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Sobre esta publicação 

Manual do operador do Módulo de ancoragem IntelliDoX 
50104991-168 || OM-PT-BR-FMSU-C1 
© 2015 BW Technologies by Honeywell. Todos os direitos reservados. 

O Módulo de Ancoragem IntelliDoX foi projetado para ser compatível com diversos 
detectores fabricados pela BW Technologies. Como resultado, alguns procedimentos, 
recursos e opções descritos neste manual podem não ser suportados por todos os 
modelos de detectores compatíveis. Para saber quais procedimentos, recursos e opções 
são suportados, consulte o manual do operador do detector apropriado. 

Prepare-se para saber usar os dispositivos de detecção de gás e os acessórios pessoais 
e para tomar as medidas adequadas em caso de uma situação de alarme. 

Embora estas informações sejam apresentadas de boa fé e acreditemos que elas sejam 
precisas, a BW Technologies isenta-se de garantias implícitas de comercialização e de 
adequação a um objetivo específico e não oferece garantias expressas, exceto conforme 
especificado em seu contrato por escrito com esses clientes. Em hipótese alguma a 
BW Technologies será responsabilizada por danos indiretos, especiais ou 
consequenciais. As informações e especificações do produto estão sujeitas a mudanças 
sem notificação. 

Marcas registradas 
Os nomes de marcas ou produtos são marcas registradas pertencentes a seus 
respectivos proprietários. Os seguintes nomes de marcas ou produtos são marcas 
comerciais da BW Technologies e/ou da Honeywell: 

• Fleet Manager II 
• IntelliDoX 

Palavras de sinalização 
Este manual usa as seguintes palavras de sinalização, conforme definido pela ANSI 
Z535.4-1998: 

 
Situação de perigo que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimento grave. 
Este símbolo identifica as situações de risco mais extremas. 

 
Situação de perigo que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimento 
grave. 

 
Situação de perigo que, se não for evitada, poderá resultar em ferimento moderado 
ou leve. 

 
Situações que, se não forem evitadas, poderão resultar em danos à propriedade. 
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Informações importantes de segurança: Leia primeiro 

Para garantir a segurança pessoal, leia as 
informações de segurança e as advertências 
antes de usar este equipamento. 

Use este equipamento apenas conforme 
especificado pelo fabricante. O não cumprimento 
desta recomendação pode prejudicar a proteção 
fornecida pelo equipamento. 

A segurança de qualquer sistema ou rede que 
incorpore este equipamento e seus componentes 
acessórios é de responsabilidade do montador 
do sistema. 

Siga todas as normas de segurança e todos os 
códigos nacionais de eletricidade necessários. 

Este módulo IntelliDoX destina-se ao uso como 
um módulo de ancoragem independente, ou 
como um componente de um grupo conectado 
de até cinco módulos do IntelliDoX. 

 
Se o equipamento estiver danificado ou com 
alguma peça faltando, entre em contato com a 
BW Technologies imediatamente. 

A substituição de componentes pode prejudicar a 
segurança do equipamento. 

Não tente desmontar, ajustar ou consertar o 
equipamento, a menos que sejam fornecidas 
instruções para a realização do procedimento, ou 
que o componente esteja listado como um 
componente substituível pelo usuário no manual 
do usuário. Use apenas componentes de 
reposição da BW Technologies. 

Para eliminar o risco de choque elétrico, desligue 
o equipamento durante a limpeza ou a 
manutenção. 

Este equipamento usa gás potencialmente 
perigoso para calibrações. O equipamento deve 
estar conectado a um sistema de ventilação ou 
ser usado em uma área bem ventilada. 

Para evitar vazamentos de gás, a placa da 
extremidade deve estar conectada e presa com a 
trava antes de conectar a fonte de alimentação 
e/ou os cilindros de gás. A placa da extremidade 
deve permanecer sempre bem travada durante a 
operação. 

Realize calibrações e testes gerais (bump) 
apenas em uma atmosfera normal (20,9% v/v O2) 
sem gases perigosos. 

O comprimento máximo recomendado da 
tubulação de calibração é de 10 metros (33 pés). 
O uso de tubulações maiores do que o 
comprimento recomendado pode resultar em 
testes ou calibrações de conformidade 
imprecisos ou insatisfatórios. 

O comprimento máximo recomendado da 
tubulação de exaustão é de 15 metros  
(49,5 pés). 

Verifique se o filtro de entrada está limpo. 

O uso de cilindros de gás para calibração que 
não sejam os especificados pela BW 
Technologies pode resultar em calibração 
insegura ou possível falha não recuperável do 
equipamento, o que anulará a garantia. 

Não use cilindros de gás para calibração com o 
prazo de validade vencido. 

Verifique se todos os cilindros de gás para 
calibração estão em boas condições. 

Verifique se todos os cilindros de gás para 
calibração contêm gás suficiente. 

Verifique se a linha de exaustão não está 
conectada a um sistema de pressão negativa. 

Um regulador de fluxo de demanda deve ser 
utilizado com todas as conexões do cilindro de 
gás para calibração. A entrada do módulo não 
deve ser pressurizada. 

Se as entradas não estiverem definidas 
corretamente, o teste pode ser insatisfatório. 

Não exponha o equipamento a choque elétrico 
ou a choque mecânico contínuo grave. 

Não mergulhe o equipamento em líquidos. 

 
Os produtos podem conter materiais cujo 
transporte é controlado por regulamentações 
nacionais e internacionais para mercadorias 
perigosas. Devolva o produto em conformidade 
com os regulamentos adequados para 
mercadorias perigosas. Entre em contrato com a 
transportadora para obter mais instruções. 

 
Para evitar danos ou perda de dados, software 
e/ou firmware, não desative o equipamento 
durante a execução de transferências de registro 
de dados, testes gerais (bump), calibrações ou 
outras operações. 
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Como começar 

Esta seção contém informações e ilustrações relacionadas ao módulo e a seus componentes. Ela também traz uma 
visão geral do menu de definições e instruções gerais do módulo para a inserção de um detector e como usar o 
menu de operações do detector no módulo. 
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Sobre o Módulo de ancoragem IntelliDoX 

O Módulo de ancoragem IntelliDoX ("o módulo") é uma estação de calibração e teste 
automatizada para uso com detectores de gases portáteis fabricados pela BW 
Technologies. O módulo executa automaticamente procedimentos essenciais, como a 
identificação do sensor, testes gerais, calibrações, testes de alarme e transferências de 
dados. Ele também mantém um registro cumulativo dos registros de dados e dos 
registros de eventos do detector que são transferidos para memória integrada onde ficam 
armazenados. 

Os módulos podem ser usados como estações de ancoragem autônomas individuais. 
Eles também podem ser conectados para formar grupos de até 5 módulos, que 
funcionam de forma independente. Os módulos conectados compartilham conexões de 
energia, rede e gás.  

Os módulos podem ser conectados a uma rede por um cabo Ethernet para proporcionar 
melhor acesso e controle de tarefas administrativas e de manutenção. Os módulos são 
compatíveis com o Fleet Manager II versão 4.0 ou posterior. 

Condições normais de operação 
O módulo foi projetado para ser seguro nas seguintes condições: 

1. Apenas para uso interno; 
2. Atmosfera normal (20,9% v/v O2) sem gases perigosos; 
3. Variação de temperatura de +10°C a +35°C (+50°F a +95°F) ; e 
4. Umidade relativa de 10% a 90% sem condensação.  

Se o ambiente operacional pretendido não corresponder a esses critérios, a BW 
Technologies recomenda consultar um profissional especializado qualificado antes de 
instalar e usar qualquer módulo. 

Este equipamento usa gás potencialmente perigoso para calibrações. O módulo deve 
estar conectado a um sistema de ventilação ou ser usado em uma área bem ventilada. 

Peças e acessórios 
Peças de reposição são vendidas separadamente. Para receber uma lista completa de 
peças de reposição aprovadas para uso com este produto, entre em contato com a 
BW Technologies ou com um distribuidor autorizado, ou visite o site do produto em 
www.honeywellanalytics.com 

Os detectores de gás, cilindros de gás para calibração e purga, e outros acessórios são 
vendidos separadamente. Para receber uma lista completa de gases e acessórios de 
calibração aprovados para uso com este produto, entre em contato com a 
BW Technologies ou com um distribuidor autorizado, ou visite o site do produto em 
www.honeywellanalytics.com.  

Registro de garantia 
www.honeywellanalytics.com/support/product-registration 

http://www.honeywellanalytics.com/
http://www.honeywellanalytics.com/
http://www.honeywellanalytics.com/support/product-registration
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Conteúdo da caixa 

Módulo de ancoragem IntelliDoX 
Cada embalagem do Módulo de ancoragem IntelliDoX contém: 

1. Um módulo com um ninho instalado de fábrica para um detector de gás portátil 
compatível, uma chave de entrada simples e uma placa de extremidade anexada; 

NOTA: Se a placa de extremidade não está anexada ao módulo de ancoragem 
IntelliDoX ou se estiver ausente, entre em contato imediatamente com a BW 
Technologies ou com um distribuidor autorizado. 

2. Um Guia de consulta rápida impresso; 
3. Um CD contendo o Manual do operador e o Guia de consulta rápida do módulo em 

formato PDF; e 
4. Um CD do Fleet Manager II versão 4.0 ou posterior. 

A fonte e o cabo de alimentação, a placa da extremidade, o cabo Ethernet, as tubulações, 
os filtros de entrada e bujões, os acessórios de conexão rápida e diversos outros 
acessórios são embalados separadamente, como o Kit de ativação do IntelliDoX. Um Kit 
de ativação é necessário para cada módulo individual ou para cada grupo de até  
5 módulos conectados. 

Se o módulo estiver danificado ou com alguma peça faltando, entre em contato com a 
BW Technologies ou com um distribuidor autorizado imediatamente.  

Kit de ativação do IntelliDoX 
Você precisa de um Kit de ativação do IntelliDoX para cada módulo independente do 
IntelliDoX ou para cada grupo de até 5 módulos conectados. Cada Kit de ativação 
contém: 

1. Uma fonte de alimentação e um cabo de alimentação CA apropriados para o destino 
da remessa; 

2. Um cabo ethernet; 
3. Tubulações de gás, D.I. de 1/8 de polegada, 4,6 metros (15 pés); 
4. Acessórios de conexão rápida; 
5. Filtros e bujões de entrada; 
6. Conectores com tubulação de 3/16 de polegada de D.I. inclusa para uso com os 

reguladores de fluxo de demanda; 
7. Diversos conectores; 
8. Um CD contendo o manual do operador e o guia de referência rápida em formato 

PDF do IntelliDoX; e 
9. Um CD contendo o software Fleet Manager II, versão 4.0 ou mais recente. 

Se as peças do Kit de ativação estiverem danificadas ou faltando, ou se precisar de mais 
Kits de ativação, entre em contato com a BW Technologies ou com um distribuidor 
autorizado imediatamente. 

Software Fleet Manager II 
O Fleet Manager II é um software de gerenciamento de instrumentos patenteado 
desenvolvido pela BW Technologies. Você pode usar o Fleet Manager II para: 

• Configurar e gerenciar módulos de ancoragem e detectores compatíveis; 
• Atualizar o firmware de módulos de ancoragem e detectores compatíveis; 
• Configurar e gerenciar testes de conformidade; 
• Importar, gerenciar e analisar registros de dados, registros de eventos e resultados 

de testes de conformidade; e 
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• Automatizar alguns procedimentos e processos para módulos de ancoragem e 
detectores compatíveis. 

Para saber mais sobre o gerenciamento de instrumentos com o software Fleet Manager 
II, consulte o Manual do operador do Fleet Manager II ou visite o site do produto em 
www.honeywellanalytics.com. 

http://www.honeywellanalytics.com/
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Visão geral do IntelliDoX 
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Detector 
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Trava da tampa 

Porta USB 

Display LCD 

Teclado 

Trava 
Chave de entrada 

Tampa 

Conexão de rede 

Conexão de força 

Saída de exaustão 
Entrada de purga 

Entrada de gás 1 

Entrada de gás 2 

Entrada de gás 3 

Chave de entrada 

Entrada de gás 4 

Dobradiça 

Trava do 
painel 

Painel traseiro 
destacável 

Chave de entrada 

Montagem 
superior em 
trilho DIN 

Tampa 

Placa da 
extremidade 

Trava 

Montagem 
inferior em 
trilho DIN 

Chave de entrada 
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Chaves de entrada 

Por padrão, o IntelliDoX é configurado para conectar um cilindro de gás de calibração à 
entrada de gás 1. Nesta configuração, as entradas de gás 2, 3 e 4 permanecem 
inativas. Para conectar mais de um cilindro de gás de calibração ao IntelliDoX, você deve 
inserir uma chave de múltiplas entradas para ativar as entradas de gás 1, 2, 3 e 4. 

Chave de entrada única 

 
Insira a chave de entrada única quando apenas uma entrada de gás for necessária para 
ajudar nas operações de teste de conformidade realizadas no módulo. 

Quando a chave de entrada única é inserida em um módulo, a entrada de gás 1 se torna 
ativa e as entradas de gás 2, 3 e 4 inativas. 

Cilindro de gás com uma chave de entrada única 
Quando você conecta um cilindro de gás ao IntelliDoX com uma chave de entrada única, 
você verá um tipo de gás conectado na tela LCD: 

 
  

Linguetas de liberação 

Chave de entrada única: O IntelliDoX ativa 
a entrada de gás 1 e exibe um cilindro de 
gás conectado. 
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Chave de múltiplas entradas 

 
Insira a chave de múltiplas entradas quando mais de uma entrada de gás for necessária 
para ajudar nas operações de teste de conformidade realizadas no módulo. 

Quando a chave de múltiplas entradas é inserida em um módulo, a entradas de gás 1, 2, 
3 e 4 se tornam ativas.  

Cilindros de gás conectados com uma chave de múltiplas entradas 
Quando você conecta múltiplos cilindros de gás ao IntelliDoX com uma chave de 
múltiplas entradas, você verá múltiplos tipos de gases conectados na tela LCD: 

 

  

Linguetas de liberação 

Chave de múltiplas entradas: O IntelliDoX 
ativa as entradas de gás 1, 2, 3 e 4 e exibe 
aqui dois cilindros de gás conectados. 

Chave de múltiplas entradas: O IntelliDoX 
ativa as entradas de gás 1, 2, 3 e 4 e exibe 
até quatro cilindros de gás conectados. 
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Alterar uma chave de entrada 
Para remover uma chave de entrada, aperte as linguetas de liberação ao mesmo tempo 
e, em seguida, puxe a chave de entrada para fora. 

Para inserir a chave de entrada, alinhe a chave de entrada com a abertura e empurre 
com firmeza. 

 Sempre desconecte o cabo de alimentação do IntelliDoX antes de alterar 
uma chave de entrada. 

1. Desconecte o cabo de alimentação do IntelliDoX. 
2. Na chave de entrada inserida, pressione as guias de liberação e puxe para remover 

a chave de entrada. 
3. Insira a nova chave de entrada no IntelliDoX. 
4. Conecte o cabo de alimentação ao IntelliDoX. 
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Display LCD 

 

Cor da tela 

  
   

Status 
A hora e a data do 
módulo são exibidas. Se 
o módulo estiver ligado a 
uma rede, o símbolo da 
rede será exibido. 

Insira instruções para 
detectores compatíveis. 

Mensagens 

Número do 
compartimento 

Indica a posição do módulo 
em um grupo conectado 

Definições da entrada 
de gás 

Os detalhes sobre gases 
das entradas disponíveis 

são exibidos. 
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Teclado 

 

Botões de teclado 

 
Rolar para a direita 

 
Rolar para a esquerda 

 
Rolar para cima 

 
Rolar para baixo 

 
Pressione e segure até o menu de definições do módulo ser exibido. 
 
Pressione e solte para selecionar um item do menu ou salvar as 
alterações. 

 
Pressione e segure até que a operação seja cancelada. 
 
Pressione e solte para fechar um item de menu, voltar à tela anterior ou 
cancelar as alterações. 
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Montar módulos 

Esta seção contém os planos de trabalho e as instruções de montagem e instalação de módulos individuais e de 
grupos de até cinco módulos. 
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Plano de trabalho: Montar módulos individuais 

 
Siga estas etapas para montar e preparar um módulo individual para ser usado pela 
primeira vez: 

1. Coloque o módulo e os componentes em uma superfície de trabalho limpa e seca. 
2. Verifique se a chave de entrada apropriada foi inserida. Substitua as chaves de 

entrada, se necessário. Para obter mais informações, consulte Chaves de entrada 
na página 10. 

3. Arme o suporte ou monte o módulo em uma parede ou em um trilho DIN. Para obter 
mais informações, consulte: 

1. Montar o suporte na página 18 
2. Montar em uma parede na página 20. 
3. Montar em trilhos DIN paralelos na página 24. 

4. Prepare o módulo para uso. Para obter mais informações, consulte Preparar 
módulos para uso na página. 27. 

1. Fixe a placa da extremidade. Para obter mais informações, consulte Fixar a 
placa da extremidade na página 28. 

2. Conecte um filtro de entrada à entrada de purga. Para obter mais 
informações, consulte Conectar o filtro de entrada na página 30. 

3. Insira um bujão de entrada em cada entrada não utilizada. Para obter mais 
informações, consulte Inserir os bujões de entrada na página 31. 

4. Conecte a tubulação de exaustão. Para obter mais informações, consulte 
Conectar a tubulação de exaustão na página 29. 

5. Conectar a alimentação. Para obter mais informações, consulte Conectar a 
alimentação na página 32. 

6. Conecte a uma rede. Consulte Conectar o módulo a uma rede na  
página 33. 

5. Conecte os cilindros de gás para calibração e configure as entradas de gás. Para 
obter mais informações, consulte Configurar entradas de gás na página 43. 
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Plano de trabalho: Montar grupos de até cinco módulos conectados 

 
Até cinco módulos podem ser conectados para formar um grupo. Os módulos conectados 
compartilham a fonte de alimentação, a tubulação de exaustão, o filtro de entrada, os 
cilindros de gás para calibração e a conexão de rede. Siga estas etapas para montar e 
preparar os grupos de até cinco módulos conectados para serem usados pela primeira 
vez: 
1. Coloque os módulos e os componentes em uma superfície de trabalho limpa e seca. 
2. Verifique se as chaves de entrada apropriadas foram inseridas. Substitua as chaves 

de entrada, se necessário. Para obter mais informações, consulte Chaves de 
entrada na página 10. 

3. Arme o suporte ou monte o módulo em uma parede ou em um trilho DIN, se 
necessário. Para obter mais informações, consulte: 

• Montar o suporte na página 18. 
• Montar em uma parede na página 20. 
• Montar em trilhos DIN paralelos na página 24. 

4. Conecte até 5 módulos. Para obter mais informações, consulte:  
• Conexão de módulos na página 19. 
• Montagem de módulos conectados em uma parede na página 22. 

5. Prepare os módulos conectados para uso. Para obter mais informações, consulte 
Preparar módulos para uso na página 27. 

1. Fixe a placa da extremidade no último módulo do grupo. Consulte Fixar a 
placa da extremidade na página 28. 

2. Conecte um filtro de entrada à entrada de purga no primeiro módulo do 
grupo. Para obter mais informações, consulte Conectar o filtro de entrada 
na página 30. 

3. Insira um bujão de entrada em cada entrada não utilizada do primeiro 
módulo do grupo. Para obter mais informações, consulte Inserir os bujões 
de entrada na página 31. 

4. Conecte a tubulação de exaustão no primeiro módulo do grupo. Para obter 
mais informações, consulte Conectar a tubulação de exaustão na  
página 29. 

5. Conecte a alimentação no primeiro módulo do grupo.  
6. Conecte a uma rede. Consulte Conectar o módulo a uma rede na  

página 33. 
6. Conecte os cilindros de gás para calibração e configure as entradas de gás. Para 

obter mais informações, consulte Conectar um cilindro de gás para calibração na 
página 37 e Configurar entradas de gás na página 43. 
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Montar o suporte 

 
O painel traseiro do módulo pode ser usado como um suporte para um módulo individual 
ou para um grupo de até cinco módulos conectados, em um ângulo que seja adequado 
para o uso normal. 

 
Não use o suporte se houver peças faltando ou danificadas. Não tente reparar ou 
substituir as peças do suporte. Se a placa estiver danificada ou faltando, entre em 
contato com a BW Technologies ou com um distribuidor autorizado. 

O equipamento deve ser usado apenas em uma atmosfera normal (20,9% v/v O2) 
sem presença de gases perigosos. Não use o equipamento em uma área perigosa. 
O não cumprimento desta precaução pode provocar incêndio e/ou explosão. 

Não instale perto de fontes de calor ou sobre superfícies que vibrem. 

O equipamento deve ser usado somente em recintos fechados. 

Montagem do suporte 
1. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os conjuntos de 

filtros de entrada. 
2. Remova o painel traseiro.  

1. Segure o módulo com o painel traseiro voltado para você. 
2. Encontre a trava do painel na parte superior esquerda do módulo, perto da 

dobradiça do painel. 
3. Pressione firmemente para baixo sobre a trava do painel, continue a 

pressionar para baixo enquanto desliza o painel para a direita, até que os 
pinos articulados se soltem. 

3. Aperte os braços do suporte metálico juntos para liberar as extremidades. Se o 
suporte metálico estiver danificado ou faltando, entre em contato com a BW 
Technologies ou com um distribuidor autorizado. 

4. Fixe o painel traseiro na dobradiça. Alinhe as dobradiças do módulo com os pinos da 
dobradiça no painel traseiro. Empurre o painel traseiro para a esquerda para travar 
os pinos no lugar. 

5. Aperte os braços do suporte de metal juntos e insira no compartimento do suporte na 
parte de trás do módulo. 

6. Prepare o módulo para uso. 
1. Fixe a placa da extremidade. Verifique se a trava está abaixada e travada. 
2. Conecte os filtros de entrada, tubulação, conexão de rede e cabo de 

alimentação. 
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Conectar módulos 

Até 5 módulos podem ser conectados para formar um grupo. Os módulos conectados 
compartilham uma fonte de alimentação, conexão de rede, tubulação de exaustão, 
conjuntos de filtro de entrada e cilindros de gás para calibração conectados. 

Conexão de módulos 

 
1. Monte o suporte para cada módulo que você pretende conectar. Para obter mais 

informações, consulte Montar o suporte na página 18. 
2. Conecte dois módulos. 

1. Destrave e levante a trava no primeiro módulo. Se uma placa da 
extremidade estiver fixada, remova-a. 

2. Alinhe a porta de conexão, as saídas e o suporte do primeiro módulo com a 
porta de conexão, as entradas e o suporte do segundo módulo.  

3. Empurre os módulos firmemente para conectar. Verifique se os suportes 
estão conectados, abaixe e prenda a trava no primeiro módulo. 

3. Destrave e levante a trava do último módulo conectado e conecte outro módulo. 
Repita o procedimento conforme necessário para conectar no máximo cinco módulos 
em um grupo. 

4. Prepare os módulos conectados para uso. 
1. Verifique se os módulos conectados estão bem presos e as travas 

abaixadas e presas. 
2. Fixe a placa da extremidade no último módulo do grupo. Verifique se a trava 

está abaixada e travada. 
3. Conecte os filtros de entrada, tubulação, conexão de rede e cabo de 

alimentação. 
4. Verifique se cada módulo do grupo está ativado e se um número 

consecutivo de compartimentos é exibido no LCD. Consulte Display LCD 
na página 13. 

Desconexão de módulos 
1. Desconecte a alimentação. 
2. Destrave e levante a trava entre os dois módulos. 
3. Segurando uma unidade em cada mão, puxe e separe os módulos cuidadosamente. 
4. Repita o procedimento, conforme necessário, até que todos os módulos do grupo 

estejam desconectados. 
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Montar em uma parede 

Você pode usar o painel traseiro para montar o módulo de forma segura em uma parede. 
Como os materiais das paredes variam, as ferragens de montagem não são fornecidas.  
A BW Technologies recomenda que a montagem na parede seja realizada por um 
profissional de instalação qualificado. Conhecimentos específicos são necessários para: 

1. Determinar a resistência da parede que suportará o módulo; e 
2. Escolher o equipamento de montagem adequado para o peso e o uso normal do 

módulo. 

Antes de começar 
1. Escolha um local adequado para a montagem. Cada módulo ou grupo de módulos 

conectados requer: 
• Acesso a uma fonte de alimentação adequada. 
• Acesso a uma conexão de rede, se estiver usando uma. 
• Acesso a fontes de gás de calibração. 
• Espaço adequado para os cabo de alimentação, outros cabos e tubos. 
• Espaço adequado para o uso, manutenção e limpeza regulares. 

2. Tenha em mãos as ferragens de montagem adequadas. Cada módulo requer 
ferragens suficientes para 4 pontos de ancoragem. 

3. Tenha em mãos as ferramentas e os acessórios necessários para instalar a ferragem 
de montagem. 

 
A montagem incompleta ou incorreta pode resultar em danos à propriedade e/ou 
ferimentos pessoais.  

Não instale perto de fontes de calor ou sobre superfícies que vibrem. 

A parede e a ferragem de montagem devem ser fortes o suficiente para suportar o 
equipamento durante o uso normal.  

O equipamento deve ser usado apenas em uma atmosfera normal (20,9% v/v O2) 
sem presença de gases perigosos. Não use o equipamento em uma área perigosa. 
O não cumprimento desta precaução pode provocar incêndio e/ou explosão. 

O equipamento deve ser usado somente em recintos fechados. 

Este equipamento usa gás potencialmente perigoso para calibrações.  
O equipamento deve estar conectado a um sistema de ventilação ou ser usado em 
uma área bem ventilada. 
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Montagem de módulos individuais em uma parede 
1. Prepare os módulos para a montagem. 

1. Desconecte os módulos que estão conectados em grupos. 
2. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os 

conjuntos de filtros de entrada.  
3. Remova a placa da extremidade.  

2. Remova o painel traseiro.  
1. Segure o módulo com o painel traseiro voltado para você. 
2. Encontre a trava do painel na parte superior esquerda do módulo, perto da 

dobradiça do painel. 
3. Pressione firmemente para baixo sobre a trava do painel, continue a 

pressionar para baixo enquanto desliza o painel para a direita, até que os 
pinos articulados se soltem. 

3. Marque a posição dos pontos de ancoragem na parede e, em seguida, faça os furos. 
1. Segure o painel contra a parede, na posição desejada. 
2. Use um lápis ou um marcador não permanente para marcar o centro dos 

quatro pontos de ancoragem e deixe o painel traseiro de lado. 
3. Perfure o centro da marca de cada ponto de ancoragem. 

4. Fixe o painel na parede com o suporte metálico voltado para fora. Use as ferragens 
apropriadas para cada um dos quatro pontos de ancoragem. Não aperte muito. 

5. Fixe o módulo no painel traseiro montado. 
1. Alinhe as dobradiças e os receptores do gancho do módulo com os pinos 

articulados e os ganchos no painel montado.  
2. Quando o módulo estiver plano em relação ao painel montado, empurre-o 

firmemente para a esquerda para travá-lo no painel. 
6. Prepare o módulo para uso. Para obter mais informações, consulte Preparar 

módulos para uso na página 27. 
1. Fixe a placa da extremidade. Verifique se a trava está abaixada e travada. 
2. Conecte os filtros de entrada, tubulação, conexão de rede e cabo de 

alimentação. 

Remoção de um módulo individual de um painel montado na parte traseira 
1. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os conjuntos de 

filtros de entrada. 
2. Encontre a trava do painel na parte superior direita do módulo, perto da dobradiça do 

painel. 
3. Pressione firmemente para baixo sobre a trava do painel, continue a pressionar para 

baixo enquanto empurra o módulo para a direita, até que os pinos articulados e os 
ganchos se separem. Remova o módulo. 
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Montagem de módulos conectados em uma parede 
1. Prepare os módulos para a montagem. 

1. Desconecte os módulos que estão conectados em grupos. 
2. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os 

conjuntos de filtros de entrada.  
3. Remova a placa da extremidade.  

2. Remova o painel traseiro dos módulos.  
1. Segure o módulo com o painel traseiro voltado para você. 
2. Encontre a trava do painel na parte superior esquerda do módulo, perto da 

dobradiça do painel. 
3. Pressione firmemente para baixo sobre a trava do painel, continue a 

pressionar para baixo enquanto desliza o painel para a direita, até que os 
pinos articulados se soltem. 

3. Marque a posição dos pontos de ancoragem e faça os furos para o primeiro painel. 
1. Segure o painel contra a parede, na posição desejada. 
2. Use um lápis ou um marcador não permanente para marcar o centro dos 

quatro pontos de ancoragem e deixe o painel traseiro de lado. 
4. Perfure o centro da marca de cada ponto de ancoragem. 
5. Fixe o primeiro painel na parede com o suporte metálico voltado para fora. Use as 

ferragens apropriadas para cada um dos quatro pontos de ancoragem. Não aperte 
muito. 

6. Prenda o segundo painel no primeiro painel e, em seguida, fixe-o na parede. Use as 
ferragens apropriadas para cada um dos quatro pontos de ancoragem. Não aperte 
muito. Repita o procedimento, conforme necessário, para montar até 5 painéis 
conectados. 

7. Fixe um módulo no primeiro painel. 
1. Alinhe as dobradiças do módulo com os pinos articulados no painel 

montado. Alinhe os ganchos do painel montado com os receptores de 
ganchos no módulo. 

2. Quando o módulo estiver plano em relação ao painel montado, empurre-o 
firmemente para a esquerda para travá-lo no painel. Se sentir dificuldade, 
afrouxe um pouco as ferragens de montagem e tente novamente. 

8. Fixe um módulo no segundo painel e conecte-o ao primeiro módulo.  
1. Destrave e levante a trava no primeiro módulo. 
2. Alinhe as dobradiças no próximo módulo com os pinos articulados no 

próximo painel montado. Alinhe os ganchos do próximo painel montado com 
os receptores de ganchos no próximo módulo. Alinhe as conexões com os 
módulos. 

3. Quando o próximo módulo estiver plano em relação ao próximo painel 
montado, empurre firmemente para a esquerda para travá-lo no painel e 
verifique se a conexão está completa o primeiro módulo.  

4. Abaixe e feche a trava. Repita, conforme necessário, para fixar e conectar 
até 5 módulos. 

9. Prepare os módulos conectados para uso. 
1. Verifique se os módulos conectados estão bem presos e as travas 

abaixadas e presas. 
2. Fixe a placa da extremidade no último módulo do grupo. Verifique se a trava 

está abaixada e travada. 
3. Conecte os filtros de entrada, tubulação, conexão de rede e cabo de 

alimentação. 
4. Verifique se cada módulo do grupo está ativado e se um número 

consecutivo de compartimentos é exibido no LCD. Consulte Display LCD 
na página 13. 
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Remoção de módulos conectados de painéis montados na parte traseira 
1. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os conjuntos de 

filtros de entrada. 
2. Destrave e levante a trava entre os dois módulos no final do grupo. 
3. Encontre a trava do painel na parte superior direita do módulo, no final do grupo. 
4. Pressione firmemente para baixo sobre a trava do painel, continue a pressionar para 

baixo enquanto empurra o módulo para a direita, até que os pinos articulados e os 
ganchos se separem. Para obter melhores resultados, a BW Technologies 
recomenda que você mantenha o restante do grupo firmemente no lugar enquanto 
empurra, para ajudar a proteger os módulos restantes do grupo de movimento 
excessivo ou de quedas.  

5. Repita as etapas 2, 3 e 4 até que sobre apenas um módulo. 
6. Repita as etapas 3 e 4 para remover o módulo final. 
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Montar em trilhos DIN paralelos 

O módulo foi projetado para instalação em dois trilhos paralelos DIN de cobertura 
superior que medem 35 milímetros por 7,5 milímetros, de acordo com a norma EN 50022. 
A BW Technologies recomenda que a montagem seja realizada por um profissional de 
instalação qualificado. Conhecimentos específicos são necessários para: 

1. Determinar a resistência da parede que suportará o módulo; e 
2. Escolha trilhos DIN e ferragens de montagem adequados ao peso e ao uso normal 

da quantidade total de módulos montados. 

O que é um trilho DIN? 

 
Um trilho DIN é uma faixa de metal usada para montar equipamentos industriais. O trilho 
DIN pode ser cortado para se adequar a aplicações específicas. Várias fileiras de trilho 
DIN podem ser usadas. O módulo foi projetado para instalação em dois trilhos paralelos 
DIN de cobertura superior que medem 35 milímetros por 7,5 milímetros, de acordo com a 
norma EN 50022. 

Antes de começar 
1. Escolha um local adequado para a montagem. Cada módulo ou grupo de módulos 

conectados requer: 
• Acesso a uma fonte de alimentação adequada. 
• Acesso a uma conexão de rede, se estiver usando uma. 
• Acesso a fontes de gás de calibração. 
• Espaço adequado para os cabo de alimentação, outros cabos e tubos. 
• Espaço adequado para o uso, manutenção e limpeza regulares. 

2. Instale dois trilhos paralelos DIN de cobertura superior de 35 milímetros por  
7,5 milímetros. Use trilhos DIN adequados ao peso e ao uso normal da quantidade 
total de módulos montados. Coloque os trilhos DIN de 15,2 centímetros  
(6 polegadas) de distância do centro. 

3. A BW Technologies recomenda o uso de uma placa na extremidade do trilho DIN ao 
montar em um veículo, quando o movimento lateral for possível, ou quando fixar o 
primeiro módulo em um sistema em grupo. Se uma placa na extremidade do trilho 
DIN não estiver disponível, use os furos de ancoragem do painel traseiro para 
prender o módulo na parede. 

 
A montagem incompleta ou incorreta pode resultar em danos à propriedade e/ou 
ferimentos pessoais.  

Não instale perto de fontes de calor ou sobre superfícies que vibrem. 

A parede e a ferragem de montagem devem ser fortes o suficiente para suportar o 
equipamento durante o uso normal. 

O equipamento deve ser usado apenas em uma atmosfera normal (20,9% v/v O2) 
sem presença de gases perigosos. Não use o equipamento em uma área perigosa. 
O não cumprimento desta precaução pode provocar incêndio e/ou explosão. 

O equipamento deve ser usado somente em recintos fechados. 
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Montagem de módulos em trilhos DIN paralelos 

 
1. Prepare os módulos para a montagem. 

1. Desconecte os módulos que estão conectados em grupos. 
2. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os 

conjuntos de filtros de entrada.  
3. Remova a placa da extremidade.  

2. Fixe um módulo nos trilhos DIN. Repita o procedimento, conforme necessário, até 
fixar todos os módulos. 

1. Segure o módulo na posição vertical com o painel traseiro voltado para os 
trilhos DIN. Coloque a montagem DIN superior na parte de cima do trilho 
DIN superior e, em seguida, abaixe o módulo em direção ao trilho DIN 
inferior até que ele se encaixe no lugar. 

2. Verifique se o módulo está firmemente fixado no trilho DIN superior e no 
inferior. 

3. Conecte os módulos fixados em grupos de até 5, se estiver usando grupos. Repita o 
procedimento, conforme necessário, até conectar todos os grupos. 

1. Encaixe o primeiro módulo na posição no trilho DIN, destrave e levante a 
trava. 

2. Encaixe o segundo módulo no trilho DIN e deslize-o para a posição ao lado 
do primeiro módulo. Empurre os módulos firmemente juntos, abaixe e feche 
a trava. 

3. Repita o procedimento, conforme necessário, até que o grupo esteja 
completo. 
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4. Prepare o módulo para uso. Para obter mais informações, consulte Preparar 
módulos para uso na página. 27. 

1. Fixe a placa da extremidade. Verifique se a trava está abaixada e travada. 
2. Conecte os filtros de entrada, tubulação, conexão de rede e cabo de 

alimentação. 

Remoção de um módulo individual de trilhos DIN paralelos 
1. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os conjuntos de 

filtros de entrada. 
2. Remova a placa da extremidade.  
3. Encontre a trava da montagem DIN no lado inferior direito do módulo. 
4. Segure a montagem DIN travada e incline o módulo para fora do trilho DIN inferior 

até a montagem DIN inferior ser liberada. Solte a trava da montagem DIN e retire o 
módulo do trilho DIN superior. 

Remoção de módulos conectados de trilhos DIN paralelos 
1. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os conjuntos de 

filtros de entrada. 
2. Remova a placa da extremidade.  
3. Levante a trava entre os módulos conectados no final do grupo. 
4. Encontre a trava da montagem DIN no lado inferior direito do último módulo. Segure 

a trava da montagem DIN para baixo, em seguida, deslize o módulo ao longo dos 
trilhos DIN até que ele seja separado do grupo. 

5. Segure a montagem DIN travada e incline o módulo para fora do trilho DIN inferior 
até a montagem DIN inferior ser liberada. Solte a trava da montagem DIN e retire o 
módulo do trilho DIN superior. 

6. Repita as etapas 3, 4 e 5 até que sobre apenas um módulo. 
7. Repita as etapas 3 e 4 para remover o módulo final. 
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Preparar módulos para uso 

Esta seção contém instruções e informações sobre a preparação de módulos para uso. Os seguintes tópicos estão 
incluídos: 

Índice 

Fixar a placa da extremidade ...................................................................................................................... 28 
Fixação da placa da extremidade. ................................................................................................... 28 
Remoção da placa da extremidade. ................................................................................................ 28 

Conectar a tubulação de exaustão ............................................................................................................. 29 
Conexão da tubulação de exaustão ................................................................................................ 29 

Conectar o filtro de entrada ........................................................................................................................ 30 
Conexão do filtro de entrada ............................................................................................................ 30 

Inserir os bujões de entrada ....................................................................................................................... 31 
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Conexão da alimentação ................................................................................................................. 32 
Desconexão da alimentação ............................................................................................................ 32 

Conectar o módulo a uma rede................................................................................................................... 33 
Antes de começar ............................................................................................................................ 33 
Conexão do módulo a uma rede ...................................................................................................... 34 
Gerenciamento das definições de rede usando um navegador de Internet ..................................... 34 
Nome de usuário e senha padrão para acesso ao navegador de Internet ...................................... 34 
Alteração das configurações de rede e senha por uma janela de navegador de Internet ............... 35 
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Fixar a placa da extremidade 

A placa da extremidade deve ser conectada e presa com a trava antes de conectar a 
fonte de alimentação e/ou cilindros de gás. A placa da extremidade deve permanecer 
sempre bem travada durante a operação. Se a placa da extremidade se soltar durante a 
operação, desligue a alimentação e troque a placa da extremidade imediatamente. 
Quando a placa da extremidade estiver solta ou for removida, poderá ocorrer 
desempenho anormal. 

 
O não cumprimento desta recomendação pode resultar em testes de conformidade 
ou calibrações incorretos ou com falha. 

Fixação da placa da extremidade. 

 
1. Destrave e levante a trava. 
2. Fixe a placa da extremidade. Verifique se a placa da extremidade está bem 

encaixada e bem nivelada com a borda do módulo. 
3. Abaixe e feche a trava. 

Remoção da placa da extremidade. 
1. Destrave e levante a trava. 
2. Remova a placa da extremidade. 

Trava 

Placa da extremidade 
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Conectar a tubulação de exaustão 

Cada Kit de ativação do IntelliDoX contém tubulação que pode ser cortada em um 
comprimento que seja apropriado para a entrada de exaustão. 

 
O comprimento máximo recomendado da tubulação de exaustão é de 15 metros 
(49,5 pés). 

Verifique se a linha de exaustão não está conectada a um sistema de pressão 
negativa. 

Conexão da tubulação de exaustão 

 
1. Inspecione a tubulação para garantir que esteja sem obstruções e defeitos. 
2. Corte a tubulação em um comprimento que seja apropriado para a exaustão e 

conecte um acessório de conexão rápida macho em uma extremidade. 
3. Conecte o tubo de exaustão na saída de exaustão usando o acessório de conexão 

rápida. 
4. Verifique se o tubo de exaustão não está ligado a um sistema de pressão negativa 

ou, de alguma maneira, obstruído. 

Rede 
Alimentação 

Exaustão 

Entrada de gás 1 
Entrada de gás 2 

Purga 

Entrada de gás 3 
Entrada de gás 4 
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Conectar o filtro de entrada 

Cada Kit de ativação do IntelliDoX contém filtros de entrada. Salvo disposição em 
contrário, a entrada de purga está configurada para ar ambiente em ambiente de ar puro 
com uma atmosfera normal de 20,9% v/v O2 e sem gases perigosos. Verifique se um filtro 
de entrada está conectado na entrada de purga e em cada entrada de gás não utilizada 
antes de utilizar o módulo.  

Quando conectados, os filtros de entrada ajudam a proteger o módulo da entrada contra 
poeira. Para obter melhores resultados, substitua os filtros de entrada periodicamente ou 
sempre que o filtro de entrada estiver danificado ou sujo. Você pode conectar uma 
tubulação de extensão ao filtro de entrada para extrair o ar ambiente de um ambiente 
adjacente com ar puro. 

Se um filtro de entrada estiver danificado, sujo ou faltando, substitua-o imediatamente. 
Para obter peças de reposição, entre em contato com a BW Technologies ou com um 
distribuidor autorizado. 

 
O não cumprimento desta recomendação poderá causar danos ao equipamento. 

Conexão do filtro de entrada 

 
 
1. Verifique cada filtro de entrada para detectar possíveis obstruções e defeitos. 
2. Conecte um filtro de entrada à entrada de purga. 
3. Se necessário, conecte uma tubulação de extensão a cada filtro de entrada para 

extrair ar puro de um ambiente adjacente. 

Rede 
Alimentação 

Exaustão 
Purga 

Entrada de gás 1 
 Entrada de gás 2 

 Entrada de gás 3 
 Entrada de gás 4 
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Inserir os bujões de entrada 

Cada Kit de ativação do IntelliDoX contém bujões de entrada. Verifique se há um bujão 
de entrada inserido em cada entrada de gás não utilizada antes de usar o módulo. 
Quando inseridos, os bujões de entrada ajudam a proteger o módulo da entrada contra 
poeira. 

Se um bujão de entrada estiver danificado ou faltando, substitua-o imediatamente. Se não 
houver bujões disponíveis, você pode usar filtros de entrada no lugar deles. Para obter 
peças de reposição, entre em contato com a BW Technologies ou com um distribuidor 
autorizado. 

 
O não cumprimento desta recomendação poderá causar danos ao equipamento. 
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Conectar a alimentação 

Cada Kit de ativação do IntelliDoX contém uma fonte de alimentação e um cabo de 
alimentação CA. Use apenas a fonte de alimentação fornecida com o Kit de ativação para 
conectar o módulo a uma tomada elétrica adequada. Quando a alimentação estiver 
conectada, o módulo é ativado e um autoteste é realizado. 

Conexão da alimentação 

 
1. Verifique se a fonte e o cabo de alimentação fornecidos com o Kit de ativação são 

compatíveis com a fonte de energia local. Se a alimentação não for compatível, não 
tente conectar o módulo a uma fonte de energia. Entre em contato com a BW 
Technologies ou com um distribuidor autorizado imediatamente. 

2. Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação. 
3. Conecte a fonte de alimentação à conexão de alimentação no módulo. Pressione 

firmemente até ouvir um clique. O clique confirma que o bujão está travado. 
4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada adequada. 
5. Quando a alimentação estiver conectada, o LCD é ativado e um autoteste é 

realizado. 

Desconexão da alimentação 
Para desativar um módulo ou um grupo de módulos, desconecte a fonte de alimentação. 
O módulo ou o grupo de módulos desativa imediatamente e sem aviso. 

1. Retire a tampa de plástico do bujão para desbloqueá-lo. 
2. Enquanto a tampa estiver retraída, retire o bujão do módulo. 

 
Para evitar danos ou perda de dados, software e/ou firmware, não desative o 
equipamento durante a execução de transferências de registro de dados, testes 
gerais (bump), calibrações ou outras operações. 

 

Rede 
Alimentação 

 Exaustão 
Purga 

Entrada de gás 1 
 Entrada de gás 2 

 Entrada de gás 3 
 Entrada de gás 4 
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Conectar o módulo a uma rede 

Os módulos individuais e os grupos de até 5 módulos conectados podem ser conectados 
a uma rede de computadores por um cabo Ethernet. Grupos de até 5 módulos 
compartilham uma conexão de rede. Cada módulo individual ou conectado requer um 
endereço IP exclusivo e separado. 

Você pode gerenciar as definições de rede por meio de uma janela de navegador de 
internet ou pelo software FleetManager II. Quando os módulos estão conectados a uma 
rede, você pode usar o software Fleet Manager II para atualizar o firmware, reconfigurar 
módulos e detectores, gerenciar as transferências de registro de dados e automatizar 
certas funções administrativas.  

Para melhorar o desempenho, a BW Technologies recomenda que você atribua 
um endereço IP estático a cada módulo em rede. 
Para melhorar a segurança, a BW Technologies recomenda que você altere a 
senha de cada módulo em rede. 

Antes de começar 
1. Verifique se você tem acesso a uma porta de rede ativa para cada módulo ou cada 

grupo de até 5 módulos conectados. As portas de rede são geralmente gerenciadas 
por um administrador de rede. Para obter mais informações, entre em contato com o 
administrador da rede ou o Help Desk. 

2. Tenha disponível um endereço IP estático para cada módulo individual ou conectado. 
Os endereços IP estáticos são geralmente fornecidos por um administrador de rede. 
Para obter mais informações, entre em contato com o administrador da rede ou o 
Help Desk. 

3. Tenha disponível um cabo Ethernet para cada módulo individual ou cada grupo de 
até 5 módulos conectados. 

4. Verifique se a fonte de alimentação está conectada e o módulo ativado. 
5. Verifique se você tem acesso a um computador em rede que faça parte da mesma 

rede que o módulo. 
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Conexão do módulo a uma rede 

 
Insira uma extremidade do cabo Ethernet na porta Ethernet do módulo. Insira a 
extremidade livre do cabo Ethernet na saída de rede. Quando o módulo estiver conectado 
à rede, o símbolo da rede é exibido no canto superior direito do LCD. 

Se o símbolo de rede não aparecer em alguns segundos, faça o seguinte: 

1. Verifique se o módulo está ativado. 
2. Verifique se uma extremidade do cabo Ethernet está totalmente inserida na porta 

Ethernet do módulo, em seguida, verifique se a extremidade livre está totalmente 
inserida em uma tomada da rede ativa. 

3. Pressione e segure  até o menu Ajustar definições da estação de ancoragem 
ser exibido. Pressione  ou  para rolar até Sobre e pressione  para exibir a 
tela Sobre. Se o endereço IP exibir apenas zeros, a conexão não está ativa. 

Se o problema persistir, entre em contato com o administrador da rede ou o Help Desk. 

Gerenciamento das definições de rede usando um navegador de Internet 
Você pode alterar as configurações de rede e a senha administrativa dos módulos da rede 
usando um navegador de Internet. Para melhorar o desempenho, a BW Technologies 
recomenda que você atribua um endereço IP estático para cada módulo em rede. Para 
melhorar a segurança, a BW Technologies recomenda que você altere a senha de cada 
módulo em rede. 

Nome de usuário e senha padrão para acesso ao navegador de Internet 
O nome de usuário e a senha diferenciam maiúsculas e minúsculas. A BW Technologies 
recomenda que você altere a senha de cada módulo em rede. 

• O nome de usuário padrão é admin. 
• A senha padrão é admin. 

Rede 
Alimentação 

Exaustão 
Purga 

Entrada de gás 1 
 Entrada de gás 2 

 Entrada de gás 3 
 Entrada de gás 4 
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Alteração das configurações de rede e senha por uma janela de navegador 
de Internet 

1. Quando o módulo estiver conectado a uma rede, abra a tela de resumo Sobre e 
registre o endereço IP para o módulo. Para exibir a tela de resumo Sobre, faça o 
seguinte: 

1. Pressione e segure  até o menu Ajustar definições da estação de 
ancoragem ser exibido. 

2. Pressione  ou  para rolar até Sobre e pressione  para exibir a tela 
Sobre. 

2. Usando um computador em rede, abra uma janela do navegador de internet. Na 
barra de endereço da janela do navegador de internet, digite http:// Seguido pelo 
endereço IP do módulo. A página de login na web do IntelliDoX é é exibida na janela 
do navegador. 
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3. Digite o nome de usuário e a senha nas caixas de texto fornecidas e clique em 
Login. A página da web Insira seus parâmetros de rede é exibida na janela do 
navegador. 

 
4. Altere Selecionar o tipo de rede para IP estático e digite um endereço IP exclusivo. 

Os endereços IP são geralmente fornecidos por um administrador de rede ou o Help 
Desk. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador da rede 
ou o Help Desk. 

5. Para alterar a senha, digite a senha atual. Digite uma nova senha e, em seguida, 
digite a nova senha outra vez. Clique em Salvar para salvar suas definições e voltar 
para a página de login na web do IntelliDoX ou clique em Cancelar alterações para 
descartar as alterações e voltar para a página de login na web do IntelliDoX. 

6. Feche a janela do navegador ou digite um endereço IP diferente na barra de 
endereço do navegador para alterar as definições de rede para outro módulo. 

Gerenciamento das definições de rede usando o Software Fleet Manager II 
Quando fizer login no software Fleet Manager II como usuário administrativo, você poderá 
alterar as definições de rede e a senha de administrador para módulos conectados em 
rede. Para obter mais informações, consulte o manual do operador do Fleet Manager II. 
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Conectar um cilindro de gás para calibração 

O Kit de ativação do IntelliDoX contém tubos e acessórios de conexão rápida apropriados 
para uso com cilindros de gás para calibração são aprovados para uso com este produto. 
Para obter melhores resultados, a BW Technologies recomenda que a tubulação seja de 
1 metro (39 polegadas) e de 10 metros (33 pés) de comprimento para cilindros de gás 
para calibração. 

Antes de começar 
1. Leia e entenda as mensagens de advertência e cuidado nesta seção. 
2. Verifique se a atmosfera está normal (20,9% v/v O2) e sem gases perigosos. 
3. Verifique se a placa da extremidade está bem presa e a trava abaixada e travada. 
4. Verifique se a tubulação de exaustão está conectada e não apresenta defeitos e 

obstruções. 

 
O comprimento máximo recomendado da tubulação de calibração é de 10 metros  
(33 pés). O uso de tubulações maiores do que o comprimento recomendado pode 
resultar em testes ou calibrações de conformidade imprecisos ou insatisfatórios. 

Um regulador de fluxo de demanda deve ser utilizado com todas as conexões do 
cilindro de gás para calibração. A entrada do módulo não deve ser pressurizada. 

O uso de cilindros de gás para calibração que não sejam os especificados pela BW 
Technologies pode resultar em calibração insegura ou possível falha não recuperável 
do equipamento, o que anulará a garantia. 

Não use cilindros de gás para calibração com o prazo de validade vencido. 

Verifique se todos os cilindros de gás para calibração estão em boas condições. 

Verifique se todos os cilindros de gás para calibração contêm gás suficiente. 

Este equipamento usa gás potencialmente perigoso para calibrações.  
O equipamento deve estar conectado a um sistema de ventilação ou ser usado em 
uma área bem ventilada. 
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Conexão de um cilindro de gás para calibração 
1. Conecte um regulador de fluxo de demanda ao cilindro de gás para calibração e fixe 

o conector fornecido com a tubulação conectada de 9,5 mm (3/16 de polegada) de 
D.I. ao regulador de fluxo de demanda.  

2. Corte a tubulação de 3,2 mm (1/8 de polegada) de D.I. em um comprimento 
adequado. A BW Technologies recomenda que a tubulação seja de 1 metro  
(39 polegadas) e de 10 metros (33 pés) de comprimento. 

3. Conecte uma extremidade da tubulação de 3,2 mm (1/8 de polegada) de D.I. ao 
regulador de fluxo de demanda. 

4. Insira um acessório de conexão rápida à extremidade livre da tubulação, em seguida, 
conecte-o à entrada 1 do módulo. 

5. Se uma chave de múltiplas entradas for inserida em um módulo individual ou um ou 
mais módulos conectados em um grupo, repita as etapas 1, 2, 3 e 4, se necessário, 
até conectar os 4 cilindros. 

6. Configure as entradas de gás antes de usar o módulo. Consulte Configurar 
entradas de gás na página 43. 
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Menu Definições da estação de ancoragem 

Esta seção contém instruções e informações sobre o uso do menu Definições da estação de ancoragem. 

Índice 

Exibir o menu Definições da estação de ancoragem ................................................................................ 40 
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Ajustar Definições de data e hora .............................................................................................................. 42 
Ajuste da data e hora pelo menu Definições do módulo .................................................................. 42 

Configurar entradas de gás......................................................................................................................... 43 
Configuração das entradas de gás .................................................................................................. 43 
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MODULE D'ACCUEIL INTELLIDOX MANUEL D'UTILISATION || MENU DEFINIÇÕES DA ESTAÇÃO DE ANCORAGEM 

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL PÁGINA 40 DE 98 

Exibir o menu Definições da estação de ancoragem 

Exiba o menu Definições da estação de ancoragem quando quiser: 

1. Ajustar o brilho do display LCD; 
2. Alterar as definições de data e hora do módulo; 
3. Configurar as definições da entrada de gás dos cilindro de gás para calibração; 
4. Exibir informações sobre a rede e outras informações sobre o módulo. 

Exibição do menu Definições da estação de ancoragem 
1. Pressione e segure no teclado até o menu Definições da estação de ancoragem 

ser exibido.  

 
2. Pressione  ou  no teclado para selecionar a opção Definições e, em seguida, 

pressione  para exibir o menu de opções. 
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Ajustar o brilho do LCD 

Quando você ajusta e salva as definições de um módulo em um grupo, as definições de 
todos os módulos do grupo também são alteradas. 

Ajuste do brilho do LCD 
1. Pressione e segure  no teclado até Ajustar definições da estação de 

ancoragem aparecer no LCD. 

 
2. Pressione  ou  no teclado para selecionar Ajustar definições do display e, em 

seguida, pressione  para exibir o menu Ajustar definições do display. 

 
3. Pressione  ou  para ajustar o brilho do display LCD; 

 
4. Pressione  para salvar as definições e voltar ao menu Definições da estação de 

ancoragem, ou pressione  para voltar às definições anteriores. 
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Ajustar definições de data e hora 

Siga estas instruções quando você quiser ajustar as definições de data e hora 
manualmente usando o menu Ajustar definições da estação de ancoragem do módulo. 
Quando você ajusta e salva as definições de um módulo em um grupo, as definições de 
todos os módulos do grupo também são alteradas. 

Ajuste da data e hora pelo menu Definições do módulo 

 
1. Pressione e segure  no teclado até Ajustar definições da estação de 

ancoragem aparecer no LCD. 

2. Pressione  ou  para selecionar Ajustar data e hora e, em seguida, pressione  
. Se o procedimento estiver protegido por senha, digite a senha e pressione  

para continuar. 
3. O menu Ajustar data e hora é exibido e as definições de data estão prontas para 

serem editadas. Edite as definições de datas, ou pressione  para ignorar as 
definições de hora. 

1. Para definir a data, pressione  ou  para selecionar o dia, o mês ou o 
ano e, em seguida, pressione  ou  para alterar o valor.  

2. Para alterar o formato de data, pressione  ou  até os rótulos de data 
serem selecionados e, em seguida, pressione  ou  para alterar a 
exibição de hora para ano-mês-dia, dia-mês-ano ou mês-dia-ano. 

4. Pressione  para salvar as definições de data e continuar, ou pressione  para 
cancelar as alterações de data e ir para as definições de hora. A tela de definições, é 
exibida. 

5. Edite as definições de hora, ou pressione  para ignorar as definições de data e 
voltar para o menu Ajustar definições da estação de ancoragem. 

1. Para definir a hora, pressione  ou  para selecionar horas ou minutos e, 
em seguida, pressione  ou  para alterar o valor. 

2. Para alterar o formato de hora, pressione  ou  até o formato de hora 
ser selecionado e, em seguida, pressione  ou  para alterara o 
formato do relógio para 12 horas ou 24 horas. 

6. Pressione  para salvar as alterações e voltar ao menu Definições da estação de 
ancoragem, ou pressione  para cancelar as definições de hora e voltar para o 
menu Ajustar definições da estação de ancoragem. 
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Configurar entradas de gás 

É necessário configurar a mistura de gás e, em seguida, configurar o tipo e a 
concentração de cada gás contido na mistura para cada cilindro de gás para calibração 
conectado. Você também deve anotar o número do lote do cilindro de gás para 
calibração. 

Se uma chave de entrada única for inserida em um módulo individual ou todos os 
módulos conectados em um grupo, você pode conectar um cilindro de gás para 
calibração. Se uma chave de múltiplas entradas for inserida em um módulo individual ou 
um ou mais módulos conectados em um grupo, você pode conectar até quatro cilindros 
de gás para calibração. Para obter mais informações, consulte Chaves de entrada na 
página 10. 

Se o módulo fizer parte de um grupo de até 5 módulos conectados, as alterações das 
definições da entrada de gás afetarão todos os módulos no grupo. Se o grupo contiver os 
módulos de chave de entrada única e de chave de múltiplas entradas, as alterações à 
entrada 1 afetarão todos os módulos e as alterações às entradas 2, 3 e 4 afetarão apenas 
os módulos de múltiplas entradas. 

Configuração das entradas de gás 

 
1. Pressione e segure  no teclado até Ajustar definições da estação de 

ancoragem aparecer no LCD. 

2. Pressione  ou  para selecionar Configurar entradas de gás e, em seguida, 
pressione . Se o procedimento estiver protegido por senha, digite a senha e 
pressione  para continuar. 

3. A Visão geral da entrada para a Entrada 1 é exibida. Se uma chave de múltiplas 
entradas for inserida em um módulo individual ou um ou mais módulos conectados 
em um grupo, quatro guias de entrada serão exibidas. Pressione  ou  para 
selecionar e configurar uma entrada diferente. 
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4. Configure a mistura de gás para a entrada selecionada. 

   
1. Pressione para exibir o menu Edição de entrada. Mistura de gás é 

realçada.  
2. Pressione  para selecionar Mistura de gás, pressione  ou  para 

selecionar a mistura de um gás ou a mistura de vários gases de dois ou 
mais tipos de gás. Se a entrada não estiver conectada a um cilindro de gás, 
selecione Nenhuma entrada. 

3. Pressione  para salvar as alterações e voltar ao menu Edição da 
entrada, ou pressione  para descartar as alterações e voltar ao menu 
Edição da entrada. 

5. Configure o tipo de mistura de gás. 

   
1. Para configurar um tipo de gás em uma mistura de vários gases, selecione 

Mistura de gás no menu Edição de entrada, pressione  ou  para 
selecionar um dos gases disponíveis na mistura. 

2. Selecione o tipo de gás no menu Edição de entrada, pressione  ou 
 para localizar e selecionar o tipo de gás. Verifique se o tipo de gás 

selecionado corresponde ao tipo de gás contido no cilindro para calibração. 
3. Pressione  para salvar as alterações e voltar ao menu Edição da 

entrada, ou pressione  para descartar as alterações e voltar ao menu 
Edição da entrada. 
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6. Configure a concentração de gás.  

   
1. Verifique se a concentração de gás exibida na tela corresponde à 

concentração de gás contida no cilindro de gás para calibração. Se a 
concentração não corresponder, selecione Concentração: no menu Edição 
de entrada, pressione  para editar. 

2. Pressione  ou  para configurar a concentração de gás. 
3. Pressione  para salvar as alterações e voltar ao menu Edição da 

entrada, ou pressione  para descartar as alterações e voltar ao menu 
Edição da entrada. 

7. Anote o número do lote do cilindro de gás para calibração. 

   
1. Selecione a definição do número do lote no menu Edição de entrada. 
2. Pressione  para editar o número do lote, e em seguida, pressione  ou 

 para localizar e selecionar os caracteres alfabéticos, numéricos e 
especiais. Pressione  ou  para passar para o próximo espaço de 
caractere. Até 14 caracteres podem ser inseridos. 

3. Pressione  para salvar as alterações e voltar ao menu Edição da 
entrada, ou pressione  para descartar as alterações e voltar ao menu 
Edição da entrada. 

8. Repita as etapas 3, 4, 5 e 7 até que todas as entradas de gás estejam configuradas. 
9. Pressione  para fechar o menu Edição de entrada e voltar para a Visão geral da 

entrada. Pressione  novamente para voltar ao menu Ajustar definições da 
estação de ancoragem. 
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Exiba o menu Selecionar Idioma 

Utilize o menu Selecionar Idioma para alterar o idioma de exibição da estação de 
ancoragem. Você pode selecionar Inglês, Francês, Alemão, Espanhol ou Português. 

1. Pressione e segure  no teclado até Ajustar definições da estação de 
ancoragem aparecer no LCD. 

 
2. Pressione  ou  no teclado para selecionar a opção Selecionar Idioma, depois 

pressione  para exibir o menu Selecionar Idioma. 
3. Pressione  ou  para selecionar um idioma. 
4. Pressione  para salvar as definições e voltar ao menu Ajustar definições da 

estação de ancoragem, ou pressione  para voltar às definições anteriores. 
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Exibir a tela de resumo Sobre 

A tela Sobre exibe informações resumidas sobre o módulo que podem ser úteis durante a 
instalação e a configuração de módulos, como: 

1. Número de série do módulo; 
2. Versões do firmware e hardware instalados no módulo; 
3. Endereço IP; 
4. Endereço MAC. 

Exibição da tela de resumo Sobre 

 
1. Pressione e segure  no teclado até Ajustar definições da estação de 

ancoragem aparecer no LCD. 
2. Pressione  para voltar ao menu Ajustar definições da estação de ancoragem. 
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Operações do detector 

Esta seção contém informações e instruções para a inserção de um detector e realização 
de certas operações. 
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Inserir um detector 

1. Verifique se o detector é compatível com o módulo. O modelo do detector deve 
corresponder ao modelo exibido na tampa do módulo. 

2. Ative o detector, se necessário. Se você pretende realizar testes de conformidade, 
ative o detector e verifique se ele está em modo de operação normal antes de inseri-
lo. Se você pretende configurar um detector em conformidade antes da ativação ou 
carregar uma bateria recarregável, a ativação pode ser desnecessária. Para obter 
mais informações, consulte o manual do operador do detector em questão. 

3. Pressione o botão de liberação da tampa e levante a tampa do módulo. Insira o 
detector e feche a tampa. A identificação do detector será exibida. 

4. Quando o detector for reconhecido, os procedimentos especificados para ocorrer 
automaticamente durante a inserção serão realizados. Se o detector contiver uma 
bateria recarregável, o carregamento da bateria iniciará. Telas de progresso poderão 
ser exibidas enquanto alguns testes são realizados. 

5. Depois que o detector é reconhecido e os procedimentos automatizados estiverem 
concluídos, o menu de operações do detector e O que você precisa fazer? são 
exibidos. 

6. Pressione  ou  no teclado para selecionar um item do menu. Siga as instruções 
na tela para realizar o procedimento selecionado. 

7. Depois que os procedimentos estiverem concluídos, você poderá deixar o detector 
no módulo para que seja carregado. Se o detector estiver ativado, o módulo irá 
desativá-lo após 10 minutos de inatividade e continuará carregando a bateria. 
Quando a carga estiver completa, remova o detector do módulo. 
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Menu Operações do detector 

 
Depois que o detector é reconhecido e os procedimentos automatizados estiverem 
concluídos, o menu de operações do detector e O que você precisa fazer? são exibidos. 

Pressione  ou  no teclado do módulo para selecionar um item do menu e siga as 
instruções na tela para realizar o procedimento selecionado. 
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Teste geral (bump) 

Para um desempenho ideal, a BW Technologies recomenda realizar o teste 
geral (bump) dos detectores antes de cada utilização. Para obter mais 
informações, consulte o manual do operador do detector em questão. 

 
Um teste geral (bump) é um procedimento que confirma a capacidade do detector de 
responder aos gases alvo, expondo o detector a uma concentração de gás conhecida.  
O módulo suporta dois tipos de teste geral (bump): 

1. O FastBump, um teste acelerado que realiza apenas o procedimento geral (bump) e 
a transferência de registros de eventos; e 

2. O teste geral padrão (bump), que realiza o procedimento geral (bump) e outros 
procedimentos especificados para ocorrerem automaticamente no momento da 
inserção, como transferências de registros de dados ou atualizações de firmware. 

Antes de começar 
1. Leia e entenda as informações sobre o teste geral (bump) no manual do operador do 

detector em questão. 
2. Leia e entenda as Diretrizes gerais do teste geral (bump), nesta seção. 
3. Verifique se o detector está ativado. 
4. Verifique se a bateria do detector não está fraca. 
5. Realize calibrações e testes gerais (bump) apenas em um ambiente com atmosfera 

normal (20,9% v/v O2) e sem gases perigosos. Não opere o módulo de ancoragem 
em uma área perigosa. O não cumprimento desta diretriz geral poderá resultar em 
ferimentos pessoais e/ou em danos à propriedade. 
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Diretrizes gerais do teste geral (bump) 
1. Faça as calibrações e os testes gerais (bump) apenas em uma atmosfera normal de 

20,9% v/v O2 e sem gases perigosos. Não opere o módulo em uma área perigosa.  
O não cumprimento desta diretriz geral poderá resultar em ferimentos pessoais e/ou 
em danos à propriedade. 

2. O uso de cilindros de gás que não sejam os especificados pela BW Technologies 
pode resultar em teste gerais (bump) inseguros ou possíveis falhas não recuperáveis 
do equipamento, o que anulará a garantia. 

3. Não use cilindros de gás com o prazo de validade vencido. 
4. Use um regulador de fluxo de demanda com todas as conexões do cilindro de gás.  

A entrada do módulo não deve ser pressurizada. 
5. Não realize o teste geral (bump) do detector imediatamente após a carga ser 

completada. 
6. Realize o teste geral (bump) do detector se as leituras do gás ambiente variarem 

durante a inicialização. 
7. Deixe o sensor se estabilizar antes de iniciar o teste geral (bump). 

1. Sensor usado: aguarde 60 segundos 
2. Novo sensor: aguarde 5 minutos 

8. Quando realizar o teste geral (bump) do mesmo detector várias vezes, aguarde  
10 minutos entre os testes para permitir que os sensores se estabilizem. 
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FastBump 

Quando o IntelliDoX estiver definido para FastBump, você verá  no canto superior 
direito da tela LCD. 

O FastBump é um teste de conformidade acelerado que confirma a capacidade do 
detector de responder aos gases alvo, expondo o detector a uma concentração 
conhecida de gás. Quando um detector compatível é inserido no módulo configurado, as 
transferências do FastBump e do registro de eventos iniciam automaticamente depois 
que o detector é reconhecido. Outros procedimentos especificados para ocorrer 
automaticamente na inserção são eliminados. 

Do que preciso para utilizar o FastBump? 
O FastBump pode ser realizado apenas com um detector compatível usando um módulo 
configurado para FastBump. Para determinar se o FastBump está disponível, consulte o 
manual do operador do detector em questão. 

Você deve usar o software Fleet Manager II para configurar o módulo para 
realizar automaticamente o teste FastBump de um detector compatível durante a 
inserção. Para obter mais informações, consulte o manual do operador do Fleet 
Manager II e o manual do operador do detector em questão. 

FastBump um detector 
1. Insira um detector compatível no módulo. O LCD muda para cinza e a Identificação 

do detector é exibida. 
2. Depois que o detector é reconhecido, o LCD muda para amarelo e mensagens de 

progresso são exibidas. O teste FastBump e a transferência de registros de eventos 
iniciam automaticamente. 

  
3. Se o teste geral (bump) for concluído com êxito, o LCD muda para verde e a 

mensagem O teste geral (bump) foi realizado com sucesso é exibida. 

 
4. Se o teste geral (bump) falhar, o LCD muda para vermelho e a mensagem Falha do 

teste geral (bump) é exibida.  Indica que o alarme e/ou o teste do sensor 
falharam. 

 
5. Para saber como responder corretamente aos testes falhos, consulte o manual do 

operador do detector em questão 
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Teste geral (bump) padrão 
Durante um teste geral (bump) padrão, o procedimento geral e outros procedimentos 
especificados para ocorrerem automaticamente na inserção são executados. 

Você deve usar o software Fleet Manager II para configurar o módulo para 
realizar automaticamente o teste geral (bump) de um detector compatível 
durante a inserção. Quando um detector compatível é inserido no módulo 
configurado, o teste geral (bump) inicia automaticamente depois que o detector é 
reconhecido. Telas de progresso são exibidas enquanto os testes são 
realizados. 
Você pode usar o software Fleet Manager II para configurar o módulo para 
realizar automaticamente a calibração de um detector compatível depois da 
falha de um teste geral (bump). Quando um detector compatível é inserido no 
módulo configurado e o teste geral (bump) falhar, a calibração inicia 
automaticamente. Telas de progresso são exibidas enquanto os testes são 
realizados. 

1. Insira um detector compatível no módulo. O LCD muda para cinza e a Identificação 
do detector é exibida.  

2. Quando o módulo está configurado para executar um teste geral (bump) padrão e 
outros procedimentos de inserção, o LCD muda para amarelo e Alarmes de teste 
são exibidos depois que o detector é reconhecido. Vá para a etapa 6.  

3. Quando o módulo não está configurado para executar um teste geral (bump) padrão 
ou outros procedimentos na inserção, o menu O que você precisa fazer? é exibido 
depois que o detector é reconhecido. Vá para a etapa 4. 

4. Pressione  ou  para selecionar a opção Realizar o teste geral (bump) do meu 
detector. Se o procedimento estiver protegido por senha, digite a senha e pressione 

 para continuar. Pressione  para continuar.  
5. O LCD muda para amarelo e o teste geral (bump) padrão inicia. Telas de progresso 

são exibidas enquanto os procedimentos de teste são realizados. 

  
6. Se o teste geral (bump) for concluído com êxito, o LCD muda para verde e a 

mensagem O teste geral (bump) foi realizado com sucesso é exibida. Se o 
módulo estiver configurado para baixar registros de dados automaticamente, os 
registros de dados do detector serão transferidos para o módulo após a conclusão do 
teste. 

 
7. Pressione  para voltar ao menu O que você precisa fazer?. 
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8. Se o teste geral (bump) falhar, o LCD muda para vermelho e a mensagem Falha do 
teste geral (bump) é exibida.  Indica que o alarme e/ou o teste do sensor 
falharam.  

 
9. Se o módulo estiver configurado para calibrar o detector automaticamente quando 

um teste geral (bump) falhar, o procedimento de calibração começa. Para saber 
como responder corretamente aos testes falhos, consulte o manual do operador do 
detector. 
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Calibração 

 
A calibração é um procedimento de duas etapas que determina a escala de medição da 
resposta do detector ao gás. Na primeira etapa, uma leitura de base é realizada em um 
ambiente de ar limpo e descontaminado. Na segunda etapa, os sensores são expostos a 
concentrações conhecidas de gases. O detector usa a leitura de base e as concentrações 
conhecidas de gases para determinar a escala de medição. 

Com o tempo e o uso, o desempenho do sensor pode mudar em relação à base do 
fabricante. Para obter um desempenho ideal, a BW Technologies pode recomendar a 
calibração de determinados modelos de detectores. Para confirmar se a calibração é 
recomendada, consulte o manual do operador do detector em questão. 

Antes de começar 
1. Verifique se a calibração é recomendada para o detector. Consulte o manual do 

operador do detector em questão. 
2. Leia e entenda as Diretrizes gerais de calibração. 
3. Verifique se o detector está ativado. 
4. Verifique se a bateria do detector não está fraca. 

Diretrizes gerais de calibração 
1. Faça as calibrações e os testes gerais (bump) apenas em uma atmosfera normal de 

20,9% v/v O2 e sem gases perigosos. Não opere o módulo em uma área perigosa.  
O não cumprimento desta diretriz geral poderá resultar em ferimentos pessoais e/ou 
em danos à propriedade. 

2. O uso de cilindros de gás para calibração que não sejam os especificados pela BW 
Technologies pode resultar em calibração insegura ou possível falha não recuperável 
do equipamento, o que anulará a garantia. 

3. Não use cilindros de gás com o prazo de validade vencido. 
4. Use um regulador de fluxo de demanda com todas as conexões do cilindro de gás.  

A entrada do módulo não deve ser pressurizada. 
5. Não calibre o detector imediatamente após a carga ser completada. 
6. Calibre o sensor se as leituras do gás ambiente variarem durante a inicialização. 
7. Calibre o sensor novo antes de usá-lo. Deixe o sensor se estabilizar antes de iniciar 

a calibração. 
1. Sensor usado: aguarde 60 segundos 
2. Novo sensor: aguarde 5 minutos 

8. Quando calibrar o mesmo detector várias vezes, aguarde 10 minutos entre as 
calibrações para permitir que o sensor estabilize. 

9. Se for necessária uma calibração certificada, entre em contato com a BW 
Technologies ou com um distribuidor autorizado. 
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Calibração do detector 
Você pode usar o software Fleet Manager II para configurar um detector para executar 
automaticamente a calibração na no momento da inserção, se a calibração do sensor 
estiver vencida. Quando um detector compatível é inserido no módulo e a calibração 
estiver vencida, a calibração inicia automaticamente depois que o detector é reconhecido. 
Telas de progresso são exibidas enquanto os testes são realizados. 

1. Insira um detector compatível no módulo. O LCD muda para cinza e a Identificação 
do detector é exibida.  

2. Quando o módulo está configurado para executar uma calibração vencida dos 
sensores e outros procedimentos na inserção e a calibração estiver vencida, o LCD 
muda para amarelo e Alarmes de teste são exibidos depois que o detector é 
reconhecido. Vá para a etapa 6. 

3. Quando o módulo está configurado para executar uma calibração e outros 
procedimentos na inserção e a calibração não estiver vencida, os outros 
procedimentos são realizados após o reconhecimento do detector. Depois que o 
procedimento estiver concluído, o menu O que você precisa fazer? é exibido no LCD. 
Vá para a etapa 5. 

4. Quando o módulo não está configurado para executar uma calibração ou outros 
procedimentos na inserção, o menu O que você precisa fazer? é exibido depois 
que o detector é reconhecido. Vá para a etapa 5. 

5. Pressione  ou  para rolar para Calibrar meu detector e, em seguida, pressione 
. O LCD muda para amarelo e a calibração inicia. A calibração inicia. Telas de 

progresso são exibidas enquanto os testes são realizados.  

 

 
6. Se o módulo foi configurado pelo software Fleet Manager II para transferir 

automaticamente registros de dados, os registros de dados do detector serão 
transferidos para o módulo quando a calibração estiver concluída.  

7. Se a calibração for concluída com êxito, o LCD muda para verde e a mensagem A 
calibração foi realizada com sucesso é exibida. Pressione  para voltar ao menu 
de operações do detector. 
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8. Se a calibração falhar, o LCD muda para vermelho e a mensagem A calibração 
falhou é exibida.  Indica que o alarme e/ou o teste do sensor falharam. 

 
9. Para saber como responder corretamente aos testes falhos, consulte o manual do 

operador do detector em questão 
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Transferência dos registros de dados de um detector 

Há duas formas de transferir registros de dados de um detector para o módulo: 

1. Manualmente, pelo menu de operações do módulo, ou 
2. Automaticamente, configurando as definições do detector usando o software Fleet 

Manager II. 

Transferência dos registros de dados pelo menu de operações do detector 

 
1. Insira um detector compatível no módulo. A identificação do detector é exibida no 

LCD. Depois que o detector for reconhecido, os procedimentos especificados para 
ocorrer automaticamente durante a inserção serão realizados. 

2. Quando o módulo está configurado para transferir registros de dados na inserção, os 
registros de dados são transferidos depois que os outros procedimentos 
especificados para ocorrerem automaticamente na inserção estiverem concluídos. 
Vá para a etapa 5. 

3. Quando o módulo não está configurado para transferir registros de dados na 
inserção, o menu O que você precisa fazer? é exibido depois que o detector é 
reconhecido. Vá para a etapa 4. 

4. Pressione  ou  para selecionar Transferir registros de dados do meu 
detector e, em seguida, pressione . Se o procedimento estiver protegido por 
senha, digite a senha e pressione  para continuar. O LCD muda para amarelo. A 
barra de progresso e a mensagem Transferência de registro de dados são 
exibidas. 

5. Se a transferência for concluída com êxito, o LCD muda para verde e a mensagem 
Transferência de dados concluída é exibida. Pressione para continuar. 

6. Abra a tampa e retire o detector, ou realize outros procedimentos.  

Transferência automática dos registros de dados por meio de 
Configuração das definições usando o Software Fleet Manager II 

Para obter mais informações sobre como criar e transferir arquivos de definições de 
configuração usando o software Fleet Manager II, consulte Configurar definições do 
módulo e do detector na página 64. Para obter mais informações sobre como configurar 
as definições usando o software Fleet Manager II, consulte o manual do operador do 
Fleet Manager II. 
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Exibir o menu Ajustar definições da estação de ancoragem 

 
1. Insira um detector compatível no módulo. A identificação do detector é exibida no 

LCD. Depois que o detector for reconhecido, os procedimentos especificados para 
ocorrer automaticamente durante a inserção serão realizados. 

2. Depois que o detector é reconhecido e todos os procedimentos especificados para 
ocorrerem automaticamente na inserção estiverem concluídos, os menus de 
operações do detector e O que você precisa fazer? são exibidos. 

3. Pressione  ou  para selecionar Ajustar definições da estação de ancoragem 
e, em seguida, pressione . 

4. O menu Ajustar definições da estação de ancoragem é exibido. 
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Carregar o detector 

Você pode usar o módulo para carregar detectores compatíveis equipados com baterias 
recarregáveis. Para obter mais informações sobre a manutenção da bateria, consulte o 
manual do operador do detector em questão. 

 
Recarregue a bateria apenas em um ambiente com atmosfera normal (20,9% v/v O2) 
e sem gases perigosos. Não opere o módulo de ancoragem em uma área perigosa. 
O não cumprimento desta diretriz geral poderá resultar em ferimentos pessoais e/ou 
em danos à propriedade. 

Carregamento de um detector 
O carregamento da bateria é desativado durante o teste geral (bump) e os 
procedimentos de calibração. 
Não armazene o detector no módulo. 

1. Insira um detector compatível no módulo. A identificação do detector é exibida 
no LCD. 

2. Quando o detector for reconhecido, os procedimentos especificados para ocorrer 
automaticamente durante a inserção serão realizados. Se o detector contiver uma 
bateria recarregável, o carregamento da bateria iniciará. 

3. Depois que os procedimentos estiverem concluídos, você poderá deixar o 
detector no módulo para que seja carregado. Se o detector estiver ativado, o 
módulo irá desativá-lo após 10 minutos de inatividade e continuará carregando a 
bateria. 

4. Quando a carga estiver completa, remova o detector do módulo. 
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Configurar Definições usando o Software Fleet Manager II 

Alguns recursos, opções e definições relacionados às operações do módulo ou ao detector podem ser configurados 
pelo software Fleet Manager II. Esta seção contém instruções gerais para a criação e transferência de arquivos de 
configuração para os módulos e detectores usando o software Fleet Manager II. 
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Proteger as operações do módulo com uma senha 

Você pode configurar uma senha para controlar o acesso a determinadas operações do 
módulo. Quando uma operação é protegida por senha, um símbolo de cadeado é exibido 
com o ícone do menu. As operações protegidas que não são realizadas automaticamente 
na inserção poderão ser executadas apenas depois que a senha correta for inserida no 
módulo. Você deve usar o software Fleet Manager II para configurar e gerenciar a senha. 

Configuração da senha de um módulo 
1. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. 
2. Selecione Configurar Dispositivos com o IntelliDoX no menu Dispositivos.  

A caixa de diálogo Seleção da configuração do IntelliDoX é exibida. 

 
3. Selecione um arquivo de configuração e clique em OK. A caixa de diálogo 

Configuração do dispositivo IntelliDoX é exibida. 
4. Selecione a guia de um detector compatível e, em seguida, selecione a guia 

Configuração do IntelliDoX do detector compatível. 

 
5. Na seção Operações do IntelliDoX, selecione as operações que deseja proteger 

com uma senha.  

 
6. Na seção Senha do IntelliDoX, clique em  ou  para selecionar um número 

com 4 dígitos. 

 
7. Clique em Salvar no IntelliDoX para transferir as definições de configuração de 

senha para um ou mais módulos. Para obter mais informações, consulte 
Transferência do arquivo de configuração para um módulo usando o 
Fleet Manager II na página 65. 
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Configurar definições do módulo e do detector 

Alguns recursos, opções e definições relacionados ao módulo ou aos detectores 
compatíveis podem ser configurados pelo software Fleet Manager II. Você deve usar o 
software Fleet Manager II para criar um arquivo de configuração que seja compatível com 
o módulo. Depois de criar o arquivo de configuração, transfira-o para um ou mais 
módulos para implementar as novas definições de configuração. Para obter mais 
informações, consulte o manual do operador do Fleet Manager II e o manual do operador 
do detector em questão. 

Fluxo de trabalho: Configuração das definições 
1. Crie o arquivo de configuração. 
2. Transfira o arquivo de configuração para um ou mais módulos usando o software 

Fleet Manager II ou um dispositivo USB. 
3. Transfira as definições de configuração para um detector. 

Criação de um arquivo de configuração pelo Fleet Manager II 
1. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. 
2. Selecione Configurar dispositivos com o IntelliDoX no menu Dispositivos.  

A caixa de diálogo Seleção da configuração do IntelliDoX é exibida. 

 
3. Selecione um arquivo de configuração e clique em OK. A caixa de diálogo 

Configuração do dispositivo IntelliDoX é exibida. 
4. Selecione a guia de um detector compatível e, em seguida, selecione a guia de 

configuração do detector. Modifique os recursos, opções e definições disponíveis dos 
detectores, conforme necessário. Para obter mais informações, consulte o manual do 
operador do Fleet Manager II e o manual do operador do detector em questão. 

 
5. Selecione a guia Configuração do IntelliDoX. Modifique os recursos, opções e 

definições disponíveis, conforme necessário. Para obter mais informações, consulte 
o manual do operador do Fleet Manager II e o manual do operador do detector em 
questão. 

6. Transfira as definições de configuração para um ou mais módulos usando o Fleet 
Manager II ou um dispositivo USB. Para obter mais informações, consulte: 

1. Transferência do arquivo de configuração para um módulo usando o 
Fleet Manager II na página 65. 

2. Transferência do arquivo de configuração para um módulo usando um 
dispositivo USB na pagina 66. 

7. Salve o arquivo de configuração no computador ou em uma pasta na rede, se 
necessário. 
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Transferência do arquivo de configuração para um módulo usando o 
Fleet Manager II 

1. Crie o arquivo de configuração. Consulte Configurar definições do módulo e do 
detector na página  

2. Clique em Salvar no IntelliDoX. A caixa de diálogo Seleção do IntelliDoX é exibida. 
Selecione um ou mais módulos e clique em OK para transferir o arquivo de 
configuração para os módulos selecionados. 

 
3. Depois que o arquivo é transferido, a caixa de mensagem Operação concluída é 

exibida. Clique em OK para retornar para a caixa de diálogo Configuração do 
dispositivo IntelliDoX. 

4. Verifique se as definições de configuração foram atualizadas nos módulos 
selecionados. 

1. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. 
2. Selecione Configurar dispositivos com o IntelliDoX no menu 

Dispositivos. A caixa de diálogo Seleção da configuração do IntelliDoX é 
exibida. 

 
3. Selecione Carregar arquivo de configuração existente de um IntelliDoX. 

A caixa de diálogo Seleção do IntelliDoX é exibida. 
4. Selecione um módulo e clique em OK. A tela de progresso Recuperando 

do IntelliDoX é exibida. 

 



MODULE D'ACCUEIL INTELLIDOX MANUEL D'UTILISATION || CONFIGURAR DEFINIÇÕES USANDO O SOFTWARE FLEET MANAGER II 

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL PÁGINA 66 DE 98 

5. Depois que as definições forem recuperadas, a caixa de diálogo 
Configuração do dispositivo IntelliDoX é exibida. O número de série do 
módulo selecionado é anexado à barra de título da caixa de diálogo. 

 
6. Verifique se as definições de configuração foram atualizadas. 

5. Repita as etapas 3 a 6 até que as configurações de todos os módulos estiverem 
verificadas. 

Transferência do arquivo de configuração para um módulo usando um 
dispositivo USB 

Para os módulos conectados, transfira o arquivo de configuração para cada 
módulo apropriado do grupo. 

1. Insira o dispositivo USB na porta USB do computador. Use o Windows Explorer ou 
Meu Computador para abrir o dispositivo USB e crie uma nova pasta com o nome 
Sistema. 

2. Crie o arquivo de configuração. Consulte Criação de um arquivo de configuração 
pelo Fleet Manager II na página 64. 

3. Clique em Salvar em arquivo. A caixa de diálogo Salvar definições no arquivo é 
exibida.  

4. Salve o arquivo de configuração na pasta Sistema no dispositivo USB. Não altere o 
nome ou a extensão do arquivo. Ejete o dispositivo USB do computador. 

5. Insira o dispositivo USB na porta USB do módulo. O menu Utilitário de cópia de 
arquivo de dispositivo USB é exibido. Pressione  ou  para selecionar 
Copiar para a estação e pressione para continuar. 

6. O LCD muda para amarelo. Uma barra de progresso e mensagens alternantes Não 
remova o dispositivo e Transferência do USB em andamento são exibidas 
enquanto o arquivo é transferido. 

7. Quando a transferência estiver concluída com êxito, o LCD muda para azul e o menu 
Utilitário de cópia de arquivo de dispositivo USB é exibido. Pressione  ou 

 para selecionar Sair e pressione para continuar.  
8. O LCD muda para verde. Remova o dispositivo USB da porta quando solicitado. 

Transferência das definições de configuração para um detector 
1. Insira um detector compatível no módulo. A identificação do detector é exibida no 

LCD. 
2. Se o detector estiver configurado para atualizar as configurações na inserção, as 

definições do detector serão atualizadas automaticamente após o reconhecimento do 
detector.  

3. Depois que a atualização estiver concluída, outros procedimentos especificados para 
ocorrerem automaticamente durante a inserção serão executados. 

4. Depois que todos os procedimentos forem executados, retire o detector do módulo e 
verifique se as definições de configuração foram atualizadas. Para obter mais 
informações, consulte o manual do operador do detector em questão. 
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Ajustar as definições de data e hora usando o software Fleet Manager II 

Siga as instruções contidas nesta seção para ajustar as definições de data e hora do 
módulo automaticamente usando o software Fleet Manager II. Para os módulos 
conectados, ajuste as definições de data e hora para cada módulo do grupo. 

Você deve usar o Fleet Manager II quando desejar: 

• Configurar um módulo ou um detector para se ajustar ao horário de verão; 
• Sincronizar a data e hora de um módulo com um computador; e 
• Configurar detectores compatíveis para sincronizar configurações de data e hora 

com o módulo no momento da inserção.  

Para obter mais informações, consulte o manual do operador do Fleet Manager II. 

Definição da hora do módulo 
1. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. 
2. Selecione Configurar dispositivos com o IntelliDoX no menu Dispositivos.  

A caixa de diálogo Seleção da configuração do IntelliDoX é exibida. 

 
3. Selecione um arquivo de configuração e clique em OK. A caixa de diálogo 

Configuração do dispositivo IntelliDoX é exibida. 
4. Selecione a guia de um detector compatível e, em seguida, selecione a guia 

Configuração do IntelliDoX. 

 
5. Clique no seletor de Fuso horário. Selecione o fuso horário no menu suspenso. 
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6. Verifique se a Data e a hora atuais exibida nas Definições de fuso horária estão 
corretas. A data é sincronizada com o computador no qual o software Fleet Manager 
II está instalado. Se a data estiver incorreta, altere-a no computador. Se a hora 
estiver incorreta, clique no seletor de Fuso horário e selecione um fuso horário 
diferente. 

7. Quando a data e hora corretas forem exibidas, clique em Definir hora do IntelliDoX. 
A caixa de diálogo Configuração de hora do IntelliDoX é exibida. 

8. Clique em Salvar no IntelliDoX. A caixa de diálogo Seleção do IntelliDoX é exibida. 
Selecione um ou mais módulos do IntelliDoX e clique em OK. 

 
9. A tela de progresso Salvando no IntelliDoX é exibida. 

 
10. Quando a operação estiver concluída, a caixa de diálogo Configuração do 

dispositivo IntelliDoX é exibida. 

 
11. Verifique se as definições de data e hora são exibidas nos módulos selecionados. 
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Ajuste do relógio para o horário de verão 
Depois de definir a hora do módulo usando o Fleet Manager II, você pode usar o software 
para configurar os relógios do módulo e do detector para se ajustarem automaticamente 
para o horário de verão. 

1. Defina a hora do módulo. Consulte Definição da hora do módulo na página 67. 
2. Selecione a guia de um detector compatível e, em seguida, selecione a guia 

Configuração do IntelliDoX do detector compatível. 

 
3. Nas Definições de fuso horário, selecione Ajustar o relógio automaticamente 

para o horário de verão. 

 
4. Clique no seletor de Fuso horário e selecione um fuso horário no menu suspenso. 

As próximas datas de início e término do horário de verão serão exibidas para o fuso 
horário especificado. 

5. Analise e revise outras configurações, se necessário, salve o arquivo de 
configuração e transfira-o para um ou mais módulos. Para obter mais informações, 
consulte Configurar definições do módulo e do detector na página 64. 
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Hibernação 

A hibernação é um recurso instalado de fábrica que está disponível em alguns detectores fabricados pela BW 
Technologies. Quando a hibernação for ativada, todas as funções de segurança do detector serão desativadas e a 
contagem regressiva da vida operacional do detector será suspensa. A hibernação pode prolongar a vida útil do 
detector, limitada à vida operacional máxima especificada para ele. Ela não estende a vida operacional máxima 
especificada para o detector. 

Para obter mais informações, consulte o manual do operador do Fleet Manager II e o manual do operador do 
detector em questão. 
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Configurar a hibernação 

 
Use o software Fleet Manager II para criar um arquivo de configuração para ativar a 
hibernação na inserção. Depois de criar o arquivo de configuração, você pode usar o 
software Fleet Manager II ou um dispositivo USB para transferir o arquivo para um ou 
mais módulos. Quando um módulo estiver configurado para ativar o modo de hibernação 
na inserção, o LCD muda para cinza e o símbolo de hibernação é exibido. Todas as 
outras funções do módulo são desativadas.  

 
Os detectores em modo de hibernação não respondem a gases. Não use detectores 
no modo de hibernação como equipamentos de proteção individual (EPI). 

Plano de trabalho: Configuração da hibernação  
1. Crie um arquivo de configuração da hibernação. 
2. Transfira o arquivo de configuração da hibernação para um ou mais módulos usando 

o software Fleet Manager II ou um dispositivo USB. 
3. Ative a hibernação do detector. 
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 Criação de um arquivo de configuração da hibernação 
1. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. 
2. Selecione Configurar dispositivos com o IntelliDoX no menu Dispositivos.  

A caixa de diálogo Seleção da configuração do IntelliDoX é exibida. 

 
3. Selecione um arquivo de configuração e clique em OK. A caixa de diálogo 

Configuração do dispositivo IntelliDoX é exibida. 
4. Selecione a guia de um detector compatível que suporte a hibernação e, em seguida, 

selecione a guia Configuração do IntelliDoX. 

 
5. Clique no ícone Hibernação para ativar a hibernação. 

  
6. A caixa de diálogo de ativação da hibernação é exibida. Clique em OK para salvar as 

definições, ou clique em Cancelar para descartar as alterações. 
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Transferência de um arquivo de configuração da hibernação para um 
módulo usando o software Fleet Manager II 

1. Crie o arquivo de configuração da hibernação. Consulte Hibernação na página  
2. Clique em Salvar no IntelliDoX. A caixa de diálogo Seleção do IntelliDoX é exibida. 
3. Selecione um ou mais módulos e clique em OK para transferir o arquivo de 

configuração da hibernação para os módulos selecionados. 
4. Depois que o arquivo é transferido, a caixa de mensagem Operação concluída é 

exibida. Clique em OK para retornar para a caixa de diálogo Configuração do 
dispositivo IntelliDoX. 

5. Verifique se os módulos selecionados estão configurados para a hibernação. 
1. O LCD fica cinza. 
2. O símbolo de hibernação é exibido. 

Transferência de um arquivo de configuração da hibernação para um 
módulo usando um dispositivo USB 

Para os módulos conectados, transfira o arquivo para cada módulo apropriado 
do grupo. 

1. Insira o dispositivo USB na porta USB do computador. Use o Windows Explorer ou 
Meu Computador para abrir o dispositivo USB e crie uma nova pasta com o nome 
Sistema. 

2. Crie o arquivo de configuração da hibernação. Consulte Hibernação na página 70. 
3. Clique em Salvar em arquivo. A caixa de diálogo Salvar definições no arquivo é 

exibida. 
4. Salve o arquivo de configuração da hibernação na pasta Sistema no dispositivo 

USB. Não altere o nome ou a extensão do arquivo. Ejete o dispositivo USB do 
computador. 

5. Insira o dispositivo USB na porta USB do módulo. O menu Utilitário de cópia de 
arquivo de dispositivo USB é exibido. Pressione  ou  para selecionar 
Copiar para a estação e pressione para continuar. 

6. O LCD muda para amarelo. Uma barra de progresso e mensagens alternantes Não 
remova o dispositivo e Transferência do USB em andamento são exibidas 
enquanto o arquivo é transferido. 

7. Quando a transferência estiver concluída com êxito, o LCD muda para azul e o menu 
Utilitário de cópia de arquivo de dispositivo USB é exibido. Pressione  ou 

 para selecionar Sair e pressione para continuar.  
8. O LCD muda para verde. Remova o dispositivo USB da porta quando solicitado. 
9. Verifique se os módulos selecionados estão configurados para a hibernação. 

1. O LCD fica cinza. 
2. O símbolo de hibernação é exibido. 
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Ativação da hibernação do detector 
1. Verifique se o módulo está configurado para a hibernação. 

1. O LCD fica cinza. 
2. O símbolo de hibernação é exibido. 

2. Insira um detector compatível no módulo. A identificação do detector é exibida no 
LCD. 

3. Depois que o detector for reconhecido, os registros de eventos serão transferidos 
para o módulo. 

4. Quando a transferência do registro de eventos estiver concluída, a hibernação será 
ativada no detector. 

5. Remova o detector do módulo e armazene para uso futuro.  

Para saber mais sobre o modo de hibernação, as condições adequadas para o 
armazenamento e a ativação do detector, consulte o manual do operador do detector em 
questão. 
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Transferir arquivos de dados 

Esta seção contém informações e instruções relativas à transferência de arquivos de dados de detectores para 
módulos e de módulos para um computador usando um dispositivo USB ou o software Fleet Manager II. 

Índice 
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Transferir arquivos de dados do módulo 

Cada módulo mantém dados detalhados, dados com marca de data/hora relativas aos 
resultados dos testes de conformidade e dos eventos de configuração do módulo. Os 
dados são continuamente atualizados e armazenados na memória integrada. Quando a 
memória integrada atingir a capacidade máxima, os dados mais recentes substituirão os 
dados mais antigos. 

Cada módulo também armazena os registros de eventos e de dados que são transferidos 
dos detectores inseridos. Quando a memória integrada atingir a capacidade máxima, os 
registros mais recentes substituirão os mais antigos. 

Você pode usar o software Fleet Manager II para transferir e gerenciar arquivos de dados, 
ou transferir os arquivos de dados para um computador usando um dispositivo USB.  
A transferência de arquivos de dados pode demorar alguns minutos para ser concluída 
quando vários arquivos de dados e/ou arquivos grandes forem transferidos. Para obter 
melhores resultados, a BW Technologies recomenda que você transfira arquivos de 
dados periodicamente. 

Para obter mais informações, consulte o manual do operador do Fleet Manager II e o 
manual do operador do detector em questão. 

Transferência de arquivos de dados usando o software Fleet Manager II 
Você pode usar o software Fleet Manager II para transferir dados de módulos que estão 
ativados e conectados a uma rede. Os arquivos de dados transferidos pelo software Fleet 
Manager II são adicionados ao banco de dados do Fleet Manager II. Depois de transferir 
os arquivos de dados, você pode usar o Fleet Manager II para gerenciar dados e preparar 
relatórios personalizados. 

1. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. 
2. Selecione Importar no menu Dispositivos . A janela Importar dados do 

dispositivo é exibida. 
3. Selecione Importação do IntelliDoX. A caixa de mensagem Obtenção da lista dos 

IntelliDoXs pode ser exibida enquanto o Fleet Manager II prepara uma lista de 
módulos disponíveis. 

4. Selecione um ou mais módulos. Selecione os tipos de arquivo a serem importados e 
defina um intervalo de datas para os registros. Clique em Importar. Uma barra de 
progresso de download será exibida para cada módulo selecionado. 

5. Quando todas as barras de progresso estiverem 100% preenchidas, a caixa de 
diálogo Registros baixados com sucesso será exibida. Clique em OK para voltar 
para o Fleet Manager II. 
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Programação de transferências automáticas de arquivos de dados usando 
o software Fleet Manager II  

Você pode usar o software Fleet Manager II para programar a transferência automática 
de arquivos de dados dos módulos que estão ativados e conectados a uma rede.  
O software Fleet Manager II deve estar funcionando em um computador que esteja 
conectado a uma rede de computadores quando a transferência programada for iniciada. 
O Fleet Manager II transfere automaticamente os dados dos módulos especificados que 
estejam ativados e conectados à rede quando a transferência for iniciada.  

1. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. 
2. Selecione Importar no menu Dispositivos. A janela Importar dados do dispositivo 

é exibida. 
3. Selecione Importação do IntelliDoX. A caixa de mensagem Obtenção da lista dos 

IntelliDoXs pode ser exibida enquanto o Fleet Manager II prepara uma lista dos 
módulos disponíveis. 

4. Clique em Exibir/editar programa. A caixa de mensagem Reunindo status de 
conexão do IntelliDoX programado é exibida enquanto o Fleet Manager II reúne 
informações dos módulos que estão ativos e conectados à rede. 

5. Depois que as informações do módulo forem coletadas, a caixa de diálogo 
Importação programada é exibida. 

6. Selecione um ou mais módulos da lista de IntelliDoXs disponíveis e clique em 
Adicionar ao programa. Os módulos selecionados são adicionados à lista de 
IntelliDoXs programados. 

7. Defina as opções de data, hora e ocorrência em Próximos programados para. 
8. Selecione os tipos de arquivo de registro a serem importados em Selecionar 

registros. 
9. Selecione as opções Próximos programados para e selecione os registros a serem 

importados. 
10. Clique em Salvar para salvar as definições de programação. O Fleet Manager II 

processa a transferência programada nas data e hora especificadas até que a 
importação programada seja modificada ou excluída. 

Para obter mais informações, consulte o manual do operador do Fleet Manager II. 

Transferência manual de arquivos de dados usando um dispositivo USB 
1. Para os módulos conectados, transfira os arquivos de dados para cada módulo do 

grupo. 
2. Insira o dispositivo USB na porta USB do módulo. O menu Utilitário de cópia de 

arquivo USB é exibido.  
3. Pressione  ou  para selecionar Copiar da estação, pressione . O LCD 

muda para amarelo. Uma barra de progresso é exibida com as mensagens 
alternantes Transferência do USB em progresso eNão remova o dispositivo 
durante a transferência dos arquivos. 

4. Quando a transferência estiver concluída com êxito, o LCD muda para azul e o menu 
Utilitário de cópia de arquivo de dispositivo USB é exibido. 

5. Pressione  ou  para selecionar Sair. O LCD muda para verde e as 
mensagens Transferência USB concluída e Remova o dispositivo são exibidas. 
Remova o dispositivo USB da porta.  

6. Insira o dispositivo USB em uma porta USB de um computador que tenha o software 
Fleet Manager II instalado. 

7. Inicie o software Fleet Manager II e, em seguida, selecione Importar no menu 
Dispositivos. A janela Importar dados do dispositivo é exibida. 
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8. Selecione Diretamente de um arquivo. Clique em Escolher arquivo para 
selecionar um arquivo para importação do dispositivo USB, ou clique em Escolher 
diretório para selecionar todos os arquivos em uma pasta com o nome do 
dispositivo USB. Clique em Importar. Uma barra de progresso do download é 
exibida.  

9. Quando a barra de progresso estiver 100% preenchida, a caixa de mensagem 
Arquivos importados com sucesso será exibida. Clique em OK para voltar para o 
Fleet Manager. 

10. Repita as etapas 7 e 8 até que todos os arquivos de dados sejam importados. 
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Atualizar firmware 

A BW Technologies está empenhada em melhorar continuamente os recursos e o desempenho do produto. Desta 
forma, poderemos disponibilizar atualizações de firmware para determinados produtos. A BW Technologies 
recomenda que você visite o site do produto adequado em www.honeywellanalytics.com para localizar e baixar a 
última versão do firmware para os produtos. 
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Atualizar o firmware do módulo 

A BW Technologies está empenhada em melhorar continuamente os recursos e o 
desempenho do produto. Desta forma, poderemos disponibilizar atualizações de firmware 
para os módulos. A BW Technologies recomenda que você visite o site do produto 
adequado em www.honeywellanalytics.com para localizar e baixar a última versão do 
firmware para os módulos. 

Atualização do firmware do módulo usando um dispositivo USB 
Siga estas instruções para atualizar o firmware de um módulo individual ou de um grupo 
de até cinco módulos conectados. A atualização é processada apenas quando o módulo 
ou o grupo de módulos estiver inativo. 

Para os módulos conectados, transfira a atualização de firmware para cada 
módulo do grupo. 

1. Baixe e salve o arquivo de atualização do firmware em um computador ou uma 
unidade de rede. Não renomeie o arquivo. 

2. Transfira a atualização para um dispositivo USB. 
1. Insira o dispositivo USB na porta USB do computador. Use o Windows 

Explorer ou Meu Computador para abrir o dispositivo USB e crie uma nova 
pasta com o nome Sistema. 

2. Copie a atualização de firmware para a pasta Sistema no dispositivo USB. 
Não altere o nome ou a extensão do arquivo. 

3. Ejete o dispositivo USB do computador. 
3. Transfira o arquivo do dispositivo USB para um módulo. 

1. Insira o dispositivo USB na porta USB do módulo. O menu Utilitário de 
cópia de arquivo USB é exibido.  

2. Pressione  ou  para selecionar Copiar para a estação e 
pressione para continuar. 

3. O LCD muda para amarelo. Uma barra de progresso e mensagens 
alternantes Não remova o dispositivo e Transferência do USB em 
andamento são exibidas enquanto o arquivo é transferido. 

4. Quando a transferência estiver concluída com êxito, o LCD muda para 
azul e o menu Utilitário de cópia de arquivo de dispositivo USB é 
exibido. Pressione  ou  para selecionar Sair. Pressione para 
continuar.  

5. O LCD muda para verde. Remova o dispositivo USB da porta quando 
solicitado. 

4. A atualização do firmware inicia automaticamente quando o módulo estiver 
inativo. Se o módulo fizer parte de um grupo de módulos conectados, a instalação 
iniciará depois que todos os módulos do grupo estiverem inativos.  

5. O LCD muda para amarelo. Instalação do novo firmware da estação de 
ancoragem. Aguarde… é exibido.  

Não desative o módulo durante a instalação. 

6. Depois que a atualização estiver instalada, os módulos atualizados reiniciarão 
automaticamente. Reinicialização pendente do IntelliDoX. Aguarde… é 
exibido. Depois de alguns minutos, a reinicialização do IntelliDoX é exibida.  
A reinicialização leva cerca de 5 segundos. A tela fica desativada por alguns 
instantes enquanto o módulo reinicia. 

7. Depois que a instalação estiver concluída, o LCD muda para verde e Atualização 
de firmware concluída é exibida. 

8. Verifique a versão do firmware instalado. 
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1. Pressione e segure  no teclado até Ajustar definições da estação de 
ancoragem aparecer no LCD. 

2. Pressione  ou  para selecionar Sobre, pressione . A tela de resumo 
Sobre este módulo de ancoragem é exibida.  

3. Leia as informações de versão do firmware. 
4. Pressione  para voltar ao menu Ajustar definições da estação de 

ancoragem. 
9. Para os módulos conectados, repita as etapas 3 a 7 até atualizar todos os 

módulos do grupo. 

Atualização do firmware do módulo usando o Fleet Manager II 
Quando um módulo ou grupo de módulos for conectado a uma rede, você pode transferir 
o arquivo de atualização de firmware para vários módulos selecionados usando o 
software Fleet Manager II. A atualização é processada apenas quando o módulo ou o 
grupo de módulos estiver inativo. Você pode verificar a versão do firmware instalado, 
assim como outras informações do módulo usando os IntelliDoXs no menu 
Administração no Fleet Manager II. 

Para obter mais informações, consulte o manual do operador do Fleet Manager II. 
1. Baixe e salve o arquivo de atualização do firmware em um computador ou uma 

unidade de rede. Não renomeie o arquivo. 
2. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. 
3. Selecione Configurar dispositivos com o IntelliDoX no menu Dispositivos.  

A caixa de diálogo Seleção da configuração do IntelliDoX é exibida. 

 
4. Selecione um arquivo de configuração e clique em OK. A caixa de diálogo 

Configuração do dispositivo IntelliDoX é exibida. 
5. Clique em Bootloader na parte inferior da caixa de diálogo Configuração do 

dispositivo IntelliDoX . A caixa de diálogo Seleção do IntelliDoX é exibida. 
6. Clique em Escolher arquivo. A caixa de diálogo Escolher arquivo de firmware 

para upload é exibida. Selecione o arquivo baixado e clique em Abrir. A caixa de 
diálogo Seleção do IntelliDoX é exibida. 

7. Selecione um ou mais módulos do IntelliDoX e clique em OK. Uma tela de progresso 
é exibida enquanto o arquivo de atualização de firmware é automaticamente 
transferido para os módulos selecionados. Quando a transferência estiver concluída, 
clique em OK para fechar a caixa de diálogo. 

8. A atualização do firmware inicia automaticamente quando o módulo estiver inativo.  
O LCD muda para amarelo. Instalação do novo firmware da estação de 
ancoragem. Aguarde… é exibido. Não desative o módulo durante a instalação. 

9. Se o módulo fizer parte de um grupo de módulos conectados, a instalação iniciará 
depois que todos os módulos do grupo estiverem inativos. 

10. Depois que a atualização estiver instalada, os módulos atualizados reiniciarão 
automaticamente. Reinicialização pendente do IntelliDoX. Aguarde… é exibido. 
Depois de alguns minutos, reinicializando o IntelliDoX.... A reinicialização leva 
cerca de 5 segundos. A tela fica desativada por alguns instantes antes da 
reinicialização do módulo. 

11. Depois que a instalação estiver concluída, o LCD muda para verde e Atualização de 
firmware concluída é exibida. 

12. Verifique a versão do firmware instalado. 
1. Selecione os IntelliDoXs no menu Administração no software Fleet 

Manager II.  
2. A tabela Gerenciar IntelliDoXs é exibida. Examine as informações do 

módulo. 
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Atualizar o firmware do detector 

A BW Technologies está empenhada em melhorar continuamente os recursos e o 
desempenho do produto. Desta forma, poderemos disponibilizar atualizações de firmware 
para os detectores. A BW Technologies recomenda que você visite o site do produto 
adequado em www.honeywellanalytics.com para localizar e baixar a última versão do 
firmware para os módulos. 

Plano de trabalho: Atualização do firmware do detector 
1. Baixe e salve o arquivo de atualização do firmware em um computador ou uma 

unidade de rede. Não renomeie o arquivo. 
2. Transfira a atualização do firmware para um módulo ou grupo de módulos. Consulte 

Transferência do firmware do detector usando um dispositivo USB na página 82 
ou Transferência do firmware do detector usando o Fleet Manager II na  
página 83. 

3. Atualize o detector. Consulte Atualizar o firmware do detector na página 82. 
4. Verifique a versão do firmware. Para obter mais informações, consulte o manual do 

operador do detector em questão. 

Transferência do firmware do detector usando um dispositivo USB 
Siga estas instruções para transferir o firmware do detector usando um dispositivo USB 
para módulos individuais ou para módulos conectados em um grupo.  

Para os módulos conectados, transfira o arquivo para cada módulo apropriado do grupo. 

1. Baixe e salve o arquivo de atualização do firmware em um computador ou uma 
unidade de rede. Não renomeie o arquivo. 

2. Insira o dispositivo USB na porta USB do computador. Use o Windows Explorer 
ou Meu Computador para abrir o dispositivo USB e crie uma nova pasta com o 
nome Sistema. 

3. Copie a atualização de firmware para a pasta Sistema no dispositivo USB. Não 
altere o nome ou a extensão do arquivo. Ejete o dispositivo USB do computador. 

4. Verifique se o firmware do detector é adequado para o módulo e, em seguida, 
transfira o arquivo. 

1. Insira o dispositivo USB na porta USB do módulo. O menu Utilitário de 
cópia de arquivo USB é exibido.  

2. Pressione  ou  para selecionar Copiar para a estação e 
pressione para continuar. 

3. O LCD muda para amarelo. Uma barra de progresso e mensagens 
alternantes Não remova o dispositivo e Transferência do USB em 
andamento são exibidas enquanto o arquivo é transferido. 

4. Quando a transferência estiver concluída com êxito, o LCD muda para 
azul e o menu Utilitário de cópia de arquivo de dispositivo USB é 
exibido. Pressione  ou  para selecionar Sair. Pressione para 
continuar.  

5. O LCD muda para verde. Remova o dispositivo USB da porta quando 
solicitado. 
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Transferência do firmware do detector usando o Fleet Manager II 
Quando um módulo ou grupo de módulos é conectado a uma rede, você pode transferir o 
arquivo de atualização de firmware do detector para vários módulos selecionados usando 
o software Fleet Manager II. Para obter mais informações, consulte o manual do operador 
do Fleet Manager II. 

1. Baixe e salve o arquivo de atualização do firmware em um computador ou uma 
unidade de rede. Não renomeie o arquivo. 

2. Inicie o software Fleet Manager II e faça login como administrador. Selecione 
Configurar dispositivos com o IntelliDoX no menu Dispositivos. A caixa de 
diálogo Seleção da configuração do IntelliDoX é exibida. 

3. Selecione um arquivo de configuração e clique em OK. A caixa de diálogo 
Configuração do dispositivo IntelliDoX é exibida.  

4. Clique em Bootloader. A caixa de diálogo Seleção do IntelliDoX é exibida. 
5. Clique em Escolher arquivo. A caixa de diálogo Escolher arquivo de firmware 

para upload é exibida. Selecione o arquivo baixado e clique em Abrir. A caixa de 
diálogo Seleção do IntelliDoX é exibida. 

6. Selecione um ou mais módulos do IntelliDoX e clique em OK. Uma tela de 
progresso é exibida enquanto o arquivo de atualização de firmware é 
automaticamente transferido para os módulos selecionados. 

7. Quando a transferência estiver concluída, clique em OK para fechar a caixa de 
diálogo. 

Atualização do firmware de detector 

Os módulos devem ser configurados usando o software Fleet Manager II para permitir 
atualizações de firmware durante a inserção, para detectores compatíveis. Para obter 
informações, consulte Configurar definições do módulo e do detector na página 39. 

1. Insira um detector compatível no módulo. A identificação do detector é exibida 
no LCD. 

2. Se o módulo estiver configurado para executar uma atualização de firmware e 
outros procedimentos na inserção e uma atualização de firmware estiver 
disponível, os registros de eventos do detector serão automaticamente 
transferidos para o módulo e a atualização de firmware iniciará.  

3. O LCD muda para amarelo. A barra de progresso e a mensagem Atualização de 
firmware do detector é exibida. 

4. Depois que a atualização estiver concluída, o detector será reinicializado. As 
mensagens alternantes Reinicialização do detector e Não abra a tampa são 
exibidas.  

5. Depois que a reinicialização estiver concluída com êxito, o LCD muda para verde 
e a mensagem Atualização de firmware concluída é exibida. Outros 
procedimentos especificados para ocorrer automaticamente na inserção são 
realizados. 

6. Depois que todas as operações estiverem concluídas, verifique a atualização do 
firmware. 

1. Abra a tampa e retire o detector. 
2. Verifique a versão do firmware. Para obter mais informações, consulte o 

manual do operador do detector em questão. 
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Substitua a base de detecção e o inserto de calibração 

Esta seção contém informações e instruções relacionadas à substituição da base de detecção e do inserto de 
calibração do IntelliDoX. 

Índice 

Substitua a base de detecção e o inserto de calibração .......................................................................... 84 
Atualize o IntelliDoX para admitir detectores compatíveis ............................................................... 84 
Do que você precisa para substituir a base de detecção e o inserto de calibração ......................... 84 

Substitua a base de detecção ..................................................................................................................... 85 
Substitua o inserto de calibração ............................................................................................................... 87 
 

Atualize o IntelliDoX para admitir detectores compatíveis 
O sistema IntelliDoX foi projetado para permitir que os usuários atualizem suas soluções 
de ancoragem de detecção para atender sempre suas necessidades em constante 
mudança. O IntelliDoX permite aos usuários atualizar de um detector para outro com a 
simples substituição da base de detecção e do inserto de calibração. 

Do que você precisa para substituir a base de detecção e o inserto de 
calibração 

• Uma chave de fenda Philips para remover os parafusos do IntelliDoX 

IMPORTANTE: Você deve transferir os arquivos de dados do IntelliDoX antes de 
substituir a base e  inserto de calibração. 

Veja a seguir o que você terá que fazer para substituir a base e o inserto de calibração: 

1. Transferir os dados do IntelliDoX (consulte a seção Transferir arquivos de dados, na 
página 75). 

2. Atualizar o firmware do IntelliDoX para uma versão compatível, se necessário 
(consulte a seção Atualizar firmware, na página 79). 

3. Substituir a base no IntelliDoX. 
4. Substituir o inserto de calibração no IntelliDoX. 
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Substitua a base de detecção 

Para substituir a base, remova-a do IntelliDoX (solte os parafusos e retire o conector). Em 
seguida, instale a base de substituição. 

1. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os conjuntos de 
filtros de entrada do IntelliDoX. 

2. Utilize uma chave de fenda para soltar os dois parafusos da base. 
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3. Levante a base, segure o conector na extremidade do cabo e puxe para desconectar 
o cabo da placa de circuito. 

 Nunca puxe pela parte do cabo para desconectá-lo. Isso pode danificar 
o cabo. Segure o conector da extremidade. 

 
4. Remova a base do IntelliDoX. 
5. Pegue a base de substituição. 
6. Plugue o cabo conector da base de substituição na placa de circuitos. 
7. Deslize as guias da base de substituição sob o conjunto superior do IntelliDoX para 

colocar a base dentro do IntelliDoX. 

 
8. Utilize uma chave de fenda para apertar os dois parafusos na base de substituição. 
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Substitua o inserto de calibração 

Para substituir o inserto de calibração, remova o inserto de calibração do IntelliDoX (solte 
os parafusos e desconecte os tubos de gás) e, em seguida, instale o inserto de calibração 
de substituição. 

 
1. Desconecte o cabo de alimentação, o cabo de rede, a tubulação e os conjuntos de 

filtros de entrada do IntelliDoX. 
2. Utilize uma chave de fenda para soltar os dois parafusos do inserto de calibração. 
3. Desconecte os dois tubos de gás do IntelliDoX. 
4. Remova o inserto de calibração. 
5. Pegue o inserto de calibração de substituição. 
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6. Deslize as guias do inserto de calibração sob o conjunto da tampa do IntelliDoX para 
colocar o inserto de calibração de substituição dentro do IntelliDoX. 

 
7. Utilize uma chave de fenda para apertar os dois parafusos no inserto de calibração 

de substituição. 
8. Conecte os tubos de gás ao IntelliDoX. 
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Manutenção 

Esta seção contém informações gerais relativas à limpeza e manutenção, acessórios, peças de reposição e 
equipamentos e acessórios de calibração 

Índice 

Limpar e fazer a manutenção do módulo .................................................................................................. 90 
Antes de começar ............................................................................................................................ 90 
Manutenção básica .......................................................................................................................... 90 
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Limpar e fazer a manutenção do módulo 

Antes de começar 
1. Desconecte a alimentação antes de fazer a manutenção ou a limpeza. 
2. Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao módulo, use somente peças e/ou 

acessórios de reposição obtidos da BW Technologies ou de um distribuidor 
autorizado. 

3. Não há peças reparáveis pelo usuários dentro do módulo. 
4. Se o módulo estiver danificado, entre em contato com a BW Technologies ou com 

um distribuidor autorizado. 

 
Se o equipamento estiver danificado ou com alguma peça faltando, entre em contato 
com a BW Technologies imediatamente. 

A substituição de componentes pode prejudicar a segurança do equipamento. 

Não tente desmontar, ajustar ou consertar o equipamento, a menos que sejam 
fornecidas instruções para a realização do procedimento, ou que o componente 
esteja listado como um componente substituível pelo usuário no manual do usuário. 
Use apenas componentes de reposição da BW Technologies. 

Não exponha o equipamento a choque elétrico ou a choque mecânico contínuo 
grave. 

Não mergulhe o equipamento em líquidos. 

Manutenção básica 
Para manter o módulo em boas condições de operação, execute a seguinte manutenção 
básica conforme necessário. 

1. Mantenha um registro de toda manutenção realizada. 
2. Limpe o exterior com um pano úmido macio.  

• Não mergulhe o módulo em líquidos. 
• Não use solventes, sabão ou polimentos. 

3. Confirme se o filtro de entrada está sem sujeira. Troque-o, se necessário. 

Assim que o serviço estiver concluído, conecte a fonte de alimentação novamente. 
Quando a alimentação estiver conectada, o LCD é ativado e o autoteste é realizado.  

Peças de reposição e acessórios 
Peças de reposição são vendidas separadamente. Para receber uma lista completa de 
peças de reposição aprovadas para uso com este produto, entre em contato com a 
BW Technologies ou com um distribuidor autorizado, ou visite o site do produto em 
www.honeywellanalytics.com 

Os detectores de gás, cilindros de gás para calibração e purga, e outros acessórios são 
vendidos separadamente. Para receber uma lista completa de gases e acessórios de 
calibração aprovados para uso com este produto, entre em contato com a 
BW Technologies ou com um distribuidor autorizado, ou visite o site do produto em 
www.honeywellanalytics.com.  

http://www.honeywellanalytics.com/
http://www.honeywellanalytics.com/
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Equipamento e gases de calibração 

 
O uso de cilindros de gás para calibração que não sejam os especificados pela BW 
Technologies pode resultar em calibração insegura ou possível falha não recuperável 
do equipamento, o que anulará a garantia. 

Um regulador de fluxo de demanda deve ser utilizado com todas as conexões do 
cilindro de gás para calibração. A entrada do módulo não deve ser pressurizada. 

Para receber uma lista completa de gases e acessórios de calibração aprovados para uso 
com este produto, entre em contato com a BW Technologies ou com um distribuidor 
autorizado, ou visite a seção Informações sobre pedidos no site do produto em 
www.honeywellanalytics.com. 

  

http://www.gasmonitors.com/
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Especificações técnicas e garantia 

Esta seção inclui as especificações técnicas e garantia do módulo. 

Índice 

Especificações técnicas .............................................................................................................................. 93 
Garantia limitada e isenção de responsabilidade ..................................................................................... 94 
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Especificações técnicas 

Dimensões 
361 x 137 x 109 mm (14,2 x 5,4 x 4,3 pol.) 

Peso 
1,9 kg (4,2 lb.) 

Proteção de entrada do sistema base 
IP20 

Carcaça 
Resistência ao impacto e acrilonitrila butadieno 
estireno (PC+ABS) 

Temperatura de operação 
+10°C a +35°C (+50°F a +95°F) 

Umidade 
10 a 90% (sem condensação) 

Altitude 
Máxima de 2.000 metros (6.561 pés) 

Temperatura de armazenamento 
-10°C a +60°C (+14°F a +140°F) 

Fonte de alimentação 
Fonte de alimentação de 12 V 8.33A ITE 

Tipo de equipamento 
Equipamento de controle de processos 

Classe do equipamento 
Conectado por cabo, Classe III 

Grau de poluição 
2 

Categoria de instalação 
I  

Modo de operação 
Contínuo 

Relógio de tempo real 
Fornece hora e data 

Armazenamento de dados 
2 gigabytes de memória integrada 

Interface externa 
Ethernet 

Taxa de fluxo da bomba 
350 ml por minuto  

Entradas de cilindro de gás para calibração: 
1 ou 4 entradas de gás 
1 entrada de ar ambiente 

Testes automáticos 
Teste geral (bump) funcional, calibração, 
transferência de dados, alarme sonoro, alarme visual 

Reconhecimento da configuração 
Automático (instrumento e sensor) 

Parâmetros de calibração/alarme 
Definidos pelo usuário 

Conexões de gás de calibração 
Integrado 
 

Conexão de gás 
Acoplamento de 3,2 mm (1/8 de pol.) sub-miniature 
connect (SMC) 

Solenoide 
Integrado 

Plano de fundo do LCD 
Cinza: Inativo 
Azul: Solicitar ação do usuário 
Amarelo: Atividade em andamento 
Verde: Atividade concluída 
Vermelho: Atenção 

Teclado 
 Rolar para a direita 
 Rolar para a esquerda  
 Rolar para cima  
 Rolar para baixo  
 Pressione e segure até o menu de definições do 
módulo ser exibido. Pressione e solte para 
selecionar um item do menu ou salvar as 
alterações. 

 Pressione e segure até que a operação seja 
cancelada. Pressione e solte para fechar um 
item de menu, voltar à tela anterior ou cancelar 
as alterações. 

Método de comunicação 
Comunicação por infravermelho bidirecional entre 
módulo de ancoragem e detector 

Portas 
1 porta USB 
1 porta Ethernet, para conexão a uma rede de 
computadores 

Sensores 
Áudio e óptico 

Garantia 
2 anos iniciando na data de envio para o comprador 

FCC 
NOTA: Este equipamento foi testado e está em 
conformidade com os limites para um dispositivo 
digital Classe A, de acordo com a Parte 15 das 
Normas FCC. Esses limites são projetados para 
fornecer proteção razoável contra interferência 
prejudicial quando o equipamento é operado em um 
ambiente comercial. Esse equipamento gera, usa e 
pode irradiar energia de radiofrequência e, se não 
for instalado e usado de acordo com o manual de 
instrução, pode provocar interferência prejudicial nas 
comunicações de rádio. A operação deste 
equipamento em uma área residencial 
provavelmente causará interferência prejudicial; 
neste caso, é responsabilidade do usuário corrigir tal 
interferência. 
Cuidado referente à FCC: Qualquer alteração ou 
modificação não aprovadas expressamente pela parte 
responsável pela conformidade podem anular a 
autoridade do usuário para operar o equipamento. 
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Garantia limitada e isenção de responsabilidade 

A BW Technologies LP (BW) garante que o produto está livre de defeitos de material e 
fabricação sob o uso e serviço normais por um período de 2 (dois) anos a partir da data 
de envio para o comprador. Esta garantia engloba apenas a venda de produtos novos e 
não usados ao comprador original. A obrigação de garantia é limitada a reembolsar o 
preço de compra, consertar ou trocar o produto com defeito que foi devolvido a um centro 
de serviços autorizado da BW durante o período de garantia, conforme a BW julgar 
apropriado. Sob hipótese alguma, a responsabilidade da BW poderá exceder o preço de 
compra realmente pago pelo comprador do produto. 

Essa garantia não inclui: 

• fusíveis, baterias descarregadas ou troca de rotina de peças devido ao desgaste 
normal do produto decorrente do uso; 

• qualquer dano ou defeito decorrente do reparo do produto por outra pessoa que não 
um revendedor autorizado ou da instalação de peças não aprovadas no produto; ou 

• qualquer produto que, na opinião da BW, tenha sido usado indevidamente, alterado, 
negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação, 
manipulação ou uso. 

As obrigações definidas nesta garantia estão condicionadas a: 

• armazenamento, instalação, calibração, uso, manutenção adequados e 
conformidade com as instruções do manual do produto e todas as outras 
recomendações aplicáveis da BW; 

• o comprador notificar imediatamente a BW todos os defeitos e, se necessário, 
disponibilizar o produto para conserto. Nenhuma mercadoria deve ser retornada para 
a BW antes que o comprador receba as instruções de envio da BW; e 

• o direito de a BW exigir que o comprador forneça comprovante de compra, como 
fatura original, nota de venda ou nota de entrega do pacote para estabelecer que o 
produto está dentro do período de garantia. 

O COMPRADOR CONCORDA QUE ESSA GARANTIA É O SEU ÚNICO E EXCLUSIVO 
RECURSO E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS E 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR A, TODAS AS GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO 
OBJETIVO. A BW NÃO DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR DANOS OU 
PREJUÍZOS ESPECIAIS, INDIRETOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, 
INCLUINDO A PERDA DE DADOS, SEJA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DA 
GARANTIA OU DO NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO OU DEPENDÊNCIA OU 
OUTRA TEORIA. 

Como alguns países ou estados não permitem a limitação do prazo de uma garantia 
implícita ou a exclusão ou limitação de danos consequentes ou acidentais, os limites e as 
exclusões desta garantia podem não se aplicar a todos os compradores. Se alguma das 
cláusulas desta garantia for considerada inválida ou não aplicável por um tribunal de 
jurisdição competente, essa decisão não deverá afetar a validade ou a aplicabilidade de 
nenhuma outra cláusula. 

Registro de garantia 
www.honeywellanalytics.com/support/product-registration 

http://www.honeywellanalytics.com/support/product-registration


MODULE D'ACCUEIL INTELLIDOX MANUEL D'UTILISATION || GLOSSARIO 

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL PÁGINA 95 DE 98 

Glossário 

Os seguintes termos e abreviações são utilizados neste documento. 

 

 

 

A 

Atmosfera normal 
Uma atmosfera normal é um ambiente de ar 
puro com 20,9% v/v de oxigênio (O2) e sem 
gases perigosos. 

Autônomo 
Individual. Um módulo independente não é 
conectado a qualquer outro módulo 

C 

CA 
Corrente alternada. Uma corrente elétrica que é 
geralmente obtida conectando um cabo de 
alimentação a uma tomada na parede. 

Calibração 
Um teste de conformidade de duas etapas que 
determina a escala de medida da resposta do 
detector ao gás. Na primeira etapa, uma leitura 
de base é realizada em um ambiente de ar 
limpo e descontaminado. Na segunda etapa, os 
sensores são expostos a concentrações 
conhecidas de gases. O detector usa a leitura 
de base e as concentrações conhecidas de 
gases para determinar a escala de medição. 

CC 
Corrente contínua. CC é uma corrente elétrica 
que é fornecida por fontes de energia, como 
baterias e células solares. 

CD 
Compact disc. Um disco que pode ser lido por 
um computador. 

Chave de entrada única 
Um acessório removível compatível com o 
módulo de ancoragem IntelliDoX. Quando a 
chave de entrada única é inserida, uma entrada 
de gás pode ser configurada para uso no 
módulo. 

Chave de múltiplas entradas 
Um acessório removível compatível com o 
módulo de ancoragem IntelliDoX. Quando a 
chave de múltiplas entradas é inserida, até 
quatro entradas de gás podem ser configuradas 
para uso no módulo. 
 
 
 

D 

D.I. 
D.I. é uma medição que representa o diâmetro 
interno de uma tubulação ou cano. 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP é 
um protocolo de rede que serve para atribuir 
um endereço IP não utilizado a um dispositivo 
que se conecta a uma rede. 

Dispositivo USB 
Um dispositivo de armazenamento de dados 
que é compatível com portas USB. Os 
dispositivos USB são removíveis, portáteis, que 
podem ser usados para transferir dados entre 
dispositivos que contenham portas USB. 

E 

Endereço IP 
Um valor único que é atribuído a um dispositivo 
quando ele se conecta a uma rede que usa o 
protocolo de Internet para comunicação. Cada 
dispositivo conectado a uma rede IP deve ter 
pelo menos um endereço IP exclusivo para 
distingui-lo de outros dispositivos conectados. 

Endereço IP dinâmico 
Um endereço IP temporário que é 
automaticamente atribuído a um dispositivo 
quando ele se conecta a uma rede e é liberado 
automaticamente quando ele se desconecta. 

Endereço IP estático 
Um endereço IP permanente que é atribuído a 
um dispositivo por um administrador de rede.  
É o endereço permanente do dispositivo e pode 
ser usado para identificar o dispositivo em uma 
rede. Não é liberado automaticamente quando 
o dispositivo se desconecta da rede. 

Endereço MAC 
Um código único atribuído a qualquer 
dispositivo com capacidade de rede integrada. 
O endereço MAC é atribuído na fábrica, pelo 
fabricante do dispositivo. 

EPI 
Equipamento de proteção individual 

Estação 
Uma área ou zona dedicada a uma atividade 
específica. Uma estação de testes de 
conformidade pode conter vários módulos e 
grupos de módulos do IntelliDoX conectados. 
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F 

FastBump 
O FastBump é um teste de conformidade 
acelerado que confirma a capacidade do 
detector de responder aos gases alvo, expondo 
o detector a uma concentração conhecida de 
gás. O FastBump pode ser realizado apenas 
com um detector compatível usando um módulo 
configurado para FastBump. Quando um 
detector compatível é inserido no módulo 
configurado, as transferências do FastBump e 
do registro de eventos iniciam automaticamente 
depois que o detector é reconhecido. Outros 
procedimentos especificados para ocorrer 
automaticamente na inserção são eliminados. 

Firmware 
O software permanente ou instruções 
codificadas que são programados na memória 
somente leitura em um dispositivo. O firmware 
fornece as instruções de uso para um 
dispositivo e pode ser atualizado 
periodicamente para melhorar o desempenho 
do dispositivo. 

Fleet Manager II 
Um software patenteado, baseado em 
Windows, desenvolvido pela BW Technologies 
para configurar e gerenciar calibração, teste 
geral (bump) e registros de dados de módulos 
de ancoragem. O Fleet Manager II está 
disponível para download no site 
www.honeywellanalytics.com 

G 

Grupo 
Um grupo de dois (2) a cinco (5) módulos do 
IntelliDoX conectados. Os módulos conectados 
compartilham conexões de energia, rede e gás. 

H 

Hibernação 
A hibernação é um recurso instalado de fábrica 
que está disponível em alguns detectores 
fabricados pela BW Technologies. Quando a 
hibernação for ativada, todas as funções de 
segurança do detector serão desativadas e a 
contagem regressiva da vida operacional do 
detector será suspensa. A hibernação pode ser 
ativada quando o detector não precisará operar 
por períodos de 7 dias até um ano.  
A hibernação pode prolongar a vida útil do 
detector, limitada à vida operacional máxima 
especificada para ele. Ela não estende a vida 
operacional máxima especificada para o 
detector. 
 
 

I 

IP 
Protocolo de Internet. Um protocolo que é 
utilizado para enviar dados de um dispositivo 
para outro na Internet. Cada dispositivo 
conectado a uma rede IP deve ter pelo menos 
um endereço IP exclusivo para distingui-lo de 
outros dispositivos conectados. 

IV 
Infravermelho. IV é uma energia radiante 
invisível que pode ser usada para 
comunicações sem fio de curto alcance entre 
dispositivos habilitados. 

L 

LCD 
Display de cristal líquido. LCD é uma tecnologia 
que é comumente usada para telas de exibição 
em dispositivos digitais móveis. 

M 

MAC 
Media Access Control. MAC é um protocolo de 
comunicação de dados que suporta a 
comunicação entre nós na mesma rede ou em 
redes diferentes. 

Módulo de ancoragem IntelliDoX 
O Módulo de Ancoragem do IntelliDoX ("o 
módulo") é uma estação de calibração e teste 
geral automatizada para uso com detectores de 
gases portáteis fabricados pela BW 
Technologies. 

P 

PDF 
Portable Document Format. PDF é um formato 
de arquivo desenvolvido pela Adobe como um 
meio de distribuir documentos compactos 
independentes de plataforma. Para visualizar 
arquivos PDF, baixe o Adobe Reader no site 
www.adobe.com e instale-o 

Porta USB 
Universal Serial Bus. Uma porta USB é uma 
interface de conexão padrão para 
computadores e equipamentos eletrônicos 
pessoais.  

PPM 
Partes por milhão, uma medida de 
concentração. 
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R 

Registro de dados 
Um registro de dados é um arquivo que contém 
registros com data e hora detalhados relativas 
às operações e definições de configuração de 
detectores. O registro de dados é atualizado 
continuamente. Os registros que abrangem a 
vida operacional do detector são preservados. 
Para obter mais informações, consulte o 
manual do operador do detector em questão. 

Registro de eventos 
Um registro de eventos é um arquivo que 
contém dados de registros detalhados com data 
e hora relativas a eventos de gás, testes de 
conformidade e operações zero automáticas.  
O registro de eventos é atualizado quando um 
evento ocorre. Um número especificado de 
registros de eventos mais recentes é 
preservado. Para obter mais informações, 
consulte o manual do operador do detector em 
questão. 

Reinicialização 
Reiniciar o sistema operacional do modulo 

S 

Sistema de gerenciamento de instrumentos 
Um sistema de gerenciamento de instrumentos 
(IMS) é uma rede de estações de teste e 
calibração automatizadas do IntelliDoX, o 
software de gerenciamento de instrumentos 
Fleet Manager II, detectores compatíveis, e 
outros equipamentos de integração. 

T 

Teste de conformidade 
Um teste de conformidade é um procedimento 
realizado para confirmar se um produto ou 
processo atende a um conjunto predefinido de 
normas. 

Teste geral (bump) 
Um teste de conformidade que confirma a 
capacidade do detector de responder aos 
gases alvo, expondo o detector a uma 
concentração de gás conhecida. Outros 
processos que são especificados para 
ocorrerem automaticamente quando o detector 
for inserido em um módulo de ancoragem 
podem ser realizados em conjunto com o teste 
geral (bump). 

Trilho DIN 
Um trilho DIN é uma faixa de metal que é 
utilizada para montar equipamentos e 
dispositivos industriais. 

V 

v/v 
Concentração por porcentagem de volume. 

Vida operacional 
O período de uso operacional necessário para 
atingir o limite operacional especificado. A vida 
operacional inclui o tempo de operação normal, 
o tempo de alarme e todos os tipos de tempo 
de inatividade. 

Vida útil 
O tempo de uso esperado de um produto, 
conforme especificado pelo fabricante.
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Entre em contato com a BW Technologies 

 Sede Corporativa 
BW Technologies by Honeywell 

2840 - 2 Avenue SE 

Calgary AB 

Canadá T2A 7X9 

 América 
BW Technologies by Honeywell 

405 Barclay Blvd. 

Lincolnshire IL 

EUA 60069 

 Europa 
BW Technologies by Honeywell 

Hatch Pond House 

4 Stinsford Road 

Nuffield Industrial Estate 

Poole Dorset BH17 0RZ 

Reino Unido  

 Web 
www.honeywellanalytics.com 

Telefone 
Ligação gratuita, Canadá: 1-800-663-4164 

Ligação gratuita, Europa:+44(0)1295 700300 

Ligação gratuita, EUA:1(-888)-749 -8878 

Demais regiões:+1-403-248-9226 

  

Registro de garantia 
www.honeywellanalytics.com/support/product-registration 
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