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Garanta que todas essas instruções sejam lidas e compreendidas ANTES de operar o equipamento. 
Preste atenção principalmente às recomendações nos Avisos de segurança.

AVISOS
1.	 O	detector	de	gás	Searchline	Excel	é	certificado	e	específico	para	uso	em	áreas	

potencialmente perigosas. Instale e use o detector de gás Searchline Excel de acordo 
com as últimas regulamentações.

2. Para instalação no Reino Unido, o Código de Prática SELEÇÃO, INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE APARELHO ELÉTRICO PARA USO EM ATMOSFERAS 
POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS devem ser estritamente observadas. 
Recomendações gerais são fornecidas em BS EN 60079-14 e IEC 60079-14. Consulte 
BS EN 60079-29-2 e IEC 60079-29-2 no Reino Unido ou as regulamentações locais ou 
nacionais apropriadas.

3. Para instalação na América do Norte, o Código Elétrico Nacional (NFPA 70) ou edições 
posteriores devem ser estritamente observadas.

4. Em qualquer lugar, as regulamentações locais ou nacionais apropriadas devem ser usadas.

5. O detector de gás Searchline Excel deve ser devidamente aterrado para proteger contra 
choque elétrico e minimizar a interferência elétrica. Para considerações de projeto de 
instalação elétrica, consulte a Seção 3.

6. Os operadores devem estar totalmente cientes da ação a ser tomada se a concentração 
de	gás	exceder	o	nível	de	alarme.

7. O desmonte ou reparo do equipamento devem ser executados apenas em uma área 
segura.

8.	 Gases	de	teste	podem	ser	tóxicos	e/ou	combustível.	Consulte	as	Folhas	de	Segurança	
de Material para avisos apropriados.

9.	 Não	perfure	orifícios	em	nenhum	gabinete	já	que	isso	invalida	a	proteção	de	explosão.

10. Para manter a segurança elétrica, a unidade não deve ser operada em atmosferas com 
mais de 21% de oxigênio.

11.	 Certifique-se	de	que	os	parafusos	que	protegem	gabinetes	à	prova	de	fogo	sejam	bem	
vedados.	Os	parafusos	de	fixação	são	fabricados	de	um	tipo	especial	de	aço	certificado.	
Apenas parafusos fornecidos pela Honeywell Analytics devem ser encaixados por este 
motivo.

12. Não abra o gabinete na presença de uma atmosfera explosiva.

13. A unidade transmissora contém altas tensões quando operacional. Elas são 
descarregadas quando a unidade for removida de seu gabinete.

14.	 O	conduíte	ou	prensa	de	cabo	encaixado	no	Searchline	Excel	não	deve	ser	modificado.	
Se,	no	entanto,	for	necessário	fazer	modificações,	elas	devem	estar	em	conformidade	
com os Códigos de Prática nacional relevantes.

15. A irradiância e energia emitidas pelos transmissores Searchline Excel são inferiores a  
5 mW/mm2 e 15 mW/mm2 respectivamente.

SEGURANÇA
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ATENÇÃO
1. Use apenas peças e acessórios aprovadas com o detector de gás Searchline Excel.

2. Para manter os padrões de segurança, o comissionamento e a manutenção regulares do 
detector	de	gás	Searchline	Excel	só	devem	ser	executados	por	pessoal	qualificado.

AVISOS IMPORTANTES
1. A Honeywell Analytics Limited não se responsabiliza pela instalação ou uso do equipamento 

caso isso não seja realizado de acordo com a edição e/ou emenda do manual.

2. O usuário deverá ter certeza de que este manual é apropriado em todos os detalhes para 
o equipamento a ser instalado e/ou operado. Em caso de dúvidas, o usuário deverá entrar 
em contato com a Honeywell Analytics Limited.

3. Efeito da atmosfera explosiva sobre os materiais. 

 O Searchline Excel é composto de materiais que apresentam boa resistência a substâncias 
corrosivas e à base de solventes. Os gabinetes Exd são feitos de aço inoxidável 316 e as 
janelas protegidas contra explosão são fabricadas de vidro de cal soldada reforçado. A 
Honeywell	Analytics	não	está	ciente	de	efeitos	significativos	da	atmosfera	explosiva	nesses	
materiais. Entre em contato com a Honeywell Analytics ou com um de seus agentes para 
consultas	específicas.

A Honeywell Analytics Limited reserva-se o direito de alterar ou revisar as informações fornecidas 
neste	 documento	 sem	notificação	 prévia	 e	 sem	a	 obrigação	 de	 notificar	 qualquer	 pessoa	 ou	
organização sobre tais revisões ou alterações.

Entre em contato com a Honeywell Analytics ou com um de seus representantes caso queira obter 
detalhes que não aparecem neste manual.

SEGURANÇA

Histórico de Revisão
Edição Comente Data

Issue 12 A03864 Outubro de 2012

Issue 13 A05004 Julho de 2017
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O	Searchline	Excel	é	um	sistema	de	detecção	de	gás	de	hidrocarboneto	que	está	disponível	em	
duas versões:

 • Detector de gás de feixe aberto Searchline Excel
 • Detector de gás de duto cruzado Searchline Excel
Para informações sobre o Duto Cruzado Excel, consulte o Manual Técnico de Duto Cruzado 
Searchline Excel, número de peça 2104M0520.

O Detector de Gás de Feixe Aberto Searchline Excel (OPGD) consiste em uma unidade Transmissora  
que envia um feixe infravermelho para uma unidade Receptora a uma distância de até 200 metros 
e	pode	estar	localizado	onde	uma	névoa	de	gás	hidrocarboneto	inflamável	provavelmente	ocorrerá.	

O	 detector	 opera	 em	um	princípio	 de	 absorção	 de	 infravermelho	 (IR).	 Luz	 de	 absorção	 de	
gases	em	cumprimentos	de	ondas	específicos	dependendo	da	sua	composição	molecular.	Os	
gases hidrocarbonetos absorvem a região de infravermelho do espectro. Se uma nuvem de gás 
hidrocarboneto estiver presente, parte da luz de infravermelho é absorvida pelo gás, provocando 
uma redução no sinal recebido que é proporcional à quantidade de gás no feixe.

A unidade Transmissora Searchline Excel produz uma luz de infravermelho, e a unidade Receptora 
apresenta detectores ópticos e componentes eletrônicos de processamento de sinais. Cada unidade 
é	armazenada	em	um	compartimento	robusto	de	aço	inoxidável.	O	Receptor	produz	uma	saída	
analógica de 4-20 mA equivalente a 0-5 LIE.m (Metros do Limite Inferior de Explosividade) de gás.

OBSERVAÇÃO: O FEIXE INFRAVERMELHO É INVISÍVEL E SEGURO PARA OS OLHOS.
O Searchline Excel foi projetado para uso nos ambientes/aplicações mais exigentes e fornece uma 
resposta	sensível,	rápida	e	confiável.	A	tecnologia	sofisticada	de	feixe	aberto	fornece	imunidade	
à luz do sol e minimiza os efeitos de fatores ambientais, como chuva, nevoeiro, gelo, neve e 
condensação.

As unidades Transmissora e Receptora incorporam óptica aquecida para minimizar o acúmulo de 
umidade, condensação, neve ou gelo nas janelas de vidro que poderiam obscurecer a óptica em 
condições extremas.

O sistema é controlado por microprocessador com diagnóstico automático integral e recursos de 
identificação	de	falhas.	

A comunicação local entre um operador/técnico e o sistema do detector de gás é feita através de um 
interrogador portátil que usa o link de série RS485 incorporado do receptor. O interrogador fornece 
ao usuário uma interface estilo menu para selecionar e chamar comandos para comissionamento 
e	configuração	do	sistema	e	para	visualização	do	estado	do	sistema	e	das	suas	medições.

O interrogador é conectado ao Receptor através de um dos tipos da série DX100 (M) de Unidade 
de Terminação da Honeywell Analytics ou através de outros tipos de caixa de junção (incluindo 
a caixa de junção inteligente OELD da Honeywell) usando o Dispositivo de Proteção SHC. As 
Unidades de Terminação DX100(M) apresentam uma interface digital ativa que permite que um 
centro	de	controle	remotamente	alocado	monitore	a	saída	do	sinal	do	detector	de	gás	e	execute	
comandos básicos usando o protocolo Modbus Remote Terminal Unit (RTU) em um link RS485.

1.  INTRODUÇÃO
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Este manual consiste nas seguintes etapas:

 • Capítulo 1.   Introdução
 • Capítulo 2.  Descrição do sistema
 • Capítulo 3.  Instalação e operação
 • Capítulo 4.  Manutenção
 • Capítulo 5.  Solução de problemas
	 •	 Capítulo	6.	 	 Especificações
	 •	 Capítulo	7.	 	 Certificação
 • Anexo A  Interrogador portátil
 • Anexo B  Glossário
 • Anexo C  Acessórios e sobressalentes
 • Anexo D  Suporte marítimo

Avisos de informações
Os tipos de avisos de informações usados em todo esse manual são os seguintes:

AVISO
Indica uma prática perigosa ou insegura que pode causar  

lesões graves ou morte.

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

Observação: Fornece informações úteis/adicionais.

Se	precisar	de	mais	informações	que	não	estejam	incluídas	neste	manual	técnico,	entre	em	contato	
com a Honeywell Analytics.

Documentos associados
Detector de gás de infravermelho de feixe aberto Searchline  
Excel Guia de Instalação Básica Nº de peça: 2104M0510

Manual Técnico de Unidades de Terminação série DX100  Nº de peça: 2104M0701

Instruções de operação da OELD Nº de peça: 3011M5001

1.  INTRODUÇÃO
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2.1  INTRODUÇÃO
Cada tipo de detector de gás Searchline Excel consiste em duas unidades, um Transmissor e um 
Receptor.	Esta	configuração	de	Transmissor/Receptor	separada	fornece	a	base	mais	confiável	
para	uma	detecção	de	gás	por	feixe	aberto.	Para	versões	de	certificação	marítima	e	para	garantir	
conformidade com esta aprovação, consulte o Anexo D para detalhes dos suportes de montagem 
marítima	e	hardware	associado.

2.  VISÃO GERAL

OELD ou DX100(M)  
(ou outra caixa de junção)

Placa de montagem

Suporte de montagem

Bloco pivotanteReceptor

Conduíte flexível
Caminho 

motorizado
5-200 m

Caixa de junção  
Honeywell Analytics  

00780-A-0100 (ou outra 
caixa de junção)

Transmissor
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Existem três alcances do detector de gás Searchline Excel. Eles são:

Feixe aberto Curto alcance   5-40 m   (15-130 pés) 
 Médio alcance  40-120 m  (130-390 pés) 
 Longo alcance  120-200 m  (390-650 pés)

Ao projetar uma instalação para o Searchline Excel, é importante que o alcance correto do detector 
de	gás	para	cada	trajetória	a	ser	monitorada	seja	selecionado	e	especificado.

O transmissor e o receptor são montados em suportes de montagem robustos e ajustáveis. Esses 
suportes são aparafusados em uma placa de montagem, que é projetada para acomodar uma 
variedade	de	caixas	de	junção,	acessórios	e	configurações	de	montagem	mecânica.	O	tamanho	
pequeno	e	a	flexibilidade	do	Searchline	Excel	e	suas	disposições	de	montagem	têm	como	objetivo	
corrigir	o	projeto	da	instalação	da	forma	mais	simples	possível.	Os	detalhes	das	informações	são	
fornecidos em Capítulo 3.

2.2  TRANSMISSOR
O Transmissor Searchline Excel produz um feixe infravermelho intenso e colimado que é produzido 
por uma lâmpada de arco de xenônio.

A	saída	de	infravermelho	da	lâmpada	é	colimada	usando	espelhos	que	permitem	que	um	feixe	
mais uniforme (sem aberrações cromáticas) seja produzido e, portanto, reduz a sensibilidade do 
alinhamento.	Para	evitar	flashes	visíveis	irritantes,	as	emissões	visíveis	da	lâmpada	são	bloqueadas	
por	um	filtro.

A lâmpada do transmissor é pulsada precisamente a 4Hz, cada pulso dura aproximadamente 
um microssegundo. O tempo preciso e a duração extremamente curta desses pulsos oferece ao 
Transmissor uma assinatura bem diferenciada. Esta assinatura distintiva facilita para o Receptor 
distinguir	os	pulsos	do	Transmissor	Searchline	Excel	a	partir	de	 fontes	naturais	e	artificiais	de	
radiação infravermelha.

OBSERVAÇÃO: O FEIXE INFRAVERMELHO É INVISÍVEL E SEGURO PARA OS OLHOS.
Os Transmissores de médio e longo alcance contêm um lâmpada de potência superior e óptica 
maior do que a unidade padrão de curto alcance. O feixe infravermelho resultante é muitas vezes 
mais intenso, o que permite um aumento considerável na faixa operacional.

2.  VISÃO GERAL
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A janela do Transmissor é aquecida para minimizar a condensação, o congelamento e o acúmulo de 
neve. Durante condições operacionais particularmente frias, o aquecimento da janela do transmissor 
foi	ampliada	para	níveis	de	turbo.	O	modo	de	turbo	pode	ser	desativado	se	não	for	necessário.

Conexões	elétricas	para	o	Transmissor	são	feitas	por	fios	executados	através	de	conduítes	flexíveis	
e	protetores.	Existem	três	fios	no	Transmissor:	vermelho	(+24	V),	preto	 (0	V)	e	verdeIamarelo 
(TERRA).

2.3   RECEPTOR
O receptor Searchline Excel coleta radiação de infravermelho a partir do Transmissor e executa 
medições para permitir a detecção de gases de hidrocarboneto na trajetória do feixe.

A radiação de infravermelho é coletada por uma única lente de silicone, que é comum para canais 
de medição de amostra e referência. Essa radiação é dividida por um divisor de feixe e alimentada 
para	dois	detectores	filtrados,	amostra	e	referência.	

A	entrada	do	detector	de	amostra	é	filtrada	em	comprimentos	de	onda	onde	a	forte	absorção	de	
infravermelhos	é	exibida	pelo	gás	de	destino.	A	entrada	do	detector	de	referência	é	filtrada	em	
comprimentos de onda próximos, onde a forte absorção de infravermelhos não é exibida pelo gás 
de	destino.	Ao	calcular	a	taxa	da	amostra	para	o	sinal	de	referência,	é	possível	medir	a	quantidade	
de gás no feixe e, ao mesmo tempo, compensar os efeitos da chuva, névoa, poeira, etc.

2.  VISÃO GERAL
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Os detectores fotovoltaicos de estado sólido usados no Searchline Excel fornecem uma faixa 
dinâmica excepcional e temperatura excelente e estabilidade de longo prazo. Esses recursos 
contribuem fortemente para a imunidade solar e a estabilidade do Searchline Excel.

O	Receptor	contém	todos	os	componentes	eletrônicos	necessários	para	amplificar,	condicionar	
e processar os sinais recebidos pelos detectores infravermelhos. O processamento avançado de 
sinais do Searchline Excel utiliza dois microprocessadores.

Um microprocessador, o Processador de sinais digitais (DSP), é usado para executar os cálculos 
de processamento de sinal intensivo necessários. 

O outro microprocessador, o microcontrolador, controla a função geral da unidade e executa os 
cálculos	finais	para	determinar	a	leitura	correta	do	gás	e	o	estado	de	saída.

A	saída	principal	do	receptor	é	um	sinal	na	faixa	de	4-20	mA	e	está	disponível	como	opções	de	
origem	ou	dissipação.	Para	a	maioria	das	aplicações,	a	saída	é	calibrada	por	uma	faixa	de	0	a	
5 LIE.m. (Consulte o Apêndice B para a explicação do LIE.m e outros termos.)

O	Receptor	também	oferece	uma	saída	RS485,	que	é	usada	para	comunicação	com	o	Interrogador	
Portátil	SHC1	associado.	O	SHC1	é	usado	para	executar	alinhamento	final,	comissionamento,	
teste funcional e procedimentos de diagnóstico.

A janela do Receptor é aquecida para minimizar a condensação, o congelamento e o acúmulo de 
neve.	O	nível	de	aquecimento	aplicado	é	controlado	pelo	microcontrolador	e	é	ajustado	de	zero	
para máximo, dependendo da temperatura da janela.

Conexões	elétricas	para	o	Receptor	são	feitas	por	fios	que	passam	através	de	conduítes	flexíveis	e	
protetores.	Existem	seis	fios	do	Receptor,	vermelho	(+24	V),	preto	(0	V),	branco	(4-20	mA),	laranja	
(RS485 A), azul (RS485 B) e verde / amarelo (GND).

2.  VISÃO GERAL
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2.4  MONTAGENS AJUSTÁVEIS
As montagens ajustáveis são:

 •	 Uso	específico	de	Transmissor	e	Receptor.
 • Robusto.
 • Rígido e estável.
 • Fabricado em aço inoxidável.
 • Totalmente ajustável para alinhamento.
  Configurações gerais e finas nos planos horizontal e vertical.

  Faixa de ajuste:

  Vertical   ±45o

  Horizontal  ±90o

Os detalhes de alinhamento são fornecidos no Capítulo 3.

2.  VISÃO GERAL

Porca	fixadora

Parafuso de ajuste 
do suporte de montagem (2 desloc.)

Parafuso	de	fixação 
de grampo de ajuste (2 desloc.)

Porca	fixadora
Parafuso de ajuste 
de bloco pivotante

Parafuso	de	fixação 
de grampo de ajuste (2 desloc.)
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3.1 INTRODUÇÃO

AVISO

O Código de Prática nacional sobre seleção, instalação e manutenção de aparelhos 
elétricos para uso em possíveis atmosferas explosivas deve ser sempre cumprido.

O Searchline Excel foi projetado, desenvolvido e testado pelo cliente para ser o detector de gás 
por	feixe	aberto	(OPGD)	mais	robusto	disponível	até	o	momento.	

O projeto e a tecnologia utilizados no Searchline Excel o tornam bem mais resistente aos efeitos 
adversos do ambiente operacional e de engenharia de instalação não ideal do que as gerações 
anteriores de OPGDs.

Tratando com cuidado o ambiente operacional e o projeto de instalação pretendidos, o instalador/
operador	pode	maximizar	a	confiabilidade,	disponibilidade	e	desempenho	obtidos	com	o	Searchline	
Excel.

Antes	de	projetar	ou	especificar	a	instalação	para	o	Searchline	Excel,	é	altamente	recomendável	
que	o	 responsável	pelo	projeto	de	 instalação	 leia	 todos	esses	capítulos	e	considere	como	as	
informações e recomendações fornecidas podem ser aplicadas às suas instalações. 

Se você tiver perguntas sobre o seu projeto de instalação, entre em contato com a Honeywell 
Analytics ou seus agentes locais.

A	Honeywell	Analytics	tem	o	compromisso	de	assegurar	que	os	clientes	atinjam	a	operação	confiável	
de seus detectores de gás Searchline Excel. Por este motivo, o Searchline Excel deve ser instalado 
por pessoal totalmente treinado (treinado pela Honeywell Analytics ou por um treinador autorizado 
pela Honeywell Analytics).

Este treinamento fornecerá ao instalador uma clara compreensão do produto Searchline Excel e 
dos acessórios e ferramentas associados. Ele também fornece familiaridade com os procedimentos 
de	instalação,	alinhamento	e	comissionamento,	além	de	qualificações	de	avaliação	de	instalação	
para	identificar	possíveis	áreas	de	problemas.	

Para	cada	instalação,	a	folha	de	verificação	de	instalação	deve	ser	concluída	e	retornada	para	a	 
Honeywell	Analytics	ou	seus	agentes.	Os	detalhes	dessa	folha	de	verificação	são	fornecidos	no	
final	deste	capítulo.

NOTA:  O FEIXE INFRAVERMELHO É INVISÍVEL E SEGURO PARA OS OLHOS.
NOTA:  PARA GARANTIR CONFORMIDADE COM A APROVAÇÃO MARÍTIMA, CONSULTE 

O ANEXO D PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES E INSTRUÇÕES 
ESPECIAIS SOBRE INSTALAÇÃO, ALINHAMENTO E COMISSIONAMENTO DO 
SUPORTE MARÍTIMO.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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3.2  POSICIONAR E MONTAR

3.2.1 Geral
Ao projetar uma instalação para um detector de gás Searchline Excel, é importante levar em 
consideração onde ele será posicionado, que fontes potenciais de problemas podem ser encontradas 
no local e como a unidade deve ser montada e que tipo de suporte é apropriado. 

3.2.2 Localização para melhor cobertura
Orientação do posicionamento de detectores de gás para fornecer a melhor cobertura de detecção 
está contida no BS EN 60079-29-2 e IEC 60079-29-2 e outros Códigos de Prática nacionais. É 
recomendável que o projetista da instalação, consulte esses Códigos de Prática ao determinar 
onde os detectores devem estar localizados. Em geral, as seguintes posições geralmente oferecem 
os melhores resultados:

    •   Abaixo das fontes de possíveis vazamentos para gases que são mais pesados do que 
o ar.

    •   Acima das fontes de possíveis vazamentos para gases que são mais leves do que o ar.
    •   Próximo das fontes de vazamento, junto com a trajetória esperada do vazamento, 

levando	em	conta	a	direção	prevalecente	do	vento	e	outros	fatores	que	influenciarão	a	
propagação do vazamento.

    •  Entre possíveis fontes de vazamento e qualquer possível fonte de ignição.

Localização para maximizar a confiabilidade e a disponibilidade
O cuidado ao escolher a localização de detectores Excel pode contribuir consideravelmente para 
a	confiabilidade	e	a	disponibilidade	gerais.	

Ao localizar unidades, tente evitar áreas onde elas possam ser afetadas negativamente pelo 
seguinte:

Vibração - A vibração angular da estrutura a que as unidades Excel estão conectadas deve ser 
mantida	em	menos	de	+/-	0,5°.	Sempre	que	possível,	evite	uma	localização	onde	altos	níveis	de	
vibração sejam diretamente induzidos na estrutura de montagem. Se a proximidade de fontes 
significativas	de	vibração	não	for	evitável,	tome	medidas	para	reduzir	o	engate	desta	vibração	e	
maximizar a rigidez da estrutura de montagem. 

Calor intenso -	O	Excel	é	certificado	e	especificado	para	operação	em	ambientes	de	até	+65°C.	Se	
fontes de calor intenso (torres de queimadores, luz do sol intensa, etc.) estiverem presentes, uma 
proteção contra sol (No. de peça: 2104B2323) ou blindagem semelhante devem ser encaixadas 
na unidade para protegê-la do calor excessivo.

Fontes de contaminação pesada -	Evite	locais	onde	altos	níveis	de	contaminantes	serão	soprados	
persistentemente	em	direção	às	janelas	da	unidade.	Possíveis	fontes	de	contaminação	pesada	
incluem gerador/exaustor de turbina, queimadores, equipamento de perfuração, aberturas/chaminés 
do processo, etc. Se as fontes de contaminação pesada não puderem ser evitadas, considere 
inserir uma blindagem adicional e/ou fornecer um bom acesso a uma limpeza mais de rotina.

Neve e gelo em ambientes abaixo de -20°C - A óptica aquecida nas unidades Excel derrete a 
neve	ou	o	gelo	nas	janelas	em	temperaturas	ambientes	que	chegam	a	cerca	de	-20°C.	

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
Abaixo dessa temperatura, neve ou gelo soprados em direção à janela não derreterão até a 
temperatura ambiente subir. Se o uso pretendido for uma operação externa de longo prazo em 
climas muitos frios, é recomendável que uma proteção/cobertura adicional seja utilizada para evitar 
que a neve/gelo sejam soprados para as janelas e acumulem.

Observação:  As ópticas aquecidas não foram avaliadas no teste de desempenho relacionado 
à aprovação de FM e, portanto, não são consideradas parte da aprovação de 
desempenho.

Dilúvio e inundação -	O	Searchline	Excel	é	classificado	como	 IP66/67	e,	como	 tal,	não	será	
danificado	por	um	dilúvio	ou	inundação	ocasional.	No	entanto,	nessas	circunstâncias,	a	unidade	
perderá completamente o sinal de IR e entrará no estado FBEAM-BLOCK/FAULT. Além disso, 
quando o dilúvio/inundação passa, há a possibilidade de que os contaminantes sejam deixados 
nas janelas. Sendo assim, é recomendável que as unidades Excel estejam localizadas fora de 
áreas particularmente propensas a dilúvios ou inundações. 

Áreas propensas a subsidência e assentamento -	Sempre	que	possível,	é	recomendável	que	
as unidades Excel não sejam montadas em estruturas localizadas onde os problemas com a 
subsidência, assentamento ou derretimento de permafrost sejam conhecidas por provocar uma 
movimentação considerável. Se essas localizações não puderem ser evitadas, as bases da estrutura 
de montagem devem ser projetadas para minimizar qualquer movimento angular.

Áreas propensas a terremotos - Em locais propensos a terremotos, há uma chance de que durante 
ou	após	um	terremoto,	as	unidades	de	um	detector	de	gás	Excel	fiquem	desalinhadas,	uma	em	
relação à outra. Contanto que as unidades Excel não sofram danos diretos do impacto mecânico 
durante	o	terremoto,	elas	não	devem	ser	danificadas	por	esses	eventos.	Os	montes	anti-vibração	
provavelmente	não	 trarão	benefícios	e	 não	 serão	 recomendados.	Depois	 de	um	 terremoto,	 é	
recomendável	que	os	detectores	de	gás	Excel	sejam	visitados	e	seu	alinhamento	seja	verificado.

Impacto acidental - Locais onde haja uma probabilidade considerável de equipamento, pessoal ou 
objetos móveis derrubarem acidentalmente as unidades Excel, deixando-as fora de alinhamento, 
devem	ser	evitados	sempre	que	possível.	Se	esses	locais	não	puderem	ser	evitados,	as	medições,	
incluindo	melhor	proteção	mecânica,	e	notificações	devem	ser	consideradas.	

Campos eletromagnéticos intensos - O Searchline Excel atende aos padrões EN61000-
6-3	 e	 EN61000-6-2	 (para	 níveis	 industriais),	 além	 das	 exigências	 rigorosas	 estabelecidas	
em DNVGL-CG-0339. Assim, o sistema é bem protegido contra interferências por campos 
eletromagnéticos. No entanto, os locais na proximidade de transmissores de rádio/radar, fábricas 
elétricas pesadas e cabos de alta voltagem podem experimentar forças de campo superiores 
às	especificadas	nos	padrões	EN61000-6-3	e	EN61000-6-2.	Sempre	que	possível,	esses	locais	
devem	ser	evitados	ou	as	unidades	devem	ser	instaladas	o	mais	longe	possível	da	fonte	de	campo	
eletromagnético.	As	medidas	incluem	blindagem,	filtragem	e	supressão	de	transiente	adicionais	e	
também	podem	ser	benéficas	a	essas	localizações.

3.2.3 Trajetória do feixe
As	janelas	das	unidades	do	Transmissor	e	Receptor	devem	ficar	viradas	uma	para	a	outra	na	área	
a ser protegida e, dependendo do alcance do Transmissor em uso, devem estar separados pela 
seguinte distância:
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Tipo de detector de gás Excel            Extensão da trajetória entre as unidades
Curto alcance     5-40 m    (15-130 pés)
Médio alcance     40-120 m   (130-390 pés)
Longo alcance     120-200 m    (390-650 pés)

O trajeto do feixe e as cercanias imediatas devem ser mantidas livres de obstruções que possam 
prejudicar a livre movimentação do ar na área protegida ou o bloqueio do feixe de infravermelho. É 
recomendável uma trajetória de feixe clara de 20 cm de diâmetro ou superior. Em particular, para 
uma disponibilidade ótima, evite áreas afetadas pelo seguinte.
 a. Aberturas de vapor e fumaças
 b. Chaminés ou queimadores
 c. Áreas de passagem ou pessoal
 d.  Respingos e borrifos, por exemplo, de um equipamento em movimento, torres de 

refrigeração, etc.
	 e.	 	Estacionamento,	carga,	guindaste,	paradas	temporárias	de	veículos,	por	exemplo,	

paradas de ônibus cruzamento de estradas, etc.
 f.  Vegetação, por exemplo, arbustos, moitas, galhos, etc. - se estiver livre no 

momento, movimento decorrente de condições climáticas e crescimento futuro ou 
plantas deve ser levado em conta.

Observação:  Onde c. e e. não puderem ser evitados, considere indicar o feixe marcando a 
passagem ou a estrada com tinta.

Observações: 
1. Para encaixar o telescópio de alinhamento, usado durante o processo de alinhamento, é 

necessário um arco claro acessível de pelo menos 50 cm de raio próximo da capota da 
unidade como mostrado.

2. É recomendável uma trajetória de feixe clara de 10 cm de raio ou superior.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Capota da unidade

Arco de folga do  
feixe - raio  

superior a 10 cm

Arco de folga do  
telescópio - raio  
superior a 50 cm
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3.2.4 Estrutura de suporte
As	unidades	do	Transmissor	e	Receptor	devem	ser	fixadas	em	uma	estrutura	de	suporte	estável 
usando as placas de montagem fornecidas. 
Observação:  O movimento máximo da estrutura de suporte em todas as condições antecipadas 

deve ser de ±0,5o.
Se	a	unidade	for	ficar	em	pé	sozinha	e	não	puder	ser	montada	nos	suportes	e	estruturas	existentes,	e	
a altura acima do terra não for superior a 3 metros, a estrutura de suporte mostrada é recomendável:

Observação:  O tubo pode ser preenchido com concreto para fornecer rigidez adicional se necessário.

3.2.5 Orientação
O Searchline Excel é imune à luz solar e, portanto, não é necessário levar em consideração o 
trajeto do sol ao considerar a orientação.
Ao posicionar as unidades, não as instale com o eixo óptico em um ângulo superior a 45o em 
relação à horizontal. Isso é feito para evitar acúmulo de pó/água nas janelas.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Placa de montagem 
do Excel

Diâmetro de 150 mm tubo de aço, 
espessura de parede nominal de 6 mm

Cavilhas-U
Diâmetro  
de 8 mm  

Centros de 
166 mm

Até  
3 m

Mínimo	de 
500 mm

Mínimo	de 
500 mm

Mínimo	de 
500 mm

Base de 
concreto
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
3.3  CONEXÕES ELÉTRICAS

3.3.1 Geral
Todos os alcances do Searchline Excel estão em conformidade com os requisitos EMC de EN50270. 
Para manter a conformidade com esses padrões, é fundamental que a instalação elétrica do Excel 
seja projetada corretamente.
Os	padrões	de	instalação	elétrica	variam	para	os	países,	empresas	e	aplicações	diferentes	e	é	
responsabilidade da autoridade de projeto de instalação para determinar os padrões aplicáveis e 
garantir conformidade com eles. Ao projetar instalações elétrica para o Excel, a Honeywell Analytics 
recomenda que a autoridade de projeto de instalação leve o seguinte em consideração:
Qualquer norma de aterramento adotada deve evitar ligações à terra.
As informações a seguir são fornecidas para auxiliar no aterramento adequado do Searchline Excel:
•	 	O	Searchline	Excel	tem	um	fio	terra	(verde	e	amarelo)	para	conexão	a	um	terra	protetor.	Ele	

é	conectado	ao	compartimento	e	isolado	dos	outros	fios.	A	tensão	máxima	entre	o	terra	e	os	
outros	fios	é	de	350	V.

•  Existe um ponto de aterramento na parte externa do compartimento do Searchline Excel para 
conexão ao terra protetor. 

• O Searchline Excel não requer uma conexão "terra do instrumento".
Além disso, considere os seguintes pontos:

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

corrente	do	terra	e	o	ruído,	melhorando	a	confiabilidade	e	o	desempenho	do	instrumento.
2. O uso de um único cabo blindado/isolado para cada dispositivo de campo garante um bom 

isolamento/blindagem e reduz a interferência.

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

O	isolamento/blindagem	deve	ser	conectado	a	um	instrumento	terra	de	baixo	ruído	em	uma	
única extremidade.

2. Os isolamentos/blindagens de cabeamento de campo não podem ser conectados de forma que 
tais ligações à terra sejam produzidas ou que resultem em isolamentos/blindagens transmitindo 
correntes grandes de máquinas ou 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	pela	
blindagem	conectada	ao	terra	protetor,	o	conduíte	e	a	blindagem	não	devem	ser	considerados	
como isolamento/blindagem suficiente. Um isolamento/blindagem de cabos separados, 
conectado	um	terra	de	instrumento	de	baixo	ruído	deve	ser	utilizado.

5.	Os	condutores	de	cabeamento	de	campo	devem	ter	uma	área	da	seção	transversal	suficiente	
para	assegurar	que	a	tensão	de	alimentação	mínima	aplicada	no	dispositivo	em	cada	campo	
seja de 18 V.
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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 350 V. Isso inclui condições onde as 
sobretensões transientes são geradas por raios ou ativação de equipamento elétrico pesado. 
Disposições de aterramento que utilizam múltiplos terras protetores ou grades terra aumentam 
consideravelmente a probabilidade de grandes sobretensões transientes serem geradas entre 
o terra da caixa de uma unidade e os condutores de cabo de campo. Se suspeitarmos que as 
tensões entre o terra da caixa da unidade e qualquer cabo condutor de campo possam exceder 
350 V, é altamente recomendável instalar aparelhos de supressão de picos 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 não europeias, o equipamento elétrico 
conectado ao sistema deve estar em conformidade com padrões EMC aplicáveis nacionais e 
internacionais.

2. Toda interferência elétrica induzida nos condutores de um loop de 4 – 20mA pela instalação deve 
ser	mantida	abaixo	dos	níveis	necessários	para	estar	em	conformidade	com	os	requisitos	gerais	
do EN60079-29-1 ou os requisitos/ padrões de desempenho de outro detector de gás aplicável. 
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 muitas vezes 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.
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3.3.2 Conexões do receptor via DVC100(M) MK2

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

OELD Operating Instructions 

Green/Yellow (Safety/Protective Ground)

Red (+24 Vdc)
Black (0 Vdc)

White (4-20 mA Output)0 V
+24 Vdc in

4-20 mA

OELD

Field 
Wiring Blue (RS-485B)

Orange (RS-485A)
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0V (TB2/6)

+24V (TB2/2)

PRETO (0V) TB2/5

AZUL (B) TB1/3

LARANJA (A) TB1/2

FIAÇÃO DO RECEPTOR DO EXCEL

 

Modbus A (TB1/6)

Modbus B (TB1/5)

 
Se o DX100(M) não estiver conectado a um 
terra protetor/de segurança, uma conexão 
externa precisa ser feita conforme mostrado. 
 
 

VERDE / AMARELO (TERRA)

BRANCO (4-20 mA) TB2/3

CONEXÕES 
DO GABINETE 
DE CONTROLE

 
 

ISOLAMENTO 
DO CABO

ISOLAMENTO 
DO CABO

INSTRUMENTO (LIMPO)
TERRA PONTO ESTRELA 

Modbus B (TB1/5)

Modbus A (TB1/6)

Dreno do Modbus

+24V (TB2/2)
SAÍDA 4-20mA (TB2/3)

0V (TB2/6)

PRETO (0V) TB2/5

VERMELHO (+24 V cc) TB2/1

AZUL (B) TB1/2

LARANJA (A) TB1/3

BRANCO (4-20mA) TB2/3

VERDE / AMARELO (TERRA)
Mesmo potencial que corpo e conduíte de Excel

TERRA DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA

 
 
 

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
3.3.3 Conexões do receptor via DX100(M)

O aterramento deve assegurar que a tensão de 
pico máximo entre o terra da unidade e qualquer 
cabo condutor de campo seja inferior a 350 V. 
As tensões superiores podem provocar danos 
permanentes	aos	filtros	de	proteção	RFI	da	
unidade.

Observação: O Dx100(M) é armazenado em um 
gabinete de metal.
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Nota: Usar prensa-cabos de metal pode conectar a 
blindagem do cabo ao corpo do Excel.

 
 

0V
+24V 
TERRA

 
 

PRETO (0V)

 
 

FIAÇÃO 
DO TRANSMISSOR 
DO EXCEL
 
 

VERMELHO (+24V)

PRETO (0V)

Caixa de junção Honeywell Analytics 
00780-A-0100

ISOLAMENTO DO CABO

CONEXÕES 
DO GABINETE 
DE CONTROLE
 
 

TERRA
+24V
0V

INSTRUMENTO (LIMPO)
TERRA PONTO ESTRELA 

VERDE / AMARELO (TERRA) 
Mesmo potencial que

o corpo e conduíte de Excel

O aterramento deve assegurar que a tensão de pico 
máximo entre o terra da unidade e qualquer cabo 
condutor de campo seja inferior a 350 V. As tensões 
superiores podem provocar danos permanentes aos 
filtros	de	proteção	RFI	da	unidade.

3.3.4 Conexões do transmissor
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
3.3.5 Instalação remota
Para	instalações	remotas	ou	de	difícil	acesso,	OELD	ou	DX100(M)	podem	ser	posicionados	em	
um local conveniente usando uma caixa de junção intermediária (por exemplo, Hawke/Bartec) 
anexada à placa de montagem do receptor.

É permitida uma extensão máxima de cabo de 1 km entre a unidade e o DVC100(M) MK2 ou 
DX100(M) (em conformidade com RS485). 
As conexões são as seguintes:

Fiação com OELD

OELD Operating Instructions 

Green/Yellow (Safety/Protective Ground)

Red (+24 Vdc)
Black (0 Vdc)

White (4-20 mA Output)0 V
+24 Vdc in

4-20 mA

OELD

Field 
Wiring Blue (RS-485B)

Orange (RS-485A)
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
Fiação com DX100(M) 
Veja também o Manual Técnico da Unidade de Terminação do DX100.

 

LARANJA (A) TB1/2

PRETO (0V) TB2/5

CAIXA JUNÇÃO DX100(M) 
(montada em uma posição conveniente e acessível)

 
Se o DX100(M) não estiver conectado a um 
terra protetor/de segurança, uma conexão 
externa precisa ser feita conforme mostrado. 
 
 

CAIXA JUNÇÃO LOCAL
(montada na placa de montagem do Receptor)

BRANCO (4-20 mA)
PRETO (0V)

VERMELHO +24 V
AZUL (B)

LARANJA (A)

VERDE / AMARELO (TERRA)
Mesmo potencial como corpo e conduíte de Excel

Use prensas de isolamento onde necessário

RECEPTOR DO EXCEL
 

CAIXA JUNÇÃO DX100(M) 
(montada em uma posição conveniente e acessível)

ISOLAMENTO DO CABO

VERDE / AMARELO (TERRA)

AZUL (B) TB1/3

VERMELHO (+24 V) TB2/1

PRETO (0V) TB2/5

BRANCO (4-20mA) TB2/3

TERRA DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA

 
 
 

ISOLAMENTO DO CABO

 
 

INSTRUMENTO (LIMPO)
TERRA PONTO ESTRELA 

CONEXÕES 
DO GABINETE 
DE CONTROLE

 
 ISOLAMENTO 

DO CABO

ISOLAMENTO 
DO CABO

 

Modbus B (TB1/5)

Modbus A (TB1/6)

Dreno do Modbus

+24 V (TB2/2)
SAÍDA 4-20 mA (TB2/3)

0V (TB2/6)

O aterramento deve assegurar 
que a tensão de pico máximo 
entre o terra da unidade e 
qualquer cabo condutor de campo 
seja inferior a 350 V. As tensões 
superiores podem provocar 
danos	permanentes	aos	filtros	de	
proteção RFI da unidade.
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
3.4  FONTE DE ALIMENTAÇÃO

3.4.1 Geral
O detector de gás Searchline Excel requer uma fonte de alimentação do controlador entre  
18	VCC	e	32	VCC.	Verifique	se	uma	alimentação	mínima	de	18	VCC	é	medida	no	detector	levando	
em consideração a queda de voltagem devido à resistência do cabo.

A resistência máxima de loop no cabo de campo é calculada conforme segue (R = V/I)

   Loop R = (controlador V – detector V mín.)/detector I

Exemplo 1
O controlador está fornecendo 24 VCC nominal (controlador V),	a	tensão	mínima	permitida	do	
detector é 18 VCC (detector V mín.), portanto, a queda máxima de voltagem permitida entre o 
controlador e o detector é de 6 V;	isso	significa	uma	queda	de	voltagem	de	3 V em cada núcleo  
(núcleo	+ve	e	núcleo	–ve).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controller 
Excel 

Rx 
18 V 

Field Cable 

Signal 

+24 V 

0 V 3 V 

+21 V 

(wrt Controller 0 V) 

4 – 20 mA 

(min) 

Exemplo 2
Assuma que o consumo de energia de um receptor Excel (Rx) é 8,0 W. A corrente necessária para 
acionar	o	receptor	na	voltagem	mínima	(P	/	V	=	I)	é	8,0	/	18	=	444	mA	(detector	I).

Assim, a resistência máxima do loop do cabo de campo (loop R) seria 6/0,44 = 13,5 e 13,5/2 = 
6,75	Ω	por	núcleo,	(permitindo	variações	de	componentes,	perdas,	etc.).
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
3.4.2  Consumo de energia de componentes Excel (típico)

Componente Watts W/V = I Resistência de loop permitida
(queda	de	6	V/I)	Ω

Receptor 8,0 444 mA 13,50	Ω
Modo não turbo de curto 
alcance do transmissor

3,5 194 mA 30,93	Ω

Modo turbo de curto 
alcance do transmissor

5,0 278 mA 21,58	Ω

Modo não turbo de médio 
alcance do transmissor

10,0 555 mA 10,81	Ω

Modo turbo de médio 
alcance do transmissor

12,0 666 mA 9,00	Ω

Modo não turbo de longo 
alcance do transmissor

10,0 555 mA 10,81	Ω

Modo turbo de longo 
alcance do transmissor

12,0 666 mA 9,00	Ω

Exemplo
A tabela a seguir mostra as distâncias máximas dos cabos para diferentes tamanhos de cabos 
entre	o	controlador	e	um	dispositivo	típico	assumindo	uma	queda	de	voltagem	de	3	V	em	cada	
núcleo do cabo.

Lembre-se de que um loop de cabos tem dois núcleos, portanto, a distância calculada para um 
núcleo	é	a	resistência	de	loop	reduzida	pela	metade.	Ou	seja,	13,5	Ω	/	2	=	6,75	Ω	por	núcleo.

Cálculo	do	receptor	=	1.000	x	6,75	Ω	∕	(Ω	/	km)
Resistência	típica	dos	cabos Comprimento máximo dos cabos
Cabo Ω/km	 Ω/mi Metros Pés

0,5 mm2 (20 AWG) 36,8 59,2 183 600
1,0 mm2 (17 AWG) 19,5 31,4 346 1135
1,5 mm2 (16 AWG) 12,7 20,4 531 1742
2,0 mm2 (14 AWG) 10,1 16,3 668 2191
2,5 mm2 (13 AWG) 8,0 12,9 844 2769

AWG é o equivalente mais próximo *exemplo para uma alimentação nominal 
de 24 VCC

 
Nota:	Os	números	apresentados	na	tabela	acima	são	classificações	típicas	que	podem	variar	de	
cabo para cabo. Sempre meça as resistências do cabo e do dispositivo e as fontes de alimentação 
para garantir precisão nos seus cálculos.



27

MAN0530 Edição 13 - 07/17 Searchline Excel
2104M0506

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
3.4.3 Conexões de fonte de alimentação - Aquecimento turbo desabilitado
Quando conectado como mostrado na seção 3.3.4 Conexões de transmissor todos os alcances 
do transmissor possuem o modo aquecimento turbo habilitado. 

Isso	significa	que	durante	as	condições	de	baixa	temperatura	ambiente,	é	fornecido	aquecimento	
adicional para a janela da unidade para minimizar a condensação, o congelamento e o acúmulo 
de neve. 

Se a aplicação/instalação não exigir aquecimento turbo, o consumo de força reduzido ou loops de 
cabos maiores poderá ser obtido desabilitando este modo. 

O aquecimento turbo é desabilitado revertendo-se as conexões de fonte de alimentação para o 
transmissor como mostrado no diagrama a seguir. Todas as outras conexões permanecem iguais.

25

 
 

0V
+24V 
TERRA

 

 
 

Mostra os fios invertidos
para desativar o aquecimento turbo

FIAÇÃO 
DO TRANSMISSOR 
DO EXCEL

 
 

VERDE / AMARELO (TERRA)
Mesmo potencial como 
corpo e conduíte de Excel

PRETO (0V)
VERMELHO (+24V)

CONEXÕES 
DO GABINETE 
DE CONTROLE
 
 

ISOLAMENTO DO CABO

TERRA
+24V
0V

INSTRUMENTO (LIMPO)
TERRA PONTO ESTRELA 

Caixa de junção Honeywell Analytics 
número de peça 00780-A-0100

O aterramento deve assegurar que a tensão de pico máximo entre o terra da unidade  
e qualquer cabo condutor de campo seja inferior a 350 V. As tensões superiores podem 
provocar	danos	permanentes	aos	filtros	de	proteção	RFI	da	unidade.

Observações:

1. Apenas os transmissores possuem aquecimento modo turbo que pode ser desabilitado.  
Os receptores usam aquecimento proporcional, que não pode ser desabilitado.

2. Mesmo com o aquecimento modo turbo desabilitado, a janela do Transmissor ainda recebe 
níveis padrão de aquecimento.

3. Não inverta as conexões de fonte de alimentação do receptor. Isso não danificará a unidade, 
mas a unidade não funciona.
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3.5  DESEMBALAR
(1) Desembale cuidadosamente o equipamento, observando todas as instruções que podem 

ser impressas ou contidas na embalagem.

(2)	 Verifique	o	conteúdo	quanto	a	danos	e	contra	a	nota	de	embalagem	para	deficiências.	

No caso de danos ou perda em trânsito, notifique imediatamente a transportadora e a 
Honeywell Analytics ou seu agente local. 

O detector de gás consiste nos seguintes itens:

Onde tamanhos de componentes alternativos são fornecidos, o tamanho depende da versão 
da unidade, ou seja, a versão de médio/longo alcance ou a versão de curto alcance.

             

  1 x unidade receptora                 1 x unidade transmissora

                          

2 x placas de montagem    2 x suportes de montagem 
       (com parafusos sem cabeça) 

                         

2 x blocos pivotantes    4 x grampos de ajuste 
(com parafusos sem cabeça)   (com parafusos sem cabeça)

NOTA:  CONSULTE O ANEXO 4 PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES E INSTRUÇÕES 
ESPECIAIS SOBRE INSTALAÇÃO, ALINHAMENTO E COMISSIONAMENTO DO 
SUPORTE MARÍTIMO. 

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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4 x porcas        6 x Suporte de montagem  
Parafusos	de	fixação,	Trava	interna	 
arruelas e arruelas chatas 
(M10 ou M12)

             

8 x parafusos de montagem    2 x kits de isolamento 
de caixa de junção

 
4 x arruelas de mola (M12 ou M16)
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Searchline Excel

Guias de Instalação Básica

 2 x Chaves Allen (Hex) de (3 mm)

(3)	 Garante	que	o	 instalador/usuário	 final	 do	equipamento	 receba	a	documentação	 técnica	
(instruções operacionais, manuais, etc.) contidas na embalagem.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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3.6 PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

3.6.1 Geral
O Searchline Excel foi projetado para permitir que a instalação e o alinhamento fossem executados 
por um único técnico.

O procedimento de instalação é dividido em instalação mecânica e instalação elétrica. Cada unidade 
precisa ser montada em uma estrutura de suporte antes de fazer a conexão elétrica. 

3.6.2 Instalação mecânica
O procedimento de instalação mecânica aplica-se ao Receptor e ao Transmissor.

(1)	 Garanta	que	o	equipamento	de	detector	de	gás	fornecido	seja	compatível	com	o	aplicativo	
exigido (ex., curto, médio ou longo alcance).

(2) Encaixe o suporte de montagem e o kit de isolamento na placa de montagem para a unidade 
conforme mostrado:

(3) Encaixe a placa de montagem na estrutura de suporte.

A placa pode ser encaixada em uma das seguintes formas:

a. Com parafusos diretamente em uma superfície lisa.

b. Com cavilha U (2 desloc.) em um único tubo ou suporte de 150 mm de diâmetro.

c  Com cavilhas U (4 desloc.) em dois tubos ou suportes de 55 mm de diâmetro, com 
166 mm de distância.

	 Identifica	os	orifícios	de	montagem	exigidos	a	partir	dos	seguintes	desenhos	e	tabela:

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Suporte  
de montagem

Placa  
de montagem

Kit de isolamento
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Observações: 

1. O desenho não está em escala.

2. Os orifícios de fixação na placa de montagem estão livres. Os orifícios de montagem do 
componente do detector de gás Searchline Excel estão grampeados. 

3. As fixações da placa de montagem não são fornecidas.

Identidade Quantidade Tamanho    Usado para

A 8     7,5 mm    Montagem em tubo ou suporte 
duplos de 2 pol., montagem de 
superfície	lisa

B	 8	 				9,5	mm	 	 	 	Montagem	da	superfície	lisa	do	
suporte único de 6 pol., tubo duplo 
ID de 2,5 pol

C 4 M6 grampeado   00780-A-0100 montagem da caixa 
de junção

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Sempre monte a 
placa com esta 
       face virada  
       para cima

60x45°	2	POSNS

Placa de  
aço inoxidável  
com 6 mm de 
espessura

A

D1

D

D1

D

E
F

F

F F

D G

G G

G

C

F

E E

E
J

J

J

H

H H

A

B

B

B

B B B

B BA

A

A

A A

A

22
4

15

15

49
83

133,2
181
215
249

299,2

380

20
9 K K



32

MAN0530 Edição 13 - 07/17 Searchline Excel
2104M0506

D 3 M6 grampeado   DVC100(M) montagem da caixa de 
junção

D1 2 M6 grampeado   DVC100 (M) Caixa de junção MK2 
(usada em conjunto com os dois 
orifícios	D	da	base)

E 4 M10 grampeado   DX100(M) montagem da caixa de 
junção

F 2 M6 grampeado   Montagem da caixa de junção 
Killark/Akron

G 4 M6 grampeado   Montagem da proteção contra sol/
calor

H 3 M8 grampeado   Transmissor de curto alcance e 
todos os suportes de receptor

J 3 M10 grampeado   Suporte de montagem de 
transmissor de médio/longo alcance

K 2 M10 grampeado  Transmissor universal XNX

Os	seguintes	desenhos	mostram	as	montagens	típicas:

Placa	de	montagem	fixada	em	uma	superfície	nivelada

Placa	de	montagem	fixada	em	um	único	suporte/tubo

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Parafuso de montagem M8 - deslocamento 4 
(não	fornecido)	usando	orifícios	B

6 pol. Cavilha-U - deslocamento 2 
(não	fornecido)	usando	orifícios	B
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Placa	de	montagem	fixada	em	um	dois	suportes/tubos
(4) Encaixe um grampo de ajuste no pino de montagem do bloco pivotante da unidade para 

que	ele	fique	no	ressalto	do	pino.	A	orientação	correta	dos	blocos	pivotantes	e	grampos	é	
a seguinte:

(5) Apertar os parafusos sem cabeça do grampo de ajuste até eles prenderem na parte não 
rosqueada do pino.

(6)	 Encaixe	o	bloco	pivotante	no	suporte	de	montagem	usando	uma	porca	fixadora	e	arruela	(M12	
ou M16). A orientação correta dos blocos pivotantes e suportes de montagem é a seguinte:

Não aperte totalmente a porca (Consulte 3.73).

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Porca	fixadora	e	arruela

2,5 pol. Cavilha-U - 
deslocamento 4 
(não fornecido) 
usando	orifícios	A

Pino de montagem

Grampo de ajuste

Bloco pivotante

Suporte de 
montagem

Parafuso sem cabeça do 
suporte de montagem
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Garanta que a alavanca do pino do grampo de ajuste esteja posicionado de forma 
aproximadamente central entre os parafusos sem cabeça do suporte de montagem. Ajuste 
os parafusos, se necessário.

(7)	 Encaixe	um	grampo	de	ajuste	no	pino	de	montagem	para	que	ele	fique	no	ressalto	do	pino.	
A orientação correta para grampos de ajuste é a seguinte:

(8) Aperte os parafusos sem cabeça do grampo de ajuste até eles prenderem na parte do pino 
de montagem da unidade.

(9)	 Encaixe	 a	 unidade	do	 bloco	 pivotante	 usando	 uma	porca	 fixadora	 e	 arruela	 (M12	ou	
M16).

Não aperte totalmente a porca (Consulte 3.73).
Neste ponto, posicione as unidades nas suas montagens para que suas janelas ópticas 
fiquem uma de frente para a outra como mostrado:

 Garanta que a alavanca do pino do grampo de ajuste esteja posicionado centralmente 
de forma aproximada entre os parafusos sem cabeça do bloco pivotante. Ajuste os 
parafusos, se necessário.

(10) Ajuste uma caixa de junção adequada, por exemplo, DX100(M) ou outro tipo adequado 
de	caixa	de	junção,	à	placa	de	montagem.	Uma	instalação	típica	com	caixas	de	junção	é	
mostrada da seguinte forma:

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Pino de montagem

Alavanca de ponta

Grampo de ajuste
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Observação:  Para informações sobre tipos alternativos de caixa de junção, consulte a seção 
3.6.2 Instalação Elétrica.

(11) Meça e registre a distância (em metros) entre as unidades de Transmissor e Receptor.
Esta distância é exigida posteriormente nos procedimentos de alinhamento.

3.6.2 Instalação elétrica
(1) Isole todas as fontes de alimentação associadas e garanta que elas permaneçam 

DESLIGADAS até a instrução no procedimento de comissionamento para aplicar força.
Consulte a seção 3.7 Alinhamento e Comissionamento. Se as unidades forem ser 
instaladas com caixas de junção diferentes dos tipos DX100(M) ou OELD, certifique-se de 
que as caixas tenham:
a.   Entradas da prensa-cabo M20 para as unidades ATEX/IECEx ou 3/4 NPT para UL e CSA/FM
b.  Terminais para cinco fios e um terra.

(2) Remova os bujões (se encaixados) e conecte os cabos do Transmissor e Receptor do 
Searchline Excel na sua caixa de junção. 
Encaixe os anéis de aperto (se fornecidos) antes de terminar os cabos na caixa de junção.

(3) Encaixe as prensas de cabo aprovadas nas entradas do cabo de caixa.
Use os discos de vedação onde necessário para manter a proteção contra infiltração.

(4) Encaixe bujões vazios aprovados em todas as entradas de cabo não usadas.

(5) Faça conexões elétricas.
Consulte a seção 3.3.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Receptor

Transmissor
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3.7 ALINHAMENTO E COMISSIONAMENTO

AVISO 
Não olhar o Sol através do telescópio óptico.

3.7.1 Geral
Para evitar problemas desnecessários, o alinhamento e comissionamento dos detectores de gás 
Searchline Excel só podem ser executados por pessoal treinado pela Honeywell Analytics.

Para garantir o desempenho ótimo, as unidades de Transmissor e Receptor do detector de gás 
devem ser alinhadas com precisão com uma linha de visão clara entre elas. 

A unidade do Transmissor é alinhada primeiro com o Receptor usando um telescópio conectado ao 
corpo da unidade. Um telescópio é encaixado ao Receptor, e o procedimento de alinhamento é repetido.

O	Interrogador	Portátil	é	conectado	ao	Receptor	para	finalmente	comissionar	o	equipamento	e,	
dependendo	do	tipo	de	Receptor,	pode	precisar	ser	usado	para	auxiliar	no	ajuste	fino	do	alinhamento.

O procedimento pode ser executado por um único técnico.

Cada unidade de detector de gás apresenta um conjunto de montagem que permite um ajuste 
mecânico	geral	ou	fino	nas	direções	horizontal	e	vertical	como	mostrado	no	diagrama	subsequente.	

Ajuste mecânico inicial geral é o primeiro realizado através de porcas de aperto grandes e com a 
ajuda de um telescópio de alinhamento.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Porcas	fixadoras

Parafuso de ajuste do  
suporte de montagem (2 desloc.)

Parafuso	de	fixação	de	 
grampo de ajuste (2 desloc.)

Parafuso de ajuste 
de bloco pivotante 

(2 desloc.)

Parafuso de  
fixação	de	grampo	 

de ajuste (2 desloc.)

Porcas	fixadoras

Parafuso de ajuste do suporte 
de montagem (2 desloc.)

Parafuso	de	fixação	de	grampo	
de ajuste (2 desloc.)

Parafuso de ajuste de bloco 
pivotante (2 desloc.)
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O	ajuste	fino	é	obtido	através	do	suporte	de	montagem	e	parafusos	sem	cabeça	de	bloco	pivotante	
que movem as alavancas dos grampos de ajuste, encaixados no bloco pivotante e pinos da unidade, 
e depois a unidade. 

Depois do ajuste inicial e mecânico, as unidades são acionadas e o alinhamento mecânico pode 
ser	otimizado	e	verificado	eletronicamente	através	do	Interrogador	Portátil	associado	conectado	
ao Receptor.

Inserindo a faixa operacional do detector de gás, o Interrogador fornece a garantia de que o 
alinhamento tenha sido executado com sucesso. O detector de gás não pode operar até que isso 
ocorra.

O seguinte equipamento é usado para executar o alinhamento e comissionamento:

 • Telescópios de Alinhamento adequados para a distância entre as unidades (veja  
 Apêndice C - Acessórios e sobressalentes).

 • Interrogador Portátil SHC1 (consulte o Apêndice C - Sobressalentes).

 • Dispositivo de proteção SHC opcional (consulte Apêndice C - Acessórios e sobressalentes) -  
 consulte a observação  8.

 • Filtros de teste de plástico apropriados (consulte o Capítulo 5, seção 5.1.2).

 • Chave hex (Allen) de 3 mm.

 •  Chave inglesa de 19 mm (com chave inglesa de 24 mm adicional para detectores de 
gás de longo/médio alcance).

Observações: 

1. Idealmente o procedimento de alinhamento deve ser executado em um dia claro.

2. Familiarize-se com o funcionamento das peças ajustáveis do detector de gás antes de 
continuar com o procedimento de alinhamento, consulte a seção 3.7.4.

3. Os telescópios de alinhamento usam o mesmo dado usado quando a unidade estava alinhada 
na fábrica para garantir um alinhamento em campo preciso.

4. O telescópio incorpora o ajuste de descanso de olho para proporcionar uma visualização 
confortável.

5. Mantenha os espelhos de telescópio e óptica limpos.

6. Não tente ajustar a retícula usando os ajustes de elevação e resistência aerodinâmica do 
telescópio porque eles foram definidos na fábrica.

7. Se um telescópio for danificado ou ficar desalinhado, ele precisará ser retornado para a 
fábrica para reparos ou realinhamento.

8. O Dispositivo de Proteção SHC só é necessário para conectar o Interrogador Portátil SHC1 
por meio de uma caixa de junção diferente de DX100(M).

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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3.7.2 Procedimento de alinhamento
O seguinte resume o procedimento de alinhamento:

 • Alinhamento básico do detector de gás, veja a seção 3.7.3.
 • Alinhamento preciso do transmissor e receptor usando o telescópio de  

 alinhamento apropriado, veja a seção 3.7.4.
 •	 Acione	e	verifique	o	alinhamento	usando	o	Interrogador	Portátil	SHC1	vinculado	ao	 

 Receptor, veja a seção 3.7.4.

3.7.3 Alinhamento básico do detector de gás
O procedimento básico para alinhar as unidades do Transmissor e Receptor é o mesmo. 

(1)	 Solte	as	duas	porcas	fixadoras	e	os	quatro	parafusos	do	grampo	de	ajuste	nas	unidades	
de Transmissor e Receptor até as unidades se moverem livremente por todos os eixos.

(2)	 Aponte	as	unidades	de	Transmissor	e	Receptor	para	que	elas	fiquem	uma	de	frente	para	a	
outra na área a ser protegida.

(3)	 Aperte	as	porcas	fixadoras	e	os	parafusos	sem	cabeça	do	grampo	de	ajuste	em	cada	unidade	
até a unidade não poder se mover manualmente.

Essa é a última vez em que as porcas fixadoras e parafusos sem cabeça devem precisar 
ser apertados. Apertar mais posteriormente afetará o ajuste fino e deve ser evitado.

Observação: A unidade ainda pode ser movida pelos parafusos de ajuste.

3.7.4 Alinhamento preciso 
O procedimento para alinhar precisamente as unidades do Transmissor e Receptor é o mesmo. 

Antes de fazer ajustes, consulte a seguinte tabela para garantir que o tipo correto de telescópio 
seja usado com as unidades Excel que devem ser alinhadas.

Tipo Excel 

Tridente Excel            Tipo trava      Não 
            Tipo baioneta     Não

Excel não Tridente            Tipo trava      Sim

Para descobrir a diferença entre dois tipos de Excel, observe a frente das unidades. As unidades do 
Excel Tridente têm três almofadas pequenas na sua face frontal, os tipos não Tridente não têm. 

Essas almofadas fornecem três pontos de contato (por isso o termo Tridente) para a montagem 
de	linha	do	conjunto	de	telescópio	de	alinhamento,	que	fixam	o	telescópio	para	que	o	alinhamento	
subsequente das unidades do detector de gás seja preciso. 

Os diagramas a seguir ilustram as diferenças. 

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Tipo de telescópio Tridente que 
pode ser usado

Interrogador portátil SHC1 é exigido 
para	finalizar	o	alinhamento?
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Depois de decidir da tabela que telescópio de alinhamento usar para as unidades Excel sendo 
alinhadas, o conjunto do telescópio deve ser encaixado em cada uma das unidades por vez, 
começando pelo Transmissor. Existem duas formas de conectar o telescópio das unidades Excel, 
- usando travas ou o encaixe da baioneta. Dependendo do tipo fornecido, consulte o procedimento 
relevante descrito de forma subsequente. 

O telescópio estilo baioneta é usado no Transmissor e no Receptor do Excel de curto alcance. O 
telescópio estilo baioneta é usado também no Receptor dos Excels de médio e longo alcances. O 
telescópio estilo trava é usado também no Transmissor do Excel de médio e longo alcances.

Conjunto de telescópio estilo trava
Este conjunto de telescópio consiste em um conjunto de telescópio e espelho conectado a uma 
montagem de dados que apresenta um mecanismo de trava. Isso pode ser usado nos tipos Tridente 
ou não Tridente das unidades Excel. 

Quando usado com o Excel não Tridente, o alinhamento pode precisar também ser ajustado e 
depois	verificado	usando	o	Interrogador	Portátil	SHC1.	

As travas são usadas para travar todo o corpo da unidade Excel. 

Antes de proteger as travas, o telescópio pode ser girado para uma posição de exibição 
conveniente. 

Para remover o conjunto do telescópio, reverta o procedimento de encaixe a seguir.

 (a)  Encaixe a montagem de linha do telescópio de alinhamento com segurança sobre 
o	capote	da	unidade	de	forma	que	a	face	do	espelho	fique	visível.

  Certifique-se de que a montagem de linha esteja totalmente inserida no capote.

 (b)  Desfaça as travas do conjunto de travas de montagem do telescópio de 
alinhamento e gire a montagem de forma que a barra de suporte paralela encaixe 
por baixo da unidade como indicado pela seta 2. 

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Unidade Excel Unidade Excel

Almofada de montagem  
do conjunto de telescópio 
de alinhamento (3 desloc.)

Tipo Tridente Tipo não Tridente
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 (c)  Localize os ganchos de montagem de trava por trás da parte posterior da unidade. 

2

3

3

	 (d)	 	Gire	o	telescópio	para	uma	posição	de	visualização	confortável	e	depois	fixe	as	
travas como indicado pela seta 3.

 Uma posição de exibição horizontal é mais fácil de interpretar.

Agora alinhe as unidades ao continuar com a etapa 5.

Observação:  Ao desfazer as travas, tenha cuidado para remover o telescópio de alinhamento 
sem tocar as molas.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Unidade Excel

Capota

Mira do 
telescópio

Telescópio de 
alinhamento 

Montagem 
de linha

Conjunto 
de espelho

Conj. de trava  
de montagem

Trava (2 desloc.)



41

MAN0530 Edição 13 - 07/17 Searchline Excel
2104M0506

Conjunto de telescópio tipo baioneta e tridente
Atenção: Este tipo de montagem de telescópio deve ser usado somente com unidades 

Excel tipo Tridente.
Este tipo de conjunto de telescópio consiste em um telescópio e espelho conectado a uma 
montagem de dados. A montagem apresenta um encaixe de baioneta conectando o conjunto à 
unidade Excel. 

A montagem de linha tem uma alça para girar e travar todo o conjunto sobre a capota e no corpo 
da unidade Excel. 

Antes de apertar a montagem de dados, o telescópio pode ser girado para uma posição de exibição 
conveniente. 

Para remover o conjunto do telescópio, reverta o procedimento de montagem a seguir.

 (a)  Alinhe os dois slots de baioneta de montagem de linha do telescópio com dois 
pinos de localização na capota da unidade como mostrado.

 (b)  Coloque a montagem de linha do telescópio totalmente dentro dos dois pinos na 
capota.

 (c)  Sem perturbar a montagem de linha, use uma mão para girar o telescópio para 
uma posição de visualização confortável e mantê-lo nessa posição.

  Uma posição de visualização horizontal é mais fácil de interpretar. 

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Unidade Excel
Pino de localização  

de baioneta (2 desloc.)
Slot baioneta (2 desloc.)

Montagem de linha

Conjunto de espelho

Telescópio de alinhamento

Mira do 
telescópio

Alça de travamento
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 (d) Com a outra mão, use a alça de travamento da montagem de dados para girar o  
  encaixe de baioneta na direção horária até estar bem preso no capote.

  O encaixe é mantido bem apertado contra a face da capota através de  
  molas de compressão ocultas.

Após travar o conjunto do telescópio, alinhe as unidades continuando para a etapa 5.

(5) Alinhe a unidade do Excel usando dois conjuntos de parafusos de ajuste de montagem 
para	que	os	retículos	exibidas	através	do	telescópio	de	alinhamento	estejam	centrados	
na janela da outra unidade Excel. 

Exiba a imagem com o olho colocado aproximadamente a 7,6 cm (3 polegadas) da mira.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Aproximadamente  
3 pol. 

ou 7,5 cm

Espelho

Unidade 
Excel 

distante

Mira do 
telescópio

Retículo
Antes do alinhamento
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Use uma posição de visualização que garanta que a vista circular total esteja dentro da 
visão. Uma elipse aparecerá quando estiver ligeiramente fora do eixo.

Off-axis view
Atenção: Não tente ajustar os retículos usando os ajustes de elevação e resistência 

aerodinâmica do telescópio já que eles foram definidos na fábrica.

(6) Aperte e solte sequencialmente cada par de parafusos de ajustes nas direções horizontal 
e	vertical	até	a	definição	estar	correta.	

(7) Quando o ajuste estiver correto, aperte os parafusos de ajuste simultaneamente.

	 Garanta	que	haja	um	movimento	mínimo	ao	travar	o	conjunto.

(8)	 Verifique	o	alinhamento	e	repita	as	etapas	5	a	7	conforme	necessário.

(9) Remova o conjunto do telescópio da unidade revertendo as instruções de encaixe.

(10)	 Execute	os	procedimentos	finais	do	comissionamento	descritos	na	próxima	subseção.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Vista fora do eixo

Porcas	fixadoras

Parafuso de ajuste 
do suporte de montagem (2 desloc.)

Parafuso	de	fixação 
de grampo de ajuste (2 desloc.)

Parafuso de ajuste de 
bloco pivotante 

(2 desloc.)

Parafuso	de	fixação 
de grampo de ajuste  

(2 desloc.)

Porcas	fixadoras
Parafuso de ajuste 
do suporte de mensagem  
(2 desloc.)
Parafuso	de	fixação 
de grampo de ajuste (2 desloc.)

Parafuso de ajuste 
de bloco pivotante 

(2 desloc.)
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3.7.5 Comissionamento do detector de gás
Este processo consiste nas seguintes etapas:

 • Conecte o Interrogador Portátil para o detector de gás.
	 •	 Acione	o	detector	 de	gás	 e	 verifique/defina	o	modo	do	 Interrogador	para	 

  operação com o detector de gás Excel instalado.
	 •	 Defina	o	relógio	em	tempo	real	do	detector	de	gás.
 • Complete o processo de alinhamento.
 • Concluir.

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

 •  Por meio de uma caixa de junção DX100(M) da Honeywell Analytics – conecte o 
Interrogador diretamente à caixa de junção através do soquete IS, por exemplo,

ESC

Calibrator
Type SHC1

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
Unidade Excel distante

Retículos

Após de alinhamento
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 •  através da caixa de junção inteligente OELD ou outro tipo de caixa de junção, 
por exemplo, a caixa de junção de número de peça 00780-A-0100 da Honeywell 
Analytics – usando o dispositivo de proteção SHC. 

  Veja o seguinte diagrama e descrição e o Apêndice C - Sobressalentes.

Observações: 

1. O dispositivo de proteção deve ser sempre usado para este tipo de conexão.

2. Uma permissão de trabalho quente pode ser necessária para este procedimento.

 Execute o seguinte procedimento para conectar 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 conforme mostrado:

 (4) Conecte o interrogador ao conector IS na ponta do Dispositivo de Proteção  
  SHC.

Acionar
(1) Aplique força às unidades de Transmissor e Receptor do Excel.

(2) Pressione e mantenha a tecla  (Enter)	no	teclado	do	Interrogador	por,	no	mínimo,	dois	
segundos.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Conector IS

Caixa de junção

Para receptor
Conector chicote 
do dispositivo de 
proteção SHC

Conector chicote

Azul           B
Laranja      A
Preto         0 V
Branco      4-20
Vermelho		+24	V
Verde/       TERRA 
Amarelo

Azul
Marrom
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Esta seção só é relevante para software portátil versões 4VO e posteriores. 

Isso liga a unidade.

Observação:  Detalhes completos sobre o Interrogador Portátil da SHC1 podem 
ser encontrados no Apêndice  A.

O Interrogador exibe a seguinte mensagem de inicialização por aproximadamente três segundos:
 

    Z - SHC1 EXCEL 
    Interrogador

(3)	 Verifique	rapidamente	o	tipo	de	detector	conectado	mostrado	na	linha	superior	da	mensagem.

O visor mostra Excel , Optima+ ou Optima.

(4) Se a unidade exibe Optima+ ou Optima , pressione imediatamente a tecla ESC no teclado.

A tecla ESC deve ser pressionada em três segundos para ter algum efeito. Consulte também 
Apêndice A, seção 5.6.

Isso alterna o modo Interrogador entre Excel, Optima Plus e Optima. 

A mensagem de inicialização é atualizada e exibida novamente por três segundos e depois 
a unidade exibe o menu principal, que é o nível superior da interface de estilo do menu do 
Interrogador, da seguinte forma:

 
    Principal 
  	  Exibição   

A primeira linha da exibição mostra o nível atual na árvore do menu e a segunda linha exibe 
o título do submenu, ação ou dados.

Definir o relógio de tempo real
O relógio do detector de gás precisa ser ajustado inicialmente de forma que falhas, eventos, etc., 
possam	ser	gravados	e	rastreados	com	precisão	para	fins	de	diagnóstico.

(1) Selecione Calibrate (Calibrar) do menu Principal pressionando as teclas  (para cima) e 
 (para baixo) no teclado para navegar pelas opções de menu.

(2) Pressione  (Enter) no teclado do interrogador para exibir o menu Calibrate (Calibrar).

(3) Selecione Set Time/Date (Ajustar data e hora) do menu Calibrate (Calibrar).

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

> >
ESC

Z - SHC1 EXCEL

Interrogator 4V0

Calibrator
Type SHC1
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(4) Pressione Enter	no	teclado	e	uma	exibição	de	tempo	de	definição	inicial	semelhante	ao	
seguinte aparece:

 
    Hora 09:26 
  	  09 

A linha superior mostra a hora atual e a segunda linha mostra a nova definição de hora.

(5) Ajuste a hora usando as teclas para cima e para baixo do teclado.

(6) Pressione Enter	no	 teclado	e	a	nova	definição	de	minutos	é	agora	exibida	na	segunda	
linha.

 
    Hora 09:26 
    09:26 

(7) Ajuste os minutos usando as teclas para cima e para baixo do teclado.

(8) Pressione Enter	no	teclado	e	uma	exibição	para	definição	da	data	agora	aparece	da	
seguinte forma:

 
    Data 20APR03 
    20 

A segunda linha mostra a nova definição de dia.

(9) Ajuste o dia usando as teclas para cima e para baixo do teclado.

(10) Pressione Enter	no	teclado	e	a	nova	definição	de	mês	é	agora	exibida.
(11)	 Repita	o	procedimento	para	definir	o	mês	e	o	ano.

(12) Quando concluir, pressione Enter no teclado para retornar ao menu Calibrate (Calibrar)

Observações: 

1. A hora e a data não serão atualizadas, a menos que sejam inseridas e aceitas sem erro.

2. Pressionar ESC no teclado a qualquer hora aborta imediatamente o ajuste atual e retorna 
à definição anterior ou opção de menu.

Complete o processo de alinhamento.
Nesta parte do procedimento, os detalhes sobre o detector de gás devem ser inseridos de forma que 
o Interrogador possa completar o comissionamento do detector de gás usando a data correta.

(1) Selecione Calibrate (Calibrar) do menu Principal.
Pressione as teclas para cima e para baixo no teclado para navegar pelas opções do 
menu.

(2) Pressione Enter no teclado do Interrogador.

Isso exibe o menu Calibrate (Calibrar).

(3) Selecione Install (Instalar) do menu Calibrate (Calibrar).

(4) Pressione Enter no teclado.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

> >
> >

> >
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
O seguinte é exibido:

 
  Tipo de sistema 
  Shrt Range 

A segunda linha mostra o tipo atual de detector de gás: 
 Curto alcance   5-40 m   (15-130 pés) 
 Médio alcance   40-120 m   (130-390 pés) 
 Longo alcance  120-200 m   (390-650 pés)

(6) Pressione Enter no teclado.

O ajuste a extensão da trajetória atual em metros semelhante ao seguinte é agora exibido.
 

   Extensão da 
  trajetória nnnn  

(7)	 Defina	a	distância	real	da	trajetória	(em	metros)	entre	as	unidades	de	Transmissor	e	Receptor,	
usando as setas para cima e para baixo no teclado.

As opções de entrada da extensão máxima e mínima da trajetória para cada detector de 
gás são:

Tipo de sistema Alcance mínimo (m) Alcance máximo (m)      Tamanho do passo (m)

Curto alcance 5 40 1

Médio alcance 40 120 1

Longo alcance 120 200 1

(9) Ao terminar, pressione Enter no teclado.
Uma rotina de autoteste é iniciada, e o visor mostra a seguinte mensagem:

 
    Self Test 
    Please Wait 

Quando o teste é concluído com sucesso, a seguinte mensagem é exibida por, pelo menos, 
três segundos:

 
   Checks Passed 
   

A tela muda para mostrar um visor semelhante ao seguinte.
 

  SIG:  
  TGT:  

Observação: Se esta tela mostrar um valor numérico, o alinhamento não é suficiente. 
Consulte 3.72.

A primeira linha do visor mostra a magnitude do nível de signal da corrente como um gráfico 
de barras horizontal - SIG:

> >
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
A segunda linha do visor mostra a magnitude do nível de sinal da corrente de destino como 
um gráfico de barras horizontal - TGT:

Observação importante:

1) O objetivo geral do alinhamento é maximizar o nível SIG. O SIG maximizado corresponde 
ao alinhamento ótimo. 

2) O sistema Alinhamento de Assistido por Instrumento (IAA) só permite que o Excel 
seja inicializado se o nível SIG for superior ou igual ao nível TGT, quando Enter é 
pressionado.

3) O menor nível de sinal TGT que é definido inicialmente para ser equivalente a 70% (0,700) 
do sinal esperado para a extensão da trajetória de instalação.

4) O nível TGT aumentará gradualmente se o nível da corrente SIG for superior ao nível de 
TGT. O nível de sinal TGT apenas aumenta. Se o nível SIG atual cair abaixo do nível TGT, 
o TGT permanecerá no seu maior valor anterior. Para inicializar o detector de gás, o nível 
SIG deve retornar acima do nível TGT.

5) Se o nível SIG for menor do que 50% do nível esperado, os gráficos de barranão serão 
exibidos. Em vez disso, os níveis SIG e TGT serão exibidos como números. 

(10) Agora execute um dos procedimentos descritos em Opções.

Opções
O próximo procedimento a ser seguido depende do tipo de telescópio de alinhamento e da montagem 
inicialmente	usada	para	configurar	o	detector	de	gás	Excel.	

Conjunto de telescópio tipo baioneta e tridente
Se este tipo de telescópio de alinhamento for usado com um detector de gás Excel, tipo Tridente, 
não há necessidade de otimizar ainda mais o alinhamento usando o Interrogador Portátil SHC1.
Quando	os	gráficos	de	barra	SIG e TGT forem exibidos na tela SHC1, o SIG será sempre maior 
do que o TGT, e a instalação pode continuar para a próxima etapa pressionando Enter e seguindo 
o passo 12.

Conjunto de telescópio tipo tridente e estilo trava
Se este tipo de telescópio de alinhamento for usado com um detector de gás Excel, tipo Tridente, 
não há necessidade de otimizar ainda mais o alinhamento usando o Interrogador Portátil SHC1.
Se este tipo de telescópio de alinhamento for usado com um Excel não Tridente, pode ser necessário 
otimizar ainda mais o alinhamento da seguinte forma para atingir o melhor desempenho. 

	 (a)	 	Depois	de	os	gráficos	de	barras	SIG e TGT serem exibidos na tela SHC1 conforme 
previamente	descrito,	permita	que	o	nível	TGT alcance seu máximo inicial aguardando 
por aproximadamente 10 segundos. 

 Durante este período, o nível TGT se moverá em direção ao nível SIG atual.

	 (b)	 	Observando	detalhadamente	o	nível	SIG, faça um pequeno ajuste mecânico seja 
no	alinhamento	horizontal	ou	vertical	e	observe	se	o	nível	SIG sobe ou desce.

	 (c)	 	Se	o	nível	SIG subir, faça outro pequeno ajuste mecânico na mesma direção que 
antes.
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3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
	 (d)	 Se	o	nível	SIG descer, mude a direção do ajuste. 

  Maximize o nível SIG fazendo pequenos ajustes em apenas um plano por vez.

	 (e)	 	Quando	o	nível	SIG tiver sido maximizado em um plano, faça pequenos ajustes 
no outro plano até o SIG ter sido maximizado neste plano.

	 (f)	 Repita	os	passos	(b)	a	(e)	até	o	nível	SIG ter sido maximizado nos dois planos. 

   Neste ponto, o SIG deverá ser maior do que o nível TGT inicial e qualquer ajuste 
em uma das laterais do alinhamento atual deve resultar em uma redução do nível 
de sinal. 

   Caso contrário, repita as etapas (b) a (e) até esses requisitos terem sido 
atendidos.

 (g)  Desbloqueie o alinhamento colocando uma chave (Allen) hexagonal no par de 
parafusos sem cabeça, que controla o ajuste em um plano em particular, girando-os 
simultaneamente em direções opostas. 

 (h) Repita isso para o outro par de parafusos sem cabeça.

 (i) Pressione Enter	e	os	níveis	de	sinal	são	verificados.
 Quando o nível SIG é superior ao nível TGT, a verificação de sinal deve ser aprovada e a 
tela deve exibir a seguinte mensagem:

 
   Signals OK   
Observações:

1. Se SIG for inferior ao valor TGT, a seguinte mensagem é exibida:
 

    Low Signal 
   Enter to Retry

2. Se SIG for superior ao valor TGT, a tela mostra o gráfico de barras novamente.

(12) Quando a seguinte mensagem for exibida, pressione Enter:
 

   Signals OK 
   

A exibição muda para exibir a seguinte informação:
 

  Ensure Zero Gas 
  Then Press Enter

Certifique-se de que a atmosfera esteja livre de gás.

(13) Pressione Enter no teclado.

A seguinte mensagem é exibida por três segundos:
 

  Calibração zero 
  OK
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A seguinte mensagem é exibida por três segundos:

 
   Instalação 
   Complete

A seguinte mensagem é exibida:
 

  Press Enter to 
  Release 4-20

(14) Pressione Enter no teclado.
A seguinte mensagem é exibida por três segundos:

 
   4-20 Released 
   

A exibição muda para exibir o menu Calibrate (Calibrar). O detector de gás Searchline Excel 
está agora on-line. 

		 Isso	completa	a	parte	final	do	procedimento	de	alinhamento	do	detector	de	gás.	

3.7.6 Concluir
Para concluir o processo de alinhamento, execute o seguinte procedimento:
(1) Selecione Power Off (Desligar) no menu Principal do interrogador.
(2) Pressione  (Enter) no teclado.

Alternativamente, pressione os botões  e ESC simultaneamente para um desligamento 
rápido.

Observações: 
1. O Interrogador Portátil SHC1 desliga automaticamente após cinco minutos de inatividade.
2. O desligamento rápido e o desligamento automático são desativados quando for selecionada 

uma opção de menu que modifique a configuração da unidade.
(3)	 Desconecte	o	Interrogador	do	detector	de	gás,	revertendo	o	processo	descrito	no	início	da	

seção 3.7.5. 

3.8  CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DO SISTEMA
Este	procedimento	é	usado	para	definir	o	controle	do	sistema	usando	o	detector	de	gás	Seachline	
Excel.	Um	sinal	de	saída	fixo	escolhido	é	enviado	do	detector	de	gás	Excel	para	o	controlador	do	
sistema permitindo a calibração da escala de 0-100% do controlador sem ter que usar o gás. As 
etapas usam os procedimentos descritos na seção anterior.
Para calibrar o controlador, execute o seguinte procedimento:

(1) Conecte o Interrogador ao detector de gás.
Consulte Conectar o interrogador ao detector de gás Searchline Excel.

(2) Ligue o interrogador.
Consulte Acionar.

(3) Selecione Calibrate (Calibrar) do menu principal.
Pressione as teclas para cima e para baixo no teclado para navegar pelas opções do 
menu.
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(4) Pressione Enter no teclado do interrogador para exibir o menu Calibrate (Calibrar).
(5) Selecione Force 4-20  (Forçar 4-20) no menu Calibrate (Calibrar).
(6) Pressione Enter no teclado e uma exibição semelhante à seguinte aparece:

 
    Corrente 4-20 
    4,5 mA 

(7) Use as teclas para cima e para baixo no	teclado	para	definir	a	corrente	de	saída	exibida	
para o valor desejado. 
Os valores podem ser alterados nos passos de 0,1 mA na faixa de 1 mA a 21 mA.

(8) Pressione Enter no teclado.
 Isso seleciona o valor exibido atualmente e força o detector de gás a sair dessa corrente. 

Depois	de	concluído,	uma	exibição	semelhante	à	seguinte	é	exibida:
 

   Fixed:4-20 mA 
   Press Enter 

(9)	 Execute	 as	 verificações	 no	 controlador	 seguindo	 as	 instruções	 na	 documentação	 do	
controlador.

(10)	 Quando	as	verificações	estiverem	completas,	pressione	  no teclado do Interrogador e o 
seguinte visor é exibido:

 
  Press Enter To 
  Release 4-20 

(11) Pressione Enter no teclado.
A seguinte mensagem é exibida:

 
   4-20 Released 
  

A saída fixa é liberada, e o detector de gás retorna à operação normal.

(12) Desligue o Interrogador e o desconecte do detector de gás.

3.9 TESTES/VERIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO
As	seguintes	informações	são	para	orientar	as	pessoas	que	executam	as	verificações/testes	de	
instalação no Searchline Excel. Em geral, deve ser observado que:
 •  O Searchline Excel somente deve ser instalado por pessoal totalmente treinado, 

treinado pela Honeywell Analytics ou por um treinador Honeywell Analytics autorizado.
 •  Informações detalhadas sobre instalação, alinhamento e comissionamento são 

fornecidas neste Manual Técnico.
 •	 	O	Searchline	Excel	é	protegida	contra	a	explosão	por	uma	gabinete	certificado	

à prova de chamas. Tenha cuidado ao ler os avisos de segurança, cuidados e 
detalhes	de	certificação	neste	manual	e	no	Guia	de	Instalação	Básica.	

   Assegure-se de que ele esteja em conformidade, antes e durante a instalação.
 •  Uma cópia da Folha	de	Verificação	de	Instalação	subsequente deverá ser 

preenchida para cada detector de gás Searchline Excel instalado. Para ajudar a 
Honeywell	Analytics	a	fornecer	assistência/serviço	eficiente	no	caso	de	problemas,	
a folha deve ser retornada à Honeywell Analytics ou a um dos seus agentes.

> >
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SEARCHLINE EXCEL: LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO 2104P1003

CLIENTE/OPERADOR

LOCAL/INSTALAÇÃO

TIPO DE SISTEMA: SR MR LR FAIXA OPERACIONAL

TABELA DE GÁS: METANO ETANO PROPANO BUTANO ETILENO PROPILENO BUTADIENO

PENTANO PROPILENO OUTRO

LOCALIZAÇÃO DO DETECTOR:

NO. DE ETIQUETA (RECEB.): NO. DE ETIQUETA (TRANS.):

NO. SÉRIE (RECEB.): NO. SÉRIE (TRANS.):

ESTADO DE MOD. (RECEB.): ESTADO DE MOD. (TRANS.): CERTIFICAÇÃO:

VERIFICAÇÃO/TESTE RECEPTOR VERIFICAÇÃO/TESTE TRANSMISSOR

Rigidez da montagem: Rigidez da montagem:

Vibração: Vibração:

Calor/congelamento 
excessivo:

Calor/congelamento 
excessivo:

Tensão de alimentação: Tensão de alimentação:

Aterramento: Aterramento:

RFI/EMC: RFI/EMC:

Contaminantes: Contaminantes:

OBSTRUÇÕES/BLOQUEIOS DE FEIXE:

(cont.)

FILTRO DE TESTE: Resposta: Aprovado: Reprovado:
INTEGRIDADE DE LOOP DE 4-20mA Aprovado: Reprovado: Não testado:

REGISTRO DE ERRO/AVISO: Limpar: Erros/avisos:

(cont.)

SATISFAÇÃO DA INSTALAÇÃO: Sim: Não: Assinado:

INSTALADO POR (IMPRESSÃO): DATA:

SE INSTALAÇÃO FOR INSATISFATÓRIA, FORNEÇA OS MOTIVOS:

RECOMENDAÇÕES:

CLIENTE NOTIFICADO:

STATUS DO SISTEMA: Operacional: Não operacional:
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As notas a seguir são para ajudar o instalador a inserir a informação correta na folha de 
verificação.

Local/Instalação
Insira	o	nome	e	a	localização	geográfica	do	local/instalação,	ex.

Plataforma NAM F3, Mar do Norte
Faixa operacional
Insira a distância (preferivelmente em metros) entre o Transmissor e o Receptor.

Localização do detector
Insira a localização/posição do detector, ex. 

West Corridor, HIVAC Building1
No. da etiqueta
Insira o No. da Etiqueta, ou equivalente, que foi alocada às unidades de Receptor e 
Transmissor Excel.

Estado Mod
Insira o Estado Mod	das	unidades	como	indicado	nas	etiquetas	de	certificação/produto.

Certificação
Insira	a	certificação	das	unidades,	ex.

ATEX, UL, CSA, FM, IECEx

Rigidez da montagem
Verifique	se	as	unidades	foram	montadas	com	segurança	na	estrutura	de	suporte.	Verifique	
se	a	estrutura	de	suporte	é	suficientemente	rígida	para	manter	o	alinhamento	nas	condições	
operacionais previstas Um movimento angular máximo de ±0,5o é permitido.
Como	uma	diretriz	aproximada,	uma	estrutura	de	montagem/suporte	suficientemente	rígida	se	
moverá	somente	alguns	milímetros	(não	mais	do	que	±6	mm)	ao	colocar	o	peso	do	corpo	contra	
ele.
Quando pressionada e liberada, a estrutura de montagem/suporte deve retornar rapidamente 
para a sua posição original e não deve oscilar ou balançar. Se a montagem/suporte for 
inaceitável, descreva o problema, por exemplo,

Oscilações de montagem inaceitáveis,
Suporte de montagem muito fino

Vibração
Verifique	a	instalação	e	suas	proximidades	quanto	a	fontes	possíveis	ou	existentes	de	vibração	
excessiva. Essas fontes poderiam incluir maquinário pesado, turbinas, geradores, etc.
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Se houver a possibilidade de que essas fontes de vibração possam ou estejam provocando um 
movimento inaceitável, insira uma breve descrição, por exemplo,

Turbina próxima,
Abaixo do transportador

Calor/congelamento excessivo
Verifique	a	instalação	e	suas	proximidades	quanto	a	possíveis	fontes	de	calor	excessivo.	
Considere as medidas a serem tomadas se o acúmulo de gelo foi muito provável. A unidade é 
especificada	para	variar	entre	-60°C/+65°C. O calor excessivo pode incluir luz do sol direta em 
climas quentes, chaminés, escapes de geradores/turbinas e respiradouros de vapor. O acúmulo 
de gelo excessivo geralmente ocorre em clima muito frio. Insira uma breve descrição, por 
exemplo,

Sol direto, Kuwait,
torres de queimadores a dois metros de distância

ou
Anticiclone de inverno, Sibéria

Tempestade de inverno, Islândia
Tensão de alimentação
Verifique	se	a	tensão	de	alimentação	aplicada	à	unidade	está	dentro	da	faixa	especificada	de	
18 V a 32 V e está estável. Insira a tensão de alimentação e a estabilidade, por exemplo,

22,5 V, estável,
19 V, flutuação de ±2 V

Aterramento
Inspecione as conexões terra para as unidades. Se a unidade estiver conectada a uma peça de 
metal local ou ao terra de segurança/uso geral, insira 'Segurança Local'. Se a unidade tiver sido 
isolada da peça de metal/aterramentos locais e estiver conectada e um terra do instrumento, 
insira Terra do Instrumento. (Veja a seção 3.3, Conexões Elétricas.)

RFI/EMC:
Verifique	a	instalação,	o	cabeamento	e	suas	proximidades	quanto	a	fontes	possíveis/existentes	
de interferência eletromagnética/RF excessiva. Essas fontes poderiam incluir uma antena de 
transmissão de radar/rádio, mecanismo de distribuição de alta voltagem, motores/geradores 
elétricos, etc.

O	Searchline	Excel	é	extremamente	imune	a	RFI/EMI,	em	conformidade	com	os	mais	rígidos	
requisitos	especificados	em	EN50270.	É	portanto	mais	provável	que	o	cabeamento	de	campo	
obtenha interferência diretamente nas conexões 4-20 mA e 0 V e que isso afete a leitura 
recebida na sala de controle.

Insira detalhes breves de fontes conhecidas/potenciais de interferência eletromagnética que 
estejam dentro de um raio de cinco metros do detector de gás e/ou do seu cabeamento. Se o 
cabo não estiver isolado ou protegido de forma inadequada, anote as preocupações.
Exemplos dos tipos de informações a serem inseridas são:

10 metros de cabo, não isolado, radar, 2 metros do receptor,
cabo roteado pelo gerador de 400 kW

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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(Veja a seção 3.3 Conexões Elétricas.)

Contaminantes
Avalie a instalação e a sua vizinhança quanto a fontes de contaminantes que possam se 
acumular nas janelas da unidade. Esses contaminantes podem incluir névoas de óleo, respingos 
de mar agitado, lama de perfuração, gases tóxicos de exaustão, respingos das ondas, etc.
Se houver uma possibilidade realista de que esses contaminantes possam provocar um 
problema considerável, insira uma descrição breve, por exemplo,

Respingos de lama de perfuração,
Exaustão de gerador de diesel

Bloqueios/Obstruções do feixe
Da mesma forma, é preciso fornecer uma trajetória livre de pelo menos 20 cm de diâmetro entre 
o transmissor e o receptor. Insira todas as obstruções que invadam esta trajetória, por exemplo,

Tubulações de processo
Ramificações

Avalie	a	instalação	e	a	trajetória	do	feixe	quanto	a	fontes	possíveis	de	bloqueio	do	feixe.	Isso	
pode	incluir	pessoas	atravessando	o	feixe,	veículos	estacionados,	maquinário/instalações	
móveis, crescimento de vegetação, etc.
Se houver uma possibilidade realista de que eles possam provocar um problema considerável, 
insira uma descrição breve, por exemplo,

Pessoal no corredor,
Veículos de carga

Filtro de teste
Depois de concluir o procedimento de instalação, entre no modo DISPLAY e teste a resposta 
do	detector	de	gás	com	um	filtro	de	teste	plástico.	Insira	o	valor	nominal	do	filtro	de	teste,	a	
resposta exibida na unidade e marque a caixa Pass (Aprovado) ou Fail (Reprovado).
As	respostas	aceitáveis	aos	filtros	de	teste	para	diferentes	tabelas	de	gás	são	detalhadas	na	
seção 5.1.2.

Integridade do loop de 4-20 mA
Teste a integridade do loop de 4-20 mA forçando a unidade a produzir uma corrente conhecida 
e	monitorá-la	na	sala	de	controle	ou	com	um	multímetro	inserido	no	loop.	Marque	a	caixa	
apropriada.

Registro de falhas/avisos
Verifique	o	registro	de	erros/avisos.	Para	que	a	unidade	complete	a	instalação	satisfatoriamente,	
o registro ACTIVE FAULTS (Falhas ativas) precisa estar limpo, CLEAR. Use o Interrogador 
Portátil para diagnosticar e corrigir todo o registro de falhas ativas, ACTIVE FAULT.

Sempre	que	possível,	é	recomendável	limpar	(CLEAR) todos os avisos ativos (ACTIVE 
WARNINGS), já que eles podem provocar falhas no futuro.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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Falha/aviso
Insira qualquer ACTIVE FAULTS ou ACTIVE WARNINGS que não tenha conseguido apagar do 
registro, por exemplo

BEAM BLOCK,
E_ZERO_NOT_CALIBRATED

Instalação satisfatória
Apenas pessoal devidamente treinado pela Honeywell Analytics ou treinadores autorizados pela 
Honeywell Analytics podem declarar uma instalação como satisfatória. Marque a caixa YES e 
assine o formulário se:
a.  depois de ter completado a instalação e o teste, a unidade estiver operando corretamente e
b.		 	na	opinião	do	instalador	treinado,	a	unidade	deve	continuar	a	operar	com	confiabilidade	

nesta	instalação/ambiente	operacional	contanto	que	nada	significativo	sobre	a	instalação/
ambiente seja mudado.

Se a unidade não estiver operando corretamente ou se houver aspectos da instalação/ambiente 
operacional	que,	na	opinião	do	treinador,	poderia	ou	resultaria	em	operação	não	confiável,	
marque a caixa NO.

Os motivos para declarar uma instalação insatisfatória podem incluir:
movimento/vibração excessiva da montagem da unidade,

níveis de sinais recebidos muito baixos,
tensão de alimentação muito baixa,

falha na integridade do loop de 4-20 mA,
falhas ativas não elimináveis,

qualquer condição prevalecente ou provável que seja conhecida  
para reduzir de forma inaceitável a confiabilidade ou a disponibilidade

Se a instalação for insatisfatória, Motivos
Especifique	em	poucas	palavras	os	principais	motivos	de	a	instalação	ser	insatisfatória,	por	exemplo,
Unidade montada em um único andaime. Movimento excessivo,
Trajetória do feixe obscurecido por tubos, níveis de sinais recebidos de forma insuficiente,

Unidade sobreaquecida pelo sol intenso do Kuwait

Recomendações
Descreve brevemente as ações recomendadas que precisam ser executadas para tornar a 
instalação satisfatória, por exemplo,

Suporte de montagem requer tubos fortificados/reforçados,
Tubos obscurecendo o feixe devem ser movidos ou o detector realocado.

Fornece a tensão de alimentação correta.

Cliente notificado:
Certifique-se	de	que	o	cliente/operador	relevante	seja	notificado	dos	problemas	da	instalação.	 
Marque a caixa conforme apropriado.

Status do sistema
Ao sair, observe o status do detector de gás, ou seja, operacional ou não operacional.

3.  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
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O Detector de Gás por feixe aberto de Searchline Excel requer pouca manutenção, além de uma 
limpeza ocasional.
Dependendo das regulamentações locais e condições do local, a limpeza e o teste funcional do 
detector de gás podem ser executados conforme descrito nas subseções seguintes. O detector 
de gás deve permanecer acionado durante esses procedimentos.
Atenção: O Searchline Excel não contém nenhuma peça para manutenção do usuário. Não 

abra a unidade do transmissor ou receptor. A garantia das unidades abertas é 
invalidada.

OBSERVAÇÃO: O FEIXE INFRAVERMELHO É INVISÍVEL E SEGURO PARA OS OLHOS. 

4.1 INSPEÇÃO E LIMPEZA
Atenção: Não use solventes ou abrasivos nas unidades Searchline Excel.
(1) Inspecione as unidades Searchline, a caixa de junção e o cabeamento quanto a sinais de 

danos	físicos.
(2)	 Usar	o	Interrogador	Portátil	SHC1	inibe	a	saída	de	sinais	do	Searchline	Excel.	

Como a saída de sinais pode variar durante a limpeza, devido à perturbação da trajetória 
óptica, é importante inibir a saída analógica. A forma mais rápida de inibir a saída do Excel 
é selecionar DISPLAY do menu Calibration (Calibração).

(3) Limpe qualquer poeira ou pó das janelas do Searchline Excel usando água com sabão e 
um pano macio.

(4)	 Usar	o	Interrogador	Portátil	SHC1	libera	a	saída	de	sinal	do	Searchline	Excel.	
A saída pode ser liberada pressionando-se ESC seguido por  no teclado.

(5) Usar o Interrogador Portátil SHC1 zera novamente a unidade. 
Veja o Apêndice A quanto a detalhes sobre como usar o Interrogador.

4.2  SEARCHLINE EXCEL: FILTROS PLÁSTICOS PARA TESTES 
FUNCIONAIS – CAMINHO ABERTO

Esses	filtros	foram	projetados	especificamente	para	trabalhar	com	unidades	Excel	de	caminho	
aberto de estado Mod 7 ou superior.

4.2.1 Testes funcionais de unidades Searchline Excel de caminho aberto
Nota: Consulte a folha de testes que foi fornecida com o receptor Searchline Excel para o filtro e resposta originais medidos pela fábrica. 
Sempre que possível, ela deve ser usada como referência para todos os testes subsequentes.

Teste	as	unidades	Searchline	Excel	que	usam	o	kit	de	filtros	para	testes	funcionais	como	segue:

(1)  Garanta que a área não contenha gás.

(2)  Conecte o interrogador portátil SHC-1 (consulte a seção 3.7.5) à unidade a ser testada.

(3)  Selecione DISPLAY no menu Calibração.
(4)		 	Insira	um	filtro	de	teste	funcional	adequado	(veja	as	tabelas	abaixo)	na	capota	na	frente	

do	receptor.	Esta	tabela	mostra	as	respostas	típicas	que	podem	ser	esperadas	para	esses	
filtros.

4.  MANUTENÇÃO



59

MAN0530 Edição 13 - 07/17 Searchline Excel
2104M0506

Calibração de gás do 
receptor

Filtro de teste 
baixo

Resposta típica Filtro de teste 
alto

Resposta típica

Metano D 0,50 – 1,1 LEL.m F 1,5 – 3,2 LEL.m

Etano C ou D 0,60 – 1,3 LEL.m F 1,5 – 2,7 LEL.m

Propano B ou C 0,85 – 1,1 LEL.m F 2,6 – 3,2 LEL.m

Butano B ou C 0,85 – 1,1 LEL.m F 2,6 – 3,2 LEL.m

Pentano B ou C 0,85 – 1,1 LEL.m F 2,6 – 3,2 LEL.m

Etileno B ou C 0,50 – 1,3 LEL.m E 2,6 – 3,2 LEL.m

Propileno B 1,00 – 2,0 LEL.m E 1,2 – 3,2 LEL.m

Butadieno B 1,00 – 2,0 LEL.m E 1,2 – 3,2 LEL.m

(5)		 	Se	essa	for	a	primeira	vez	em	que	a	unidade	foi	testada	com	este	filtro	de	teste	em	particular,	
registre	a	leitura	de	gás	produzida.	Esta	leitura	deve	ser	usada	para	verificar	a	operação	
correta no futuro.

(6)	 	Se	esta	não	for	a	primeira	vez	em	que	a	unidade	foi	testada	com	este	filtro	em	particular,	
observe	a	leitura	de	gás	e	compare-a	ao	valor	original	gravado	para	esta	unidade	e	filtro.	
Se a leitura estiver dentro de ±0,5 LEL.m do valor original, a unidade está funcionando 
corretamente.

(7)   Se a leitura estiver correta, prossiga para a etapa 13. Se não estiver correta, a unidade 
poderá precisar ser limpa e/ou zerada de novo.

(8)		 Para	limpar	a	unidade,	primeiro	remova	o	filtro	de	teste	da	capota.

(9)		 	Use	um	pano	úmido	sem	fiapos	ou	lenços	de	limpeza	de	lentes	para	limpar	as	janelas	do	
transmissor e do receptor. 

(10)  Zere a unidade usando o SHC-1 no modo CALIBRAR.
(11)		 	Reinsira	o	filtro	de	teste	na	capota	na	frente	do	receptor	e	verifique	se	a	leitura	do	teste	

está	dentro	de	±	0,5	LEL.m	da	leitura	originalmente	obtida	com	este	filtro.	Se	a	leitura	ainda	
não	estiver	na	variação	esperada,	verifique	o	alinhamento	do	sistema	(consulte	a	seção	3.7	
Alinhamento e Comissionamento) e repita o teste na etapa 6.

(12)		 Ao	terminar,	remova	o	filtro	de	teste	e	cancele	INIBIR selecionando PRINCIPAL no menu.
(13) Desconecte o interrogador portátil SHC-1.

(14) Guarde as leituras em um local seguro.

4.3 VERIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO USANDO CÉLULA DE USO DE GÁS
A	célula	de	uso	de	gás	foi	projetada	para	permitir	fácil	verificação	de	calibração	usando	o	gás	de	
teste	de	alta	concentração	em	oposição	a	filtros	de	teste	de	plástico	padrão.	A	leitura	LIE.m	integrada	
da concentração de gás na célula pode ser calculada usando a seguinte fórmula:

 Int(lie.m)xl = Lcélula * (Concgás / LIEgás)

4.  MANUTENÇÃO
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onde:

 Int(lie.m)xl	 =	 Saída	de	leitura	de	LIE.m	integrada	por	Searchline	Excel	em	LIE.m.

 Lcell = O comprimento da célula em metros.

 Concgás = Concentração de gás em %v/v.

 LIEgás = Limite inferior de explosão do gás em %v/v. 

O gás de teste deve ser igual ao gás de teste usado durante a calibração fabrica da unidade 
Searchline Excel e idealmente a concentração deve ser entre 2 e 5 LIE.m e nunca inferior a 
1 LIE.m.

Observação: Quando um gás de teste diferente é usado, o valor típico para sensibilidade cruzada 
não é suficientemente preciso para permitir verificações válidas de calibração usando 
a Célula de uso de gás; no entanto, os testes de resposta podem ser facilmente 
executados com os Filtros de Teste plástico como descrito na seção 5.1.2.

 
AVISO 

Tome as precauções necessárias para garantir segurança ao lidar com essas 
altas concentrações de gases.

 
A célula de gás fornecida pela Honeywell Analytics (No. de peça: 2104B2326) tem 0,15m de 
extensão e a tabela a seguir descreve a resposta esperada ao usar a célula de uso de gás:

  
 

Metano 5,0 %v/v 100 %v/v  3 LIE.m   13,6 mA 

Etano 3,0 %v/v 50 %v/v  2,5 LIE.m  12 mA 

Propano 2,0 %v/v 50 %v/v  3,75 LIE.m  16 mA 

Butano 1,5 %v/v 50 %v/v  5 LIE.m   20 mA 

Tipo de gás LIE 

Etileno 2,7% 54%   3 LIEm   13,6 mA

Propileno 2,0% 50%   3,75 LIEm  16 mA

Butadieno 2,1% 42%   3 LIEm   13,6 mA

AVISO 
Esses	gases	são	inflamáveis	e/ou	tóxicos. 

Tome as precauções apropriadas no manuseio.
 

4.  MANUTENÇÃO

Tipo de gás LIE  
do gás 

Resposta calculada 
com célula de gás 
de 0,15 m.

Concentração 
aplicada

Saída de 4-20 mA

Resposta 
calculada

Concentração 
aplicada

Saída de 4-20 mA
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Para obter a melhor precisão ao usar a célula de uso de gás:

(1) Conecte a célula de uso de gás ao Searchline Excel.

(2) Zere o Searchline Excel com a célula vazia de uso de gás.

(3)	 Aplique	o	 gás	de	 teste	 à	 célula	 de	uso	de	gás	e	 permita	 tempo	 suficiente	 para	 limpar	
totalmente	a	célula	sem	pressurizá-la	e	verificar	se	a	saída	do	Searchline	Excel	estabiliza.

(4)	 Verifique	se	a	saída	do	Searchline	Excel	é	conforme	indicado	na	tabela	acima	±5%	fsd.

(5) Remova a célula de uso de gás.

(6) Zere novamente o Searchline Excel.

Nota: O pentano não pode ser usado com a célula de uso de gás. Em temperaturas normais, 
essa substância não evapora o suficiente para fornecer um sinal válido na curta trajetória 
da célula de uso de gás.

4.4 LEITURA DE GASES NO VISOR
Este procedimento exibe detalhes sobre o gás atual/tabela de gases. Execute o seguinte 
procedimento:

(1) Conecte o Interrogador Portátil SHC1 ao detector de gás. 
Consulte Conectar o Interrogador ao detector de gás Searchline Excel na seção 
3.7.6.

(2) Ligue o Interrogador Portátil SHC1. 
Consulte Ligar na seção 3.7.6.

(3) Selecione DISPLAY do menu principal pressionando as teclas  (para cima) e  (para 
baixo) no teclado para navegar através das opções de menu.

(4) Pressione  no teclado do Interrogador para exibir o menu Display.
(5) Selecione GAS READING (Leitura de gás) do menu Display.
(6) Pressione  no teclado.

Um visor semelhante ao seguinte é agora exibido.

A primeira linha do visor mostra o nome do gás ou seu identificador em uma tabela de gás 
especial.

A segunda linha mostra a leitura de gás e as unidades de medição junto com um indicador 
de status do detector de gás.

4.  MANUTENÇÃO

Tipo de gás

Caractere de statusLeitura atual
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O caractere de status no final da segunda linha indica uma das seguinte:

  / - Operação normal
    Uma linha giratória mostra que a unidade está em estado totalmente ativo.

   - Estado inativo
    Uma linha estacionária mostra que a unidade está em estado inativo.

  w - Aviso ativo.
  F - Falha ativa.
  B - Feixe bloqueado.
(7) Desligue o Interrogador (veja a seção 3.7.7 Concluir) e a desconecte do detector de gás.

4.5 TELESCÓPIO DE ALINHAMENTO
Para limpar as lentes/espelho de telescópio:

(1)	 Umedeça	a	superfície	das	lentes/espelho	respirando	nele.

(2) Usando um papel macio ou pano de lente, limpe levemente a lente/espelho seco com um 
número	mínimo	de	toques.

O material de limpeza pode ser levemente umedecido com um fluído de limpeza de lentes 
como vendido em qualquer loja de câmera.

4.6 MANUTENÇÃO OPERACIONAL (FM)
Como exigido pelo critério para Aprovação de Desempenho de FM, é recomendável executar 
uma	verificação	operacional	de	rotina	uma	vez	a	cada	três	meses	e	é	necessário	uma	vez	em	um	
período	de	seis	meses	usando	um	dos	seguintes	métodos.	

• Seguindo o procedimento descrito na seção 4.3, teste a resposta da unidade ao gás % 
V/V	elevado	em	uma	célula	de	gás.	Verifique	se	a	resposta	está	dentro	da	tolerância	para	
estabilidade e repetitividade.

4.  MANUTENÇÃO

AVISO 
O seguinte procedimento indicará uma leitura de gás. Certifique-se	de	que	toda	e	
qualquer ação executiva tenha sido desativada antes do início e conclusão desse 

processo.
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A maioria dos problemas/falhas do detector de gases pode ser diagnosticada e corrigida usando 
o kit de instalação e alinhamento. 

O kit de alinhamento inclui:

 • Interrogador portátil SHC1
 • telescópio de alinhamento
	 •	 conjunto	de	filtros	de	teste	funcionais	
Um	multímetro	elétrico	também	é	útil	ao	diagnosticar	problemas	elétricos/fiação.

Consulte	as	tabelas	de	solução	de	problemas	neste	capítulo	para	uma	lista	de	problemas,	causas	
possíveis	e	ações.

Atenção: O Searchline Excel não contém nenhuma peça para manutenção do usuário. Não abra 
a unidade do transmissor ou receptor. A garantia das unidades abertas é invalidada.

OBSERVAÇÃO: O FEIXE INFRAVERMELHO É INVISÍVEL E SEGURO PARA OS OLHOS. 
Podem ocorrer erros de sinal RS485 Modbus quando o Excel for conectado por uma unidade de 
terminação DVC100(M) MK2 ou DX100(M) e for interrogado/comandado a partir de um centro de 
controle de rede. Para solução desses problemas, consulte o Manual Técnico das Unidades de 
Terminação série DX100.

Se, após seguir as recomendações nesta seção, o problema persistir, disponibilize as seguintes 
informações antes de entrar em contato com a Honeywell Analytics:

	 •	 Folha	de	verificação	da	instalação
  Consulte o Capítulo 3.

 • Qualquer mensagem de erro
  exibida na tela do Interrogador Portátil.

 • Qualquer código de erro
  exibido na tela do Interrogador Portátil.

5.  SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha/problema Causas Correções
Saída é 0 mA A unidade está 

em condição de 
FALHA

Conecte o Interrogador SHC1 à unidade e use as opções do 
menu DIAGNOSTIC (Diagnóstico) para informar o motivo da 
FALHA reportada.

Bloqueio de feixe Verifique	se	a	trajetória	do	feixe	está	livre	do	transmissor	até	o	
receptor. Remova a obstrução se estiver presente.

Transmissor 
ou receptor 
desalinhado

1)	 	Conecte	o	Interrogador	Portátil	SHC1	à	unidade	e	verifique	
os	níveis	de	sinais.

2)	 	Se	os	níveis	de	sinais	estiverem	fracos,	use	o	telescópio	e	o	
Interrogador para otimizar o alinhamento do Receptor.

3)	 	Se	os	níveis	de	sinais	estiverem	fracos	depois	do	
realinhamento,	verifique	o	alinhamento	do	Transmissor	
usando o telescópio.

4)  Zere novamente a unidade após o alinhamento. Consulte o 
Apêndice A.5.3.4.
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5.  SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Falha/problema Causas Correções

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.
3)	Verifique	se	a	unidade	tem	o	tipo	correto	de	saída	4-20	mA	
para uso com o controlador ao qual ele está conectado.

Contaminação 
pesada da ótica

Verifique	as	janelas	do	Transmissor	e	Receptor	para	acumular	a	
contaminação. Limpe as janelas, se necessário. Zere novamente 
a unidade. 

Visibilidade muito 
baixa ao longo da 
trajetória do feixe 
devido a condições 
de nevoeiro 
denso, nevascas 
ou tempestade de 
areia

1)	Verifique	se	o	Transmissor	pode	ser	visto	a	partir	do	
Receptor. Se o Transmissor puder ser visto, mesmo com alguma 
dificuldade,	a	baixa	visibilidade	dificilmente	será	o	problema.
2) Se o Transportador não puder ser visto a partir do Receptor, 
o problema pode ser uma visibilidade muito baixa. Aguarde até 
a	visibilidade	melhorar	e	verifique	se	a	unidade	retorna	ao	status	
operacional.

Saída é 
2,5 mA.
(BLOQUEIO 
DE FEIXE)

A trajetória 
do feixe está 
bloqueada

Verifique	se	a	trajetória	do	feixe	está	livre	do	transmissor	até	o	
receptor. Remova a obstrução, se houver.

Transmissor 
ou receptor 
desalinhado

1)	Conecte	o	Interrogador	SHC1	à	unidade	e	verifique	os	níveis	
de sinais.
2)	Se	os	níveis	de	sinal	estiverem	fracos,	use	o	telescópio	e	o	
Interrogador SHC1 para otimizar o alinhamento do Receptor.
3)	Se	os	níveis	de	sinal	estiverem	fracos	depois	do	realinhamento,	
verifique	o	alinhamento	do	Transmissor	usando	o	telescópio.
4) Zere novamente a unidade após o alinhamento. Consulte o 
Apêndice A.5.3.4.

Saída é 3mA
(BAIXO SINAL)

Contaminação 
pesada da ótica

Verifique	as	janelas	do	Transmissor	e	Receptor	quanto	ao	
acúmulo de contaminação. Limpe as janelas, se necessário. Zere 
novamente a unidade.

Transmissor 
ou receptor 
desalinhado

1) Use o telescópio e o Interrogador para otimizar o alinhamento 
do Receptor.
2)	Se	os	níveis	de	sinal	estiverem	fracos	depois	do	realinhamento,	
verifique	o	alinhamento	do	Transmissor	usando	o	telescópio.
3) Zere novamente a unidade após o alinhamento. Consulte o 
Apêndice A.5.3.4.

Saída é 2mA
(INIBIDO)

A unidade foi 
inibida pelo 
Interrogador

Libere	a	saída	do	estado	INHIBIT (Inibir) usando o Interrogador 
SHC1.

Unidade 
executando 
a rotina de 
acionamento

1) Espere pelo menos 1 minuto. Quando a rotina de acionamento 
for	concluída	satisfatoriamente,	a	unidade	deve	sair	do	estado	
INHIBIT.
2) Se a unidade permanecer em INHIBIT Verifique	se	a	
alimentação	+24	V	está	atingindo	a	unidade.	Se	a	tensão	estiver	
abaixo	de	+18	V	ou	estiver	flutuando	acima	ou	abaixo	de	+18	V,	a	
unidade pode estar sendo impedida de concluir o acionamento.  
(É um problema de instalação elétrica.)
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5.  SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Falha/problema Causas Correções
Erro de 
comunicação 
reportado 
pelo software 
Interrogador

Modo de 
comunicação 
errado selecionado 
no Interrogador

1) Selecione a opção Change Mode (Alterar modo) no 
Interrogador.
2) Altere o modo de comunicação para Excel.

A versão de 
software do 
Interrogador é 
incompatível com 
versão de software 
do Excel

O software do Interrogador versão 1V00 deve ser usado com 
Excels que executem o software 1V0.
O software do Interrogador versão 2V0 deve ser usado com 
Excels que executem o software 2V0 ou posterior.
O software do Interrogador versão 3V0 e 3V1 deve ser usado com 
Excels que executem o software 3V0 ou posterior.
A última versão do software Interrogator é posterior a 4V0. 
Esta versão funciona com Excels, Optima e Optima Plus 3V0 e 
posteriores. As versões CSA/FM do SHC-1 são programadas com 
a versão 4V1 do software interrogador, que exibe as unidades de 
medição da versão Cross-Duct como %LIE/m.

Conexão de 
comunicação 
incorreta

1)	Verifique	se	o	Interrogador	está	corretamente	conectado	ao	
soquete IS na caixa de junção DX100(M) ou OELD.
2)	Verifique	se	os	fios	A	e	B	RS485	da	unidade	Excel	estavam	
conectados aos terminais corretos dentro da caixa de junção 
DX100(M) ou OELD.

A Unidade Excel 
não está ligada

Verifique	se	a	alimentação	+24	V	está	atingindo	a	unidade	Excel	
corretamente. A tensão de alimentação na unidade deve estar 
entre	+18	V	e	+32	V.

Bateria fraca do 
Interrogador

Verifique	a	bateria	do	Interrogador	e	substitua	se	estiver	fraca.	
Veja o Apêndice A. Seção A.4.3.

A mensagem 
Interrogator 
Installation 
Failed (Erro de 
instalação do 
Interrogador) 
ao tentar a 
inicialização

A instalação 
não atendeu 
os critérios de 
aceitação da 
verificação	de	
Alinhamento 
Assistido por 
Instrumento (IAA)

1)	Verifique	se	os	níveis	de	sinal	que	atingem	o	Receptor	são	
maiores do que 0,7 e menores do que 2,0.
2)	Verifique	se	o	alcance	correto	foi	inserido	para	a	extensão	da	
trajetória instalada.
3)	Verifique	se	o	alinhamento	do Receptor foi totalmente 
otimizado. Os sinais recebidos devem aumentar até o máximo 
atingível.	Ajustar	o	alinhamento	até	os	sinais	estarem	pouco	
acima	do	limite	mínimo	de	sinal	e	depois	deixar	nesse	nível	é	
uma prática inadequada e nem sempre resulta em uma instalação 
aprovada	pelos	critérios	de	verificação	de	IAA.
4)	Verifique	o	alinhamento	do	Transmissor.
5)	Verifique	se	não	há	objetos	obscurecendo	parte	ou	toda	a	
trajetória do feixe.
6)	Verifique	se	as	janelas	no	Receptor	e	do	Transmissor	estão	
limpas. 
7)	Verifique	se	as	estruturas	do	Transmissor	e	do	Receptor	estão	
montadas	em	um	movimento	angular/vibração	significativamente	
livre e estável.
8)	Verifique	se	não	há	gás	no	feixe,	o	que	impede	de	zerar	com	
êxito.
9) A instalação falhará em condições de baixa visibilidade ou 
transmissão	atmosférica	flutuante,	o	que	reduz	a	qualidade	do	
sinal. Não tente instalação durante condições de chuva pesada, 
neve ou nevoeiro.
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5.  SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha/problema Causas Correções
Sem sinal ou 
sinal muito fraco 
no Receptor

Falta de 
alinhamento do 
receptor

Realinhe o Receptor, primeiro usando o telescópio e, em seguida, 
o Interrogator.

Transmissor 
desalinhado

Realinhe o Transmissor usando o telescópio.

A trajetória do feixe 
ficou	escura

Verifique	se	a	trajetória	do	feixe	está	livre	do	transmissor	até	o	
receptor. Remova a obstrução, se houver.

Nenhuma saída do 
Transmissor

1)	Verifique	se	o	transmissor	está	piscando.	Alternativamente,	
ouça o som distinto do tique-taque quando a luz pisca.
Observação: O feixe infravermelho é invisível e seguro para os 
olhos.
2)	Se	o	Transmissor	não	estiver	piscando,	verifique	se	a	
alimentação	de	+24	V	está	atingindo	corretamente	o	Transmissor.

A unidade 
não responde 
exatamente 
como esperado 
a	filtros	de	teste

Filtros de teste 
plástico são 
apenas uma 
simulação 
aproximada do gás

As unidades Searchline Excel são calibradas com gás real. Isso 
resulta em uma variação da resposta das diferentes unidades 
Excel	a	filtros	de	teste	plástico.	Veja	a	seção	5.1.2.
1)	Verifique	se	a	resposta	aos	filtros	de	teste	está	dentro	dos	
limites declarados neste manual. Veja a seção 5.1.2.
2)	Verifique	se	o	valor	sendo	usado	para	teste	de	resposta	
corresponde ao gás de destino para o qual a unidade está sendo 
calibrada.

Falta de 
alinhamento do 
receptor

1) Use o telescópio e o Interrogador para otimizar o alinhamento 
do Receptor.
2) Zere novamente a unidade.

Contaminação das 
janelas

1)	Verifique	as	janelas	do	Transmissor	e	Receptor	quanto	a	
acúmulo de contaminação. Limpe as janelas, se necessário. 
Consulte o Capítulo 5. 
2) Zere novamente a unidade.

Desvio da posição 
zero da unidade

1)	Verifique	se	não	há	gás	na	trajetória	do	feixe.
2) Zere novamente a unidade.

A unidade 
parece estar 
reportando uma 
leitura negativa 
de gás no 4-20 
mA

Erro de 
interpretação de 
correntes INIBIR, 
BLOQUEIO DE 
FEIXE ou SINAL 
BAIXO, que são 
produzidas em 
4-20 mA

O Searchline Excel não reporta leituras negativas de gás no 
4-20 mA.
1)	Configure	o	controlador/PLC	para	interpretar	e	apresentar	
correntes abaixo de 4 mA corretamente 
ou
2) Familiarize-se com os operadores com a interpretação de 
correntes	de	saída	abaixo	de	4mA	do	Excel	da	seguinte	forma:	
FAULT (FALHA) 0 mA
INHIBIT (INIBIR) 2 mA
BEAM BLOCK (BLOQUEIO DE FEIXE) 2,5 mA*
LOW SIGNAL (SINAL BAIXO) 3 mA* 
ou
3)	Reconfigure	a	saída	das	correntes	INIBIR, BLOQUEIO DE 
FEIXE e SINAL BAIXO pela unidade Excel.
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5.  SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha/problema Causas Correções
O diagnóstico 
indica Neg Gas 
Reading (Leitura 
de gás negativa)

Falta de 
alinhamento do 
receptor

1) Realinhe o Receptor, primeiro usando o telescópio e, em 
seguida, usando o Interrogador.
2) Zere novamente a unidade.

Contaminação das 
janelas

1)	Verifique	as	janelas	do	Transmissor	e	Receptor	para	acumular	
a contaminação. 
Limpe as janelas, se necessário. 
Consulte o Capítulo 5. 
2) Zere novamente a unidade.

Desvio negativo da 
posição geral da 
unidade

Zere novamente a unidade.

Diagnóstico 
informa Baseline 
Drift (Desvio de 
linha de base)

Falta de 
alinhamento do 
receptor

1) Realinhe o Receptor, primeiro usando o telescópio e, em 
seguida, usando o Interrogador.
2) Zere novamente a unidade.

Contaminação das 
janelas

1)	Verifique	as	janelas	do	Transmissor	e	Receptor	para	acumular	
a contaminação.
Limpe as janelas, se necessário. 
2) Zere novamente a unidade.

Desvio da linha de 
base da unidade

Zere novamente a unidade.

Diagnóstico 
informa Bad 
Temperature 
(Temperatura 
inadequada)

A unidade foi 
operada em uma 
temperatura 
fora da sua faixa 
especificada	e	
certificada

1)	Quando	o	equipamento	certificado	Ex	é	operado	fora	da	faixa	
certificada,	a	sua	certificação	de	aprovação	de	tipo	é	invalidada	
junto com a sua garantia. Esse equipamento deve ser retirado de 
serviço em atmosferas potencialmente explosivas.
2) Investigue a causa da temperatura excessiva e tome 
providências para evitar a reocorrência. (ex. encaixe a proteção 
contra sol e calor ou realoque o detector, etc.)

O Diagnóstico 
informa Supply 
Fault (Falha na 
alimentação)

Tensão de 
alimentação 
incorreta chegando 
à unidade

1)	Verifique	se	a	tensão	de	alimentação	+24	V está chegando à 
unidade	(ela	deve	estar	entre	+18	V	e	+32	V).
2)	Identifique	a	causa	da	tensão	de	alimentação	incorreta	que	
atinge	a	unidade	e	retifique.	

Relatório de 
diagnóstico DSP 
Fault (Falha DSP)

Falha na PCB 
digital da unidade

Se esta falha for exibida quando a unidade for interrogada, isso 
não pode ser corrigido em campo.

Diagnóstico 
informa NV-RAM 
Fault (Falha no 
NV-RAM)

Foi detectada uma 
falha no NV-RAM

Se esta falha for exibida quando a unidade for interrogada, isso 
não poderá ser corrigido em campo.

Relatório de 
diagnóstico RTC 
Fault (Falha 
RTC)

O registro de hora 
e data armazenado 
pelo Real Time 
Clock (RTC) foi 
perdido

1) Reinsira a data e a hora usando o Interrogador.
2) Ligue e desligue a unidade.
3)	Verifique	se	o	registro	de	data	e	hora	foi	mantido	após	ligar	e	
desligar a força.

Diagnóstico 
informa Volt Ref 
Fault (Falha de 
ref. de voltagem)

Erro de referência 
de voltagem 
detectado.

Se esta falha for exibida quando a unidade for interrogada, isso 
não poderá ser corrigido em campo.
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6.1 SISTEMA

FEIXE ABERTO
Gases disponíveis Metano1,2, Etano1, Propano1,2, Butano1, Pentano, Etileno, Propileno, Butadieno 

1: Desempenho aprovado pela FM2: Aprovado pela DNV
Alcance 0 - 5 LIEm
Configurações	de	
alarmes recomendadas

Baixo 1 LIEm
Alto 3 LELm

Configuração	de	alarme	
mínimo

0,5 LELm

Extensão da trajetória Curto alcance:  
5 - 40m (15 - 130 pés)

Médio alcance:  
40 - 120m (130 - 390 pés)

Longo alcance:  
120 - 200 m (390 - 650 pés)

Velocidade de resposta T90 menos de 3 segundos
Sinal de saída 4 - 20 mA

Operação normal
(linearizado 0 – 5 
LELm)

0 mA 
Falha

2 mA 
Inibição

2,5 mA Bloqueio 
de feixe*

3 mA Sinal baixo 21 mA Acima 
da faixa

*O Searchline Excel indicará um bloqueio no feixe após 30 s sem sinal. Após outros 120 s, ele indicará uma Falha. Esses valores são 
programáveis por; consulte o Apêndice A para detalhes. Para estar em conformidade com a aprovação de Desempenho de FM, o valor 
máximo do Tempo para bloqueio é 200 s.

Nota: Por motivos de segurança, se o Searchline Excel perder sinal ao fazer a leitura de um gás acima do seu limite de alarme interno 
(padrão 1 LELm), ele não indicará um bloqueio de feixe. Em vez disso, ele mantém a leitura de gás anterior até ser novamente capaz de 
medir a concentração de gás atual. Pode ser necessária uma intervenção do operador para remover o bloqueio do feixe.
Temperatura 
de operação e 
armazenamento

40	°C	a	+65	°C	(-40	°F	a	+150	°F).	Classe	B	de	local	DNVGL-CG-0339

Umidade 0–99% de umidade relativa sem condensação. Classe B de local DNVGL-CG-0339

Pressão 91,5 kPa – 105,5 kPa (915 – 1055 mBar, sem compensação)
Repetitividade ±0,4 LELm
Desvio de temperatura 
(-40°C a +65°C)

±0,2 LIE.m a zero
±0,5 LIE.m a 3LIE.m

Tempo de aquecimento Menos de 5 minutos (operacional) ou menos de 1 hora (totalmente estabilizado).
Fonte de alimentação 18 a 32V CC
Consumo de energia * Aquecimento turbo ativado (abaixo 0°C)
Transmissor  
Receptor

Curto alcance: 3,5/5* W máx.
8 W máximo

Longo/médio alcance: 10/13* W máx.

Corrente de partida

Transmissor Curto alcance: < 0,3 A Longo/médio alcance < 0,9 A

Receptor < 0,6 A
Material do comparti-
mento

Aço inoxidável 316

Peso
Transmissor Curto alcance: 3,5 kg Longo/médio alcance: 7,0 kg
Receptor 3,5 kg
Vibração 2–60 Hz, pico máximo até amplitude de pico de 1 mm FM 10–30 Hz, 1 mm; 31–150 Hz, 2 g. Classes A e C de 

local	DNVGL-CG-0339	quando	usado	com	o	suporte	marítimo	e	hardware	associado	(consulte	o	Anexo	4).
Tolerância de 
divergência/falta de 
alinhamento

Curto alcance:  
±0,5°	(~±35cm	a	40m)

Médio alcance:  
±0,5°	(~±105cm	a	120m)

Longo alcance:  
±0,5°	(~±175	cm	a	200	m)

Classificação	IP IP66/67
EMC / EMI EN 50270 / imune aos Transmissores de Rádio Portáteis Modulados FM (5 W a 1 m, 150-179 MHz e  

450-470 MHz). Classes A e B de local DNVGL-CG-0339.

6.  ESPECIFICAÇÕES
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6.  ESPECIFICAÇÕES
6.2 GASES DETECTÁVEIS
O detector Searchline Excel por feixe aberto (alcance curto, médio e longo) detectará os seguintes 
gases de hidrocarboneto, individualmente ou em uma mistura, no alcance de 0-5 LIE.m:

Gás
LEL (% v/v)

Desempenho 
FM aprovado

Aprovado 
pela DNVUnidades  

ATEX / IECEx
Unidades  

UL / CSA / FM
Metano CH4 4,4 5,0 3 3

Etano C2H6 2,5 3,0 3

Propano C3H8 1,7 2,0 3 3

Butano C4H10 1,4 1,5 3

Pentano C5H12 1,4 1,4

Etileno C2H4 2,3 2,7

Propileno C3H6 2,0 2,0

Butadieno C4H6 1,4 1,4

Resposta a gás não processado Searchline Excel antes da correção de linearidade

Sensibilidade cruzada para outros gases

R
es

po
st

a 
re

la
tiv

a

LIE.m

Metanol

Etano
Propano
Butano
Metano 
Etileno
Hexano
Etanol
Propileno
Butadieno
Pentano
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7.1 GERAL
O sistema Searchline Excel tem as seguintes aprovações ATEX, IECEx, UL, FM e CSA para 
aceitação mundial:
ATEX e IECEx 
  Transmissores:  II 2G, Ex d op is IIC Gb T5 (Tamb	-40	a	+65	

oC)
 T6 (Tamb	-40	a	+40	

oC)
  Receptores:   II 2G, Ex d IIC Gb T5 (Tamb	-40	a	+65	

oC)
 T6 (Tamb	-40	a	+40	

oC)
	 Números	de	certificado:
  Transmissor de curto alcance de caminho aberto, receptores curtos/médios e longos: 

BAS98ATEX2165X.
 Transmissores por feixe aberto de longo/médio alcance: BAS98ATEX2299X.
  Transmissor de curto alcance de caminho aberto, receptores curtos/médios e longos: IECEx 

BAS 09.0100X
 Transmissores por feixe aberto de longo/médio alcance: IECEx BAS 09.0101X
UL
 Class I Gruppen B, C, D
	 Class	I	Zone	1	AEx	d	IIB	+	Wasserstoff	(TUmg	-40oC	bis	+65oC)
 Datei-Nr. E91044
CSA
 Class I Div 1 Gruppen B, C, D, T5 und
	 Exd	IIC	T5	(TUmg	-40	bis	+65oC)
 Datei-Nr. LR 48148-38
FM 
 Class I Div 1 Gruppen B, C, D & T5
	 (TUmg	-40	bis	+65oC)
  Verfügt über Funktionszulassung gemäß ANSI/ISA-12.13.04/FM6325 für Methan, Ethan, 

Propan und Butan

DNV 
 Temperatur D; Vibration A C; Luftfeuchtigkeit B; EMC B; Gehäuse IP66/67

	 Zertifikatsnummer:	TAA000014V

O sistema Searchline Excel foi projetado, criado e testado para atender aos últimos padrões 
europeus de Imunidade de Radiofrequência (RFI).
Ele foi testado e aprovado para as seguintes regulamentações europeias: EN50270.
O Searchline Excel é imune aos Transmissores de Rádio Portáteis Modulados FM (5 W a 1 m,  
150-179 MHz e 450-470 MHz).

7.  CERTIFICAÇÃO
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7.2 ATEX e IECEx
7.2.1 Detalhes do transmissor

Feixe aberto

Standard Junction Box
Ex e, Ex d, IECEx d 
& IECEx d Certified.

M25 gland
Ex e, Ex d, IECEx d 
& IECEx d Certified.
(customer supply)

Short Range Transmitter
Ex d op is IIC Gb T5 (-40 to +65 ° C) 

T6 (-40 to +40 ° C)
II 2G

M20 gland
Ex e, Ex d, IECEx d 
& IECEx d Certified.

Flexible Conduit 900mm long
Ex e, Ex d, IECEx d & IECEx d Certified.

(see table of Conduit Technical Characteristics)

Note: Later units
will be 1/2" NPT

Short Range             V max = 32 V
                 P max  = 10 W

Mid/Long Range     V max = 32 V
           P max = 15 W

{
{

7.2.2 Detalhes do receptor (para todos os receptores)

Caminho aberto

7.  CERTIFICAÇÃO

Short/Mid/Long Receivers
Ex d IIC Gb T5 (-40 to +65 °C) 

T6 (-40 to +40 °C)
II 2G

1/2" NPT gland

Flexible Conduit 900mm long
(see table of Conduit
Technical Characteristics)

M20 gland Ex e
(customer supply)

Certified M25
blank fitted

M20 gland
Ex e, Ex d, IECEx d 
& IECEx d Certified.

Certified M20
blank fitted

IS Cable
Length 15m max.

DVC100 Termination Unit
EEx ia e m IIC

T6 (-40 to +65 C)o

V max. = 50V,
I max. = 5A

Cable glands M20/M25

SHC1 Handheld
Interrogator
Ex ia IIC

T4 (-40 to +40 C)o

Note:
Later units
1/2" NPT

DVC100(M) MK2 Termination Unit
 II  2G Ex ia e m IIC
T5 (-40 to +65°C)

V max. = 32V
Cable glands M20/M25Short/Mid/Long    V max = 32 V

                  P max = 10 W{
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7.  CERTIFICAÇÃO
7.2.3 Características técnicas do conduíte

Proteção	contra	infiltração	 IP66	e	IP	67.
Classificação	de	temperatura	 -40	a	+105	oC.
Construção   Um núcleo de aço galvanizado helical com embalagem em 

algodão e cobertura avançada em PVC resistente a óleo. 
Material de cobertura apresenta boa resistência a produtos 
diluídos	de	base	ácida,	alcalina	e	de	hidrocarboneto.

Cores  Cinza.
Tensão	de	flash	elétrico	 	 Mais	de	24	kV.
Resistência ao isolamento Mais de 100 M ohms.
Classificação	de	conector	pull-off	 FRG04:	Pesado.
Classificação	de	proteção	contra	 
esmagamento de condutor FRG04: Pesado.
Propagação de chamas   A chama apaga em menos de 30 segundos após a fonte de 

ignição ser removida.
Aprovações  Bureau Veritas. 

7.2.4	 	Etiquetas	de	certificação	de	receptor	e	transmissor	de	curto	alcance

Nome de produto 
e número de peça

Indica o tipo de receptor 
(por exemplo, Rx curto 
mostrado aqui) 

Marca de proteção contra 
explosão e categoria e 
grupo do equipamento

Temperatura 
ambiental certificada

Status de modificação

Aviso

Código de certificação como  
IEC/EN60079-0: 
IEC/EN60079-1: e IEC/EN 60079-28

Números de 
certificação

Número de série

Número de 
identificação do órgão 
notificado ATEX

Marca CE
Em conformidade 
com todas as diretivas 
aplicáveis na Europa.
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7.  CERTIFICAÇÃO
Rótulo	de	certificação	–	Transmissor	de	curto	alcance

Rótulo	de	certificação	–	Transmissor	de	médio	e	longo	alcance
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7.  CERTIFICAÇÃO
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7.  CERTIFICAÇÃO
7.2.5 Diagrama do sistema
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7.  CERTIFICAÇÃO
7.2.6 Condição especial de uso seguro ATEX

7.2.6.1 Receptor e transmissor de curto alcance

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

Os	parafusos	de	fixação	de	tampa	devem	ser	do	tipo	mínimo	de	12,9.

7.2.6.2 Transmissores de longo e médio alcance

Os	cabos	de	alimentação	 integrais	devem	ser	mecanicamente	protegidos	e	finalizados	em	um	
terminal ou junção.
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7.3 UL
7.3.1 Transmissores

Feixe aberto

7.  CERTIFICAÇÃO

Observação: Unidades  
posteriores1/2 pol. rosqueadas  
sem adaptador Conduíte	flexível	(fornecido	pelo	cliente)-	

deve estar em conformidade com códigos de 
instalação relevantes dos EUA

Caixa de junção à prova 
de explosão 
aprovada pela UL

Adaptador M20/ 
½ NPT aprovado pela UL

Transmissor 
Classe I Div 1 Grupos B, C e D e 
Classe	I	Zona	1	AEx	d	IIB	+ 
H2	(Tamb	-40	a	+65	C)

Vedação de  
conduíteobrigatória 
(veja detalhes  
OEM J/B)

7.3.2 Receptores
Feixe aberto

Cabo IS 
Extensão  

máx. de 15 m

Conduíte	flexível	(fornecido	pelo	cliente)-	 
deve estar em conformidade com códigos  

de instalação relevantes do  
EUA (veja Desenho de Controle 2104E0045)

Receptor 
Classe I Div 1 Grupos B, C, D 
Classe	I	Zona	1	AEx	d	IIB	+	H2 

(T.	amb	-40	a	+65	°C)

DX100/DX100 (M) UL 
Unidade de terminação 

Classe I Div 1 
Grupos B, C, D 

(T.	amb	-25	a	+40	°C)

Interrogador portátil 
SHC1 

Classe I Div 1 
Grupos B, C, D 

(T.	amb	-50	a	+40	°C)

Vedação de 
conduíte 

obrigatória 
 a 15 cm do 

invólucro 
(veja os detalhes  
OEM para J/B)

Aprovado pela UL M20/0,5 pol.  
Adaptador de NPT 

Nota: Unidades posteriores 1/2" NPT 
rosqueadas sem adaptador
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7.  CERTIFICAÇÃO
7.3.3 Diagrama do sistema
Com unidade de terminação DX100

I
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Com unidade de terminação DX100 (M) 
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7.  CERTIFICAÇÃO

7.4.1 Transmissores

7.4.2 Receptores

CSA approved
M20/0.5in. NPT adaptor

IS Cable
Length 15m max.

DX100/DX100(M) CSA
Termination Unit

Class I Div 1
Groups B, C, D

(Tamb -55 to +40 C)
o

SHC1 Handheld
Interrogator
Class I Div 1

Groups B, C, D
(Tamb -55 to +40 C)

o

Receiver
Class I Div 1 Groups B, C, D

T5 and Exd IIC T5
(Tamb -40 to +65 C)

o

Flexible conduit -
must conform with the relevant
Canadian installation codes of practice
(see Control Drawing 2104E0097)

(customer supplied)

Transmissor CSA: 
Classe I Div 1 Grupos B, C e D, T5 e Exd IIC T5  
(T	amb	-40	a	+65	oC)
Receptor	FM:	Classe	I	Div	1	Grupos	B,	C	e	D	(-40	a	+65	oC)

Caixa de junção à prova 
 de explosão 

aprovada pela UL

Receptor CSA: 
Classe I Div 1 Grupos B, C, 
D, T5 e Exd IIC T5 
(T	amb	-40	to	+65	oC)

DX100/DX100(M) CSA/FM 
Classe de unidade  

de terminação I Div 1  
Grupos B, C, D  

(T	amb	-40	a	+65	oC)
Receptor FM: 
Classe I Div 1 
Grupos B, C e D 
(-40	to	+65	oC)

Aprovado pela CSA M20/0,5 pol.  
Adaptador de NPT 

Observação: Unidades posteriores  
1/2" NPT rosqueadas sem adaptador

Conduíte	flexível	(fornecido	pelo	cliente)	- 
deve estar em conformidade com códigos  
de instalação relevantes dos EUA e do Canadá 
(vedação de conteúdo obrigatória a 76 cm do transmissor)

Vedação de  
conduíte	obrigatória 

 (veja detalhes  
OEM J/B)

Aprovado por CSA 
M20/ 1/2 NPT rosqueado 

sem adaptador

Observação: Unidades posteriores 1/2" 
NPT rosqueadas sem adaptador

Conduíte	flexível	(fornecido	pelo	cliente)	-	 
deve estar em conformidade com códigos de 
instalação relevantes dos EUA e do Canadá 

(vedação de conteúdo obrigatória a 76 cm do 
transmissor)

Vedação de 
conduíte 

obrigatória 
a 15 cm 

do invólucro 
(veja os  
detalhes  

OEM para J/B)

7.4 CSA/FM
Aprovação de FM
Compatível	com	ANSI/ISA-12.13.04/FM6325	para	metano,	etano,	propano	e	butano	
(sistemas de feixe aberto de curto alcance, médio alcance e longo alcance)

Interrogador 
Portátil SHC1 CSA/FM 

Classe I Div 1 
Grupos B, C, D 

(T	amb	-40	a	+65	oC)

Tamanho máx de  
Cabo IS 15 m
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CSA approved
M20/0.5in. NPT adaptor

IS Cable
Length 15m max.

DX100/DX100(M) CSA
Termination Unit

Class I Div 1
Groups B, C, D

(Tamb -55 to +40 C)
o

SHC1 Handheld
Interrogator
Class I Div 1

Groups B, C, D
(Tamb -55 to +40 C)

o

Receiver
Class I Div 1 Groups B, C, D

T5 and Exd IIC T5
(Tamb -40 to +65 C)

o

Flexible conduit -
must conform with the relevant
Canadian installation codes of practice
(see Control Drawing 2104E0097)

(customer supplied)

7.  CERTIFICAÇÃO

Receptor CSA: 
Classe I Div 1 Grupos B, C, D 
T5 Ex d IIC T5 
(T	amb	-40	a	+65	oC)

DX100/DX100(M) CSA/FM 
Classe de unidade de terminaçãoI Div 1 
Grupos	B,	C,	D	(T	amb	-55	a	+40	oC)

Interrogador 
Portátil SHC1 CSA/FM 
Classe I Div 1 
Grupos B, C, D 
(T	amb	-55	a	+40	oC)

Receptor FM: 
Classe I Div 1 
Grupos 
(-40	a	+65	oC)

Aprovado pela CSA 
M20/0,5 pol.  

Adaptador de NPT
Observação: Unidades  

posteriores 1/2" NPT 
rosqueadas sem adaptador

Conduíte	sólido	(fornecido	pelo	cliente)	-	 
deve estar em conformidade com códigos  
de instalação relevantes do EUA e Canadá 
(vedação de conteúdo exigida dentro de 30 pol.  
de transmissor)

Extensão por 
Cabo IS 

 máx. de 15 m

Vedação de 
conduíte 
requerido 
em 6 pol. 

de invólucro  
(veja os detalhes  
OEM para J/B)
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7.  CERTIFICAÇÃO
Rótulo	de	certificação	CSA/FM

Transmissor de curto 
alcance

Receptor

Transmissor de longo/
médio alcance

Alternativa 'MÉDIA' ou 
'LONGA' para outras 
versões
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7.  CERTIFICAÇÃO
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7.  CERTIFICAÇÃO
Com unidade de terminação DX100 (M) 
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7.5 ROHS - BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER 
GEFÄHRLICHER STOFFE

7.5.1 RoHS in China

 

 
 

部件名称 

有害物质 
铅 

(Pb) 
汞 

(Hg) 
镉 

(Cd) 
六价铬 
 (Cr(VI)) 

多溴联苯 
(PBB) 

多溴二苯醚
(PBDE) 

PCB 板 X 0 0 0 0 0 

本表格中未列出的所有部件和配件包含的有害物质都没有超过 GB/T 26572 所要求的限制。 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 

O  : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26752 规定的限量要求以下。 

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。 

 

2004Y2001C_1  A04826  China RoHS Declaration 01 (Pb PCB)     16 May 
2016 

7.  CERTIFICAÇÃO
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A.1 INTRODUÇÃO
Este apêndice fornece informações de referência sobre o Interrogador Portátil SHC1.

O	interrogador	fornece	ao	usuário	final	uma	conexão	de	comunicação	bidirecional	entre	o	sistema	
Excel e o operador.

Ele	possui	recursos	que	permitem	que	o	operador	configure,	alinhe,	faça	teste	de	funcionalidade	
e diagnostique falhas no sistema.

O apêndice oferece:

 • uma visão geral dos recursos do interrogador;
 • informações sobre como conectar o interrogador aos sistemas Excel;
 • tarefas básicas de usuário, incluindo ligar/desligar e carregar a bateria;
 • uma descrição detalhada dos menus que o interrogador fornece;
 •  informações de solução de problemas se o problema ocorrer usando o 

interrogador.
Detalhes sobre como usar o interrogador para diferentes tarefas com o sistema são fornecidos no 
Capítulo 3 e no Capítulo 4 deste manual.

A.2 VISÃO GERAL
O interrogador consiste em uma tela LCD e quatro botões de teclado. Ele conecta-se à unidade 
do	Receptor	Excel	através	de	um	conector	IS	no	final	de	um	cabo	flexível	conectado	à	caixa	de	
junção associada.

Principais recursos do Interrogador portátil SHC1

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL

Tecla Esc

Tecla para baixo

Tela LCD

Tecla para cima

Tecla Enter
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O interrogador é acionado por uma bateria 9 V padrão e tem um sistema de gerenciamento que 
reduz o consumo de energia, colocando a unidade em modo inativo enquanto aguarda a entrada 
do	usuário	ou	uma	operação	de	comunicação	serem	concluídas.

O interrogador também oferece uma RAM não volátil (NV-RAM) de 2 Kbytes dividida em duas seções. 
Essas seções são usadas para armazenar o modo operacional atual e uma cópia de backup.

Visor de Cristal Líquido
Esta	 tela	 consiste	 em	um	 visor	 de	 cristal	 líquido	 (LCD)	 de	matriz	 de	 pontos,	 duas	 linhas	 e	 
16 caracteres. A tela exibe mensagens que comunicam informações de/para o usuário. 

Ela exibe um sistema de menu que permite que o usuário selecione o modo de comando do sistema 
e	também	pode	exibir	informações	sobre	a	configuração	do	sistema	e	suas	definições,	além	de	
qualquer mensagem de erros.

Botões de teclado
Os quatro botões de teclado são usados para fornecer entrada do operador em resposta a 
mensagens mostradas no visor. 

Isso	inclui	seleções	de	opção	de	menu	e	valores	de	parâmetros	em	modificação.	Os	quatro	botões	são:

  Para cima  Move para a opção de menu ou item de lista anterior ou aumenta um valor 
de dados exibido.

  Para baixo  Move para a próxima opção de menu ou item de lista ou diminui um valor de 
dados exibido.

ESC	 Escape		 	Sai	do	nível	de	menu	ou	operação	atual	e	retorna	ao	menu	anterior,	por	exemplo,	 
parar de exibir uma lista, abortar um comando. Nenhuma mudança se já 
estiver	no	nível	superior.

 Enter   Seleciona, ou seja, chama/aceita, a opção de menu, o item de lista, o valor de  
dados	ou	mudança	de	configuração	exibidos.

Observação:  Se as teclas  e  forem usadas para avançar além do final de uma lista, volta-se 
para a outra ponta da lista.

A.3 CONEXÃO PARA O SISTEMA
Detalhes de como conectar o interrogador ao sistema Searchline por feixe aberto são fornecidos 
no Capítulo 3.	O	diagrama	mostra	um	exemplo	típico.

ESC

Calibrator
Type SHC1

Observação:   Se não estiver conectando a uma unidade de terminação de uma série DX100 ou 
OELD, o Dispositivo de Proteção SHC deve ser usado.

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL
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A.4 TAREFAS BÁSICAS DE USUÁRIO

Ligar
(1) Pressione  por dois segundos.

A unidade volta para o modo do operacional previamente definido, i.e. EXCEL, OPTIMA ou 
OPTIMA PLUS, e exibe a seguinte mensagem por aproximadamente três segundos:

 
   Z - SHC1 EXCEL 
  Interrogator 4V0 

A unidade exibe o nível superior da interface de estilo de menu da seguinte forma:
 

    Principal 
    Exibição  

Durante o uso da primeira linha do visor, mostra o nível atual na árvore do menu. 

A segunda linha exibe o título do submenu, a ação a ser chamada ou o valor dos dados a 
serem verificados/alterados.

Observação:  Para alterar o modo operacional no acionamento, por exemplo, de OPTIMA para 
EXCEL, pressione a tecla ESC quando a mensagem inicial for exibida. Isso altera 
o modo e exibe novamente a mensagem.

Desligar
(1) Selecione a opção Power Off (Desligar) a partir do Menu Principal,

Alternativamente, pressione os botões  e ESC simultaneamente para um desligamento 
rápido.

Observações: 

1. A unidade desliga automaticamente após cinco minutos de inatividade.  

2. O recurso de desligamento rápido e o desligamento automático são desativados quando 
for selecionada uma opção de menu que modifica a configuração do interrogador.

ATENÇÃO
Usa	apenas	as	baterias	especificadas	abaixo.

Substitui a bateria apenas em uma Área Segura.

Para substituir a bateria no Interrogador Portátil SHC-1, faça o seguinte:

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.

> >

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL
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(3) Erga cuidadosamente a metade frontal do Interrogador para fora da tampa posterior, 
garantindo	que	o	conector	flexível	que	conecta	o	teclado	ao	módulo	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.

A.5 MENUS
A	estrutura	de	menu	de	nível	superior	do	Interrogador	e	as	opções	de	menu	são	as	seguintes.

Todas as opções de menu são implementadas pressionando a tecla  do teclado. As opções e 
tipos de menu são mostrados no diagrama:

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL
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onde:

D  um único conjunto de dados é exibido.
DL uma lista de dados é exibida - use as teclas  e  para navegar pelas entradas na lista.
Sub outro menu de opções é exibido quando esta opção é selecionada - use as teclas  e  

para navegar pelas opções de submenu.
Sw a opção exibida é imediatamente ativada.
Tog  a opção exibida é alternada entre três opções usando as teclas  e .
O Capítulo 3 e o Capítulo 4 deste manual descrevem como o Interrogador e os menus são usados 
quando o sistema está sendo instalado/em uso.

A.5.1 Menu Principal
Este menu consiste nas seguintes opções de submenu:

 Display (Exibir)   Exibe o gás e outras leituras da unidade.
 Calibrate (Calibrar) 	 	 	Instala	 e	 calibra	 o	 sistema,	 força	 a	 saída	 analógica,	

mostra	os	coeficientes	de	calibração	ou	mostra	o	status	
do instrumento.

 Diagnose (Diagnóstico)   Inspeciona os registros de falhas e avisos, executa um 
autoteste ou reinicializa o software.

	 Config		 	 	 	 	Leia	os	parâmetros	de	configuração	da	unidade,	
atualize	os	parâmetros	de	configuração	do	usuário.

 Chg Mode (Modo de Alteração) Alterna o modo operacional do interrogador.
 Power Off (Desligar)  Desligue o interrogador.

A.5.2 Menu Display
O submenu exibe o gás e outras leituras da unidade. Ele tem as seguintes opções:

 Gas Reading (Leitura de gases)  Exibe o tipo de gás e o status do sistema.
 Signal magnitude (Magnitude do sinal)	 	Mostra	 o	 nível	 da	 amostra	 e	 sinais	 de	

referência.
 Dynamic Reserve (Reserva dinâmica)	 	Mostra	 a	 queda	 aceitável	 no	 nível	 de	 sinal	

antes que ocorra o bloqueio do feixe como um 
percentual	do	nível	de	sinal	atual.

 S/W Version (Versão do software)  Exibe a versão de software do sistema e a hora 
e data atuais.

Gas Reading (Leitura de gases)
Exibe o tipo de gás e o status do sistema. O formato de exibição é o seguinte:

 
   Excel gggggggg 
    rrrrrr uuuu / 

onde: gggggggg Nome do gás. Para uma tabela de gases especiais, ele exibe <Gnnn>, 
onde nnn	é	o	identificador.

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL
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 rrrrrr  Leitura do gás.  
 uuuu   Unidades de medição 
 /    Esse é o caractere de status que indica uma das seguintes opções: 

/  - Uma linha giratória mostra que o sistema está   
  operando normalmente, i.e., em um estado totalmente  
  ativo. 
|  - Uma linha estacionária mostra que o sistema está em  
  estado inativo. 
W  - Aviso ativo. 
F - Falha ativa. 
B  - Bloqueio no feixe 
A - Alarm

Signal Magnitude (Magnitude do sinal)
Mostra	o	nível	da	amostra	e	sinais	de	referência.	O	formato	de	exibição	é	o	seguinte:

 
  Sample: aaaaaaa 
  Ref.:   bbbbbbb 

onde:  aaaaaaa Magnitude do sinal para um canal de amostra. 
bbbbbbb Magnitude do sinal para um canal de referência. 

Dynamic Reserve (Reserva dinâmica)
Mostra	a	queda	aceitável	no	nível	do	sinal	antes	que	ocorra	um	bloqueio	do	feixe	como	percentual	
do	nível	de	sinal	atual.	O	formato	de	exibição	é	o	seguinte:

 
  Dynamic Reserve: 
    xxx.xx % 

onde: xxx.xx	 A	queda	aceitável	no	nível	de	sinal	antes	do	bloqueio	do	feixe	medido	como	
percentual	do	nível	de	sinal	atual.	

S/W Version (Versão do software)
Exibe a versão de software do sistema e a hora e data atuais. O formato de exibição é o 
seguinte:

 
Excel S/W vvVvv 
hh:mm dd/mm/aa

onde:  vvVvv  Número da versão do software de sistema Excel. 
hh.mm  Hora do sistema em horas e minutos. 
dd/mm/aa Data	do	sistema	em	dia	do	mês,	número	do	mês	e	os	últimos	dois	dígitos	
   do ano.

Observação: O ano 2000 é exibido como 00.

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL
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A.5.3 Menu Calibrate (Calibrar)
Este submenu é usado para instalar e calibrar o sistema. Ele tem as seguintes opções:

 Display (Exibição) Exibe as leituras do sistema.*
 Install (Instalar)  Direciona o alinhamento e a inicialização do sistema.*
 Set Time (Ajustar relés) 	Define	a	data	e	a	hora	do	relógio	de	tempo	real	do	sistema.
 Cal Sensor  
 (Sensor de Calibração) Calibra o zero do sistema.*
 Force mA (Forçar mA)  Corrija	 a	 saída	 analógica	 4-20	 mA	 em	 um	 nível	

selecionado.
 Normal mA (mA normal)  Restaura	 a	 saída	 analógica	 para	 seu	 estado	 de	 saída	

normal.
 Show Status (Mostrar status)  Exibe	o	status	de	calibração	e	configuração	do	sistema.
As	opções	marcadas	com	um	asterisco,	(*)	exigem	que	a	saída	analógica	4-20	mA	do	sistema	seja	
inibida durante a sua operação. Quando isso ocorre, a sequência seguinte é automaticamente 
adicionada à operação afetada.

Antes da operação do submenu selecionado ser iniciada, a seguinte mensagem é exibida por no 
mínimo	três	segundos:

 
Inhibiting 4-20 
Please Wait

A	saída	analógica	é	inibida e a operação de submenu escolhida continua. Após a operação do 
submenu	ser	concluída	ou	abortada	pressionando	a	tecla	ESC, a seguinte mensagem é exibida:

 
Press Enter To 
Release 4-20

Pressione 	para	liberar	a	saída	do	receptor	4-20	e a seguinte mensagem será exibida por três 
segundos:

 
   4-20 Released 
   

Exibição
Exibe as leituras do sistema. Esta opção corresponde à opção GAS READING DISPLAY (Exibição 
de leitura de gás) no menu DISPLAY.
Observações: 

1.  O saída 4-20 é inibida durante a exibição. Veja a descrição anterior. 
2.   Nenhuma linha giratória é exibida já que o receptor não está em um estado totalmente ativado.

Install (Instalar)
Esta opção é usada para concluir as operação de alinhamento e comissionamento após o sistema 
ser instalado elétrica e mecanicamente. Ele fornece um conjunto sequencial de operações para:

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL
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 • exibir o tipo de sistema
	 •	 definir	a	extensão	do	caminho	do	sistema
 • executar um autoteste do sistema
	 •	 verificar	o	alinhamento	do	sistema
 • inicializar o sistema e colocá-lo em operação
Observação: A saída 4-20 é inibida durante este procedimento. Veja a descrição anterior.

Tipo de sistema
A exibição inicial após Install (Instalar) ser escolhida está no formato a seguir:

 
Tipo de sistema 

tttttttt

onde: tttttttt  Tipo de sistema. O tipo do sistema exibido é um dos seguintes:

 Texto da exibição        Tipo de sistema

 Curto alcance Sistema de alcance de 40 m

 Médio alcance Sistema de alcance de 120 m

 Longo alcance Sistema de alcance de 200 m 

Observação:  Não é possível alterar o tipo do sistema. Isso é definido durante a calibração e 
configuração da unidade na fábrica.

Tamanho da trajetória
A seguinte mensagem é exibida:

 
Tamanho da  

trajetória nnnn

onde: nnnn O tamanho da trajetória em metros.

Os seguintes alcances do tamanho da trajetória podem ser alterados para os tipos de sistema:

Tipo de sistema Alcance mínimo (m) Alcance máximo (m) Tamanho do passo (m)

Curto alcance 5 40 1

Médio alcance 20 120 1

Longo alcance 120 200 1

> >

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL
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Self Test
Inicia o processo de autoteste do sistema. 
A seguinte mensagem é exibida:

 
   Press Enter to 
   Perform checks 

Esta mensagem é exibida durante o processo de autoteste após pressionar Enter. 
 

   Processing Data 
    Please Wait 

Esta mensagem é exibida por três segundos no final de um processo de autoteste bem-
sucedido. 

 
   Checks Passed 
    

Alinhamento
Inicia o processo de alinhamento. 
A seguinte mensagem é exibida:

 
   Press Enter to 
    Align Unit 

Esta	mensagem	exibe	a	saída	do	sistema	e	os	valores	de	sinais	de	referência.	
 

   SIG:  
   MAX:   

onde:  	 Um	gráfico	de	barras	que	representa	a	magnitude	de	sinal	de	corrente	-	SIG: 
 	 Um	gráfico	de	barras	que	representa	o	sinal	de	destino	-	TGT:

Observações importantes:

1) O objetivo geral do alinhamento é maximizar o nível SIG. O SIG maximizado corresponde 
ao alinhamento ótimo. 

2) O sistema Alinhamento de Assistido por Instrumento (IAA) só permite que o Excel 
seja inicializado se o nível SIG for superior ou igual ao nível TGT, quando Enter é 
pressionado.

3) O menor nível de sinal TGT que é definido inicialmente para ser equivalente a 70% (0,700) 
do sinal esperado para o tamanho da trajetória de instalação.

4) O nível TGT aumentará gradualmente se o nível da corrente SIG for superior ao nível de 
TGT. O nível de sinal TGT apenas aumenta. Se o nível SIG atual cair abaixo do nível TGT, 
o TGT permanecerá no seu nível de valor máximo. Para inicializar o detector de gás, o nível 
SIG deve ser retornado acima do nível TGT.

5) Se o nível SIG for inferior a 50% do nível esperado, os gráficos de barra não serão exibidos. 
Em vez disso, os níveis SIG e TGT são exibidos como números. 
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Opções
A abordagem do alinhamento mecânico depende do tipo de telescópio de alinhamento e da montagem 
inicialmente	usada	para	configurar	o	detector	de	gás	Excel.	Consulte	também	o	Capítulo 3. 

Conjunto de telescópio tipo baioneta e tridente
Se este tipo de telescópio de alinhamento for usado com um detector de gás Excel, tipo Tridente, 
não há necessidade de otimizar ainda mais o alinhamento usando o Interrogador Portátil SHC1.

Quando	os	gráficos	de	barra	SIG e TGT forem exibidos na tela SHC1, o SIG será sempre maior 
do que o TGT, e a instalação pode continuar para a próxima etapa pressionando Enter e seguindo 
o passo 12.

Conjunto de telescópio do estilo de trava
Se este tipo de telescópio de alinhamento for usado com um detector de gás Excel, tipo Tridente, 
não há necessidade de otimizar ainda mais o alinhamento usando o Interrogador Portátil SHC1.

Se este tipo de telescópio de alinhamento for usado com um Excel não Tridente, pode ser necessário 
otimizar ainda mais o alinhamento da seguinte forma para atingir o melhor desempenho. 

	 (a)	 	Depois	dos	gráficos	de	barras	SIG e TGT serem exibidos na tela SHC1 conforme 
previamente	descrito,	permita	que	o	nível	TGT alcance seu máximo inicial aguardando 
por aproximadamente 10 segundos. 

  Durante este período, o nível TGT se moverá em direção ao nível SIG atual.

	 (b)	 	Observando	detalhadamente	o	nível	SIG, faça um pequeno ajuste mecânico seja 
no	alinhamento	horizontal	ou	vertical	e	observe	se	o	nível	SIG sobe ou desce.

	 (c)	 	Se	o	nível	SIG subir, faça outro pequeno ajuste mecânico na mesma direção que 
antes.

	 (d)	 Se	o	nível	SIG descer, mude a direção do ajuste. 
  Maximize o nível SIG fazendo pequenos ajustes em apenas um plano por vez.

	 (e)	 	Quando	o	nível	SIG tiver sido maximizado em um plano, faça pequenos ajustes no 
outro plano até o SIG ter sido maximizado neste plano.

	 (f)	 Repita	os	passos	(b)	a	(e)	até	o	nível	SIG ter sido maximizado nos dois planos. 

   Neste ponto, o SIG deverá ser maior do que o nível TGT inicial e qualquer ajuste 
em uma das laterais do alinhamento atual deve resultar em uma redução do nível 
de sinal. 

   Caso contrário, repita as etapas (b) a (e) até esses requisitos terem sido 
atendidos.

 (g)  Desbloqueie o alinhamento colocando uma chave (Allen) hexagonal no par de 
parafusos sem cabeça, que controla o ajuste em um plano em particular e girando-
os simultaneamente em direções opostas. 

 (h) Repita isso para o outro par de parafusos sem cabeça.

 (i) Pressione Enter	e	os	níveis	de	sinal	são	verificados.
Contanto	que	o	nível	SIG	seja	maior	do	que	o	nível	TGT,	a	verificação	do	sinal	deve	passar	para	
a próxima etapa de instalação.
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Inicialização
Isso inicia o processo de inicialização. A seguinte mensagem é exibida:

 
  Press Enter to 
  Initialise Unit 

Este mensagem é exibida durante o processo de inicialização após pressionar Enter.
 

  Processing Data 
    Please Wait 

Esta mensagem é exibida por três segundos no final de um processo bem-sucedido de 
inicialização.

 
  Unit Initialised 
   

Observação: O sistema Searchline Excel é ativado após uma inicialização bem-sucedida.

Set Time (Definir hora)
Essa	opção	permite	que	você	defina	a	hora	e	a	data	do	sistema.

A exibição inicial após SET Time (Definir	hora)	ser	escolhida	segue	o	formato	abaixo:
 

    Hora HH:MM 
    hh:mm  

onde: hh Horas. 
 mm Minutos.

Quando exibida pela primeira vez, apenas a hora atual é mostrada. 

Todas	as	definições	são	ajustadas	por	meio	das	teclas	  e  no teclado. 

Depois de ajustar a hora, os minutos são exibidos.

Depois de a hora ter sido inserida, o mesmo processo é usado para ajustar a data que é exibida 
no seguinte formato:

 
   Data DD/MM/AA 
    dd/mm/aa  

onde: dd Dia.  
mm Mês. 
aa	 Dois	últimos	dígitos	do	ano.

Observações: 

1. A hora e a data não serão atualizadas, a menos que sejam inseridas e aceitas sem erro.

2. O ano 2000 é exibido como 00.

> >
> >
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Sensor de Calibração
A opção de menu Cal Sensor zera o sistema. 

Observações: 

1. A saída 4-20 é inibida durante este procedimento. Veja a descrição anterior.

2. Não deve haver gás na trajetória do feixe do sistema enquanto este procedimento é 
executado.

A seguinte mensagem é exibida:
 

   Ensure Zero Gas 
    Press Enter 

A seguinte mensagem é exibida enquanto a operação de calibração estiver sendo executada:
 

   Processing Data 
   Please Wait... 

Se	a	calibração	for	bem-sucedida,	a	seguinte	mensagem	é	exibida	por	um	período	de	três	segundos:
 

  Zero Calibrated 
     

Force mA (Forçar mA)
A	opção	Force	mA	permite	que	o	sinal	de	saída	analógico	do	sistema	seja	ajustado	para	um	nível	
fixo,	por	exemplo,	ao	configurar	um	controlador	do	sistema.	A	seguinte	mensagem	é	exibida:

 
   O/P current mA 
    mmmmm  

onde: mmmmm  Corrente	para	saída.	

Isso é ajustado usando as teclas  e  no intervalo de 1 mA a 21 mA, em passos de 0,1 mA. 

Depois	do	ajuste,	a	saída	é	forçada	para	o	nível	definido	e	a	seguinte	mensagem	é	exibida:
 

  Fixed:  mmmmm mA 
    Press Enter 

onde: mmmmm  Corrente	de	saída	analógica	previamente	definida.	

Normal mA (mA normal)
A	opção	de	menu	Normal	mA	 retorna	o	 sistema	para	 seu	estado	de	 saída	analógica	normal,	
independentemente do estado anterior. Se for bem-sucedida, a seguinte mensagem é exibida por 
três segundos:

 
  4-20 mA Released 
   

> >
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Show Status (Mostrar status)
A	opção	de	menu	Show	Status	exibe	o	status	de	calibração	e	a	 configuração	do	sistema.	As	
informações de status são exibidas no seguinte formato:

 
  cccccccccccccccc 
    ssssssss

onde: cccccccc... Título	de	campo	do	status	de	calibração. 
 sssssssss  Estado atual da calibração. 

As	configurações	diferentes	da	lista	são	selecionadas	usando	as	teclas	  e  no teclado.

Os campos e valores do status de calibração são fornecidos abaixo:
Campos de status de calibração Texto da exibição Estado falso  Estado verdadeiro

Temperatura de cal. Temp Sensor (Sensor temp) Não calibrado Calibrado

Zero Calibration Zero Ratio (Taxa zero) Não calibrado Calibrado

Calibração de amplitude Span Sensitivity (Sens. de amplitude) Não calibrado Calibrado

Calibração de 4-20 mA Analogue Output (Saída analógica) Não calibrado Calibrado

Det. Temp. Comp. T Compensation (Compensação de temp.) Não calibrado Calibrado

Det. Sens. Comp. Det Sensitivity (Sens. de detec.) Não calibrado Calibrado

Instalação Installation (Instalação) Exigido Complete

Hora e data válidas Date and time (Data e hora) Estimado	 Definido

Teste de loop Analogue Check (Verificação analógica) Reprovado Aprovado

A.5.4 Menu Diagnose (Diagnóstico)
Este submenu tem as seguintes opções:

 Active Faults (Falhas ativas) Exibe as falhas ativas no sistema.

 Active Warns (Avisos ativos) Exibe os avisos ativos no sistema.

 Self Test (Autoteste) Executa um autoteste de diagnóstico do sistema.

 Soft Reset (Reinicializar software) Redefine	o	sistema.

Active Faults (Falhas ativas)
A opção de menu Active Faults exibe as falhas operacionais quando o sistema está em serviço. 

Se houver mais de uma falha presente, as falhas serão exibidas uma de cada vez.

Use as teclas  e  para navegar na lista.

Se nenhuma falha ativa estiver presente, o visor mostra o seguinte por três segundos:
 

   None Present 
   

O submenu Diagnose é exibido.
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Se houver uma ou mais falhas presentes, o visor mostra:
 

  F-hh:mm DD/MM/AA 
  eeeeeeeeeeeeeeee

onde:   F  Indica que a mensagem exibida é uma falha. 
  hh:mm A hora em que a falha ocorreu. 
  DD/MM/AA A data em que a falha ocorreu. 
  eeeeeee... Descrição da falha. Consulte a tabela a seguir para uma lista de  
    mensagens de erro. 
Consulte também o Capítulo 5, Solução de Problemas.

Texto	da	exibição	 Descrição	de	falha	 Significado
Bad 4-20mA Loop  ERR_EXCEL_LOOP_FAULT Ocorreu uma falha no loop de sinal 4-20mA. 
(Erro em loop de 4-20 mA)  
DSP Fault  ERR_EXCEL_DSP_FAULT Falha na PCB digital do detector de gás. 
(Falha DSP)  
Hardware Fault  ERR_EXCEL_HW_FAULT Ocorreu falha de hardware. 
(Falha de Hardware)  
NV-RAM Fault  ERR_EXCEL_FRAM_FAULT Foi detectada uma falha na NV-RAM da unidade. 
(Falha de NV-RAM)  
RTC Fault  ERR_EXCEL_RTC_FAULT O registro de hora e data armazenado por o relógio  
(Falha de RTC)   RealTime (RTC) foi perdido.
Software Fault  ERR_EXCEL_SW_FAULT Ocorreu um erro de software do detector de gás. 
(Falha de software)  
Supply Fault  ERR_EXCEL_SUPPLY_FAULT Tensão de alimentação incorreta que atinge o 
(Falha de alimentação)  detector de gás.

Active Warns (Avisos ativos)
A opção de menu Active Warns exibe os avisos ativos no sistema. Eles são exibidos na mesma 
forma descrita em Active Faults (Falhas ativas), com exceção de que um W é exibido em vez do 
F na primeira linha do visor. 

Texto	da	exibição	 Descrição	de	falha	 Significado
Alarm ERR_EXCEL_LOG_ALARM	 O	registro	do	Excel	foi	danificado.
Bad Temperature  ERR_EXCEL_TEMPERATURE_LIMIT A unidade foi operada em uma temperatura 
(Erro	de	temperatura)	 	 externa,	fora	da	sua	faixa	especificada e	certificada.
Baseline Drift  ERR EXCEL_DRIFT_LIMIT O desvio da linha de base da unidade. 
(Desvio de linha de base)  
Beam Blocked  ERR_EXCEL_BEAM_BLOCKED O feixe infravermelho entre o Transmissor e o Receptor 
(Feixe bloqueado)  tornou-se bloqueado.
Neg Gas Reading  ERR_EXCEL_NEGATIVE_DRIFT Desvio negativo da posição zero do detector de gás. 
(Leitura de gás neg.)  
Not Installation  ERR_EXCEL_BAD_INSTALLATION Ocorreu instalação incorreta do detector de gás. 
(Sem Instalação)  
Overrange  ERR_EXCEL_OVERRANGE Ocorreu um sinal acima da faixa aceitável. 
(Fora da faixa)  
Power Failed  ERR EXCEL_LOG_POWER_FAIL O detector de gás sofreu uma falha interna de alimentação. 
(Erro de potência)   
Houve	redefinição	 ERR_EXCEL_RESET O detector de gás foi zerado.
Time Adjusted  ERR_EXCEL_LOG_TIME_ADJUST O registro de hora do Excel foi alterado. 
(Tempo ajustado)  
Não calibrado ERR_EXCEL_UNCALIBRATED O detector de gás requer calibração.
Volt Ref Fault  ERR_EXCEL_VOLTAGE_REF_FAIL Erro de referência de voltagem detectado. 
(Falha de ref. volt)  
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Self Test (Autoteste)
A opção Self Test permite que você inicie o autoteste de diagnóstico do sistema. 
A mensagem a seguir é exibida durante o processo de autoteste: 

 
  Processing Data 
    Please Wait 

A	mensagem	a	seguir	é	exibida	por	três	segundos	no	final	de	um	processo	de	autoteste	bem-
sucedido.

 
   Checks Passed 
    

Soft Reset (Reinicialização do software)
A opção Soft Reset permite que você reinicialize o sistema. 
Essa mensagem é exibida durante o processo de reinicialização: 

 
  Processing Data 
    Please Wait 

A	mensagem	a	seguir	é	exibida	por	três	segundos	quando	o	processo	é	concluído:
 

    Unit Reset 
     

A.5.5	Menu	Config
Este	submenu	permite	que	você	verifique	os	parâmetros	de	configuração	da	unidade	e	atualize	
os	parâmetros	de	configuração	do	usuário.	Ele	tem	as	seguintes	opções:
 Show Gas (Mostrar gás)  Mostra	os	parâmetros	de	configuração	relacionados	

ao gás.
	 Show	Config	(Mostrar	configuração)	 	Mostra	os	parâmetros	de	configuração	relacionados	

ao usuário.
 Show Install (Mostrar instalação)  Mostra	os	parâmetros	de	configuração	relacionados	

à instalação.

Show Gas (Mostrar gás)
A	opção	Show	Gas	exibe	os	parâmetros	úteis	de	configuração	da	tabela	de	gases	da	seguinte	
forma:

 
  cccccccccccccccc 
    vvvvvvvv 

onde: ccccccc... 	Título	da	definição	de	configuração. 
 vvvvvvvv 	Valor	da	definição.

Observação: As definições não são configuráveis em campo:
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Parâmetros	de	configuração	de	gás	 Texto	da	exibição	 Valor	mín.	Valor	máx.	Tamanho	do	passo

ID do gás Gas Ident 0 255 1 
  1 = Metano 
  2 = Etano 
  3 = Propano 
  4 = Butano 
  5 = Pentano 
  6 = Hexano 
  7 = Metano (%UEGm)
  8 = Etano (%UEGm)
  9 = Propano (%UEGm)
  10 = Butano (%UEGm)
  11 = Pentano (%UEGm)
  12 = Hexano (%UEGm)
  20 = Metano
  21 = Etano
  22 = Propano
  23 = Butano
  24 = Pentano
  25 = Hexano
  26 = Etileno
  27 = Propileno
  28 = Butadieno
  29 = Etanol
  30 = Metanol
  31 = Metano (%UEGm)
  32 = Etano (%UEGm)
  33 = Propano (%UEGm)
  34 = Butano (%UEGm)
  35 = Pentano (%UEGm)
  36 = Hexano (%UEGm)
  37 = Etileno (%UEGm)
  38 = Propileno (%UEGm)
  39 = Butaieno (%UEGm)
  40 = Etanol (%UEGm)
  41 = Metanol (%UEGm)
Unidades de gás Gas Units  LIEm, 
 (Unid. de gás)  PPMm, 

UEGm ou 
VVm 
%LIE (Cross-Duct apenas)

Escala total real Gas Full Scale 0,1 100000 0,05 
 (Escala Total de Gás)
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Show Config (Mostrar configuração)
A	opção	Show	Config	exibe	os	parâmetros	de	configuração	que	o	usuário	pode	definir	da	mesma	
forma para a opção Show Gas (Mostrar	gás).	As	definições	e	os	valores	configuráveis	são	mostrados	
na tabela a seguir:

Parâmetros	de	configuração Texto da exibição Valor mín. Valor máx. Tamanho Valores padrão 
    do passo

Endereço de protocolo Digital Address 0 255 1 0

Tempo para bloqueio Block Warn Time 5s 600s* 5s 30s

Tempo para falha Block Fault Time 0s 600s 5s 120s

Resposta máx. Maximum T90 1s 60s 1s 60s

Estilo analógico Analogue Mode	 														Alarme	ou	contínuo	 F

Inibir corrente Inhibit mA 0mA 3mA 0,05 mA 2,0 mA

Bloquear corrente Blocked mA 0mA 4mA 0,05 mA 2,5 mA

Corrente de sinal baixo Low Signal mA 0mA 4mA 0,05 mA 3,0 mA

Nível	de	sinal	baixo	 Low Signal % 0% 90% 1% 33%

Limite de Alarme Alarm Threshold 10% 100% 1% 20%

Reporta falha devido a bloqueio  RPRT Blocked Fault               Ativar ou desativar E 

* Para estar em conformidade com a aprovação de desempenho da FM, o valor máximo para Tempo para 
bloqueio é 200 s.

Mostrar instalação
A	opção	Show	Install	exibe	os	parâmetros	de	configuração	de	instalação	da	mesma	forma	que	a	opção 
Show Gas (Mostrar gás).	Os	ajustes	e	os	valores	configuráveis	são	mostrados	abaixo:

 Texto da exibição Descrição  

Tipo de sistema System Type Curto alcance 
  Médio alcance 
  Longo alcance 
  Montado em duto
Tamanho da trajetória Path Length	 5m	mín.					200m	máx.				passo	de	1	m 
	 	 0,5m	mín.		5m	máx.								passo	de	0,1m

A.5.6 Modo de Alteração
A opção de menu Chg Mode alterna o modo operacional do interrogador entre Excel, Optima e 
Optima Plus para corresponder ao detector de gás a que ele está conectado. Quando chamado, 
o	modo	é	exibido	no	banner	de	identificação	(o	mesmo	exibido	quando	a	unidade	é	ligada)	por	
três segundos da seguinte forma:
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   Z - SHC1 aaaaaa 
  Interrogator 4V0 

onde:	 aaaaaa	 O	tipo	de	detector	de	gás	para	o	qual	o	interrogador	está	definido,	i.e.	Excel, 
OPTIMA ou OPTIMA PLUS.

A.5.7 Desligar
A opção de menu Power Off desliga o interrogador. 

Alternativamente, pressione os botões  e ESC simultaneamente para um desligamento rápido.

Observações: 

1. A unidade desliga automaticamente após cinco minutos de inatividade. 

2. O recurso de desligamento rápido e o desligamento automático são desativados quando 
for selecionada uma opção de menu que modifica a configuração da unidade.
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A.6 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Os problemas do interrogador que ocorrem durante a comunicação com o sistema ou como resultado 
de uma falha de comando serão exibidos no seguinte formato:

 
  Erro: eee 
  ssssssssssssssss 

onde: eee  Código de erro. 
 ssssssss... Descrição de texto do erro.

Se uma mensagem de erro deste tipo for exibida, anote o código de erro e a descrição de texto, 
e entre em contato com a Honeywell Analytics.

A.7 ESPECIFICAÇÕES
A.7.1 ESPECIFICAÇÃO DO SHC-1 INTERROGADOR PORTÁTIL
CERTIFICAÇÃO:
ATEX & IECEx:     EN60079-0:2012, EN60079-11:2012,  
       IEC60079-0:2011  
       IEC60079-11 2011 
       ATEX: Baseefa03ATEX0073. 
       IECEx BAS 09.0120
        II 2G Ex ia IIC T4 Gb

       T amb -40 °C	a	+40	°C
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FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL:	 0	°C	a	+40	°C
	 	 	 	 	 	 	 (DMT	avaliado:	-25	°C	a	+55	°C)

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO:	 	 	 	 -10	°C	a	+40	°C

UMIDADE OPERACIONAL:   0 a 99% UR

DIMENSÕES:     Longo: 190 mm
       Profundidade:  40 mm
       Largura:  80 mm

PESO:       0,5 kg

MATERIAL:      Aço inoxidável ANSI 316

A.7.2 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO SHC

AVISO
Não	certificado	para	uso	em	áreas	perigosas.

Não avaliado por DMT

FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL:	 -40	°C	a	+65	°C

UMIDADE OPERACIONAL:   0 a 99% UR

DIMENSÕES:     

Comprimento	do	fio	condutor:	 	 	 Longo:		 	 670	mm

Dimensões da caixa:     Longo:   78 mm    
       Profundidade:  39 mm
       Largura:  59 mm

PESO:       0,2 kg

MATERIAL:      ABS de alto impacto

A.7.3 ESPECIFICAÇÃO DE DVC100M MK2 DA UNIDADE DE TERMINAÇÃO
CERTIFICAÇÃO:
ATEX & IECEx:     EN60079-0, EN60079-7, EN60079-11, 
       EN61241-18, IEC60079-0:2004 Ed.4, 
       IEC60079-11:2006 Ed.5, IEC60079-18:2004 
       Ed.2 E IEC60079-7:2001 Ed.3. 
	 	 	 	 	 	 	 EEx	ia	IIC	T6	amb	-40	°C	a	+65	°C
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FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL:	 -40	°C	a	+65	°C
	 	 	 	 	 	 	 (DMT	avaliado:	-25	°C	a	+55	°C)

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10	°C	a	+40	°C

UMIDADE OPERACIONAL:   0 a 99% UR
       (DMT avaliado: 5% a 90% UR)

DIMENSÕES:     Longo:   160mm
       Profundidade:  90 mm
       Largura:  160mm

PESO:       2,0 kg

MATERIAL:      Poliéster reforçado DMC

CONFORMIDADE EMC:    EN50270, susceptibilidade para 20 V/m 
       (DMT avaliado para até 3 V/m)

APÊNDICE A - INTERROGADOR PORTÁTIL
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B.1 TERMINOLOGIA

Ex d
À prova de chamas ou explosão conforme os padrões europeus de EN60079-0 e EN60079-1.  
Um gabinete capaz de suportar a pressão desenvolvida durante a explosão interna de uma 
mistura explosiva e que evita a transmissão da explosão para a atmosfera explosiva em torno  
do gabinete.

Ex op is
Proteção do equipamento usando radiação ótica (IEC/EN 60079 – 28). A energia e força óptica 
são	limitadas	a	níveis	incapazes	de	inflamar	uma	atmosfera	de	poeira	inflamável	ou	explosiva.	
O termo Ex op is não deve ser confundido com o termo IS descrito abaixo.

Ex e
Maior segurança conforme os padrões europeus EN60079-0 e EN60079-7 aplicados ao 
aparelho elétrico que não produz arcos ou fagulhas em uma operação normal, em que as 
medidas adicionais são aplicadas para proporcionar maior segurança contra a possibilidade de 
temperaturas excessivas.

Alinhamento Assistido por Instrumento (IAA)
Um método de comissionamento do sistema Excel usando o dispositivo Interrogador Portátil 
Elétrico associado. O processo não permite que o sistema Excel seja inicializado, a menos que 
o alinhamento do Receptor e do Transmissor e o sinal de força estejam corretos.

IS
Aparelho intrinsecamente seguro em que os próprios circuitos são incapazes de provocar a 
ignição	de	gases	inflamáveis.

Limite inferior de explosividade (LIE)
O	volume	de	gás	ou	vapor	inflamável	no	ar	abaixo	do	qual	uma	atmosfera	de	gás	explosiva	não	
será formada.

RS485
Um protocolo de conexão de comunicação serial para toda a indústria.

Aquecimento turbo
Maior aquecimento da janela do transmissor em temperaturas operacionais baixas.

B.2 UNIDADES DE MEDIÇÃO
Detectores por feixe aberto medem a quantidade de gás presente no feixe. No entanto, eles não 
conseguem diferenciar entre uma névoa de gás de baixa concentração em uma área extensa e 
uma névoa de alta concentração de gás em uma área pequena.

Em geral, as leituras de gás de LIE.m (Metros do Limite Inferior de Explosividade) são usadas. 

APÊNDICE B  - GLOSSÁRIO
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O LIE.m é calculado multiplicando-se o tamanho da névoa de gás pela sua concentração.

Um alarme por feixe aberto em 1 LIE.m seria acionado por todas as situações mostradas 
abaixo:

100% LIE

1m

2m

10m

ESC

Calibrator
TypeSHC1

ESC

Calibrator
Type SHC1

50% LIE

ESC

Calibrator
TypeSHC1

ESC

Calibrator
Type SHC1

10% LIE

ESC

Calibrator
TypeSHC1

ESC

Calibrator
Type SHC1

A	monitoração	 do	 LIE.m	é	 particularmente	 benéfica	 quando	 o	 detector	 de	 gás	Excel	 estiver	
protegendo	o	perímetro	 de	uma	 fábrica	ou	processo,	 reduzindo	 frequentemente	a	quantidade	
necessária de pontos de detectores. O sistema LIE.m por feixe aberto tem a capacidade de detectar 
vazamentos que os detectores de ponto podem não conseguir detectar devido a direções de vento 
prevalecentes	ou	mutantes,	e	pode	fornecer	um	aviso	precoce	de	uma	névoa	de	gás	diluído	em	
situações em que os detectores de pontos não registrem a presença de gases.

Para decidir os pontos de ajuste de alarme, é recomendável que o usuário primeiro determine o 
tamanho	da	névoa	de	gás	contra	a	qual	eles	gostariam	de	se	proteger,	depois	defina	o	ajuste	do	
ponto de alarme para uma fração não superior a 60% do tamanho da nuvem. Por exemplo, para 
proteger	contra	uma	nuvem	de	5	metros,	defina	o	ponto	de	alarme	para	≤	3	LIEm.

B.3 ABREVIAÇÕES
ATEX Aprovações européias para área perigosa

CSA Canadian Standards Association (Associação de padrões canadense)

DNV Det Norske Veritas

DSP Processador de sinais digitais

EMC Compatibilidade eletromagnética

FM Factory Mutual

IAA Alinhamento Assistido por Instrumento

IECEx Aprovações internacionais para área perigosa

APÊNDICE B - GLOSSÁRIO
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IP	 Proteção	contra	infiltração

IR Infravermelho

IS Intrinsecamente segura

IRF Interferência de radiofrequência

LIE Limite Inferior de Explosividade 

LR Longo alcance

MR Médio alcance

NPT National Pipe Thread

RoHS Restrição de substâncias perigosas

SHC Calibrador portátil Sieger

SR Curto alcance

UL Underwriters Laboratories

APÊNDICE B - GLOSSÁRIO
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C.1 UNIDADES DE SISTEMA
A tabela a seguir lista todos os tipos diferentes de unidades de sistema e fornece os números de 
peça	para	as	várias	opções	de	certificação.

Todos	 os	 tipos	 de	 transmissores	 e	 receptores	 incluem	 conduíte	 e	 prensas.	Transmissores	 e	
receptores por feixe aberto não incluem placa de montagem e suporte.

APÊNDICE C - ACCESSÓRIOS E SOBRESSALENTE

Instrumento
Searchline Excel de curto alcance 5 m – 40 m (15 pés - 130 pés)
Número	da	peça Descrição
02104-N-4014 Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	ATEX/IECEx,	

totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	caixas	de	
junção Tx, Rx, 2 x Ex e com entradas de cabos M20/M25, placas de montagem 
316SS, suportes e hardware

02104-N-4044 Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	ATEX/
IECEx,	totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	caixas	
de junção Tx, Rx, 2 x Ex e com entradas de cabos M20/M25, placas de montagem 
316SS, suportes e hardware

02104-N-5012 Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	UL,	totalmente	
conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	terminação	
Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de pol., placas 
de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção contra o sol 
com acabamento pintado de branco.

02104-N-5042 Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	UL,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-6012 Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	FM/CSA,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-6042 Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	FM/CSA,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-7012 Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	Inmetro,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.
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02104-N-7042 Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	Inmetro,	

totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-NSNM Sistema	de	curto	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	ATEX/IECEx,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	caixas	de	
junção Tx, Rx, 2 x Ex e com entradas de cabos M20/M25, placas de montagem 
316SS aprovadas pela DNV, suportes e hardware

Searchline Excel de médio alcance de 40 m–120 m (130 pés–390 pés)
02104-N-4024 Sistema	de	médio	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	ATEX/IECEx,	

totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	caixas	de	
junção Tx, Rx, 2 x Ex e com entradas de cabos M20/M25, placas de montagem 
316SS, suportes e hardware

02104-N-4054 Sistema	de	médio	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	ATEX/
IECEx,	totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	caixas	
de junção Tx, Rx, 2 x Ex e com entradas de cabos M20/M25, placas de montagem 
316SS, suportes e hardware

02104-N-5022 Sistema	de	médio	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	UL,	totalmente	
conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	terminação	
Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de pol., placas 
de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção contra o sol 
com acabamento pintado de branco.

02104-N-5052 Sistema	de	médio	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	UL,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-6022 Sistema	de	médio	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	FM/CSA,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-6052 Sistema	de	médio	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	FM/CSA,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-7022 Sistema	de	médio	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	Inmetro,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.
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02104-N-7052 Sistema	de	médio	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	Inmetro,	

totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

Searchline Excel de longo alcance de 120 m–200 m (390 pés–650 pés)
02104-N-4034 Sistema	de	longo	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	ATEX/IECEx,	

totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	caixas	de	
junção Tx, Rx, 2 x Ex e com entradas de cabos M20/M25, placas de montagem 
316SS, suportes e hardware

02104-N-4064 Sistema	de	longo	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	ATEX/
IECEx,	totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	caixas	
de junção Tx, Rx, 2 x Ex e com entradas de cabos M20/M25, placas de montagem 
316SS, suportes e hardware

02104-N-5032 Sistema	de	longo	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	UL,	totalmente	
conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	terminação	
Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de pol., placas 
de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção contra o sol 
com acabamento pintado de branco.

02104-N-5062 Sistema	de	longo	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	UL,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-6032 Sistema	de	longo	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	FM/CSA,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-6062 Sistema	de	longo	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	FM/CSA,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-7032 Sistema	de	longo	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(fonte)	e	Modbus,	INMETRO,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.

02104-N-7062 Sistema	de	longo	alcance,	saídas	de	4	a	20	mA	(escoadouro)	e	Modbus,	INMETRO,	
totalmente	conectado	com	conduíte	flexível,	316SS	eletropolida.	Inclui	unidades	de	
terminação Tx, Rx, DX100 e caixa de junção, entradas de cabos de NPT de 3/4 de 
pol., placas de montagem 316SS, suportes, hardware e acabamento com proteção 
contra o sol com acabamento pintado de branco.
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Calibrações alternativas
Tabela de gás de calibração Excel. Custos adicionais para calibrações não padrão
2104D5026 Metano/LEL.m
2104D5002 Etano/LEL.m
2104D5003 Propano/LEL.m
2104D5004 Butano/LEL.m
2104D5005 Pentano/LEL.m
2104D5021 Etileno/LEL.m
2104D5022 Propileno/LEL.m
2104D5023 Butadieno/LEL.m

Kits de alinhamento
02104-N-4006 Kit de alinhamento e conformidade de curto alcance, incluindo interrogador portátil, 

telescópio,	estojo	e	filtros	de	teste	para	sistemas	aprovados	pela	ATEX
02104-N-4006X Kit de alinhamento e conformidade de curto alcance para XNX e OELD. Inclui 

telescópio,	estojo	e	filtros	de	teste	(interrogador	portátil	não	incluso)
02104-N-4007 Kit de alinhamento e conformidade de médio/longo alcance, incluindo interrogador 

portátil,	telescópio,	estojo	e	filtros	de	teste	para	sistemas	aprovados	pela	ATEX
02104-N-4007X Kit de alinhamento e conformidade de médio/longo alcance para XNX e OELD. Inclui 

telescópio,	estojo	e	filtros	de	teste	(interrogador	portátil	não	incluso)
02104-N-5006 Kit de alinhamento e conformidade de curto alcance, incluindo interrogador portátil, 

telescópio,	estojo	e	filtros	de	teste	para	sistemas	aprovados	pela	UL
02104-N-5007 Kit de alinhamento e conformidade de médio/longo alcance, incluindo interrogador 

portátil,	telescópio,	estojo	e	filtros	de	teste	para	sistemas	aprovados	pela	UL
02104-N-6006 Kit de alinhamento e conformidade de curto alcance, incluindo interrogador portátil, 

telescópio,	estojo	e	filtros	de	teste	para	sistemas	aprovados	pela	CSA
02104-N-6007 Kit de alinhamento e conformidade de médio/longo alcance, incluindo interrogador 

portátil,	telescópio,	estojo	e	filtros	de	teste	para	sistemas	aprovados	pela	CSA

Acessórios
Interrogador portátil e acessórios
04230-A-1001 Interrogador	portátil	certificado	pela	ATEX	(software	4V0)	para	Optima,	Optima	Plus	

e Excel
2104B2351 Interrogador	portátil	certificado	pela	UL	(software	4V0)	para	Optima,	Optima	Plus	e	

Excel
2104B2354 Interrogador	portátil	certificado	pela	UL	(software	4V1)	para	Optima,	Optima	Plus	e	

Excel
2108B1455 Atualização de EEPROM portátil (4V0)

04230-A-1025 Condutor e módulo do dispositivo de proteção SHC
2104B6250 Sistema de conector do calibrador SHC de 10 m

Unidades de terminação 

APÊNDICE C - ACCESSÓRIOS E SOBRESSALENTE
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OELDBXXXXXADMAX Caixa	de	junção	inteligente	OELD,	ATEX/IECEx	Ex	d,	entradas	5	x	M25,	alumínio
OELDBXXXXXSDMAX Caixa de junção inteligente OELD, ATEX/IECEx Ex d, entradas 5 xM25, SST
OELDBXXXXXAEMAX Caixa de junção inteligente OELD, cULus Classe I Div. 1 Zona 1, 5 x 3/4 pol. NPT, 

alumínio
OELDBXXXXXSEMAX Caixa de junção inteligente OELD, cULus Classe I Div. 1 Zona 1, 5 x 3/4 pol. de NPT, 

SST
00780-A-0100 Caixa de junção Honeywell – Bartec OTB122 com entradas 1 X 25 mm – 3 X 20 mm 

com placa de continuidade – aprovadas pela ATEX
157-001-121 Caixa	de	junção	de	aço	inoxidável	(316),	ATEX	Ex	d	Zona	1,	1xM20	&	1xM20	a	90°
157-001-122 Caixa de junção de aço inoxidável (316), 2xM20 e 1xM25
2104B2382 Unidade de terminação DX100M XP UL/CSA com capacidade Modbus
210-190-045 Caixa de junção Killark (exclui terminais)

Acessórios de instalação
2104D0295 Protetor contra o sol/Cobertura contra dilúvio (adequados para suportes padrão e 

marítimo)
94000-A-1017 Receptor XNX/Excel e kit de proteção contra o sol de transmissor com parafusos 

de	fixação	em	316SST	pintada	de	branco	–	encaixa	na	placa	de	montagem	Excel	
padrão

2992A0071 Conjunto	de	conduítes	para	Excel	certificado	pela	UL
0230-0069 Carcaça de aço inoxidável, NEMA 4X 3/4 pol. NPT UL
90083-A-8055 Quatro unidades de parafusos em U de 6 pol. de Kit Excel x porcas M8 C/W e 

lavadoras 316SST. Para uso com placa de montagem padrão
90083-A-8034 Parafusos em U 2 x 2 pol. x porcas M6 C/W e lavadoras 316SST (Nota: Solicite 4 

peças por Excel)
90082-A-5020 Cobertura contra neve Excel SR
90082-A-5024 Cobertura contra neve Excel MR/LR

Equipamento de teste de gás
2104N2999 Kit	e	manual	de	filtros	de	teste	Excel
2104B2326 Célula de gás

Sobressalentes
2104B2391 Telescópio de curto alcance (encaixe baioneta/tridente)
2104B2322 Telescópio de médio/longo alcance (encaixe calibre)
2104B0300 Kit de Isolamento Searchline Excel de Curto Alcance
2104B0310 Kit de Isolamento Searchline Excel de Médio/Longo Alcance
2104B2301 Suporte de montagem e isolamento de curto alcance Kit
2104B2302 Suporte de montagem e isolamento de longo alcance Kit
2104D0237 Placa de montagem
2104B2071 Transmissor de curto alcance ATEX
2104B2081 Transmissor de médio alcance ATEX
2104B2091 Transmissor de longo alcance ATEX

APÊNDICE C - ACCESSÓRIOS E SOBRESSALENTE
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2104B2111 Fonte de receptor de curto alcance ATEX
2104B2112 Escoadouro de receptor de curto alcance ATEX
2104B2131 Fonte de receptor de médio alcance ATEX
2104B2132 Escoadouro de receptor de médio alcance ATEX
2104B2151 Fonte de receptor de longo alcance ATEX
2104B2152 Escoadouro de receptor de longo alcance ATEX
2104B3001 Transmissor de curto alcance UL
2104B3011 Transmissor de médio alcance UL
2104B3021 Transmissor de longo alcance UL
2104B3101 Fonte de receptor de curto alcance UL
2104B3102 Escoadouro de receptor de curto alcance UL
2104B3111 Fonte de receptor de médio alcance UL
2104B3112 Escoadouro de receptor de médio alcance UL

APÊNDICE C - ACCESSÓRIOS E SOBRESSALENTE
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D.1 VISÃO GERAL

Visão geral e dimensões do suporte marítimo

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO

Ø 100–150 mm (4–6 pol.)
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D.2 INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

D.2.1 Desembalando
(1) Desembale cuidadosamente o equipamento, observando todas as instruções que possam 

estar impressas ou contidas na embalagem.

(2)	 Verifique	o	conteúdo	para	danos	e	contra	a	nota	da	embalagem	para	deficiências.	

No caso de danos ou perda em trânsito, notifique imediatamente a transportadora e a 
Honeywell Analytics ou seu agente local. 

O suporte marítimo consiste dos seguintes itens:

 

1 x Placa de montagem 1 x Suporte de montagem

 
1 x Bloco de pivô 1 x Montagem de ajuste vertical

 
2 x Parafuso de tampa  
de soquete M8x18

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO

4 x Parafuso M10x20
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4 x Arruela tensora M10 1 x Porca hexagonal M12

 
4 x Arruela M10 1 x Pivô

 
2 x Parafuso de tampa de soquete M8x25 1 x Arruela tensora M12
 

 

1 x Arruela M12 2 x Arruela tensora M8

 

2 x Arruela M8 2 x Parafuso com soquete hexagonal M6x20

2x Parafuso com soquete hexagonal M10x50

(3)	Garanta	que	o	instalador/usuário	final	do	equipamento	receba	a	documentação	técnica

(instruções operacionais, manuais etc.) contida na embalagem.

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO
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D.2.2 Procedimento de instalação

D.2.2.1  Geral
O	suporte	marítimo	deve	ser	usado	em	instalações	em	que	seja	necessária	a	conformidade	com	
os	padrões	marítimos	da	DNV.	O	suporte	 é	 fornecido	 como	parte	 de	um	kit	Searchline	Excel	
específico	para	esta	aplicação.

Para	garantir	total	conformidade	com	o	padrão	da	DNV,	não	modifique	ou	troque	as	peças	padrão	
dos suportes Searchline Excel e siga cuidadosamente as instruções contidas nesta seção.

D.2.2.2  Instalação mecânica

O procedimento de instalação mecânica aplica-se ao Receptor e ao Transmissor.

NOTA:  ESTE SUPORTE É PROJETADO PARA USO COM O SISTEMA SEARCHLINE EXCEL DE 
CURTO ALCANCE SOMENTE. NÃO TENTE MONTAR UNIDADES DE TRANSMISSORES 
DE MÉDIO OU LONGO ALCANCE USANDO O SUPORTE MARÍTIMO.

(1) Encaixe a placa de montagem em um tubo ou polo único conforme mostrado: O polo deve ter 
entre 100 e 150 mm de diâmetro (4 e 6 pol.).

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO
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Identifica	os	orifícios	de	montagem	exigidos	a	partir	dos	seguintes	desenhos	e	tabela:

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO

Sempre monte com este  
lado para cima
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Notas:

1. O desenho NÃO está em escala.

2. Os parafusos em U NÃO são fornecidos.

Identificar	 Quantidade	 Tamanho	 	 	 	 Usado	para

A 4 9 mm   Parafusos em U (2 unid.)

B 2 M8    Montagem de ajuste vertical

C 4 M10    Suporte de montagem

D 1 M12    Pivô

(2) Encaixe a montagem de ajuste vertical na placa principal com 2 parafusos (M8x18) usando os 
furos de montagem B. Monte 2 parafusos de soquete hexagonal na montagem de ajuste vertical 
mas não os aperte totalmente.

(3) Encaixe o pivô na placa de montagem e aperte-o com uma chave de fenda.

(4) Encaixe o suporte de montagem na placa principal com 4 parafusos (M10x20) usando furos de 
montagem C, lavadoras com mola e lavadoras, mas não aperte totalmente.

(5)	Aperte	os	2	parafusos	de	soquete	hexagonal	da	montagem	de	ajuste	vertical	até	que	eles	fiquem	
em contato com a alavanca do suporte de montagem.

(6) Aperte os parafusos do suporte de montagem.

(7) Encaixe o bloco do pivô no suporte de montagem usando uma porca, arruela tensora e arruela 
(M12). Não aperte totalmente.

(8) Encaixe o Excel no bloco do pivô.

A orientação correta para o pivô e o suporte principal é a seguinte:

       

(9) Encaixe 2 parafusos (M8x25), 2 arruelas tensoras e 2 arruelas no bloco do pivô. Não aperte 
totalmente.

(10) Encaixe a posição horizontal do bloco do pivô usando 2 parafusos de soquete hexagonal 
(M6x20).

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO
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Neste ponto, posicione as unidades nas montagens para que suas janelas ópticas fiquem 
uma de frente para a outra.
(11) Aperte a porca do suporte de montagem (M12) e 2 parafusos (M6x20).

(12) Meça e registre a distância (em metros) entre as unidades o transmissor e receptor. Esta 
distância é exigida posteriormente nos procedimentos de alinhamento.

D.2.2.3 Instalação elétrica
Consulte a seção 3.6.2 deste manual.

D.2.3 Alinhamento e comissionamento
Consulte a seção 3.7 deste manual.

D.2.4 Instalação da proteção contra o sol

Visão geral da proteção contra o sol

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO
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Visão geral dos suportes de proteção contra o sol

Vista da instalação 1

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO

Suportes da 
proteção  
contra o sol
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Vista da instalação 2

D.2.4.1  Desembalando
(1) Desembale cuidadosamente o equipamento, observando todas as instruções que possam 

estar impressas ou contidas na embalagem.

(2)	 Verifique	o	conteúdo	para	danos	e	contra	a	nota	da	embalagem	para	deficiências.	

No caso de danos ou perda em trânsito, notifique imediatamente a transportadora e a 
Honeywell Analytics ou seu agente local. 

O suporte marítimo consiste dos seguintes itens:

   

 1 x Protetor contra o sol 1 x Suporte L

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO
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1 x Suporte R 8 x Arruela M6

 

8 x Arruela tensora M6 2 x Parafuso de tampa de soquete M6x12

 

4 x Porca hexagonal M6 6 x Parafuso M6x12

D.2.4.2  Instalação mecânica
(1) Encaixe os suportes da proteção contra o sol nele com 4 parafusos hexagonais (M6x12), 4 
arruelas M6, 4 arruelas tensoras M6 e 4 porcas hexagonais M6. 

(2) Monte 2 parafusos hexagonais (M6x12), 2 arruelas M6 e 2 arruelas tensoras M6 no suporte de 
montagem mas não aperte totalmente.

(3) Monte 2 parafusos hexagonais (M6x12), 2 arruelas M6 e 2 arruelas tensoras M6 no suporte de 
montagem mas não aperte totalmente.

(4) Insira os suportes da proteção contra o sol sobre os 2 parafusos hexagonais M6x12 conforme 
mostrado na Visão da Instalação 2.

(5) Incline a proteção contra o sol para a posição horizontal para que seus suportes deslizem sobre 
os 2 parafusos de tampa de soquete M6x12.

(6) Aperte 2 parafusos hexagonais M6x12 e 2 parafusos de tampa de soquete M6x12.

ANEXO D – SUPORTE MARÍTIMO
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