de dispositivo).

3. Selecione Loop Current Mode	(Modo	de	Corrente	de	Loop).

4. Selecione a opção desejada e pressione Enter.
5. Pressione Send (Enviar) para enviar informações para o Searchpoint Optima Plus.

6. Uma mensagem de advertência é exibida. Pressione OK.

7.	 O	modo	de	comunicação	é	definido	e	a	exibição	mostra	outra	mensagem	de	advertência.	Pressione	OK.

8.	 Verifique	se	a	exibição	mostra	o	modo	de	comunicação	correto.

9. Pressione Back	(Voltar)	para	retornar	ao	menu	Device	Setup	(Configuração	do	dispositivo).

Para	uso	no	modo	multidrop,	o	endereço	HART®	deve	estar	configurado	entre	1	e	63.	

10. Selecione Assembly Details (Detalhes de montagem).

11. Selecione o HART® Address	(Endereço	HART).
12.	Insira	o	endereço	HART® e pressione Enter.

13. Pressione Send (Enviar) para enviar informações para o Searchpoint Optima Plus.

14.	Retorne	à	tela	de	Boas	Vindas.

20. Apêndice 2 -  
Funções adiconais do HART®
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Leia essas notas se o Kit de Ferramentas da Honeywell MC estiver sendo usado 
para se comunicar com o Searchpoint Optima Plus.

Em	alguns	casos,	o	Kit	de	Ferramentas	MC	não	exibirá	mensagens	como	detalhadas	nessas	instruções.

Várias	instâncias	específicas	são	fornecidas	abaixo:	-

1.	 	Na	seção	12.7,	“Calibre	o	Loop	4-20	mA”,	o	Kit	de	Ferramentas	MC	não	exibirá	uma	mensagem	de	que	
os dados estejam sendo coletados entre as etapas 6 e 7, e entre as etapas 9 e 10.

2.	 	Na	seção	13.6,	“Zerar	novamente	o	Searchpoint	Optima	Plus”,	o	Kit	de	Ferramentas	MC	não	exibirá	
uma mensagem de que os dados estejam sendo coletados durante a etapa 6.

3.	 	Na	seção	13.7	“Calibração”,	o	Kit	de	Ferramentas	MC	não	exibirá	uma	mensagem	de	que	os	dados	
estejam	sendo	coletados	durante	as	etapas	8	e	12.	

O	Kit	de	Ferramentas	MC	não	exibirá	nenhuma	pontuação	na	versão	de	software,	por	exemplo,	a	versão	5.2	
será exibida como versão 52.

21. Apêndice 3 – Notas especiais para usuários  
de kit de ferramentas da Honeywell MC



MAN0905_Edição 7_07/17 Searchpoint Optima Plus com saída opcional HART®

Instruções de Operação
2108M0550 

94

22. Apêndice 4 –  
Remoção de bateria em fim de vida útil

Quando	o	Searchpoint	Optima	Plus	chegar	ao	fim	da	vida	útil,	ele	deve	ser	descartado	em	conformidade	
com as regulamentações locais. 

O Searchpoint Optima Plus contém uma bateria de lítio tipo CR2032, que pode ser localizada e removida 
da seguinte forma.

WARNING
A	bateria	não	precisa	ser	substituída	durante	a	vida	útil	da	unidade.	Abrir	o	compartimento	do 

Searchpoint	Optima	Plus	invalidará	a	certificação	e	garantia.

1. Remova os dois parafusos (M5) do conjunto principal que une as duas seções do Searchpoint Optima 
 Plus.

2. Remova a seção da “extremidade traseira”, que inclui os cabos encapsulado.

3.	 	Observando	a	parte	interna	desta	seção,	localize	os	dois	parafusos	que	fixam	a	placa	de	circuito	impresso.

4. Remova os dois parafusos e a placa de circuito impresso. A bateria está localizada na parte de baixo  
 da placa.

5. Corte os contatos da placa de circuito impresso para remover a bateria.

6. Descarte a bateria de acordo com as regulamentações locais.
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23. Apêndice 5 –  
HART® Comandos usados

23.1 Comandos universais

O	Searchpoint	Optima	Plus	responde	aos	comandos	universais	Uma	variável	dinâmica	é	implementada	–	
concentração de gás.

Comentários adicionais: -

• Comando no.3 retorna a corrente em loop e o PV.  

•	 	Comando	no.14:	As	unidades	dos	limites	do	sensor	e	da	amplitude	mínima	são	fixas.	O	número	de	
série do sensor não é usado, e retorna 0

•	 Comando	no.38:	Redefinir	indicador	“Configuração	alterada”	

•	 Comando	no.48:	Leia	o	status	de	dispositivo	adicional	

23.2 Comandos de prática comum

23.2.1 Comandos suportados

Os seguintes comandos de prática comum são implementados:

Número do comando Descrição

40 Entrar/sair do modo de corrente fixa

41 Executar um autoteste de dispositivo

42 Executar reinicialização mestre

45 Arrumar zero de DAC

46 Arrumar ganho de DAc

23.2.2 Modo de explosão

O Searchpoint Optima Plus não oferece suporte ao Modo de explosão.

23.2.3 Obter variável de dispositivo

O Searchpoint Optima Plus não oferece suporte a Obter Variável de Dispositivo.
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23.3 Comandos específicos de dispositivo

Os	seguintes	comandos	específicos	de	dispositivo	são	implementados:

Número do comando Descrição

128 Ler nome de tabela de gases

129 Ler nome de tabela de gases disponíveis

130 Gravar índice da tabela de gases

132 Ler histórico de log de eventos

133 Ler diagnóstico (avisos ou falhas)

135 Simular alarme, aviso ou falha

138 Gravar limite de Alarme1

139 Ler limite de Alarme1

140 Autenticação de usuário

142 Troca de senha

143 Inserir/sair modo de inibição

146 Teste geral

147 Ler dados de campo

149 Ler relógio em tempo real

150 Gravar relógio em tempo real

151 Ler o status de comunicação HART durante falha de dispositivo

152 Gravar o status de comunicação HART durante falha de dispositivo

153 Ler corrente de inibição

154 Gravar corrente de inibição

155 Ler corrente de aviso

156 Gravar corrente de aviso

157 Ler corrente acima da faixa

158 Gravar corrente acima da faixa

159 Limpar as falhas com trava e registradas (parcial ou total)

160 Ler modo operacional atual

23. Apêndice 5 –  
HART® Comandos usados
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Coreia
Tel:	+82	(0)	2	6909	0300
Fax:	+82	(0)	2	2025	0328
Telefone	na	Índia:	+91	124	4752700
analytics.ap@honeywell.com

Serviços técnicos
EMEA:		 HAexpert@honeywell.com
EUA:		 ha.us.service@honeywell.com
AP:		 ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywell.com

Observação:	
Apesar	do	grande	esforço	despendido	para	
assegurar	a	precisão	desta	publicação,	nenhuma	
responsabilidade	pode	ser	aceita	por	erros	ou	
omissões.	Os	dados	podem	ser	alterados,	assim	
como	a	legislação,	e	você	é	aconselhado	a	obter	
cópias	das	normas,	das	diretrizes	e	dos	padrões	
publicados	mais	recentemente.	Esta	publicação	
não	pretende	servir	como	base	para	um	contrato.


