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1 Segurança
1.1 Informações e Avisos de Segurança
AVISO
1. A instalação deve realizar-se em conformidade com as normas reconhecidas da autoridade relevante no país em questão.
Para a Europa, veja as normas EN 60079-14 e EN 60079-29-2.
2. Não abra o invólucro enquanto o equipamento estiver energizado ou quando puder existir uma atmosfera explosiva.
3. Os operadores devem estar plenamente conscientes das ações a realizar caso a concentração de gás exceda o nível de alarme.
4. NÃO modifique nem altere a construção do produto, uma vez que tal pode invalidar os requisitos essenciais de segurança e certificação.
5. O acesso ao interior do produto, durante o seu funcionamento, deve ser realizado apenas por pessoal qualificado.
6. Função de medição não aprovada pela ATEX. Para questões de segurança, não utilize somente a indicação de cor de fundo
da tela do OELD.
7. Para manter a segurança elétrica, a unidade não deve ser utilizada em atmosferas com mais de 21 % de oxigénio.
Condições especiais para utilização segura - Versões de segurança reforçada (Ex e)
Para garantir o cumprimento da certificação ATEX, têm de ser respeitadas as seguintes condições especiais:
1. Não será ligado mais de um cabo de um ou múltiplos fios a qualquer lado de qualquer terminal, exceto se múltiplos condutores
tiverem sido unidos de forma adequada, por ex., dois condutores a uma ponteira de cordão engastada isolada individual.
2. Os cabos ligados aos terminais serão isolados de acordo com a tensão apropriada e este isolamento terá uma extensão
inferior a 1 mm do pescoço do terminal.
3. Todos os parafusos de terminal, utilizados e não-utilizados, serão apertados a um valor entre 0,5 Nm e 0,6 Nm.
4. Os terminais apenas serão instalados e ligados com cabo conforme recomendado no IECEx KEM 10.0093U.

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

Liga de alumínio ou SS316

Tampa

Liga de alumínio ou SS316, vidro

1.3 Diretiva 2012/19/UE da UE: Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
(REEE)
Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado como resíduos industriais ou domésticos gerais. Este
produto deve ser eliminado através de instalações de eliminação de REEE adequadas. Para mais informações
acerca da eliminação deste produto, contacte a autoridade da sua área, o seu distribuidor ou o fabricante.
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1.4 Informações importantes
Este manual é destinado para uso exclusivamente com a caixa de junção inteligente OELD.
A Honeywell Analytics não assume qualquer responsabilidade pela instalação e/ou utilização deste equipamento se as mesmas não
forem realizadas em conformidade com as informações presentes nas Instruções de Operação.
O leitor das presentes Instruções de Operação deve garantir que a instalação e/ou o funcionamento deste equipamento específico é
adequado em todos os detealhes. Em caso de dúvida, contacte a Honeywell Analytics para obter mais informações.
Os tipos de advertências abaixo indicados são utilizados ao longo das presentes Instruções de Operação:
ADVERTÊNCIA
Identifica uma prática perigosa ou pouco segura que pode resultar em ferimentos graves ou morte de pessoas.
Cuidado
Identifica uma prática perigosa ou pouco segura que pode resultar em ferimentos leves em pessoas ou danos em produtos e
propriedade.
Nota
Identifica informações úteis/adicionais.
Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do presente documento. Contudo, a Honeywell Analytics não assume
qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões no mesmo ou pelas consequências que deles possam advir.
A Honeywell Analytics agradece ser informada de quaisquer erros ou omissões encontrados no conteúdo do presente documento.
Referente a informações não abrangidas pelo presente documento, ou se for necessário enviar comentários/correções acerca do
mesmo, contacte a Honeywell Analytics através das informações de contacto incluídas na contracapa.
A Honeywell Analytics reserva-se ao direito de alterar ou rever as informações fornecidas no presente documento sem aviso prévio e
sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização acerca dessa revisão ou alteração. Se forem necessárias informações
que não constem do presente documento, contacte o distribuidor/agente local ou a Honeywell Analytics.
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2 Descrição geral
2.1 Introdução
O OELD é uma caixa de junção certificada para locais perigosos para uso com detetores que possuam saída de 4-20 mA. A unidade OELD foi
concebida para funcionar com os detectores de gás Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel. Ele proporciona uma indicação de estado
visual e uma interface Bluetooth® de baixo consumo energético para configuração e manutenção através de um dispositivo móvel equipado
com Bluetooth®. As versões Ex d também podem ser configuradas através da operação de interruptores magnéticos com a chave magnética
(fornecida) sem ter de abrir a unidade OELD. Esta funcionalidade não está disponível em versões com certificação Ex e. A unidade OELD tem
aprovação ATEX e IECEx para uma utilização em áreas perigosas de Zona 1 (gás) ou Zona 21 (pó). As versões anti-inflamáveis também têm
aprovação cULus para uma utilização em Classe I Divisão 1 ou Classe II Divisão 1.
A unidade OELD tem cinco entradas – M25 ou 3/4 pol. NPT (dependendo da versão) e é fornecida com três bujões de vedação certificados para
as entradas não utilizadas. As versões de segurança reforçada com aprovação (Ex e) de OELD apenas têm cinco entradas para M25x1.5.
Nota
O Searchpoint Optima e Searchline Excel têm aprovação IP66/67 de acordo com a norma IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60529.

ADVERTÊNCIA
As tampas plásticas de transporte devem ser substituídas por um detetor ou por componentes devidamente certificados (tais como bucins
ou bujões) antes da colocação em funcionamento do OELD. O não cumprimento desta instrução implica uma potencial fonte de ignição.
Internamente, a estrutura possui dois pontos de ligação à terra e um módulo eletrónico com dois blocos de terminais conectáveis para ligação
do cabeamento de campo e do detetor. O OELD possui quatro cores de luz de fundo (verde, amarelo, vermelho e azul) e um visor de cristais
líquidos (LCD) de 7 segmentos personalizado. Em funcionamento, a luz de fundo do LCD fornece as seguintes indicações de estado:
• Verde – Funcionamento normal ou Aviso
• Amarelo – Falha ou Inibição
• Vermelho – Alarme (o nível é configurável)
• Azul – Emparelhamento/ligação Bluetooth®
Para obter detalhes completos sobre esta funcionalidade, consulte a secção 6.1.2 Funcionamento normal.

ADVERTÊNCIA
Não se baseie na indicação de estado da luz de fundo do LCD do OELD para efeitos de segurança.
O OELD é configurado através de um dispositivo móvel (como um smartphone ou um tablet) com Bluetooth® de Baixo Consumo. Também é
possível configurar as versões Ex d do OELD através da operação de interruptores magnéticos com a chave magnética (fornecida). É possível
configurar os seguintes parâmetros:
• Limite para notificação de alarme local (indicação cor vermelha)
• Níveis operacionais de 4-20 mA para o visor local
• Nome do gás, unidades de medidas e faixa de medição para o visor local
• Além disso, ao utilizar o OELD em conjunto com um Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel, o usuário poderá ter acesso a todos os
parâmetros de configuração e manutenção do detector de gás.
Instruções de Operação do OELD
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ADVERTÊNCIA
Durante o funcionamento em área perigosa, assegure-se de que o dispositivo móvel em uso possui o devido certificado para essa área.

Tampa

Módulo eletrónico

Blocos de terminais

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

<Figura 1. Vista destacada do OELD>

2.2 Acessórios opcionais
Nota
Os acessórios de proteção solar, suporte para o teto e montagem do tubo opcionais não estão incluídos como parte da avaliação
da EN60079-29-1.

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

<Figura 2. OELD montado em tubo>
Instruções de Operação do OELD
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2.2.2 Kit de suportes para montagem no teto (1226A0355)
O Kit de suportes para montagem no teto (1226A0355) permite a montagem
do OELD no teto. O kit inclui dois suportes para montagem no teto, parafusos
e porcas em aço inoxidável.
Nota
Ao considerar a posição de montagem final com o Kit de suportes para
montagem no teto, certifique-se de que conseguirá ver o visor do OELD
quando instalado.
<Figura 3. OELD montado no teto>

2.2.3 Proteção solar (94000-A-1006)
SEARCHPOINT OPTIMA
PLUS COM PROTEÇÃO
CONTRA INTEMPÉRIES
E INSTALADO NO OELD

Está disponível uma proteção solar fabricada em aço
inoxidável 316, que cobre o OELD e pode extender-se para
os lados para também fornecer proteção a um Searchpoint
Optima ou um Searchline Excel.
A proteção solar é fabricada em aço inoxidavel 316 e
encaixa sobre os parafusos de montagem do OELD,
portanto não são necessários dispositivos de fixação
adicionais.
Utilize a proteção solar para reduzir os efeitos do
aquecimento causado pela exposição à luz solar direta.

<Figura 4. OELD com proteção solar>
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3 Instalação
3.1 Localização e posicionamento
O posicionamento dos detectores de gás deve ser determinada segundo as indicações de:
• especialistas com conhecimentos especializados sobre dispersão de gás
• especialistas com conhecimentos do maquinario, do sistema e dos equipamentos de processo envolvidos
• engenheiros de segurança
• engenheiros de produção
O acordo alcançado acerca da localização e posicionamento dos detectores deve ser registado.
Orientações sobre o posicionamento dos detectores de gás para obter a melhor cobertura de detecção pode ser encontrada na
norma IEC/EN 60079-29-2 e em outros Códigos de Conduta nacionais. Recomenda-se que o projetista da instalação consulte os
referidos Códigos de Conduta ao determinar a localização e posicionamento dos detetores.
Consulte também o manual técnico do detetor de gás para obter recomendações de localização e posicionamento específicas para
o dispositivo em questão.

3.2 Instalação mecânica
O OELD pode ser instalado de diversas formas, utilizando as linguetas de montagem integrais. O OELD pode ser fixado a superfícies
planas como paredes lisas ou a Unistrut®. Com o Kit de montagem em tubo opcional, é possível montar a unidade num tubo ou num
poste. Também encontra-se disponível um kit de suportes para montagem no teto (1226A0358). Se necessário, também é possível
instalar um eletroduto apropriado (flexível ou rígido) até o OELD.
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3.2.1 Instalação numa superfície plana
O OELD pode ser fixado diretamente a uma superfície lisa adequada, utilizando os pontos de montagem integrais (dimensões
indicadas abaixo).
Nota
Ao instalar o OELD, não se esqueça de ter em consideração a orientação correta do detetor. Consulte as instruções do fabricante
do detetor.
Assegure-se de que os parafusos de montagem ficam totalmente apertados e que são utilizadas arruelas de travamento adequadas.
7,8"
196,9 mm

4,5"
133,8 mm

6,0"
152,4 mm
5,6 pol.
124,2 mm

2,1"
52,2 mm
0,6"
15,9 mm

0,6"
14,4 mm
1,8 pol.
44,9 mm
6,1"
158,78mm
1,8 pol.
44,9 mm
1,7 pol.
42,4 mm

1,2"
31,8mm

3,2"
80,7 mm

0,9 pol.
24,0mm

<Figura 5. Dimensões do OELD>

3.2.2 Instalações opcionais em tubo e no teto
O OELD pode ser fixado a um tubo vertical de 50 a 150 mm (2” a 6” (50 to 150 mm) de diâmetro utilizando o Kit de montagem em
tubo. Este kit (1226A0358) é constituído por um suporte, dois conjuntos de parafusos de fixação, porcas e arruelas de travamento.
O Kit de suportes para montagem no teto (1226A0355) permite a montagem do OELD no teto. Este kit inclui dois suportes para
montagem no teto, parafusos e porcas em aço inoxidável.

<Figura 6. Exemplos de instalação em tubo e de montagem no teto>
Instruções de Operação do OELD

3 Instalação

10

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

<Figura 7. Placa de montagem do Searchline Excel>

3.3 Instalação elétrica
O detetor pode ser instalado diretamente ou remotamente no OELD. Estão disponíveis caixas de junção para o Searchpoint Optima
Plus ou Searchline Excel para facilitar as aplicações de montagem remota. Consulte as Instruções de Operação do Searchpoint
Optima Plus ou o Manual Técnico do Searchline Excel para obter detalhes sobre as instalações remotas ou contacte o seu
representante Honeywell para obter mais informações.
1. Retire a tampa.
2. Levante a alça e retire o módulo eletrônico.
3. Instale um bucim de cabo ou um eletroduto devidamente aprovado à entrada de cabo de campo.
4. Para as versões com entradas M25, é fornecido um vedante (número de peça 1226-0410) e uma porca de bloqueio (número de
peça 1226-0409) para permitir a instalação de um Searchpoint Optima Plus.
• Introduza o vedante na entrada desejada.
• Enrosque a porca de bloqueio até ao fundo da rosca M25 do Optima.
• Enrosque o Optima para dentro do OELD até o vedante ficar comprimido.
• Desenrosque o Optima até o padrão semicircular da frente da proteção climatérica do Optima ficar virado para a parte de
baixo (consulte o diagrama de baixo).
• Aperte totalmente a porca de bloqueio contra o corpo do OELD.
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As versões com entradas 3/4" NPT não requerem um vedante nem uma porca de bloqueio.

No caso dos outros tipos de detetor, instale na entrada desejada consultando o manual do detetor para obter informações
específicas.
Nota
Para evitar corrosão, aplique um composto antiaderência anti nas roscas do detetor antes de o montar no OELD.
5. Instale bujões (fornecidos) em todas as entradas de cabo não utilizadas. Não retire os o-rings vedantes instalados nos bujões
para garantir que é conservada a proteção contra entrada de acordo com a IP66.
ADVERTÊNCIA
As tampas plásticas de transporte devem ser substituídas por um sensor ou por componentes devidamente certificados (tais
como prensa cabos, conectores ou bujões) antes da entrada em funcionamento do OELD. O não cumprimento desta instrução
implica uma potencial fonte de ignição.
6. Faça as conexões elétricas (consulte o Capítulo 4).
7. Reinstale cuidadosamente o módulo de visor.
8. Volte a colocar e a apertar a tampa e aperte o parafuso de travamento.
Cuidado
Quando reinstalar o módulo de visor, tenha cuidado para evitar prender os cabos.
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4 Conexões Elétricas

<Figura 8. Módulo eletrônico do OELD>

Bloco do terminais 1 (BT1)
Número
1
2
3
4
5

Marcação
-V
+V
mA
-V
+V

Cor
Preto
Vermelho
Branco
Preto
Vermelho

Descrição
Potência auxiliar, por ex., Aquecedor de conduta cruzada Excel
Potência auxiliar, por ex., Aquecedor de conduta cruzada Excel
Sinal mA para Instalação elétrica de campo
Potência de entrada 0 V
Potência de entrada +ve

Bloco do terminal 2 (BT2)
Número
1
2
3
4
5
6
7

Marcação
+V
-V
mA
485A
485B
485A
485B

Cor
Vermelho
Preto
Branco
Azul
Laranja
Azul
Laranja

Descrição
Potência do detetor +ve
Potência do detetor -ve
Sinal em mA do detector de gás (Optima, excel, etc.)
RS-485A para Optima ou Excel
RS-485B para Optima ou Excel
Reservado para ligação SHC-1
Reservado para ligação SHC-1

Cuidado
As versões de segurança reforçada (Ex e) têm um fabricante e tipo de bloco de terminais específicos. Utilize apenas blocos de
terminais fornecidos pelo fabricante adequados ao tipo de OELD e que possam ser identificados pela sua cor:
• As versões anti-inflamáveis (Ex d) têm a cor preta
• As versões de segurança reforçada (Ex e) têm a cor verde.
Se esta instrução não for respeitada, a aprovação do produto será invalidada.
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Cuidado
Ao utilizar o SHC-1, é necessário ligá-lo sempre ao OELD utilizando o Dispositivo de proteção do SHC.
Nota
O OELD está protegido contra ligações elétricas acidentais de polaridade inversa.
Os condutores elétricos sobresselentes devem ter terminações adequadas. As conexões elétricas devem estar em conformidade
com as regulamentações locais, nacionais e/ou da empresa. Devem ser evitados condutores expostos e descascados.
Os esquemas seguintes mostram as conexões do OELD para o Searchpoint Optima e o Searchline Excel. Para outros detetores,
consulte os detalhes das conexões com o fabricante.
Cuidado
A tensão de circuito de mA máxima permitida é de 32 VCC e a corrente máxima é de 22 mA.

Conexão do OELD ao Searchpoint Optima Plus
Verde/Amarelo (terra de segurança/proteção)

Cabeamento
de campo

Vermelho (+24 VCC)
Preto (0 VCC)

Entrada de +24 VCC
0V
4-20 mA

Branco (Saída de 4-20 mA)
Azul (RS-485B)
Laranja (RS-485A)

OELD
<Figura 9. Esquema elétrico para o Searchpoint Optima Plus>
A conexão à terra deve garantir que a tensão de pico máxima entre o terra da carcaça e qualquer condutor de cabo de campo
é inferior a 350 V. Tensões superiores a este valor podem provocar danos permanentes aos filtros de proteção RFI internos da
unidade.
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Conexão do OELD ao Searchline Excel

Verde/Amarelo (terra de segurança/proteção)

Vermelho (+24 VCC)
Preto (0 VCC)
Branco (Saída de 4-20 mA)

Entrada de +24 VCC
Cabeamento
de campo

0V
4-20 mA

Azul (RS-485B)
Laranja (RS-485A)

OELD
<Figura 10. Esquema elétrico para o Searchline Excel>
A conexão à terra deve garantir que a tensão de pico máxima entre o terra da carcaça e qualquer condutor de cabo de campo é inferior a
350 V. Tensões superiores a este valor podem provocar danos permanentes aos filtros de proteção RFI internos da unidade.

Conexão do OELD ao Searchline Excel Cross-Duct (XD)
Caixa de ligação
Verde/Amarelo (Aterramento de segurança/proteção)

Vermelho (+24 VCC)

Transmissor
Searchline Excel
Cross-Duct

Preto (0 VCC)

Entrada de +24 VCC

Para o aquecedor
Painel refletor

Vermelho (+24 VCC)

Preto (0 VCC)

Branco (saída de mA)

Azul (RS-485B)

Laranja (RS-485A)

Verde/amarelo
(Aterramento de
segurança/proteção)

Verde (terra)

Branco (0 V)

Preto ou marrom (+V)

Cabeamento
de campo 0 V
Cablagem 4-20 mA

Searchline
Conduta cruzada Excel
Receptor

Figura 11. Esquema elétrico para o Searchline Excel Cross-Duct>
A conexão à terra deve garantir que a tensão de pico máxima entre o terra da carcaça e qualquer condutor de cabo de campo é inferior a
350 V. Tensões superiores a este valor podem provocar danos permanentes aos filtros de proteção RFI internos da unidade.
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Conexão do OELD para detetores configurados como fonte de corrente
Detetor

Controlador

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

Conexão do OELD para detetores configurados como dreno de corrente
Detetor

Controlador

<Figura 13. Configuração da entrada em mA como dreno>
Cuidado
A tensão de circuito de mA máxima permitida é de 32 VCC e a corrente máxima é de 22 mA.
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Conexão do SHC-1
ADVERTÊNCIA
Não tente ligar o Interrogador manual SHC-1 diretamente ao OELD. Utilize sempre o Dispositivo de proteção SHC.
Conecte o Interrogador manual SHC-1 ao OELD utilizando o Dispositivo de proteção SHC.

Conector IS
Cabo de conexão
<Figura 14. Dispositivo de proteção SHC>
Nota
Para este procedimento, poderá ser necessária uma autorização de trabalhos a quente.
Realize o seguinte procedimento para conectar através do dispositivo de proteção:
1. Isole todas as fontes de alimentação.
2. Retire a tampa do OELD.
3. Levante o módulo eletrónico e localize os terminais azul e laranja assinalados com "SHC-1 485 COMM".
4. Conecte os cabos do Dispositivo de proteção SHC a estes terminais conforme indicado:

Castanho
Azul

Cabo de conexão
do Dispositivo de
proteção SHC

<Figura 15. Conexão do dispositivo de proteção SHC>
5. Conecte o interrogador manual SHC-1 ao conector IS na extremidade do Dispositivo de proteção SHC.
6. Ligue novamente a alimentação.
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4.1 Fonte de alimentação
O OELD necessita de uma tensão de alimentação de 18 - 32 VCC (nominal 24 VCC) corretamente aprovada para a região (por
exemplo, aprovada pela UL. O consumo de energia é de 2 W no máximo.
Consulte o manual de cada detetor para conhecer os limites e o consumo de energia específicos do mesmo.
Assegure-se de que a tensão de alimentação mínima necessária está presente no detetor, tendo em conta a queda de tensão devido
à resistência do cabo.
Nota
Tenha em consideração a perda devido ao comprimento do cabo.
A resistência máxima no loop de cabo é calculado da seguinte forma:

R loop ―
―

Vcontrolador — Vmín. detetor
Idetetor

4.2 Recomendações de Cabeamento
O cabo utilizado deve ser adequado à classificação de área perigosa e cumprir com as regulamentações locais, nacionais e/ou da
empresa. Recomenda-se a utilização de um cabo de campo blindado de grau industrial.
Um exemplo seria um cabo de cobre de 3 núcleos com blindagem (cobertura mínima de 90%) e proteção mecânica adequada (p.
ex., blindagem de fio de aço) compatível com uma entrada com prensa cabo ou eletroduto M25 ou de 3/4 pol. NPT.
O diâmetro de cabo permitido para os terminais é de 0,2 – 2,5 mm² (24 - 12 AWG). Os terminais do OELD aceitarão apenas
tamanhos de cabo (com núcleo sólido ou trançado) dentro desta gama. A classificação de temperatura dos cabos deve ser superior
a 80 °C. Os terminais devem ser apertados a um binário entre 0,5 Nm e 0,6 Nm.
Assegure-se de que o bucim de cabo está corretamente instalado e totalmente apertado. Todas as entradas de cabo/eletroduto têm
de ser vedadas com bujões (fornecidos). Nas versões de segurança reforçada (com certificação Ex e), os fios devem ser descarnados
da sua instalação em 7 mm antes da inserção nos terminais.
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4.3 Regimes de ligação à terra
Cuidado
Qualquer regime de ligação à terra utilizado deve evitar laços (loops) de terra não intencionais.

o

x

As informações seguintes têm como objetivo assistir na correta ligação à terra do OELD:
• O OELD é fornecido com dois pontos de ligação à terra internos (Ver Conexões elétricas). Estes permitem facilitar a ligação do
detetor à proteção terra.
• A blindagem do cabo de campo deve ser ligada à terra do instrumento na sala de controlo. A outra extremidade da blindagem do
cabo de campo deve ser terminada ou isolada de forma adequada. Esta não deve ser ligada ao ponto de ligação à terra interno.
• O OELD possui pontos de ligação à terra internos e externos com um tamanho de grampo de 8 mm x 8 mm. Para a ligação à terra
interna, utilize um tamanho de cabo de 2,5 mm2. Para a ligação à terra externa, utilize um tamanho de cabo de 4 mm2.
• Desaperte o parafuso no grampo de terra de forma suficiente para permitir a inserção do cabo. Forme a extremidade do cabo em
"U". Levante o grampo e coloque o cabo entre o grampo e a base de terra e coloque a extremidade do cabo à volta do parafuso.
Se utilizar um conector de engaste para a ligação à terra, utilize um conector de engaste tipo anel ou garfo, fabricado em aço
inoxidável, para evitar corrosão. Tem de ser utilizada uma ferramenta de engaste adequada quando realizar estas terminações.
Baixe o grampo e aperte o parafuso a um binário de 10,4 lb-pol. (1,17 Nm).
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5 Configuração
5.1 Considerações gerais
O OELD tem vários parâmetros configuráveis, que são definidos através de um dispositivo móvel com a aplicação do OELD
instalada. Em versões Ex d do OELD, também é possível configurar a maioria das definições através da operação de interruptores
magnéticos com a chave magnética (fornecida). Essencialmente, trata-se do limite para indicação do alarme local, definições de
nível de entrada em mA, comportamento da luz verde e definições do visor como, por exemplo, fundo de escala, unidade de medida
e nome do gás.
Se utilizar interruptores magnéticos para configurar o OELD, utilize a chave magnética (fornecida) para navegar pelo sistema de
menus. Para o fazer, coloque a chave sobre um dos três controlos apresentados na janela do OELD. A ativação desses controlos é
indicada pelo ícone ACTIVATION no ecrã:
Colocar a chave magnética brevemente sobre um controlo durante 1,5 segundos
Colocar a chave magnética sobre um controlo durante 2 segundos ou mais

ATIVAÇÃO

PARA BAIXO

PARA CIMA
ACEITAR

<Figura 16. Esquema dos controlos magnéticos>
Consulte a secção 10 para obter todos os detalhes acerca do sistema de menus do OELD.

5.1.1 Limite para indicação de alarme local
A leitura de gás na qual o OELD indica um alarme (luzes vermelhas intermitentes) pode ser definida entre 5 e 65% do fundo de
escala. A predefinição é 20% do fundo de escala.
Nota
Esta definição é local para o OELD e aplica-se exclusivamente às luzes vermelhas na luz de fundo do OELD. A alteração do nível
não terá qualquer efeito nos níveis de alarme configurados no detetor ou no sistema de controlo.
Nota
Orientações para definição dos níveis de alarme adequados à aplicação podem ser encontrados na norma IEC/EN 60079-29-2
e/ou em outras publicações regionais e locais.
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5.1.2 Definições de nível de entrada de mA
O detetor gera um sinal em mA proporcional ao valor de gás medido. A saída de mA é monitorizada pelo OELD e é utilizada para
fornecer uma indicação do estado do detetor, que pode incluir aviso, falha e inibição. A entrada de mA para o OELD pode ser
configurada de modo a corresponder ao perfil de saída de mA do detetor para controlar a função de luz de fundo do OELD e
apresentar mensagens no visor do OELD. As definições de fábrica para o Searchpoint Optima Plus e Searchline Excel são indicadas
na tabela abaixo.

Estado do detetor
Falha
Inibição
Aviso
Bloqueio de feixe
Sinal baixo
Leitura do gás
Faixa de leitura excedida

Definições de deteção em mA
Searchpoint Optima Plus*
0-1 mA
2 mA
3 mA
N/D
N/D
4-20 mA
≥ 21 mA

Searchline Excel
0 mA
2 mA
N/D
2,5 mA
3 mA
4-20 mA
≥ 21 mA

Nota
*O Searchpoint Optima Plus com HART® requer uma corrente mínima de 1 mA no circuito para que seja possível manter as
comunicações HART®. É possível definir o nível de mA no Searchpoint Optima Plus para falha a 1 mA, contudo, isso poderá
afetar a fiabilidade das comunicações HART®.
Para garantir uma comunicação correta do estado do detetor de gás (falha, inibição, aviso e faixa de leitura excedida), é essencial
que sejam selecionados intervalos de entrada mA que correspondam aos do detetor de gás ligado. Assegure uma separação mínima
de 0,1 mA entre cada intervalo.

5.1.3 Definições gerais do visor do OELD
As definições configuráveis pelo usuário do visor do OELD são:
• fundo de escala de leitura
• unidade de medida
• resolução da leitura
• nome do gás
Estas definições são utilizadas para converter a saída de 4-20 mA do detetor numa leitura no visor do OELD.
AVISO
Não se baseie na indicação de estado da luz de fundo do LCD do OELD para efeitos de segurança.
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5.2 Processo de configuração
Nota
Depois da configuração ou de efetuar quaisquer alterações às definições do OELD ou do detetor de gás, a configuração deve ser
relida e verificada para garantir que foram efetuadas as alterações pretendidas.
A configuração do OELD é realizada através de um dispositivo móvel com a aplicação do OELD. Em versões Ex d , também é
possível efetuar a configuração com uma chave magnética (fornecida). Consulte a secção 5.1 para obter as instruções de operação
gerais e a secção 10 para detalhes acerca do sistema de menus.
O processo de configuração envolve a conexão da unidade OELD através da interface Bluetooth® (BLE) de um smartphone ou tablet
adequado. Durante a ligação, a luz azul do OELD indicará diferentes estados. Assim que a ligação tiver sido estabelecida com êxito
e se o estado do detetor for normal, a luz do OELD acender-se-á fixamente a azul para indicar esta situação. Conecte o dispositivo
móvel ao OELD da seguinte forma:
1. Localize o ícone da aplicação OELD no dispositivo móvel e toque no mesmo para iniciar o aplicativo.
2. Inicie sessão no aplicativo OELD introduzindo o ID de usuário e a Palavra-passe registada.
3. Pesquise unidades OELD próximas.
4. Selecione o OELD pretendido na lista apresentada.
5. A luz de fundo do OELD piscará a azul para confirmar a sua seleção no passo 4.
6. Assim que o utilizador tiver confirmado a unidade, o processo de ligação estará concluído.
7. O aplicativo do OELD apresentará informações do OELD na tela de estado principal.
Para mais informações sobre o procedimento de conexão, consulte a secção 6.2 Comunicação Bluetooth®.
Assim que o OELD estiver conectado ao dispositivo móvel, o usuário pode configurar o OELD através do menu de sistema do
aplicativo Para mais informações sobre o funcionamento do aplicativo móvel, consulte a secção 7 Aplicativo móvel OELD.
Uma vez concluídas todas as operações, basta terminar a conexão na tela principal ddo aplicativo para que outros dispositivos
móveis possam ligar-se à mesma.
Cuidado
Apenas é permitida uma conexão Bluetooth® de cada vez. Termine a conexão Bluetooth® quando a atividade de configuração
estiver concluída.
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6 Funcionamento
6.1 Visor
6.1.1 Inicialização
A sequência de inicialização e autoteste do OELD demora aproximadamente 60 segundos. Durante este tempo, o utilizador
pode verificar se cada uma das funções indicadas abaixo está funcionando corretamente, bem como a verificação pelo OELD do
funcionamento correto dos respetivos circuitos e processos críticos. O OELD irá realizar uma série de testes funcionais, incluindo:
• Teste do visor – cada segmento do LCD será ativado em sequência
• Teste da luz de fundo – cada uma das cores da luz de fundo será ativada várias vezes
• Verificação do hardware e da memória interna
• Apresentação da versão de software
• Apresentação de definições configuradas pelo usuário, tais como o nome do gás, a faixa de leitura e os pontos de definição do alarme
Assim que os testes do LCD e da luz de fundo estiverem concluídos, a indicação da luz de fundo se acenderá verde até ao fim da
sequência de inicialização.
Assim que o OELD tiver concluído esta sequência de inicialização, entrará na condição de funcionamento normal.

<Figura 17. Sequência de Inicialização
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Nota
Após a conclusão da sequência de inicialização, o OELD pode indicar momentaneamente o estado do detetor como falha,
inibição ou aviso. Isto pode resultar do facto de o detetor ligado demorar mais tempo a concluir a inicialização e manter a saída
num nível inferior a 4 mA. Isto é normal.

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

Intervalos de deteção
predefinidos
Menos de 1,5 mA
de 1,5 a menos de 2,5 mA
de 2,5 a menos de 3,5 mA
de 3,5 até o limite de alarme*
Igual ou superior ao Limite do alarme*
de 3,5 até o limite de alarme**

Retroiluminação do OELD
Cor
Amarelo
Amarelo
V
A
V
Verde
Vermelho
Azul

Intermitência
Sim
Não
Amarelo alternado
Não
Sim
Não

Estado típico
Falha
Inibição
Aviso
Normal
Concentração de gás perigoso
Normal, OELD ligado a um dispositivo móvel

* O limite de alarme é configurável entre 5 e 65 % FSD (4,8 mA a 14,4 mA)
Nota
Os intervalos de deteção do circuito de corrente são configuráveis pelo utilizador através da aplicação do OELD.
Nota
O indicador visual do OELD deriva da saída de 4–20 mA do detetor e/ou do estado da unidade OELD. Utilize um dispositivo
móvel compatível e a aplicação do OELD para ligar ao OELD através de Bluetooth®. Quando utilizado em conjunto com um
Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel, pode aceder também às funções de diagnóstico e manutenção do detetor.
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6.1.3 Visor
O OELD está equipado com um visor de cristais líquidos (LCD) retroiluminado com LEDs multicoloridos de alta intensidade para indicar
o estado normal, de alarme, falha e comunicação.
Durante o funcionamento normal, o LCD do instrumento apresenta uma luz de fundo VERDE fixa. Em caso de alarme de gás ou de
falha, a luz de fundo piscará vermelha ou amarela, respetivamente. A tela é visível através da janela da tampa superior do OELD e o
visor apresenta as informações de concentração de gás tanto em termos gráficos como numéricos, bem como outras informações
incluindo o fundo de escala, unidades de medida, estado de alarme/falha, etc.
Nota
A baixas temperaturas, o OELD reduz automaticamente a taxa de atualização do visor para manter a legibilidade ideal.
Nota
A temperaturas extremamente baixas (tipicamente inferiores a -40 °C), poderá ocorrer uma redução da clareza do visor. O
módulo de visor não será danificado por esta condição de baixa temperatura e irá recuperar-se automaticamente assim que
regressar à temperatura ambiente de funcionamento normal.
Ícone de ativação do controlo magnético

Ícone de aprovação de teste

Ícone de aviso/falha

Escala completa

Gráfico de barras
Ícone de manutenção
Nome do gás
Bluetooth
Leitura do gás

Ícone de alarme
Unidades de medida

<Figura 18. Visor>
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6.2 Comunicação Bluetooth®
O OELD está equipado com uma interface Bluetooth® de Baixo Consumo (BLE) que permite a conexão não intrusiva ao OELD
utilizando um dispositivo móvel com a aplicação do OELD. Além disso, o OELD realiza troca de mensagens entre o dispositivo
móvel e o Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel, convertendo as informações do pacote BLE em mensagens RS-485 e
transmitindo-as à interface RS-485 e vice versa. O OELD não processa, modifica ou regenera quaisquer mensagens RS-485 entre
o dispositivo móvel e os detetores Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel.
A interface BLE é acedida através de um dispositivo móvel adequado com suporte de Bluetooth® de Baixo Consumo (BLE).
Consulte o Manual do utilizador da aplicação móvel do OELD para obter informações completas sobre a Aplicação móvel do OELD.
Nota
• O BLE (Bluetooth® de Baixo Consumo) é diferente do Bluetooth® clássico. Certifique-se de que o dispositivo móvel selecionado
tem um sistema operativo que suporte BLE.
• A funcionalidade Bluetooth® deve estar ativada no dispositivo móvel para permitir que este detecte dispositivos BLE próximos.
Consulte o Manual do Usuário para obter informações sobre como utilizar as funções Bluetooth® do dispositivo móvel.
• O OELD suporta o modo de funcionamento BLE ponto a ponto. Se for estabelecida uma conexão entre o OELD e um
dispositivo móvel, o OELD não pode ser pesquisado nem acessado por outro dispositivo móvel.
• Se não existir uma comunicação BLE ativa durante 10 minutos, o OELD terminará automaticamente a ligação BLE.
• O alcance de comunicação irá variar conforme a situação de campo e a localização da instalação do OELD. O alcance ideal
obtém-se na linha de visão entre o OELD e o dispositivo móvel.
• Quando utilizar o OELD com o Searchpoint Optima Plus, as comunicações por Bluetooth® e HART não podem ser utilizadas em
simultâneo. Os sistemas de controlo com uma taxa de atualização HART elevada podem causar problemas nas comunicações
Bluetooth. Reduza a taxa de atualização do sistema de controlo conforme necessário ou desligue-o temporariamente.

6.3 Comunicações alternativas (Interrogador manual SHC-1)
Se o OELD for utilizado em conjunto com o Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel, o detetor pode ser acedido através do
Interrogador manual Honeywell Analytics SHC-1 e do Dispositivo de proteção SHC. Para tal, utilize os terminais dedicados no
interior do OELD. Esta é uma ligação intrusiva e pode exigir uma autorização de trabalhos a quente. Consulte a secção intitulada
Ligação SHC-1 na Secção 4 Detalhes das conexões para obter informações sobre a forma de ligar o dispositivo de proteção SHC-1
e SHC ao OELD.
Cuidado
O SHC-1 não deve ser conectado diretamente aos terminais no interior do OELD. Utilize sempre o dispositivo de proteção SHC
(n.º de parte 04230-A-1025)
AVISO
Não utilize a comunicação Bluetooth® quando utilizar o Interrogador manual SHC-1 ou a interface de interruptores magnéticos.
Nota
O SHC-1 não foi avaliado quanto ao desempenho do gás, em conformidade com a norma ISA 60079-29-1(12.13.01).
Consulte o manual do Searchpoint Optima Plus ou do Searchline Excel para obter informações sobre como utilizar o Interrogador
manual SHC-1.
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7 Aplictivo móvel do OELD
7.1 Instalação da aplicação do OELD
O aplicativo móvel do OELD no dispositivo móvel é utilizado para configurar o OELD e o Searchpoint Optima Plus ou Searchline
Excel conectado ao OELD. O Aplicativo do OELD funciona no sistema operacional (SO) Android versão 4.3 (Jelly Bean) ou superior,
com suporte de Bluetooth® de Baixo Consumo (BLE). O aplicativo do OELD está disponível para transferência na Google Play Store.
Para instalar o aplicativo:
1. Abra e inicie sessão na Google Play Store
2. Pesquise “Honeywell OELD App” e clique em INSTALAR
3. O aplicativo móvel será automaticamente transferido e instalado no dispositivo móvel.

7.2 Execução do aplicativo do OELD
Nota
Para registar uma nova conta de utilizador, será necessário 1) uma ligação à Internet e 2) o código QR de, pelo menos, um
dispositivo OELD.
1. Localize e toque no ícone do aplicativo do OELD.
2. Na primeira inicialização, o aplicativo irá pedir ao usuário para ler o Contrato de Licença de Usuário Final. Leia-o atentamente e
aceite para continuar.
3. Será apresentado o ecrã de início de sessão no qual é pedido ao utilizador para iniciar sessão na aplicação.
4. Se já for um utilizador registado, introduza os seus dados de início de sessão.
5. Se não tiver uma conta de utilizador registado, preencha e envie o formulário de registo da aplicação. Pouco tempo depois, irá
receber um e-mail de confirmação. Clique no link no e-mail para concluir o processo de verificação de e-mail.
6. Consulte a Folha de Registo fornecida com o OELD. Esta folha contém um código QR. Leia o código QR fornecido para concluir
o processo de registo. Em alternativa, leia o código QR que também poderá encontrar na face posterior do módulo eletrónico.
7. Após a leitura do código QR, o certificado de segurança será transferido do servidor da Honeywell.
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7.3 Conexão com unidades OELD
1. Mantendo-se proximo ao OELD ao qual pretende-se estabelecer conexão, toque no botão Detectores na tela principal do
aplicativo do OELD.
2. Será apresentada uma lista de detectores aos quais se tem acesso. Se for necessário conectar a um detedtor atualmente
limitado, simplesmente toque no dispositivo e leia o código QR desse dispositivo. Este código encontra-se tanto na Folha de
Registo fornecida com o detetor como numa etiqueta fixa na parte lateral do módulo eletrónico.
3. Siga as instruções na tela e clique em Confirmar detector para concluir o processo de conexão.
4. Uma vez conectado ao OELD, é possível configurar o próprio OELD e o detector de gás Searchpoint Optima ou Searchline Excel
conectados ao mesmo.

Tela principal

Exemplo de lista de detetores:
Dispositivos disponíveis

Exemplo de lista de detetores:
Dispositivos proibidos

A confirmar detector
azul intermitente

Tela principal do dispositivo

Tela de configuração

Nota
Um utilizador pode estabelecer ligação a quaisquer dispositivos OELD que tenham sido registados na conta do utilizador.
Para obter detalhes sobre o procedimento de configuração através de um dispositivo móvel e da aplicação do OELD, consulte o
Manual do utilizador da aplicação do OELD ou a ajuda online da aplicação do OELD.
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7.4 Configuração de unidades OELD
O OELD tem vários parâmetros configuráveis, que podem ser definidos através de um dispositivo móvel e do aplicativo do OELD. Os
parâmetros configuráveis são indicados na tabela abaixo.

Parâmetros de
configuração

Predefinição

Outras opções

Tipo de dispositivo
Limite do alarme*
Nome do gás no visor
Resolução do visor
Fundo de escala para 20 mA
Unidades de medida

Searchpoint Optima Plus
20 %
“FLm"
1
100
%LEL

Corrente de inibição

1,5 a 2,5 mA

Corrente de aviso
Corrente de bloqueio do
feixe*
Corrente acima da faixa
Controlo LED normal (Verde)

2,5 a 3,5 mA

Transmissor de 4 a 20 mA do Searchline Excel/Generic
Qualquer valor entre 5 e 65% do FSD
4 dos caracteres alfanuméricos configuráveis pelo utilizador
Casas decimais (por ex., 0,1)
Depende da resolução do visor
%Vol, mg/m3, g/m3, ppm, kppm, ppm∙m, LEL∙m, mA, A, dB, dBA
0 a 3 mA*
Quando efetuar a configuração através de controlo magnético, o
intervalo é limitado e tem de ser explicado.
0 a 6 mA*

2,25 a 2,75 mA

0 a 6 mA*

20,0 a 24,0 mA
Ligado

20 a 24,0 mA*
Desligado

* Estado específico para detetores de gás Searchline Excel
Nota
O limite e o acionamento de alarme estão relacionados apenas com a indicação local do LED. Estas definições não afetam o
funcionamento do detetor ligado ou de qualquer outro sistema ligado ao OELD.
A corrente de bloqueio do feixe está disponível apenas quando o tipo de dispositivo é configurado para Searchline Excel.
Quando utilizar interruptores magnéticos, o intervalo da definição é limitado.

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

Parâmetros de configuração
Limite de alarme
Corrente de inibição*
Corrente de aviso*
Corrente acima da faixa

Valor mínimo

Valor máximo

Tamanho do incremento

5%
0 mA
0 mA
20 mA

65%
3 mA
6 mA
21,6 mA

1%
.05 mA
.05 mA
.05 mA

*Para garantir a conformidade total com os requisitos da ATEX, consulte o manual do Searchpoint Optima Plus para obter as
definições adequadas ao utilizar este detetor de gás.
Nota
Certifique-se de que foram estabelecidas as ligações RS-485 entre o Searchpoint Optima Plus e o OELD.
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7.6 Configuração do Searchline Excel
Para uma utilização com detetores de gás Searchline Excel, o OELD terá de ser configurado na sua primeira utilização. Estabeleça a
ligação ao OELD conforme descrito nas secções anteriores e, se solicitado, altere o Tipo de dispositivo para Searchline Excel.
O OELD definirá, em seguida, as unidades de medida, o fundo de escala, os pontos de definição do alarme e outros parâmetros
adequados ao Searchline Excel.
Consulte o Manual Técnico do Searchline Excel e alinhe o transmissor e recetor do Searchline Excel e, em seguida, avance para a
instalação do Searchline Excel da seguinte forma:
Nota
o Searchline Excel será mantido em estado de Falha até o sistema Searchline Excel ser instalado com êxito. Este estado de falha
será apresentado no OELD como indicação luminosa amarela a piscar, acompanhada de F-02. Isto é normal.
1. Ligue o dispositivo móvel ao OELD consultando a secção 7.3 deste manual.
2. Toque em CONFIGURAR no Ecrã Inicial e toque em Instalar.
3. Introduza o comprimento do caminho (a distância entre o transmissor e recetor do Searchline Excel) em metros.
4. Verifique se a força do sinal do recetor está OK e que é exibida a mensagem "Sinal OK". Se a força do sinal for demasiado baixa,
verifique novamente o alinhamento do Searchline Excel. Se a força do sinal for demasiado elevada, verifique se o comprimento
do caminho foi introduzido corretamente no passo anterior.
5. Toque em APLICAR.
6. Após um breve período, a aplicação do OELD realizará um calibração zero no sistema. Siga as instruções no ecrã.
7. Após a conclusão desta calibração, o Searchline Excel entra no estado normal, indicado na aplicação do OELD e no visor.
8. Utilize os filtros de teste funcional do Searchline Excel para verificar a resposta do Searchline Excel. Se necessário, utilize a
função de inibição para suprimir a saída de mA do Searchline Excel.
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7.7 Calibração
A aplicação do OELD permite que um utilizador ajuste a resposta (calibre) do Searchpoint Optima Plus ou do Searchline Excel.
Tenha em atenção que esta funcionalidade não está disponível para outros detectores de gás ou detetores que possam ser
utilizados.
Cuidado
O Searchpoint Optima Plus e Searchline Excel vêm calibrados de fábrica e não requerem uma calibração de rotina. Na maioria
dos casos, um ajuste de zero irá corrigir quaisquer imprecisões na leitura de gás. Recomenda-se fortemente que não se realize
um ajuste de resposta (calibração) do SearchPoint Optima Plus a campo.
Depois de estabelecer uma conexão entre o dispositivo móvel e o OELD, toque no botão Calibrar no ecrã principal da aplicação do
OELD.
1. Assegure-se de que o detetor de gás se encontra numa zona de ar limpo e toque no botão Zero para iniciar o processo de
calibração zero.
2. A aplicação do OELD irá inibir automaticamente o detetor de gás e iniciar a calibração zero.
3. Depois de concluir a calibração zero com êxito, é possível realizar uma calibração de intervalo do detetor. Nesta fase,
recomenda-se que toque em Sair sem ajuste para sair e ignorar os passos 4 e 5. Toque no botão de ajuste (Span) para realizar
um ajuste de resposta e execute os passos 4 e 5 abaixo.
4. Aplique gás de calibração no detetor.
5. Siga as instruções no visor e aguarde até o ajuste (calibração) de resposta estar concluído.
Para obter informações completas sobre a realização de ajustes (calibrações) com gás, consulte o Manual Técnico do Searchpoint
Optima Plus ou do Searchline Excel.
AVISO
• Uma vez que alguns gases de ajuste (calibração) podem ser perigosos, certifique-se sempre de que as saídas dos acessórios
de aplicação de gás funcionam corretamente.
• Caso se suspeite que a atmosfera à qual o detetor de gás é exposto possa conter vestígios de gás detectável, deve ser utilizado
um cilindro de ar sintético (20,9 % de vol. de oxigénio) para realizar o ajuste (calibração) de zero.
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8 Manutenção
8.1 Considerações gerais
Inspecione periodicamente o OELD e o cabeamento buscando por sinais de danos físicos Limpe a janela de vidro com um pano
úmido. Não utilize solventes nem produtos de limpeza abrasivos.
O OELD não contém peças passíveis de reparação pelo utilizador.
A Honeywell Analytics recomenda a verificação da configuração e do funcionamento da unidade, no mínimo, uma vez por ano.
Os detetores de gás ligados ao OELD devem ser verificados e, se necessário, ajustados seguindo os procedimentos descritos nas
instruções de funcionamento.

8.2 Substituição do módulo eletrônico
No caso pouco provável de ocorrência de avaria, é possível substituir o módulo eletrônico.
ADVERTÊNCIA
Obtenha o Módulo de visor de substituição correto para essa versão. Se esta instrução não for respeitada, a aprovação do
produto será invalidada.

Cuidado
Além da instrução abaixo, cumpra sempre os procedimentos da empresa e do local relativos a trabalhos em equipamento em
área perigosa.
1. Desligue a alimentação do OELD. Desaperte o parafuso de travamento com a ferramenta fornecida e cuidadosamente
desrosqueie e remova a tampa.
2. Levante a alça e retire o módulo eletrônico interno, tendo cuidado para não aplicar força indevida aos cabos conectados.
3. Desaperte os parafusos de travamento dos blocos de terminais e retire-os da parte inferior do módulo.
4. Recomenda-se o registo do número de série do módulo eletrônico original e que se escreva o referido número de série no interior
do corpo do OELD. Além disso, registe o número de série original do modulo no registo de manutenção dessa instalação.
5. Retire os blocos de terminais do módulo eletrônico sobresselente e ligue os blocos de terminais e cabeamento originais. Fixe
com os parafusos de travamento. Se for necessário substituir o cabeamento do OELD, consulte o Capitulo 4 Conexões Elétricas.
6. Volte a colocar cuidadosamente o módulo eletrônico, tendo cuidado para não aplicar força indevida aos cabos conectados.
7. Aperte totalmente a tampa e o parafuso de travamento.
Cuidado
Quando reinstalar o módulo de visor, tenha cuidado para evitar prender os cabos.
Nota
O módulo eletrónico sobresselente terá configurações padrão de fábrica relativas ao limite para indicação de alarme local
e definições de nível de entrada em mA, definições de comunicação RS-485, definições de indicador visual e definições de
detetor. Utilize a aplicação do OELD para efetuar as alterações que forem necessárias.
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9 Falhas e Avisos
Mensagem no visor Código

Over Rang

W-01

Descrição

Ação corretiva

Proceda com muito cuidado, uma vez que pode
Aviso acima da faixa. A saída do detetor estar presente um gás em nível perigoso. Se o aviso
ligado indica uma leitura de gás
persistir, verifique o detetor consultando o manual
superior à faixa de leitura total.
do detetor. Verifique o detetor consultando o manual
do detetor.
O Searchline Excel conectado indica que existe uma
obstrução entre o transmissor e o recetor ou que o
sinal está a ser excessivamente atenuado. Consulte o
manual do Searchline Excel.

bEAm Bloc

W-02* Detectado sinal de bloqueio de feixe

Warn

W-03

Corrente de mA recebida do detetor em Para mais informações e causas possíveis, consulte o
nível de aviso.
manual do detetor.

Comm Err

F-01

Falha de comunicação interna

Reinicie o OELD. Se a falha persistir, substitua o
módulo de visor.

FLt

F-02

O detetor ligado está a sinalizar um
estado de falha.

Para mais informações, consulte o manual do
detetor.

F-03

Corrente de mA recebida do detetor é
muito alta

A saída do detetor ligado excede a faixa de entrada
do OELD. Verifique o detetor consultando o manual
do detetor

Volt Err

F-04

Falha de tensão de alimentação ou
falha de alimentação elétrica interna

Verifique a tensão de entrada do OELD. Reinicie o
OELD. Se a falha persistir, substitua o módulo de
visor.

RAM Err

F-05

Falha de escrita/leitura da RAM

Reinicie o OELD. Se a falha persistir, substitua o
módulo de visor.

Mem Err

F-06

Foram detetados danos na memória
interna

Reinicie o OELD. Se a falha persistir, substitua o
módulo de visor.

Code Err

F-07

Danos na memória de códigos

Cert Err

F-08

Certificado do dispositivo danificado

LooP High

Reinicie o OELD. Se a falha persistir, substitua o
módulo de visor.
Contacte o fabricante.

Nota
O aviso relativo a Bloqueio de feixe (W-02) só é aplicável quando o tipo de detetor ligado for Searchline Excel.
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10 Sistema de menus
Durante o funcionamento normal, o OELD vai apresentar o Monitoring Mode (Modo de monitorização), que apresenta a
concentração de gás ou a leitura de mA, conforme aplicável.
Para efetuar a configuração e manutenção com o OELD, o utilizador acede ao Configuration Mode(Modo de configuração),
que lhe dá acesso a todos os menus de configuração detalhados neste capítulo. Se pretender, o Configuration Mode (Modo de
configuração) pode ser protegido por palavra-passe para impedir o acesso não autorizado.
O Review Mode (Modo de revisão) também está disponível e pode ser utilizado para apresentar todos os parâmetros de
configuração principais e outras informações, como a versão do software.
Para alternar entre os vários modos, utilize a chave magnética (fornecida) para ativar os interruptores magnéticos integrados.
Nota
A chave magnética opera os interruptores através da janela de vidro na parte frontal do OELD. Não tem de abrir o OELD para
operar os interruptores.

10.1 Função Abortar
No Modo de revisão ou no Modo de configuração, o utilizador pode voltar ao ecrã anterior com a Função abortar. Para o fazer,
coloque a chave magnética sobre o controlo Accept (Aceitar) durante 2 segundos ou mais. A tabela a seguir indica como alternar
entre os modos:
De

Para

Exemplo

Modo de revisão

Modo de monitorização

Ative o controlo Accept (Aceitar) durante mais de 2 segundos no
Modo de revisão

Modo de configuração

Modo de monitorização

Ative o controlo Accept (Aceitar) durante mais de 2 segundos
enquanto navega pelos menus no Modo de Configuração

Submenu do Modo de
configuração

Menu principal do Modo de
configuração

No submenu, ative o controlo Accept (Aceitar) durante 2 segundos
ou mais

10.2 Modo de configuração
Para aceder ao Modo de configuração a partir do Modo de monitorização, utilize a chave magnética para ativar o controlo Accept
(Aceitar) durante 2 segundos ou mais.
Se tiver sido definida uma palavra-passe, utilize a chave magnética para ativar o controlo Up (Para cima) para alterar o valor do
dígito selecionado. Utilize o controlo Down (Para baixo) para avançar para o dígito seguinte. Depois de escrever corretamente a
palavra-passe, ative o controlo Accept (Aceitar) para a introduzir.
Com a primeira página do menu apresentada, o utilizador pode navegar pelos ecrãs que permitem efetuar várias operações. Essas
operações são detalhadas nas tabelas a seguir.
Nota
No Modo de configuração, a saída do detetor NÃO ficará inibida. Isto deve-se ao facto de o OELD simplesmente passar e
monitorizar a corrente do circuito de mA sem efetuar qualquer modificação à mesma.
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Descrição

Definir calibração

Efetue uma calibração zero ou de intervalo no Searchpoint Optima Plus ou
Searchline Excel ligado
Depois de uma calibração zero, o utilizador tem a opção de continuar com uma
calibração de intervalo (apenas Searchpoint Optima Plus) ou voltar ao menu
principal. Não há forma de efetuar uma calibração de intervalo no Searchline Excel.

Repor Alarme e Falha

Utilize este menu para repor quaisquer alarmes ou falhas gravados no OELD. Se o
detetor associado apresentar uma falha ou um aviso, este não será reposto.

Definir tipo de
dispositivo

O OELD é compatível com três tipos de detetor:
•
OPt (Searchpoint Optima Plus)
•
ExEL (Searchline Excel, incluindo modelos de conduta cruzada)
•
gEN (detetor de tipo genérico)
Certifique-se de que está selecionada a opção correta para corresponder ao tipo de
detetor de gás associado ao OELD.

Definir tipo de gás

Utilize este menu para selecionar o gás específico na biblioteca programada no
Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel.

Definir data e hora
(apenas Searchline
Excel)

Defina a data e hora do relógio de tempo real (RTC) no Searchline Excel.
Utilize o controlo Up (Para cima) para alterar o valor do dígito selecionado no
momento e utilize o controlo Down (Para baixo) para avançar para o dígito
seguinte. Utilize o controlo Accept (Aceitar) para armazenar a data e hora.

Instalar detetor
(apenas Searchline
Excel)

Instale o detetor Searchline Excel, que implica definir o tipo (intervalo curto, médio
ou longo) e o comprimento da trajetória (em metros).
Ao definir o comprimento da trajetória, utilize os controlos Up (Para cima) e
Down (Para baixo) para modificar o valor. Depois de introduzir o comprimento da
trajetória, utilize o controlo Accept (Aceitar) para armazenar a entrada.

Configurar o
Searchline Excel
(apenas Searchline
Excel)

Defina várias opções de configuração no Searchline Excel, incluindo:
•
Endereço do protocolo (selecione entre 0 e 255)
•
Tempo de bloqueio (selecione entre 5 e 600 segundos)
•
Tempo de falha (selecione entre 0 e 600 segundos)
•
Tempo máximo de resposta (selecione entre 1 e 60 segundos)
•
Modo de saída analógica (selecione Alarme ou Contínuo)
•
Nível de sinal baixo (selecione entre 0 e 90%)
•
Bloqueio de falha (selecione Ativado ou Desativado)

Definir níveis de
corrente (tipos
de dispositivo
Searchpoint Optima e
Generic)

Defina os níveis de saída de corrente e o intervalo do Searchpoint Optima Plus.
Os níveis de entrada e o intervalo do OELD são automaticamente atualizados em
conformidade. Quando o tipo de dispositivo está definido como Generic, apenas
são alteradas as definições do OELD.
•
Nível de inibição (selecione entre 1 e 3 mA)
•
Nível de aviso (selecione entre 1,5 e 6 mA)
•
Nível acima do limite (selecione entre 20 e 21,6 mA*)
*24 mA quando o tipo de dispositivo estiver definido como Generic
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Definir níveis de
corrente (Searchline
Excel)

Defina os níveis de saída de corrente e o intervalo do Searchline Excel. Os níveis de
entrada e o intervalo do OELD são automaticamente atualizados em conformidade.
•
Nível de inibição (selecione entre 1 e 3 mA)
•
Nível de bloqueio de feixe (selecione entre 1,5 e 3,5 mA)
•
Nível de sinal baixo (selecione entre 2 e 4 mA)

Definir o limite de
alarme

Define o ponto em que o OELD indica um alarme através da luz de fundo e do
ícone no visor. Selecione entre 5 e 65% do intervalo de medição.

Definir resolução

Permite definir a resolução do visor do OELD.

Selecionar unidades

O OELD tem várias unidades de medida que podem ser selecionadas pelo
utilizador. Escolha entre %LEL, mA, mg/m3, g/m3, %Vol, ppm, kppm, LEL*m, A, dB,
dBA e ppm *m. Aqui também define o intervalo (conforme a definição da resolução,
o intervalo completo pode ser definido entre 10 e 9999, 1,0 e 99,99, 0,1 e 99,99
ou 0,01 e 9,999).
Utilize os controlosUp (Para cima) e Down (Para baixo) para alterar a seleção e o
controlo Accept (Aceitar) para confirmar.

Forçar corrente

Definir a etiqueta de
localização

O circuito de corrente do Searchpoint Optima Plus e do Searchline Excel podem
ser controlados para o nível predefinido através do OELD. Esta opção pode ser
especialmente útil nas rotinas de desativação ou diagnóstico.
Utilize os controlos Up (Para cima) e Down (Para baixo) para alterar o nível de
mA pretendido. O visor vai piscar para indicar que o valor está definido, mas não
confirmado. Para confirmar o valor e definir o circuito de corrente, ative o controlo
Accept (Aceitar).
Pode definir uma etiqueta de localização alfanumérica com até 25 carateres no
OELD para fins de identificação. São apresentados 4 carateres da Etiqueta de
localização de cada vez.
Utilize o controlo Up (Para cima) para alterar o valor do caráter selecionado e utilize
o controlo Down (Para baixo) para avançar para o caráter seguinte. Para avançar
para o grupo de 4 carateres seguinte, utilize o controlo Accept (Aceitar).

Funcionamento da luz
de fundo

Pode ativar ou desativar o comportamento da luz de fundo no funcionamento
normal. Utilize o controlo Down (Para baixo) ou Up (Para cima) para alternar entre
as duas opções e utilize o controlo Accept (Aceitar) para confirmar a seleção.

Definir tempo de purga
(apenas Searchpoint
Optima Plus)

Pode selecionar e ajustar o tempo de purga do Searchpoint Optima Plus de forma
a definir o tempo de dispersão do gás de calibração. Utilize os controlos Down
(Para baixo) ou Up (Para cima) para alterar para 30, 40, 50, 60, 90, 120 ou 180
segundos. Utilize o controlo Accept (Aceitar) para confirmar a seleção.

Definir tempo de
alarme (apenas tipo de
dispositivo Generic)

Quando o tipo de dispositivo está definido como Generic, é possível alterar o tipo de
alarme. Utilize o controlo Down (Para baixo) ou Up (Para cima) para alternar entre
Ascendente, Descendente ou Nenhum e utilize o controlo Accept (Aceitar) para
confirmar a seleção.
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Descrição
Para definir uma palavra-passe de forma a restringir o acesso ao Modo de
configuração, utilize o controlo Up (Para cima) para alterar o valor do dígito
selecionado e o controlo Down (Para baixo) para avançar para o dígito seguinte.
Depois de escrever a palavra-passe, utilize o controlo Accept (Aceitar) para a guardar.
Defina a palavra-passe com quatro zeros, como "0000", para a desativar. Esta é a
palavra-passe predefinida.
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rSt ALrm

SEt type

SEt gAS





SetCAL

SEt tImE
(apenas
Searchline
Excel)







O gás escolhido é selecionado
e armazenado. Em seguida, o
OELD efetua uma contagem
decrescente de 45 segundos
antes de voltar ao ecrã SEt
gAS .

A indicação gAS FLm é
apresentada. Utilize os
controlos  para percorrer

os gases inflamáveis que estão
programados na memória do
detetor.

Se o ano introduzido for válido,
o ecrã apresenta o mês atual
(01 a 12). Altere da mesma
forma que altera a definição
de hora.

O tipo de dispositivo
selecionado é armazenado e o
OELD volta ao ecrã SEt tyPE.

O tipo de produto predefinido é
Searchpoint Optima Plus (SyS
Opt). Utilize os controlos 

para alterar para Searchline
Excel (SyS ExEL) ou Generic
(SyS gEN).

É apresentado o ano atual.
Utilize o controlo  para
alterar o número. Utilize
o controlo  para definir
e avançar para o número
seguinte.

Todos os alarmes e todas as
falhas são alvo de reposição. O
OELD volta ao ecrã rSt ALrm.



O ecrã de reposição de alarme
apresenta rTt yES. Utilize os
controlos  para alterar
para rSt nO se a reposição não
for necessária.







O ecrã apresenta SPAn No de
forma estável. Selecione 
neste ponto para não efetuar
a calibração de intervalo e
voltar ao menu Set CAL. Caso
contrário, utilize controlos
 para alterar a seleção
para SPAn Yes e selecione 
para continuar.

Leitura do gás atual e o ícone
de garrafa de gás pisca.
Aplique a calibração zero de
gás. Selecione  quando a
leitura for estável. A indicação
Zero PASS é apresentada se
estiver correto. É apresentada
a indicação ZEro FAIL se não
estiver.









É apresentada a hora atual.
Os primeiros dois dígitos
representam a hora (00 a 24)
e os dois dígitos seguintes
os minutos (00 a 59). Utilize
o controlo  para alterar o
número. Utilize o controlo 
para definir e avançar para o
número seguinte.

A concentração do gás
específico é apresentada.
Altere para o valor pretendido
com os controlos .
Selecione  para iniciar a
calibração de intervalo.









Depois de definir com êxito a
hora e a data, o OELD volta ao
ecrã SEt tImE.

É apresentado o resultado
da calibração de intervalo.
A indicação SPAn PASS é
apresentada se estiver correto.
A indicação SPAn FAIL é
apresentada se não estiver.
Selecione  para iniciar
a purga. O OELD efetua a
contagem decrescente para a
hora da purga antes de voltar
ao menu SEt CAL.



10 Sistema de menus
37

10.3 Tabelas de operação do Modo de configuração

Utilize as tabelas abaixo para ajudar a navegar pelos menus e alterar a configuração. Os menus são apresentados na coluna esquerda.

Utilize  ou para selecionar o menu pretendido e  para aceder. Siga as informações e instruções indicadas na tabela, da
esquerda para a direita, para aceder ao menu pretendido.
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ExEl Conf
(apenas
Searchline
Excel)

SEt Lvl





SEt InSt
(apenas
Searchline
Excel)

SEt ALrm





Utilize os controlos 

para selecionar o valor
pretendido para a definição.

É apresentado o ecrã SEt
Addr. Utilize os controlos
 para selecionar
a definição pretendida
(Endereço do protocolo,

Tempo de bloqueio, Tempo
de falha, Tempo de resposta,
Modo mA ou Limite de nível
baixo ou Bloquear aviso)
para alterar.

Define os níveis do limite
para acionar os vários
estados do OELD. É
apresentado o ecrã SEt

Inhb. Utilize os controlos
 para selecionar o limite
de corrente pretendido a
alterar.

SEt ALrm.

O novo limite de alarme é
definido e o OELD volta ao
ecrã

Utilize os controlos 

para selecionar o valor
pretendido para a definição.



É apresentado o nível
de alarme atualmente
definido no OELD. Utilize

os controlos  para
selecionar o limite de alarme
pretendido.

Introduza o comprimento da
trajetória (em metros) Utilize
o controlo  para alterar o
valor do dígito selecionado. 
Utilize o controlo  para
definir e avançar para o
número seguinte.



Selecione o tipo de
sistema no ecrã PAth.
Utilize os controlos 
para escolher entre Shrt
(intervalo curto), Med
(intervalo médio), Long
(intervalo longo) ou duct
(conduta cruzada).







O OELD volta ao ecrã
anterior. Repita até os
níveis de corrente estarem
em conformidade com o
pretendido. Por fim, utilize
os controlos  para
selecionar o ecrã Lvl QuIt.

O OELD volta ao ecrã
anterior. Repita até as
definições do Searchline
Excel estarem em
conformidade com o
pretendido. Utilize a função
Abort (Abortar) para sair
deste nível de menu.

A força de sinal recebida no
detetor será apresentada
em percentagem. Deve ser
superior a 70%. Se não for,
verifique o alinhamento do
Searchline Excel.









É apresentado o ecrã SEt
Lvl.

SEt InSt.

A instalação é efetuada e as
definições são armazenadas.
Se a instalação foi efetuada
com êxito, é apresentada
a indicação SIg Ok, caso
contrário, é apresentada a
indicação Sig FAIL. O OELD
volta ao ecrã
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SEt unIt

Forc Curr





SEt rES

SEt Loc
















É apresentada a resolução
atualmente definida. Esta é
representada pela posição
do número 1. 1 = número
inteiro, 0,1 = uma casa
decimal, 0,01 = duas casas
decimais, etc. Utilize os
controlos  para alterar.

Utilize os controlos 
para percorrer as unidades
de medida disponíveis.

É apresentado o ecrã
Forc Curr com o ícone
. Utilize os controlos
 para alterar a opção
Forçar corrente para o
valor pretendido. Tenha
em atenção que, para
confirmar a corrente
escolhida, tem de ativar o
controlo  durante pelo
menos 2 s.

São apresentados os
primeiros quatro carateres
da localização atualmente
definida. Utilize o controlo
 para alterar o caráter
atualmente selecionado e
utilize o controlo  para
avançar para o caráter
seguinte. Utilize o controlo
 para avançar para o
grupo seguinte.



É apresentado o grupo de
quatro dígitos seguinte.
Modifique-o conforme
necessário através do
método anterior. Continue
para selecionar e modificar
os restantes carateres.


O Searchpoint Optima
Plus ou o Searchline
Excel confirma a corrente
pretendida no circuito de

corrente. Quando estiver
pronto, utilize os controlos
 para selecionar o ecrã
Abrt yES para interromper a
confirmação atual.

SEt unIt.

A nova unidade de medida é
armazenada e o OELD volta
ao ecrã

SEt rES.

A nova resolução é definida
e o OELD volta ao ecrã



Depois de modificar o último
grupo de quatro dígitos, é
apresentado o ecrã SEt Loc.

O circuito de corrente volta
ao funcionamento normal.
É apresentado o ecrã Forc
Curr.
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É apresentada a indicação
PASS e o dígito atualmente
selecionado está em
destaque. Utilize o controlo
 para alterar o dígito
atualmente selecionado
e utilize o controlo 
para avançar para o dígito
seguinte.

SEt trig
(apenas
dispositivos
Generic)

SEt PASS

O comportamento do
alarme pretendido é definido
e o OELD volta ao ecrã SEt
trig.

É possível alterar o
comportamento do limite
do alarme quando o
dispositivo selecionado é
Generic. Utilize os controlos
 para alterar entre
ascendente, descendente
ou nenhum.

SEt Purg
(apenas

Searchpoint
Optima Plus)


SEt PASS.

A password é definida e o
OELD volta ao ecrã

O tempo de purga
pretendido é armazenado
e o OELD volta ao ecrã SEt
Purg.

Utilize os controlos 
para selecionar o tempo
de purga pretendido para
dispersão do gás após uma 
calibração de intervalo.
Escolha 30, 40, 50, 60, 90,
120 ou 180 segundos.



É apresentado o ecrã nOrm
LEd.





nOrm LEd

É possível alterar o
comportamento da
luz de fundo verde no
funcionamento normal.
Utilize os controlos 
para alternar entre as
definições on (ativada) e
oFF (desativada).
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10.4 Modo de revisão
O OELD entra no Modo de revisão quando ativa o controlo Accept (Aceitar) com a chave magnética durante 1 segundo ou mais.
As tabelas a seguir contêm as informações apresentadas assim que o Modo de revisão é iniciado. Durante este processo, o OELD
também efetua um autoteste para verificar se as funções internas estão a funcionar corretamente.
Cada ecrã é apresentado durante cerca de 2 segundos para permitir ler as informações antes de continuar para o ecrã seguinte. No
fim do ciclo, o OELD volta automaticamente ao Modo de monitorização.
Ecrã

Visor

Descrição
Apresenta a versão do software incorporado no OELD.

Versão do software

Tipo de sistema

Apresenta o Tipo de dispositivo atualmente definido no OELD
(Searchpoint Optima Plus, Searchline Excel ou Generic).

Apresenta o tipo de gás atualmente definido no OELD.
Nome do gás

Intervalo de medição

Utilize este menu para selecionar o gás específico na biblioteca
programada no Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel.

Apresenta o limite de alarme atualmente definido no OELD.
Nível do alarme

ID de local

Apresenta o ID de local, definido pelo utilizador, atualmente
programado no OELD.

Tensão de alimentação de entrada

Apresenta a tensão de alimentação de entrada atualmente
a ser medida pelo OELD. Tenha em atenção que pode ser
diferente da tensão de alimentação de entrada real devido à
precisão da medição.

Temperatura

Apresenta a temperatura ambiente a ser medida pelo OELD.
Tenha em atenção que pode ser diferente da temperatura
ambiente real devido às caraterísticas térmicas e à precisão da
medição.

Funcionamento normal da luz de fundo

Apresenta o comportamento de indicação da luz de fundo
atualmente definido no OELD.

Instruções de Operação do OELD
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Descrição
Apresenta o resultado do autoteste interno. Neste exemplo, o
resultado é PASS (Passou).
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11 Especificações
Especificação do OELD
Material

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

Peso

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

Dimensões

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

Entradas de cabos

5 x M25 (versões ATEX/IECEx) ou 5 x ¾ pol. NPT (versões cULus). Um reservado para ligação do
detetor. 3 bujões certificados e fornecidos para entradas não utilizadas.

Terminação

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

Temperatura de
armazenamento

-40 a +65 °C (-13 a 149 °F)

Temperatura de
funcionamento

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

Humidade

0 a 99% (sem condensação)

Informações do visor

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

Indicação visual

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

Alimentação

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

Interfaces

Ligação Bluetooth® (BLE) não intrusiva por dispositivo móvel adequado com o aplicativo do OELD.
Alcance até 10 m (pode variar de acordo com o dispositivo móvel e as condições ambientais)
Ligação RS-485 interna ao Searchpoint Optima Plus ou Searchline Excel via SHC-1 através do
dispositivo de proteção.
Interruptor magnético integral, operado com a chave magnética (fornecida) – apenas versões Ex d.

Proteção ambiental

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

Aprovações principais

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

ATEX
cULus+
IECEx
Inmetro+
Aprovações de segurança
NEPSI+
ISA 60079-29-1
Acessório aprovado pela EN60079-29-1
União aduaneira
Aprovações marítimas

Tipo aprovado para DNV, BV+, Lloyds+, ABS
EN 60945 (CEM)
CEI 60092-504

Outras aprovações

Certificado pela Bluetooth®, RED, FCC+, aprovações sem fios específicas por país
Instruções de Operação do OELD
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Especificação do OELD
Segurança de
comunicação por
Bluetooth®

Autenticação mútua com base em certificado. Encriptação para AES128.

Nota
+apenas versões anti-inflamáveis
Desempenho do gás: Aprovação ISA 60079-29-1 apenas para gás metano
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12 Informações sobre pedidos
Número de peça

Descrição

OELDBXXXXXADMAX

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

OELDBXXXXXSDMAX

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

OELDBXXXXXADMAL

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

OELDBXXXXXSDMAL

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

OELDBXXXXXAEMAX

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

OELDBXXXXXSEMAX

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

OELDBXXXXXADNUX

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

OELDBXXXXXSDNUX

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

OELDBXXXXXADNUL

Caixa de junção inteligente OELD, Visor e Interface local, C1D1 Z1, Alumínio, 5 x Entradas de
cabo de 3/4 pol., cULus

OELDBXXXXXSDNUL

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

OELDVSK01

Kit de manutenção geral OELD

OELDVSK02

Conjunto de blocos de terminais OELD para versões anti-inflamáveis

OELDVSK03

Conjunto de blocos de terminais OELD para versões com segurança reforçada

OELDVSK04

Bujões de fechamento para versões M25

OELDVSK05

Bujões de fechamento para versões NPT

OELDVSK06

Módulo eletrônico para versões anti-inflamáveis

OELDVSK07

Módulo eletrónico para versões com segurança reforçada (Ex e)

OELDVSK08

Poste de localização do módulo eletrónico

OELDVSK16

Módulo eletrónico com Interface local para versões anti-inflamáveis

1226A0358

Kit de montagem em tubo OELD

1226A0355

Kit de montagem no teto OELD

94000-A-1006

Kit de proteção solar para o OELD

ADVERTÊNCIA
Obtenha o kit de manutenção apropriado à versão do OELD. Se esta instrução não for respeitada, a aprovação do produto será
invalidada.
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13 Certificações e aprovações
13.1 Declaração de Conformidade da UE
O produto inclui uma declaração de conformidade CE completa. Esta documentação enumera as normas europeias com as quais a
caixa de junção inteligente OELD está em conformidade.

13.2 Certificação para áreas perigosas
Condições especiais para utilização segura
Para minimizar o risco de descarga eletrostática, devem ser tomadas medidas para uma ligação à terra adequada do equipamento,
incluindo acessórios (por ex., proteção solar). O equipamento deve ser instalado de forma a evitar a ocorrência de descarga
acidental, incluindo o seguinte:
• Certifique-se de que não existe fricção entre o alojamento e os objetos adjacentes.
• Utilize apenas um pano húmido para limpar a estrutura, se necessário.
• Assegure que o local da instalação não aumenta o risco de descarga eletrostática.
Informações relacionadas com os blocos de terminais certificados, conforme utilizado no OELD de segurança reforçada (Ex e)
A versão de segurança reforçada (Ex e) do OELD utiliza blocos de terminais com certificação Ex e. Consulte as informações abaixo
indicadas e siga o plano de limitações:
• Nome do tipo: GMSTB 2,5/ 5-STF-7,62 EX – 1795802, GMSTBV 2,5/ 5-GF-7,62 EX – 1796694,
GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 EX – 1795828 e GMSTBV 2,5/ 7-GF-7,62 EX – 1796717.
• Fabricante: PHOENIX CONTACT GmbH &CO. KG.
• Número de certificação IECEx/ATEX: IECEx KEM 10.0093U / KEMA 10ATEX0196U.
• Tipo de proteção: Ex e IIC Gb (IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7).

13.2.1 ATEX
Número do certificado: DEMKO 16 ATEX 1693X (versão Ex d)
II 2 GD

Número do certificado: DEKRA 17 ATEX 0006X (versão Ex e)
II 2 GD

Ex db IIC T6

Ex eb mb [ia] IIC T5 Gb

Ex tb IIIC T85°C

Ex tb IIIC T100 °C

Tamb -40 a +65 °C

Tamb -40 a +65 °C

IP 66

IP 66

Vmáx = 32 VCC, Pmáx = 2 W

Vmáx = 32 VCC, Pmáx = 2 W

Instruções de Operação do OELD

13 Certificações e aprovações

47

13.2.2 IECEx
Número do certificado: UL 16.0066X (versão Ex d)

Número do certificado: DEK 17.0011X (versão Ex e)

Ex db IIC T6

Ex eb mb [ia] IIC T5 Gb

Ex tb IIIC T85 °C

Ex tb IIIC T100 °C

Tamb -40 a +65 °C

Tamb -40 a +65 °C

13.2.3 cULus
Número do certificado: E484838
Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D
Classe II, Divisão 1, Grupos F e G
Classe III, Divisão 1
Tamb -55 a +65 °C, Código de temp T6, IP66, Tipo 4X (de acordo com a NEMA 250)
Classe I, Zona 1, AEx d IIC T6
Classe I, Zona 21, AEx tb IIIC T6

13.2.4 Inmetro
Número de certificação: DNV 17.0010X

13.2.5 Aprovações marítimas
ABS		
Número de certificado: 18-BK1759680-PDA
Bureau Veritas Número do certificado: 52567/A0 BV
DNV.GL
Número do certificado: TAA00001H9,
Classes de localização: temperatura (D), humidade (B), vibração (A/C) CEM (A), estrutura (C/IP66)
Lloyd’s Register Número do certificado: 18/40008

13.2.6 Normas de certificação Hazloc
OELD anti-inflamável

OELD Ex e m i

EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-1:2014

EN 60079-7:2015

EN 60079-31:2014

EN 60079-11:2012

IEC 60079-0, 7.ª edição

EN 60079-18:2015

IEC 60079-1, 7.ª edição

EN 60079-31:2014

IEC 60079-31, 2.ª edição

IEC 60079-0:2011

UL 1203, 5.ª edição

IEC 60079-7:2015

CSA C22.2 N.º 30-M1986

IEC 60079-11:2011

CSA C22.2 N.º 25-1966

IEC 60079-18:2014
IEC 60079-31:2013
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13.3 Aprovações para o desempenho
13.3.1 ATEX
Avaliado como acessório aprovado para utilização com o Searchpoint Optima Plus
Nota
Os acessórios de proteção solar, suporte para o teto e montagem do tubo opcionais não estão incluídos como parte da avaliação
da EN60079-29-1.

13.3.2 cULus
ISA 60079-29-1
Número do certificado: E484838
AVISO
• A caixa de junção inteligente modelo OELD foi avaliada para testes de desempenho do gás em conformidade com a norma ISA
60079-29-1 (12.13.01) relativa apenas a gás metano.
• A caixa de junção inteligente modelo OELD foi avaliada para testes de desempenho do gás em conformidade com a norma ISA
60079-29-1 (12.13.01) para utilização apenas como controlador autónomo.
• A caixa de junção inteligente modelo OELD foi avaliada para testes de desempenho do gás em conformidade com a norma ISA
60079-29-1 (12.13.01) apenas para opções de visualização de %LEL. As opções de apresentação de mg/m3, g/m3, %Vol,
ppm, mA, A, kppm, %LEL-m, LEL-m, dB, dBA e ppm-m não foram avaliadas e não devem ser utilizadas para instalações ISA
60079-29-1 (12.13.01).
• Não utilize a comunicação Bluetooth quando utilizar o Interrogador manual SHC-1. O SHC-1 não foi avaliado quanto a testes
de desempenho do gás, em conformidade com a norma ISA 60079-29-1(12.13.01)

13.4 Aprovações para funcionalidade sem fios
Aprovado e registado para utilização nos seguintes países:
Argélia*, Austrália, Barém, Brasil, Brunei, China, Egito, Índia, Indonésia, Iraque*, Israel, Japão*, Cazaquistão*, Coreia, Kuweit, Malásia,
México, Nova Zelândia, Omã, Paquistão*, Filipinas*, Catar, Rússia*, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul*, Taiwan, Tailândia, EAU,
Usbequistão*, Vietname*
*Informe-se junto da Honeywell para saber a disponibilidade

13.4.1 Bluetooth®
Certificado e registado pela Bluetooth® SIG
ID: D031133

13.4.2 FCC
ID FCC: 2AISEOELD
[Informações relativas à FCC]
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 dos regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições
seguintes:
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1) Este dispositivo não deve causar interferência nociva, e
2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento
indesejado.
Este transmissor não pode ser colocalizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este equipamento
está em conformidade com os limites de exposição a radiação da FCC especificados para um ambiente não controlado. Os usuários
finais devem seguir as instruções de funcionamento específicas para fins de conformidade de exposição a RF.
Nota
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, em conformidade
com a parte 15 dos regulamentos da FCC. Estes limites foram criados para oferecer proteção razoável contra a interferência
prejudicial quando o equipamento é operado num ambiente comercial.
Nota
Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o
manual de instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento numa área
residencial é suscetível de causar interferência prejudicial, caso em que o utilizador será obrigado a corrigir a interferência por
conta própria.
CUIDADO
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade poderão
invalidar a autoridade de utilização do equipamento por parte do utilizador.

13.4.3 IC
ID IC: 21613OELD
[Informações relativas à IC]
O dispositivo está em conformidade com as RSSs de isenção de licença da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às
duas condições seguintes:
1) Este dispositivo não deve causar interferência, e
2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado
do dispositivo.
Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisee aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d’en.
ADVERTÊNCIA
• O OELD foi testado e cumpre os limites aplicáveis relativos a exposição a radiofrequência (RF). Segundo o relatório de
Exposição a RF, é necessária uma distância de separação mínima de 20 cm.
• OELD a été testé et respecte les limites applicables à l’exposition aux radiofréquences (RF). Selon le rapport d’exposition RF,
un minimum de 20 cm de distance séparée est nécessaire.
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14 Resumo da garantia
A Honeywell Analytics garante o OLED em relação à mão de obra ou a peças com defeito e irá proceder à reparação (a seu critério)
ou à substituição de quaisquer instrumentos que estejam ou possam vir a estar defeituosos em condições de utilização adequadas
no prazo de 24 meses após a data de envio da Honeywell.
Esta garantia não abrange consumíveis, o desgaste normal e os danos causados por acidente, utilização abusiva, instalação
imprópria, produtos tóxicos, contaminantes ou condições de funcionamento anormais. Em nenhuma circunstância deverá a
responsabilidade da Honeywell Analytics exceder o preço da compra original pago pelo comprador do produto.
Qualquer reclamação no âmbito da garantia do produto da Honeywell Analytics tem de ser realizada dentro do período de garantia e
logo que possível em termos práticos após a descoberta do defeito. No caso de uma reclamação relativa à garantia, contacte o seu
representante do serviço da Honeywell Analytics local.
O presente é um resumo, para conhecer integralmente os termos da garantia, consulte a "Declaração geral de garantia do produto
limitada" da Honeywell Analytics, a qual está disponível mediante pedido.
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15 Etiquetas
OELD Ex e m i ATEX/IECEx Label

#1

#3

OELD

MEDIDAS DE LIGAÇÃO À TERRA ADEQUADA, O EQUIPAMENTO TEM DE SER

#2

#4

#10

17-KA2BO-0105X
GYJ17.1094X 17-KA2BO-0106X

MEDIDAS DE LIGAÇÃO À TERRA ADEQUADA, O EQUIPAMENTO TEM DE SER INSTALADO

0344

DE FORMA A IMPEDIR UMA DESCARGA ACIDENTAL

Mod

1

2

#8

Etiqueta OELD anti-inflamável cULus e Inmetro
OELD

ATTENTION:

5

6

#7

DEMKO 16 ATEX 1693X
IECEx UL 16.0066X

ALIMENTAÇÃO: (

) 18 - 32V cc Pmáx = 2 W
PN:
SN:
FABRICADO NA COREIA

#9

#16
OELD para utilização em Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D, ALIMENTAÇÃO: (
) 18 - 32V dc Pmax = 2W
Classe II, Divisão 1, Grupos F e G,
Classe III, Divisão 1
PN: OELD
Tamb: -55 a +65°C, Código de temp. T6, IP66, Tipo 4X
Classe I, Zona 1, AEx db IIC T6 Ex db IIC T6 GbX
SN:
Zona 21 AEx tb IIIC T85°C
Ex tb IIIC T85°C DbX
Equipamento de controlo de processos
E484838
E484838
Honeywell Analytics Asia Pacific, Co., Ltd. 7F SangAm IT Tower,
Equipamento de controlo de processos Detetor de gás para utilização
para utilização em locais perigosos
em locais perigosos
FABRICADO NA COREIA
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu, Seoul 03922, Coreia do Sul

Mod 1 2 3 4 5 6

DNV 17.0010 X
ANSI/ISA-60079-29-1
Ex db IIC T6 Gb
FCC ID: 2AISEOELD
Ex tb IIIC T85°C Db
IC: 21613-OELD
IP66
-40°C ≤ Tamb ≤ +65°C (HVIN: OELD_RMBLE_M5)
E470577
ATENÇÃO - NÃO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER
PRESENTE PARA REDUZIR O RISCO DE IGNIÇÃO DEVIDO Á CARGA
ELETROSTÁTICA, O USUÁRIO DEVE ASSEGURAR O ATERRAMENTO
ADEQUADO E REALIZAR A INSTALAÇÃO DE FORMA QUE A DESCARGA
ACIDENTAL NÃO OCORRA

#14

***********
**************

OELD

AVERTISSEMENT:

COM UM COMPRIMENTO INFERIOR A 457 mm (18") DA ESTRUTURA.
• POR RAZÕES DE SEGURANÇA, ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER OPERADO E ASSISTIDO APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO.
LER E COMPREENDER O MANUAL ANTES DA UTILIZAÇÃO OU ASSISTÊNCIA.
• PARA MINIMIZAR O RISCO DE DESCARGA ELETROSTÁTICA, DEVEM SER TOMADAS MEDIDAS DE LIGAÇÃO À TERRA ADEQUADA,
O EQUIPAMENTO TEM DE SER INSTALADO DE FORMA A IMPEDIR UMA DESCARGA ACIDENTAL.
• POUR RÉDUIRE LES RISQUES D´INFLAMMATION DANS L´ATMOSPHÈRE. LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE MUNIS D'UN RACCORD
ÉTANCHE INSTALLÉ À MOINS DE 18" (457mm) DU BOITIER.
• POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, CET ÉQUIPEMENT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ, ENTRETENU ET RÉPARÉ QUE PAR UN PERSONNEL
QUALIFIÉ. LIRE ET COMPRENDRE LE MANUEL D´INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
• AFIN DE MINIMISER LES RISQUES DE CHARGE ÉLECTROSTATIQUE, DES DISPOSITIONS DOIVENT ÊTRE PRISES POUR ASSURER
UNE MISE À LA TERRE ADÉQUATE ; L'ÉQUIPEMENT SERA INSTALLÉ DE MANIÈRE À EMPÊCHER UNE DÉCHARGE ACCIDENTELLE.

4

#6

II 2 GD Ex db IIC T6 (Tamb: -40°C a +65°C)
IP66
Ex tb IIIC T85°C
Honeywell Analytics Asia Pacific, Co., Ltd. 7F SangAm IT Tower,
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu, Seoul 03922, Coreia do Sul

#13

#12

AVISO: • PARA REDUZIR O RISCO DE IGNIÇÃO DE ATMOSFERA PERIGOSA, AS CONDUTAS TÊM DE TER UM VEDANTE LIGADO

3

FABRICADO NA COREIA

#11

P396836/1

TODAS AS ENTRADAS DE CABOS ROSCADAS: M25
PARA MINIMIZAR O RISCO DE DESCARGA ELETROSTÁTICA, DEVEM SER TOMADAS

***********
**************

OELD

OELD

Etiqueta OELD anti-inflamável ATEX/IECEx
AVISO: NÃO ABRIR QUANDO EXISTIREM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS LER E
COMPREENDER O MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

) 18 - 32V cc Pmáx = 2 W
PN: OELD

II 2 GD Ex eb mb [ia] IIC T5 Gb (Tamb: -40°C a +65°C) IP66
Ex tb IIIC T100°C Db Parâmetro de entidade Um = 250 Vca SN:
Honeywell Analytics Asia Pacific, Co., Ltd. 7F SangAm IT Tower,
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu, Seoul 03922, Coreia do Sul
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INSTALADO DE FORMA A IMPEDIR UMA DESCARGA ACIDENTAL

ALIMENTAÇÃO: (

OELD

COMPREENDER O MANUAL ANTES DA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
TODAS AS ENTRADAS DE CABOS ROSCADAS: M25
PARA MINIMIZAR O RISCO DE DESCARGA ELETROSTÁTICA, DEVEM SER TOMADAS

CUIDADO:

#5

DEKRA 17 ATEX 0006X
IECEx DEK 17.0011X

AVISO: NÃO ABRIR QUANDO EXISTIREM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS LER E

#15

Guia
#1 Marcação EPUP chinesa
#2 Identificação do organismo notificado CE: CE 0344 – ATEX QAN
#3 Marcação de proteção Ex e m i do OELD para IECEx e ATEX
#4 Informação do fabricante
#5 Classificação elétrica do OELD
#6 Número de série e número de peça do OELD
Número de série: SIIPPPYYWWNNNN

Número de peça: OELD B XXXXX A E M A X

Número de sequência
Código do fornecedor
Estado de emissão

Base (apenas OELD)

Semana de fabrico
Ano de fabrico
Código de peça

Tipo de kit
Material da estrutura

A: Alumínio
S: Aço inoxidável

Reservado
Aprovação principal
A: ATEX/IECEx
U: cULus
Entradas de cabos
M: M25
N: 3/4 pol. NPT
Conceito de proteção
D: Anti-inflamável
E: Segurança reforçada

#7 País de origem
#8 Marcação à prova de explosão chinesa
#9 Marcação à prova de explosão coreana
#10 Marcação à prova de explosão indiana
#11 Marcação anti-inflamável do OELD para IECEx e ATEX
#12 Marcação anti-inflamável do OELD para Inmetro
#13 Marcação de desempenho de gás do OELD para ANSI/ISA 60079-29-1
#14 Marcação sem-fios do OELD para FCC e IC
#15 Símbolo cULus anti-inflamável OELD
#16 Marcação cULus anti-inflamável OELD
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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, Médio Oriente, 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

Nota:
Apesar de terem sido feitos todos os esforços para garantir a exatidão nesta publicação, não
é aceite qualquer responsabilidade por erros ou omissões. Os dados podem ser alterados,
bem como a legislação, e aconselhamo-lo vivamente a obter cópias das regulações, normas
e diretivas emitidas mais recentemente. Esta publicação não se destina a criar a base de
qualquer vínculo contratual.
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