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Sensepoint XCL
 

Detetor de Gás Fixo
 

Guia de iniciação rápida
Leia e compreenda as Instruções de funcionamento do Sensepoint XCL antes de instalar, operar ou efetuar a 
manutenção deste produto. Pode transferir estas instruções no Web site da Honeywell Analytics. Aceda a 
www.honeywellanalytics.com. 

1 Segurança 
A instalação deve realizar-se em conformidade com as normas reconhecidas da autoridade relevante no país e região 
em questão. 

2 Versões de saída analógica (mA) 

1) +24 V CC ou 24 V CA 2) 0 V ou 24 V CA 
3) 4 a 20 mA 4) Comum 

3 Versões de saída Modbus RTU 

1) +24 V CC ou 24 V CA 2) 0 V ou 24 V CA 
3) A 4) B 

 

4 Saída de relé 

1) Normalmente fechada (NC) 2) Comum 
3) Normalmente aberta (NO)  

5 Fixar a caixa preta a uma parede 

1. Existem quatro posições dos parafusos na parte traseira da caixa posterior para fins 
de montagem. Aparafuse nas posições dos parafusos corretas ou perfure utilizando 
uma broca de 4 mm. 

2. Fixe a caixa posterior na respetiva posição de montagem com fixações adequadas para 
a superfície de montagem. Não aperte excessivamente. 

3. Existem quatro orifícios de entrada de cabos em três dos lados e na face traseira da 
caixa posterior. Perfure ou aparafuse as entradas conforme necessário. 
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6 Ligações dos cabos 

1. Encaixe os bucins dos cabos (incluídos) ou as válvulas de condutas adequados nas 
entradas de cabos abertas. 

2. Passe o cabo através do bucim do cabo. 

3. Vire o módulo de detetor e localize os blocos de terminais na parte posterior. Remova 
os blocos de terminais, puxando-os em direção ao centro do módulo. 

4. Ligue o cabo ao bloco de terminal adequado, consultando as secções de 2 a 4, 
dependendo da versão. Descarne e introduza a extremidade de cada fio no orifício de 
terminal correspondente e aperte o parafuso de terminal com uma chave de parafusos 
de terminal de lâmina plana até que o fio esteja fixo. 

5. Substitua os blocos de terminais nas posições corretas. 

7 Ligações de terra 

A ligação de terra efetiva é fundamental para garantir comunicações Modbus estáveis e para limitar os efeitos da 
interferência de frequências de rádio. Os pontos de terra são fornecidos dentro da caixa posterior. Para evitar leituras 
ou alarmes falsos como resultado de elos de terra, certifique-se de que a blindagem de todos os cabos tem uma ligação 
de terra num único ponto, de preferência, no controlador. Igualmente, deve ter em consideração o modo como as 
condutas, os bucins e a placa de terra interna estão ligados à terra. 

NOTA 

Qualquer disposição de ligação de terra tem de evitar elos de terra. 

8 Fixar o módulo de detetor à caixa posterior 

1. Remova a tampa frontal do módulo de detetor para expor os parafusos de fixação da 
seguinte forma: 

a) Puxe a aba no lado inferior para a abrir. 

b) Para desbloquear a tampa frontal, introduza uma ferramenta reta e fina, tal como 
uma chave de parafusos pequena, no orifício à direita do espicho do tubo. 

c) Exerça uma pressão ligeira na ferramenta e vire a tampa no sentido contrário aos 
ponteiros do relógio até esta parar e, em seguida, levante-a. 
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2. Posicione o módulo de detetor na caixa posterior, certificando-se de que o indicador 
de estado se encontra no canto superior esquerdo quando visualizado de frente. 

3. Aperte os quatro parafusos de fixação através de uma chave de parafusos Philips n.º 2 
para aparafusar. 

4. Onde utilizar, aperte a porca de vedação do bucim do cabo para fixar o cabo. Consulte 
as instruções do fabricante do bucim do cabo. 

5. Substitua a tampa frontal ao colocá-la no módulo de detetor e rode-a no sentido dos 
ponteiros do relógio até fixar na respetiva posição. 

9 Ligação de gaseificação remota 
Se o detetor de gás estiver instalado numa localização inacessível, tal como no teto, ligue um tubo ao detetor de gás 
para testar o sensor. 

• Para uma ligação temporária, abra a aba no lado inferior e ligue a 
tubagem adequada compatível com o tipo de gás do sensor ao espicho 
do tubo. 

• Para uma ligação permanente, remova a aba, ligue o conetor do tubo 
(disponível separadamente) ao espicho e, em seguida, ligue o tubo ao 
conetor do tubo. Fixe o tubo através de uma braçadeira de cabos ou um 
pequeno clipe de fixação, tendo cuidado para não apertar em demasia. 

10 Indicador de estado 
O detetor possui um indicador de estado visual externo na respetiva face frontal. 

Normal: O indicador ilumina-se a VERDE quando a concentração do gás pretendido se encontra 
dentro do intervalo normal. A indicação Normal também pode ser definida para Confiança 
Intermitente ou Desligado. 

Alarme: intermitente a VERMELHO de forma rápida quando a concentração de gás ultrapassa o 
limiar do nível de alarme. 

Falha: intermitente a AMARELO de forma rápida quando o detetor de gás tem uma falha. 
Emparelhamento Bluetooth: intermitente a AZUL quando o emparelhamento Bluetooth® entre o 

detetor de gás e um smartphone está em curso. 
Ligação por Bluetooth: AZUL fixo quando é estabelecida uma ligação Bluetooth. 

11 Ligar a um detetor através de Bluetooth (apenas versões com Bluetooth) 
Para emparelhar o seu smartphone com um detetor específico, siga estes passos: 

1. Transfira a aplicação Sensepoint na Google Play Store. Instale e inicie a aplicação. 
2. Crie e registe uma conta de utilizador e inicie sessão com as informações da conta criada. 
3. Para associar um ou mais detetores de gás, digitalize o código QR na folha incluída na caixa ou introduza a 

respetiva chave de ativação. 
4. Conclua a instalação dos detetores. 
5. No ecrã principal da aplicação, toque em DETETORES para procurar detetores disponíveis. 
6. Selecione um detetor da lista de detetores para o emparelhar. 
7. Procure o detetor cujo indicador de estado está intermitente a azul. 
8. Toque em Confirmar detetor para emparelhar esse detetor. Em alternativa, toque em Voltar à lista para selecionar 

outro. 
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Para mais informações, consulte o manual da aplicação Sensepoint. 

Depois de estabelecer uma ligação Bluetooth®, a leitura do detetor é apresentada na interface da aplicação com o tipo de 
gás e outras informações. 

12 Especificações 
Especificação física 
Dimensão 113 mm × 113 mm × 59 mm (4,4 × 4,4 × 2,3 pol.) 
Peso 500 g (1,1 lb) 
Fonte de alimentação 
Tensão de entrada CC (nominal) 24 V CC† 
Tensão de entrada CA (nominal) 24 V CA‡, 50/60 Hz 
Corrente de partida Menos de 850 mA 
Consumo máximo de corrente 
Versões mA < 1,2 W (tóxico), < 1,7 W (inflamável) 
Versões Modbus < 0,7 W (tóxico), < 1,2 W (inflamável) 
Versões de relé Saídas de 0,6 W 
adicionais§ 
Saída analógica 0 a 22 mA de fonte ou de dissipação (configurável) 
Saída digital Modbus RTU 
Saída de relé 2 × relés de contacto seco para a sinalização de alarme e de falha. Com 5 A @ 24 V CC, 5 A @ 240 V CA 
Ambiente de funcionamento 
Temperatura de funcionamento −20 a 50 °C (−4 a 122 °F) 
Temperatura de armazenamento 0 a 30 °C (32 a 86 °F) 
Humidade 0 a 99% (sem condensação)¶ 
Pressão atmosférica 90 a 110 kPa 
Proteção de entrada IP65/Tipo 4 (de acordo com a NEMA 250) 
Categoria de instalação II (UL/CSA/IEC/EN 61010-1) 
Nível de poluição 2 (UL/CSA/IEC/EN 61010-1) 
Bucim de cabos 
Orifício interior M20 ou ½ NPT 
Orifício exterior M25 ou ¾ NPT 
Tubo de teste de gás 
Diâmetro interior 4 ou 6 mm 
Diâmetro exterior 6 ou 8 mm 

† Versões mA: 11 a 32 V CC, versões Modbus: 9 a 32 V CC 
‡ 20 a 27 V CA 
§ Dependendo da versão 
¶ Versões catalíticas inflamáveis: 10 a 90% HR. Operar o detetor fora destes valores pode resultar num desvio e numa 

redução da exatidão do detetor. 
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Descubra mais em 

www.honeywellanalytics.com 

Contactar a Honeywell Analytics: 

Américas 

Honeywell Analytics, Inc. 
405 Barclay Blvd. 
Lincolnshire, IL 60069 
EUA 
Tel.: +1 847 955 8200 
Chamada gratuita: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210 
detectgas@Honeywell.com 

Europa, Oriente Médio, África 

Life Safety Distribution GmbH 
Javastrasse 2 
8604 Hegnau 
Suíça 
Tel: +41 (0) 44 943 4300 
Fax: +41 (0) 44 943 4398 
gasdetection@honeywell.com 

Ásia Pacífico, Índia 

Honeywell Analytics Asia Pacific, Co., Ltd. 
7F SangAm IT Tower 
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu 
Seul 03922 
Coreia do Sul 
Tel.: +82 (0) 2 6909 0300 
Fax: +82 (0) 2 2025 0388 
Tel. Índia: +91 124 4752700 
Tel. China: +86 10 5885 8788 3000 
analytics.ap@honeywell.com 

www.honeywell.com  

Copyright © 2017 Honeywell Analytics Co., Ltd. 
Todos os direitos reservados. 

Para consultar as 
instruções de 
funcionamento


