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Declaração de Conformidade CE 
 
O fabricante ou o representante autorizado na região  

                     MSA AUER GmbH, Thiemannstraße 1, D-12059 Berlin 
declara que o produto :         ULTIMA OPIR-5  

     

com base no Certificado de Exame Tipo CE:  FM 11 ATEX 0013 

 

está em conformidade com a directiva ATEX 94/9/CE, Anexo II. A 
Notificação de Garantia da Qualidade, em conformidade com o Anexo IV da 
Directiva ATEX 94/9/CE, foi emitida pela SIRA Certification Service, número 
de Organismo Notificado: 1725. 

 

O produto está em conformidade com a Directiva 2004/108/CE:  

EN 50270: 2007 Tipo 2, EN 61000-6-4: 2007 

 

MSA AUER GmbH 

Dr. Axel Schubert   
Equipamentos de P&D  Berlim, Maio de 2011 
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Guia de Iniciação Rápida 
Montagem do sistema 
Os detectores Ultima OPIR-5 são fornecidos com um dos conjuntos de montagem 
mostrados abaixo. Depois de estabelecer o local de montagem, monte o braço/a base de 
apoio. Fixe um conjunto de rotação e inclinação a cada unidade. Aplique massa 
lubrificante de lítio em cada junta cónica, antes de fixar uma unidade a um braço/uma 
base de apoio. Coloque o parafuso e as anilhas fornecidos, mas não aperte até a unidade 
estar totalmente ajustada. Se forem necessários ajustes depois de o parafuso ter sido 
apertado, rode o parafuso duas voltas para o soltar e utilize uma chave de fendas entre o 
conjunto de rotação e inclinação e o braço para libertar a junta cónica.  
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Vedação das condutas 
Todas as condutas situadas entre um local perigoso e um local não perigoso devem ser 
vedadas, impedindo a passagem de gás ou de chamas de uma instalação eléctrica para 
outra, através do sistema de condutas. É também necessário instalar uma vedação de 
conduta num raio de 45,72 cm a partir das caixas do Transmissor e do Receptor, caso a 
instalação seja feita num local de Divisão 1. Poderá não ser necessária uma vedação de 
conduta, se a instalação for feita num local de Divisão 2. 

A MSA exige a utilização de um tubo de descarga ou de uma vedação na conduta para 
evitar a penetração de humidade na caixa da unidade. Para a instalação num local de 
Divisão 2 com métodos de ligação de Divisão 2, poderá não ser necessário um tubo de 
descarga ou uma vedação de conduta. Consulte o Capítulo 5 do NEC para mais 
informações.   

AVISO: As entradas das condutas devem ser vedadas segundo o NEC 501.15 ou o 
Manual do Código Eléctrico Canadiano (Parte 1, Secção 18-154) para 
instalações na Divisão 1.  

AVISO: Os orifícios de entrada de cabos não utilizados devem ser vedados com um 
tampão obturador à prova de explosão aprovado. 

CUIDADO:  O ácido acético provoca danos nos componentes e peças metálicos e 
noutros componentes. Se ocorrerem danos devido à utilização de um 
vedante que liberte ácido acético, como um vedante de vulcanização à 
temperatura ambiente (RTV), a garantia de dois anos será invalidada. 
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Ligações dos terminais 
Para efectuar as ligações eléctricas no Detector Ultima OPIR-5, solte o parafuso de 
fixação na tampa de cada unidade com a chave sextavada fornecida e desaparafuse a 
tampa traseira. Todas as ligações de saída são estabelecidas no interior da caixa 
(consulte as figuras na página seguinte para verificar os locais no bloco de terminais). 
Recomenda-se que o comprimento dos fios descarnados dos terminais de pressão seja 
de 10 mm (4/10”) e dos terminais de parafuso de 11 mm (½”). 

NOTA:  Deve-se evitar o contacto com os componentes da placa de circuito impresso 
(PCB), para evitar danos devido à electricidade estática.  
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Funcionamento do bloco de terminais 

Para ligar os fios ao bloco de terminais, insira uma chave de fendas na patilha laranja 
e pressione para abrir o terminal (consulte a figura em baixo). Insira o fio no terminal e 
liberte a patilha laranja, prendendo o fio no terminal. Verifique a fixação, puxando 
DEVAGAR o fio para garantir que está preso. Certifique-se de que o terminal prende 
o fio e não o isolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama do funcionamento do bloco de terminais 

 
O bloco de terminais de pressão foi concebido para aceitar fios entrelaçados ou maciços 
de 24 AWG a 16 AWG (0,2 mm² a 1,5 mm²) (o bloco de terminais de parafuso opcional 
aceita fios de 26 a 14 AWG (0,14 mm² a 2,5 mm²)).  

A fonte de alimentação CC primária tem de ser fornecida pelo cliente. Dado que o 
Detector Ultima OPIR-5 foi concebido para monitorizar continuamente fugas de gás 
combustível, não existe um interruptor de alimentação para evitar que o sistema seja 
desligado acidentalmente. A alimentação deve permanecer desligada até que todas as 
ligações eléctricas sejam efectuadas. 



 Detector Ultima OPIR-5 

 

xi 

Arranque 

Antes de colocar o sistema sob tensão pela primeira vez, é preciso verificar todas as 
ligações e se a tampa da caixa está bem fixa.  

Sequência de exibição no visor ao ligar a alimentação 

Visor Duração (s)

0 0 0 1  

8.8.8. (testar todos os segmentos) 2  

em branco 3  

Letra da versão do software 2  

SU (arranque) 120 

0 (concentração do gás) Contínuo 

O Detector Ultima OPIR-5 inclui um circuito de aquecimento para eliminar a 
condensação das janelas. Deve permitir que a unidade estabilize durante cerca de duas 
horas antes de continuar com o modo de configuração. 

A resolução do visor é 0,1 LEL•m ou 100 ppm•m. Uma vez que as saídas HART, 
Modbus e 4-20 mA têm mais resolução, o dígito menos significativo do valor visualizado 
pode não estar de acordo com o das outras saídas devido a erro de arredondamento. 
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Alinhamento/ajuste  
Certifique-se de que não existe uma quantidade significativa de gás de fundo quando a 
unidade está a definir o valor zero, caso contrário poderá alterar o desempenho do 
Detector Ultima OPIR-5. Se existir gás presente, tente configurar o Detector Ultima  
OPIR-5 num dia com vento, de forma a poder dissipar o gás. 
1. Recomenda-se que o alinhamento da Unidade de alcance alargado seja realizado por 

duas pessoas. Deverá estar uma pessoa junto do Transmissor e outra junto do 
Receptor. Uma mira de alinhamento poderá ser útil, mas não é necessária. Em 
alternativa, siga as instruções gerais de alinhamento e de ajuste.  

2. No Transmissor, verifique os quatro parafusos que fixam a unidade ao conjunto de 
rotação e inclinação. Certifique-se de que os dois parafusos traseiros foram 
apertados, mas que os dois dianteiros estão por apertar. No conjunto de rotação e 
inclinação, verifique se os parafusos de ajuste fino traseiro e dianteiro estão alinhados 
com a superfície do conjunto, de forma a permitir um movimento de inclinação total. 
Se necessário, utilize uma chave sextavada de 2,5 mm para ajustar os parafusos. 
Utilize as miras da caixa para direccionar a unidade para o centro do Receptor. Alinhe 
a ranhura e o pino das miras com o centro do Receptor. 

3. No Receptor, verifique os quatro parafusos que fixam a unidade ao conjunto de 
rotação e inclinação. Certifique-se de que os dois parafusos traseiros foram 
apertados, mas que os dois dianteiros estão por apertar. No conjunto de rotação e 
inclinação, verifique se os parafusos de ajuste fino dianteiro e traseiro estão alinhados 
com a superfície do conjunto. Utilize as miras da caixa para direccionar a unidade 
para o centro do Transmissor. Verifique se o visor do Receptor está a 0. Coloque o 
íman na extremidade superior direita do visor. O visor irá mudar de 0 para rst, ---, SE 
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e AJ (Ajuste). Remova o íman quando aparecer AJ. O Receptor apresentará “A” com 
um valor de AJ entre 0 e 99 ou “]-[“ se não for detectado nenhum sinal do 
Transmissor. Tenha em atenção que o tempo limite do modo de alinhamento é de 60 
minutos e que passado esse tempo volta ao modo de execução. Se isto acontecer, 
volte a aplicar o íman e volte ao modo de alinhamento. 

4. No Receptor, aperte ligeiramente o parafuso de ajuste fino dianteiro até assentar na 
alavanca de inclinação interna. Rode lentamente para apertar o parafuso e baixe a 
parte dianteira do Receptor. Aguarde alguns segundos para que o número de AJ 
estabilize. Continue a rodar lentamente, aguardando após cada volta que o número 
de AJ estabilize. Quando o número de AJ começar a diminuir, desenrosque o 
parafuso de ajuste fino dianteiro até ficar alinhado com a superfície do conjunto. 
Aperte ligeiramente o parafuso de ajuste fino traseiro até assentar e, em seguida, 
rode lentamente para apertar mais. Aguarde alguns segundos para que o número de 
AJ estabilize. Continue até o AJ atingir o máximo e começar a diminuir. Desenrosque 
o parafuso de ajuste fino traseiro. 

5. Fixe os dois parafusos de montagem dianteiros. Certifique-se de que o AJ diminui 2 
valores ou menos (o aumento de qualquer valor é aceitável). 

6. Ajuste a rotação do Receptor para o AJ máximo. Aperte lentamente a porca na parte 
inferior do conjunto de rotação e inclinação, segurando o lado esquerdo do Receptor. 
Certifique-se de que o AJ diminui 2 valores ou menos (o aumento de qualquer valor é 
aceitável). 

7. Com o Receptor fixo, verifique se o AJ é comparável aos valores normais indicados 
abaixo. 

8. No Transmissor, repita os passos 3 a 6 para ajustar a sua posição, verificando o 
número de AJ no Receptor. 

9. Com o Transmissor fixo, verifique se o AJ é comparável aos valores normais 
indicados abaixo. 

 

 

 

 
Valores de AJ normais  

10. No Receptor, coloque o íman na extremidade superior direita do visor para sair do 
modo de alinhamento. A unidade apresenta AC a piscar e a leitura de gás começa a 
ser ajustada para zero. Quando esse ajuste terminar, a unidade apresenta a 
concentração do gás. O alinhamento do sistema está concluído. 

NOTA: O braço de montagem básico oferecido pela General Monitors para a montagem 
do sistema na parede obedece a instruções de alinhamento idênticas com a 
diferença de não haver ajuste fino. 

Teste de resposta 

Após o alinhamento inicial, deve ser efectuado um teste do Detector Ultima OPIR-5 com 
as películas de gás de teste para metano ou propano (referência 329083-1 ou 329084-1, 
respectivamente). Siga as instruções apresentadas nas películas. 

Intervalo 20 m 50 m 100 m 150 m 

Padrão 50 a 60 40 a 50 25 a 35  N/A 

Alargado N/A 45 a 55 30 a 40 25 a 35 
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1.0 Introdução 
1.1   Proteger a vida 

A MSA tem como missão procurar benefícios para a sociedade através do 
fornecimento de soluções de segurança com produtos, serviços e sistemas líderes 
de mercado, que salvam vidas e protegem os investimentos financeiros dos 
perigos de chamas, gases e vapores perigosos. 

Este manual fornece instruções para a instalação e o funcionamento do Detector 
Ultima OPIR-5 da MSA para a detecção de gás combustível. Este manual deve ser 
lido na íntegra e compreendido antes de se tentar colocar o sistema em 
funcionamento. 

Os produtos de segurança adquiridos devem ser manuseados com cuidado e 
instalados, calibrados e mantidos segundo o respectivo manual de instruções do 
produto. Não se esqueça de que estes produtos mantêm-no em segurança. 

Advertências especiais 

O Detector Ultima OPIR-5 contém componentes que podem ser danificados pela 
electricidade estática. Deve-se ter especial cuidado durante a ligação eléctrica do 
sistema, para garantir que apenas os pontos de ligação são tocados. 

AVISO:  Os gases e vapores tóxicos, combustíveis e inflamáveis são 
perigosos. Deve-se ter todo o cuidado quando estes perigos estão 
presentes. 

 

Figura 1: Detector Ultima OPIR-5 
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1.2   Características e benefícios 
As características e os benefícios vantajosos do Detector Ultima OPIR-5 incluem: 

• Desempenho certificado: único detector de caminho aberto que cumpre 
com diversos requisitos de desempenho da agência nas escalas de 
LEL•metro e ppm•metro. 

• Feixe de detecção único: elimina o desvio e os falsos alarmes. 

• Intervalos de detecção duplos (ppm•metro e LEL•metro): sensível a 
fugas de baixo nível. 

• Design em bloco - visor digital, 4 relés e duas saídas de 4 a 20 mA: 
ampla variedade de saídas. 

• Tipo 4X, classificação IP66/IP67 resistente a intempéries: unidade de 
grande durabilidade. 

• Funcionamento com protecção contra falhas: avisa o utilizador da 
ocorrência de falhas no funcionamento.  

• Controlo automático de ganho: compensa no caso de óptica suja, chuva 
e nevoeiro. 

• Protecção contra inversão da entrada da fonte de alimentação: 
protecção contra danos causados por ligações incorrectas. 

• Atraso por janela suja e atraso por bloqueio do feixe: reduz a 
manutenção e os falsos alarmes. 

 

1.3   Aplicações 
Esta é uma lista parcial de aplicações adequadas para o Detector Ultima OPIR-5: 

• Estações de compressão 

• Plataformas de perfuração e de produção 

• Monitorização de perímetros de vedação 

• Instalações de carregamento de combustível 

• Turbinas a gás 

• Instalações de processamento e de armazenamento de GNL/GPL 

• Fábricas petroquímicas 

• Parques de reservatórios 

• Tratamento de águas residuais 
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1.4   Verificação da integridade do sistema 
Sistemas de segurança na preparação para o funcionamento 

Antes de ligar a alimentação, verifique a ligação eléctrica, as ligações dos 
terminais e a estabilidade da montagem de todos os equipamentos de segurança 
integrados, incluindo, mas não limitado a: 

• Fontes de alimentação 

• Módulos de controlo 

• Dispositivos de detecção de campo 

• Dispositivos de sinalização ou de saída 

• Acessórios ligados aos dispositivos de campo e de sinalização 

Depois da ligação inicial e do período de aquecimento especificado de fábrica do 
sistema de segurança, verifique se todas as saídas de sinal, de e para os 
dispositivos e os módulos, estão dentro das especificações do fabricante. O 
alinhamento inicial, a verificação do alinhamento e o teste devem ser efectuados 
segundo as recomendações e as instruções do fabricante. 

Verifique se o sistema está a funcionar correctamente realizando um teste de 
funcionalidade completo de todos os componentes do sistema de segurança, 
garantindo que os níveis de alarme estão correctos. Deve ser verificada a 
detecção de falhas. 

Teste periódico dos dispositivos de campo 

Os testes periódicos ou o alinhamento devem ser efectuados segundo as 
recomendações e as instruções do fabricante. Os procedimentos de teste e de 
alinhamento devem incluir, mas não estar limitados a: 

• Verificar a leitura a zero 

• Verificar a leitura de gás aplicando uma película de gás de teste 

• Verificar a integridade de todas as superfícies e dispositivos ópticos 

Quando os resultados dos procedimentos de teste estão fora das especificações 
do fabricante, é preciso reparar ou substituir o(s) dispositivo(s) suspeito(s), 
conforme necessário. Os intervalos de teste devem ser determinados 
independentemente, através de um processo documentado, incluindo um registo 
de verificação mantido pelo pessoal responsável pelas instalações ou pelos 
serviços de teste de terceiros. 

Verificação periódica do sistema 

As seguintes verificações do sistema devem ser efectuadas pelo menos uma vez 
por ano: 

• Ligações eléctricas, ligações do terminal e estabilidade da montagem 

• Verificação do funcionamento correcto do sistema, realizando um 
teste de funcionalidade completo de todos os componentes do 
sistema de segurança, garantindo que os níveis de alarme estão 
correctos 

• Funcionamento do circuito de falhas  
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2.0 Descrição do produto 
2.1   Descrição geral 

O Detector Ultima OPIR-5 é um detector de gás hidrocarboneto (Figura 1). O 
sistema é composto por um Transmissor e um Receptor. Ambas as unidades 
estão calibradas de fábrica e não necessitam de alinhamento. É possível verificar 
o funcionamento do Detector Ultima OPIR-5 colocando uma película de gás de 
teste à frente do Receptor. O sistema exige apenas uma limpeza periódica das 
janelas para garantir um desempenho fiável, que deve ser feita antes da 
verificação a zero e dos testes do gás de teste e da integridade óptica. O Detector 
Ultima OPIR-5 monitoriza continuamente os gases hidrocarbonetos. O intervalo de 
detecção de gás de um Receptor calibrado é de 0 a 5000 ppm•metro e 0 a 5 
LEL•metro para metano e de 0 a 2000 ppm•metro e 0 a 1 LEL•metro para 
propano. O Receptor emite dois sinais analógicos de 4 a 20 mA, um proporcional a 
ppm•metro e o outro a LEL•metro. Os relés de alarme e de falha, o intervalo 
dividido (saída analógica-ppm) e as saídas Modbus e HART são opcionais. 

O Detector Ultima OPIR-5 é facilmente alinhado utilizando o visor digital e os 
braços de montagem ajustáveis, como tal não é necessário nenhum equipamento 
de configuração volumoso como voltímetros digitais e dispositivos de alinhamento 
de bolso. Para configurações que exijam uma distância superior a 100 metros 
entre o Transmissor e o Receptor, a MSA fornece uma mira de alinhamento óptico 
que facilita o alinhamento inicial. 

2.1.1 Princípios de detecção por infravermelhos 

A maioria dos gases absorve radiação infravermelha. Os gases hidrocarbonetos 
absorvem radiação infravermelha a comprimentos de onda específicos, mas com 
diferentes graus de absorção. A absorção da radiação ocorre de acordo com a lei 
de Beer-Lambert, segundo a qual a transmissão (T) de radiação através de um 
meio absorvente diminui exponencialmente consoante o produto do coeficiente de 
absorção (A), a concentração (C) e o comprimento do caminho (L):  

T = exp(-ACL). 

2.1.2 Método de detecção do Ultima OPIR-5 

O Detector Ultima OPIR-5 utiliza um método de feixe único e de comprimento de 
onda dupla para a detecção da absorção infravermelha. O gás absorve um 
comprimento de onda mas não o outro, que é o comprimento de onda de 
referência. Ao comparar os sinais destes dois comprimentos de onda, o detector 
mede a concentração do gás. O comprimento de onda de referência é escolhido 
para compensar as interferências que, de outra forma, poderia ocorrer devido à 
variação atmosférica, como humidade, chuva, pó, neve, nevoeiro, vapor e 
temperatura. Este método de detecção advém daquele que é normalmente 
conhecido como o princípio de absorção de infravermelhos sem dispersão (NDIR). 

NOTA: O nevoeiro muito denso, o vapor ou a interrupção do feixe por um objecto 
ou uma pessoa pode provocar uma falha do sistema 
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Sem vento 

2.1.3 Escala de medição 

Com o Detector Ultima OPIR-5, dado que não existe um comprimento de caminho 
fixo, a leitura é indicada no medidor de concentração. O Detector Ultima OPIR-5 
indica as concentrações no intervalo de ppm•metro (níveis extremamente 
sensíveis a níveis baixos de hidrocarbonetos) e no intervalo de LEL•metro (níveis 
muito perigosos de hidrocarbonetos). O visor do Detector Ultima OPIR-5 possui 
selecção automática de escala. No geral, um monitor de caminho aberto pode 
proporcionar respostas semelhantes a grandes nuvens de gás de baixa 
concentração e a pequenas nuvens de gás de concentração elevada, conforme 
indicado em baixo. O ponto de ajuste do alarme deve ser igual ou inferior à leitura 
de uma concentração de gás de 60% do LEL no comprimento da nuvem de gás 
alvo. 

Configuração típica de nuvem de gás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nuvem de gás no interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Nuvem de gás no exterior
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2.1.4 Sistema típico de medições de nuvens de gás 

Exemplos de leituras de nuvens de gás metano com o Detector Ultima OPIR-5 padrão: 

 

Tamanho da nuvem de 
gás 

Visor do Ultima 
OPIR-5 

50 ppm x 2 metros 100 ppm•metro 

25 ppm x 4 metros 100 ppm•metro 

10 ppm x 10 metros 100 ppm•metro 

100 ppm x 5 metros 500 ppm•metro 

50 ppm x 10 metros 500 ppm•metro 

500 ppm x 5 metros 2500 ppm•metro 

100 ppm x 25 metros 2500 ppm•metro 

5% LEL x 1 metro 2500 ppm•metro 

1% LEL x 5 metros 2500 ppm•metro 

0,5% LEL x 10 metros 2500 ppm•metro 

Tabela 1: Leituras de nuvens de gás metano no intervalo de 0-5000 ppm•metro 

 
Tamanho das nuvens de 

gás 
Visor do Ultima 

OPIR-5 

20% LEL x 1 metro 0,2 LEL•metro 

10% LEL x 2 metros 0,2 LEL•metro 

100% LEL x 2,5 metros 2,5 LEL•metro 

50% LEL x 5 metros 2,5 LEL•metro 

100% LEL x 1 metro 1,0 LEL•metro 

50% LEL x 2 metros 1,0 LEL•metro 

25% LEL x 4 metros 1,0 LEL•metro 

10% LEL x 10 metros 1,0 LEL•metro 

Tabela 2: Leituras de nuvens de gás metano no intervalo de 0-5 LEL•metro 
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2.1.5 Sistema electrónico de controlo 

As duas unidades do Detector Ultima OPIR-5, o Transmissor e o Receptor, funcionam com 
uma entrada de 24 VCC. Esta tensão não regulada de 24 VCC é fornecida a fontes de 
alimentação integradas que produzem todas as tensões necessárias para o Transmissor e 
para o Receptor do Detector Ultima OPIR-5. 

Em funcionamento normal, o programa do microprocessador monitoriza constantemente os 
dois comprimentos de onda de infravermelhos e efectua operações matemáticas com base 
nestas informações juntamente e nos valores obtidos durante o processo de calibração de 
fábrica. 

O microprocessador obtém informações de saída e transmite-as para o conversor de digital 
para analógico para produzir dois sinais de 4 a 20 miliamperes (mA) que são proporcionais 
às escalas de 0 a 5000 ppm•metro e 0 a 5 LEL•metro para a unidade de detecção de metano 
e às escalas de 0 a 2000 ppm•metro e 0 a 1 LEL•metro para a unidade de propano. O sinal 
de 4-20 mA é convertido para concentração de gás em % da escala plena através da fórmula 
[(saída analógica – 4)/16] * (100% escala plena), em que a saída analógica é o sinal 4-20 
mA. 

 O programa do microprocessador monitoriza também alguns aspectos do funcionamento do 
sistema, como a tensão de alimentação e a integridade do caminho óptico. 
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3.0 Instalação 
3.1   Recepção do equipamento 

As caixas originais de envio devem ser guardadas para eventuais necessidades de envio ou 
de armazenamento no futuro. 

O conteúdo da caixa de envio deve ser cuidadosamente removido e comparado com a lista 
de conteúdos. Se forem encontrados danos ou se houver alguma discrepância na 
encomenda, notifique a MSA o mais rapidamente possível. Para qualquer contacto com a 
MSA, é preciso especificar a referência e o número de série do equipamento. 

Apesar de a fábrica testar todas as unidades, sugere-se a realização de uma verificação 
completa do sistema durante a instalação inicial, para garantir a integridade do sistema. 

3.2   Considerações para a localização 
Não existem regras fixas para a instalação, uma vez que a melhor localização varia 
consoante a aplicação. 

Considere os seguintes factores quando escolher a localização: 

• O sistema deve estar acessível para as verificações de resposta ocasionais. 

• O Receptor deve ser montado de forma que o visor fique visível para auxiliar no 
alinhamento. 

• Não o monte perto de campos magnéticos fortes, pois pode provocar uma 
degradação do desempenho. 

• A linha de mira entre o Transmissor e o Receptor deve estar livre de obstáculos, tais 
como: 

o um camião estacionado ou máquinas móveis 

o passagem frequente de pessoas ou animais 

• Apesar de o Transmissor e o Receptor estarem concebidos para resistir a 
interferências de frequência de rádio, as unidades não devem ser montadas perto de 
fontes de rádio ou equipamento semelhante. 

• Monte o Receptor de forma que a luz directa do sol não entre pela janela dianteira. 

• Coloque as unidades longe de fontes de calor concentrado. 

• Proceda à montagem longe de fontes de vibração excessiva e longe de linhas de 
alta tensão. 

• Se o comprimento do caminho for inferior a 20 metros (65 pés), é necessário um 
Transmissor com placa de atenuação. 
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3.3   Montagem do sistema 
Os detectores Ultima OPIR-5 são fornecidos com um dos conjuntos de montagem mostrados 
abaixo. Depois de estabelecer o local de montagem, monte o braço/a base de apoio. Fixe 
um conjunto de rotação e inclinação a cada unidade. Aplique massa lubrificante de lítio em 
cada junta cónica, antes de fixar uma unidade a um braço/uma base de apoio. Coloque o 
parafuso e as anilhas fornecidos, mas não aperte até a unidade estar totalmente ajustada. 
Se forem necessários ajustes depois de o parafuso ter sido apertado, rode o parafuso duas 
voltas para o soltar e utilize uma chave de fendas entre o conjunto de rotação e inclinação e 
o braço para libertar a junta cónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Desenho do contorno e das dimensões 
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3.4   Instalação 
1. Se necessário, retire o conjunto de rotação e inclinação do braço. Para isso, 

desaparafuse a porca de 24 mm da parte inferior do conjunto. Retire a arruela de 
aperto e a arruela plana. Guarde as arruelas e a porca num local seguro. 

 
2. Coloque o Transmissor ou o Receptor numa superfície de trabalho com os 4 orifícios 

de montagem para cima. Alinhe os 4 orifícios de montagem do conjunto de rotação e 
inclinação com os da unidade. Verifique se a folga na superfície de montagem do 
conjunto de rotação e inclinação atravessa toda a unidade e não é apenas da parte 
dianteira para a traseira. Instale os 4 parafusos sem apertar os dois dianteiros. Aperte 
os dois parafusos traseiros. 

 
3. Monte a unidade e o conjunto de rotação e inclinação no braço. Instale a arruela, a 

arruela de aperto e a porca de 24 mm na parte inferior do conjunto de rotação e 
inclinação, mas não aperte a porca. 

 
4. Verifique se os parafusos de ajuste fino dianteiro e traseiro para inclinação estão 

alinhados com a superfície do conjunto, de forma a permitir um movimento de 
inclinação total. Se necessário, utilize uma chave sextavada de 2,5 mm para ajustar os 
parafusos. 

 
Instalar no braço de montagem 

 

NOTA:  O conjunto do braço básico oferecido pela MSA para a montagem do sistema na 
parede obedece a instruções de instalação idênticas com a diferença de não haver 
ajuste fino. 
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3.5   Vedação das condutas 
Todas as condutas situadas entre um local perigoso e um local não perigoso devem ser 
vedadas, impedindo a passagem de gás ou de chamas de uma instalação eléctrica para 
outra, através do sistema de condutas. É também necessário instalar uma vedação de 
conduta num raio de 45,72 cm a partir das caixas do Transmissor e do Receptor, caso a 
instalação seja feita num local de Divisão 1. Poderá não ser necessária uma vedação de 
conduta, se a instalação for feita num local de Divisão 2. 

A MSA exige a utilização de um tubo de descarga ou de uma vedação na conduta para evitar 
a penetração de humidade na caixa da unidade. Para a instalação num local de Divisão 2 
com métodos de ligação de Divisão 2, poderá não ser necessário um tubo de descarga ou 
uma vedação de conduta. Consulte o Artigo 501 do NEC para mais informações. 

AVISO: As entradas das condutas devem ser vedadas segundo o NEC 501.15 ou o 
Manual do Código Eléctrico Canadiano (Parte 1, Secção 18-154) para 
instalações na Divisão 1.  

AVISO: Os orifícios de entrada de cabos não utilizados devem ser vedados com um 
tampão obturador à prova de explosão aprovado. 

CUIDADO:  O ácido acético provoca danos nos componentes e peças metálicos e noutros 
componentes. Se ocorrerem danos devido à utilização de um vedante que 
liberte ácido acético, como um vedante de vulcanização à temperatura 
ambiente (RTV), a garantia de dois anos será invalidada. 

3.6   Ligações dos terminais 
Para efectuar as ligações eléctricas no Detector Ultima OPIR-5, solte o parafuso de fixação 
na tampa de cada unidade com a chave sextavada fornecida e desaparafuse a tampa 
traseira. Todas as ligações de saída são estabelecidas no interior da caixa (consulte as 
figuras na página seguinte para verificar os locais no bloco de terminais). O comprimento dos 
fios descarnados dos terminais de pressão deve ser de 10 mm (4/10”) e dos terminais de 
parafuso deve ser de 11 mm (½”). 

NOTA:  Deve-se evitar o contacto com os componentes da placa de circuito impresso 
(PCB), para evitar danos devido à electricidade estática. 
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Figura 5: Ligação eléctrica do Transmissor 

        
Figura 6: Ligação eléctrica do Receptor 
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Tabela 3: Localização dos terminais de ligação do receptor 
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3.6.1 Funcionamento do bloco de terminais 

Para ligar os fios ao bloco de terminais, insira uma chave de fendas na patilha laranja e 
pressione para abrir o terminal (consulte a Figura 7 7). Insira o fio no terminal e liberte a 
patilha laranja, prendendo o fio no terminal. Verifique a fixação, puxando DEVAGAR o fio 
para garantir que está preso. Certifique-se de que o terminal prende o fio e não o 
isolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama do funcionamento do bloco de terminais 

O bloco de terminais de pressão foi concebido para aceitar fios entrelaçados ou maciços de 
24 AWG a 16 AWG (0,2 mm² a 1,5 mm²) (o bloco de terminais de parafuso opcional aceita 
fios de 26 a 14 AWG (0,14 mm² a 2,5 mm²)). 

 
A fonte de alimentação CC primária tem de ser fornecida pelo cliente. Dado que o Detector 
Ultima OPIR-5 foi concebido para monitorizar continuamente fugas de gás combustível, não 
existe um interruptor de alimentação para evitar que o sistema seja desligado 
acidentalmente. A alimentação deve permanecer desligada até que todas as ligações 
eléctricas sejam efectuadas. 
 

3.6.2 Funções dos terminais 

Reposição 

O Detector Ultima OPIR-5 fornece terminações ao interruptor externo de reposição para 
permitir a reposição remota dos alarmes. Ligue cada extremidade de um interruptor 
momentâneo SPST normalmente aberto a RST e a COM (consulte a Tabela 3). Para a 
reposição de um relé bloqueado, prima e liberte o interruptor. 

Relés 

As cargas indutivas (campainhas, sirenes e relés) nos contactos de relé secos devem ser 
presas, como se mostra na Figura 8 8. As cargas indutivas que não estão presas podem 
gerar picos de tensão de mais de 1000 V. Os picos desta magnitude podem provocar falsos 
alarmes e danos nos contactos. 

NOTA: Todos os estados de relé são indicados com alimentação ligada. 
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Figura 8: Protecção para contactos de relé para cargas CA/CC 

 

3.7   Ligar a alimentação e alinhar 

3.7.1 Lista de verificação para o arranque 

Antes de ligar o sistema, efectue os seguintes passos: 

• Iniba todos os dispositivos externos, tais como um amplificador de disparo, um 
PLC ou um sistema DCS.  

• Verifique se as definições opcionais estão correctas. 

• Verifique se o dispositivo está fixado correctamente. Certifique-se de que as 
entradas da conduta/prensa-cabo estão a apontar para baixo.  

• Verifique se a ligação eléctrica do sinal está correctamente estabelecida. 

• Verifique se a alimentação está correctamente ligada. O Detector Ultima OPIR-5 é 
alimentado por +24 VCC. 

• Certifique-se de que a tampa está bem instalada ou que a classificação da área foi 
anulada. 

 



 Detector Ultima OPIR-5 

 

16 

3.7.2 Arranque 

Antes de colocar o sistema sob tensão pela primeira vez, é preciso verificar todas as 
ligações e se a tampa da caixa está bem fixa.  

Sequência de exibição no visor ao ligar a alimentação 

Visor Duração (s)

0 0 0 1  

8.8.8. (testar todos os segmentos) 2  

em branco 3  

Letra da versão do software 2  

SU (arranque) 120 

0 (concentração do gás) Contínuo 

O Detector Ultima OPIR-5 inclui um circuito de aquecimento para eliminar a condensação 
das janelas. Deve permitir que a unidade estabilize durante cerca de duas horas antes de 
continuar com o modo de configuração. 

A resolução do visor é 0,1 LEL•m ou 100 ppm•m. Uma vez que as saídas HART, Modbus e 
4-20 mA têm mais resolução, o dígito menos significativo do valor visualizado pode não 
estar de acordo com o das outras saídas. 
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3.7.3 Alinhamento e ajuste 

Certifique-se de que não existe uma quantidade significativa de gás de fundo quando a 
unidade está a definir o valor zero, caso contrário poderá alterar o desempenho do Detector 
Ultima OPIR-5. Se existir gás presente, tente configurar o Detector Ultima OPIR-5 num dia 
com vento, de forma a poder dissipar o gás. 

1. Recomenda-se que o alinhamento da Unidade de alcance alargado seja realizado por 
duas pessoas. Deverá estar uma pessoa junto do Transmissor e outra junto do 
Receptor. Uma mira de alinhamento poderá ser útil, mas não é necessária. Em 
alternativa, siga as instruções gerais de alinhamento e de ajuste.  

2. No Transmissor, verifique os quatro parafusos que fixam a unidade ao conjunto de 
rotação e inclinação. Certifique-se de que os dois parafusos traseiros foram apertados, 
mas que os dois dianteiros estão por apertar. No conjunto de rotação e inclinação, 
verifique se os parafusos de ajuste fino traseiro e dianteiro estão alinhados com a 
superfície do conjunto, de forma a permitir um movimento de inclinação total. Se 
necessário, utilize uma chave sextavada de 2,5 mm para ajustar os parafusos. Utilize as 
miras da caixa para direccionar a unidade para o centro do Receptor. Alinhe a ranhura e 
o pino das miras com o centro do Receptor. 

3. No Receptor, verifique os quatro parafusos que fixam a unidade ao conjunto de rotação 
e inclinação. Certifique-se de que os dois parafusos traseiros foram apertados, mas que 
os dois dianteiros estão por apertar. No conjunto de rotação e inclinação, verifique se os 
parafusos de ajuste fino dianteiro e traseiro estão alinhados com a superfície do 
conjunto. Utilize as miras da caixa para direccionar a unidade para o centro do 
Transmissor. Verifique se o visor do Receptor está a 0. Coloque o íman na extremidade 
superior direita do visor. O visor irá mudar de 0 para rst, ---, SE e AJ (Ajuste). Remova o 
íman quando aparecer AJ. O Receptor apresentará “A” com um valor de AJ entre 0 e 99 
ou “]-[“ se não for detectado nenhum sinal do Transmissor. Tenha em atenção que o 
tempo limite do modo de alinhamento é de 60 minutos e que passado esse tempo volta 
ao modo de execução. Se isto acontecer, volte a aplicar o íman e volte ao modo de 
alinhamento. 

4. No Receptor, aperte ligeiramente o parafuso de ajuste fino dianteiro até assentar na 
alavanca de inclinação interna. Rode lentamente para apertar o parafuso e baixe a parte 
dianteira do Receptor. Aguarde alguns segundos para que o número de AJ estabilize. 
Continue a rodar lentamente, aguardando após cada volta que o número de AJ 
estabilize. Quando o número de AJ começar a diminuir, desenrosque o parafuso de 
ajuste fino dianteiro até ficar alinhado com a superfície do conjunto. Aperte ligeiramente 
o parafuso de ajuste fino traseiro até assentar e, em seguida, rode lentamente para 
apertar mais. Aguarde alguns segundos para que o número de AJ estabilize. Continue 
até o AJ atingir o máximo e começar a diminuir. Desenrosque o parafuso de ajuste fino 
traseiro. 

5. Fixe os dois parafusos de montagem dianteiros. Certifique-se de que o AJ diminui 2 
valores ou menos (o aumento de qualquer valor é aceitável). 

6. Ajuste a rotação do Receptor para o AJ máximo. Aperte lentamente a porca na parte 
inferior do conjunto de rotação e inclinação, segurando o lado esquerdo do Receptor. 
Certifique-se de que o AJ diminui 2 valores ou menos (o aumento de qualquer valor é 
aceitável). 

7. Com o Receptor fixo, verifique se o AJ é comparável aos valores normais indicados 
abaixo. 
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8. No Transmissor, repita os passos 3 a 6 para ajustar a sua posição, verificando o número 
de AJ no Receptor. 

9. Com o Transmissor fixo, verifique se o AJ é comparável aos valores normais indicados 
abaixo. 

10.  

 

 

 

 

 

Valores de AJ normais  

11. No Receptor, coloque o íman na extremidade superior direita do visor para sair do modo 
de alinhamento. A unidade apresenta AC a piscar e a leitura de gás começa a ser 
ajustada para zero. Quando esse ajuste terminar, a unidade apresenta 0C, seguido da 
concentração do gás. O alinhamento do sistema está concluído. 

 

NOTA: O conjunto do braço básico oferecido pela MSA para a montagem do sistema na 
parede obedece a instruções de alinhamento idênticas com a diferença de não haver 
ajuste fino. 

 

3.7.4 Teste de resposta 

Após o alinhamento inicial, deve ser efectuado um teste do Detector Ultima OPIR-5 com as 
películas de gás de teste para metano ou propano (referência 329083-1 ou 329084-1, 
respectivamente). Siga as instruções apresentadas nas películas. 

Intervalo 20 m 50 m 100 m 150 m 

Padrão 50 a 60 40 a 50 25 a 35  N/A 

Alargado N/A 45 a 55 30 a 40 25 a 35 
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3.7.5 Filtro de luz visível 

Uma das configurações da Ultima OPIR-5 está equipada com um filtro de luz visível (figura 
10). Essa configuração pode vir a ser útil em instalações em que um feixe de luz intermitente 
seja considerado perturbador para as operações circundantes. Um filtro de luz visível 
bloqueia a luz na porção visível do espectro electromagnético, permitindo ao instrumento 
detectar e medir concentrações de gás hidrocarbónico sem os efeitos concomitantes da luz 
intermitente. 

Os detectores Ultima OPIR-5 com um filtro de luz visível devem ser instalados como descrito 
na secção de instalação. Aplica-se o intervalo numérico AJ recomendado na Secção 3.7.3 
(9). Sem a luz intermitente como guia para o alinhamento, os utilizadores podem precisar de 
usar o kit de alinhamento de longo alcance (ref. 329082-1) para estabelecer a orientação e o 
posicionamento do receptor e do transmissor. O kit é recomendado para separações de 50 
metros ou mais. 

Os filtros de luz visível não devem ser retirados do Ultima OPIR-5. Os filtros vêm de fábrica 
com uma vedação de protecção que impede a entrada de água ou de pó no Transmissor. 
Em caso de remoção acidental, o Transmissor deve ser devolvido à fábrica para reparação. 

 

Figura 9: Transmissor IR5500 com filtro de luz visível 
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3.8   Cuidados relativos ao funcionamento 
AVISO:  Durante o funcionamento, a linha de mira entre o Transmissor e o Receptor não 

deve estar bloqueada devido à passagem frequente de pessoas ou animais. O 
Detector Ultima OPIR-5 não responderá a fugas de gás se o feixe de IV estiver 
totalmente bloqueado. As interrupções do feixe de IV atrasarão o tempo de 
resposta da unidade e, consequentemente, provocarão uma situação 
possivelmente perigosa. 

A versão Hidrocarbonetos Pesados do Detector Ultima OPIR-5 funciona com precisão e 
fiabilidade para aplicações de detecção de gás propano em ambientes industriais extremos. 
Mas, em determinadas condições, o Detector Ultima OPIR-5 de Hidrocarbonetos Pesados 
pode dar uma indicação de bloqueio do feixe em vez de uma leitura de gás ou de um alarme. 

3.8.1 Libertações rápidas e em grande escala de propano líquido 

Uma libertação repentina de uma grande quantidade de propano líquido pode criar nuvens 
de gás muito frias devido ao arrefecimento provocado pela expansão do gás e pela 
evaporação do propano líquido. Este é um problema intrínseco a todas as tecnologias de 
detecção óptica de caminho aberto. A instalação do Ultima OPIR-5 a uma distância de, pelo 
menos, 10 metros de possíveis fontes de fugas de propano líquido diminui este problema.  

3.8.2 Soluções de protecção contra estas situações  

• Utilize detectores de ponto complementares em possíveis fontes de fugas de 
propano líquido de concentração elevada. 

• Utilize o sinal de bloqueio do feixe como alarme. Para reduzir o número de falsos 
alarmes devido a um bloqueio de feixe físico, existem atrasos de tempo 
seleccionáveis pelo utilizador. Será emitido um sinal se um bloqueio de feixe exceder 
um atraso de tempo especificado. 

O intervalo ppm•m do Detector Ultima OPIR-5 deve servir como um aviso para uma fuga de 
gás. Desta forma, é possível agir antes de a fuga atingir um nível perigoso. O intervalo 
LEL•m deve servir como um alarme de fuga de gás. 

 

NOTA:  O Detector Ultima OPIR-5 detectará outros hidrocarbonetos além de metano e 
propano. Consulte o fabricante para obter mais informações sobre a sensibilidade a 
outros hidrocarbonetos.  
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4.0 Funcionamento 
O painel frontal do Detector Ultima OPIR-5 inclui um visor digital de LED, LED de alarme e 
de aviso e apresenta um conjunto de opções de menu que proporcionam ao utilizador o 
sistema de detecção com maior flexibilidade possível. Além das opções de menu do Detector 
Ultima OPIR-5 para tarefas operacionais e de configuração, existe um vasto conjunto de 
comandos de Modbus e HART para as mesmas tarefas que podem ser enviados a partir de 
dispositivos Modbus e HART remotos nas áreas da sala de controlo. 

• As opções de menu do Detector Ultima OPIR-5 são descritas pormenorizadamente 
neste capítulo. 

• Os comandos de Modbus são descritos num manual de programação Modbus 
separado, disponível para transferência no website da MSA. 

• Os comandos HART são descritos nas Especificações de dispositivo de campo 
HART, disponíveis para transferência no website da MSA. 

4.1   Utilização dos menus do Detector Ultima OPIR-5 
Os menus do Detector Ultima OPIR-5 permitem ao utilizador concluir diversas tarefas 
operacionais. 

• Inicie o alinhamento do Transmissor e do Receptor ou inicie uma verificação de gás 
através do modo de gás de teste. 

• Configure a % do LEL necessária para produzir um aviso ou um alarme e também as 
definições de relé de aviso e de alarme para sob tensão/sem tensão e 
bloqueado/desbloqueado.  

• Configure as definições de comunicação para Modbus e HART. 

• Seleccione a opção de imagem espelhada para o visor (FLP). 

• Seleccione os atrasos para a falha por bloqueio do feixe 
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Figura 10: Árvore do menu do Detector Ultima OPIR-5 



 Detector Ultima OPIR-5 

 

23 

 

4.2   Opções de menu 
O Detector Ultima OPIR-5 permite ao utilizador repor, testar e alinhar o sistema, além de 
configurar saídas do Receptor. Para aceder ao menu, coloque o íman fornecido com o 
Detector Ultima OPIR-5 sobre o logótipo da MSA na etiqueta do Receptor durante cerca de 
cinco segundos. O visor percorre as opções. Retire o íman para seleccionar uma opção. As 
opções são: 

“rSt” – Reposição – Repõe os relés 

 “---” - Teste 

 “SE” - Configuração 

 “AJ” - Alinhamento/Ajuste 

 “Fi” - Concluir, volta ao funcionamento normal 

4.3   Teste “---” 
Aplique o íman quando aparecerem as barras intermitentes e a unidade aceder ao modo de 
teste. Com a unidade neste modo, as falhas ópticas e os relés serão inibidos, a saída 
analógica cairá de 4 mA para 1,5 mA e o visor ficará a piscar. 

Este modo permite que o utilizador verifique a resposta do Detector Ultima OPIR-5 a uma 
película de gás de teste, sem activar os relés e as saídas analógicas. Depois de verificar a 
resposta, remova a película de gás de teste. A unidade voltará ao funcionamento normal. Se 
a película de gás de teste não for removida após 5 minutos, a unidade volta a estar numa 
condição de falha. Se ficar neste modo durante 5 minutos sem uma película de gás de teste, 
a unidade volta ao funcionamento normal automaticamente. 

Para cancelar o modo de teste antes da aplicação do gás, volte a aplicar o íman e a unidade 
volta ao funcionamento normal.  
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4.4    Configuração “SE” 
Aplique o íman quando aparecer “SE” e a unidade aceder à configuração. 

Este modo permite ao utilizador alterar vários atributos da unidade. As opções são 
apresentadas pela seguinte ordem (para mudar, aplique o íman quando aparecer a opção 
pretendida): 

Fi - Sai da opção actual e passa à seguinte. 

bb - Definições de bloqueio do feixe e IV elevado 

• AOd – 0, 1, 2…10, 15, 20, 25… 60 - Segundos antes de a saída analógica mudar 
para o nível de bloqueio do feixe. 

• oFd – 0, 1, 2…10, 15, 20, 25…60 - Minutos antes de a falha óptica F3 aparecer e 
saída analógica mudar para o nível de falha. 

FLP – Inversão do visor – activada ou desactivada (para ler o visor com um espelho) 

Ao1 - Analógico n.º 1 (0-5000/0-2000 ppm•metro) 

• SPL – Intervalo dividido - activado ou desactivado 

• (Apenas HART) 1,2 ou 3,5 - nível de falha do sinal mA 

Ao2 - Analógico n.º 2 (0-5/0-1 LEL•metro) (não disponível se o intervalo dividido estiver 
activado) 

rLy – Relé 

• Palavra-passe necessária para desactivar relés: u19, ^61 

AL1 - Relé de alarme n.º 1 (0-5000/0-2000 ppm•metro) 

• En ou dE - Sob tensão ou sem tensão. 

• LA ou nL - Bloqueado ou desbloqueado. 

• 2000 a 4500 - Nível de alarme, incrementos de 500 ou 

• 800 a 1800 - Nível de alarme, incrementos de 200. 

(O valor aumenta sempre que o íman é aplicado) 

AL2 - Relé de aviso n.º 2 (0-5/0-1 LEL•metro) 

• En ou dE - Sob tensão ou sem tensão. 

• LA ou nL - Bloqueado ou desbloqueado. 

• 0,5 (0,1) a AL3 - Nível de alarme, incrementos de 0,5 (0,1). 

(O valor aumenta sempre que o íman é aplicado) 
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AL3 - Relé de alarme n.º 3 (0-5/0-1 LEL•metro) 

• En ou dE - Sob tensão ou sem tensão. 

• LA ou nL - Bloqueado ou desbloqueado. Se este relé estiver definido para “nL” 
(desbloqueado), o Detector Ultima OPIR-5 tem de estar ligado a um sistema auxiliar 
que possa proporcionar a mesma função de um relé de bloqueio, ou seja, o alarme 
só pode ser reposto manualmente.  

• AL2 a 4,5 (1,8) - Nível de alarme, incrementos de 0,5 (0,1). 

(O valor aumenta sempre que o íman é aplicado) 

CH1 – Canal 1 (Modbus) 

• br – taxa baud – 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 ou 38,4 kbps 

• For – Formato – 8n1, 8E1, 8o1 ou 8n2 – bits, paridade (nenhuma, par, ímpar), 
bits de paragem 

• Add – Endereço 

CH2 – Canal 2 (HART ou Modbus, consoante a configuração do produto) 

HART 

• activado ou desactivado 

Modbus 

• br – taxa baud – 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 ou 38,4 kbps 

• For – Formato – 8n1, 8E1, 8o1 ou 8n2 – bits, paridade (nenhuma, par, ímpar), 
bits de paragem 

• Add – Endereço 
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4.4.1 Folha de opções de configuração 

SE - Aplique o íman quando aparecer este código para aceder à configuração. 

bb - Aplique o íman quando aparecer este código para alterar as opções  
para o bloqueio do feixe 

5 a 60 - Seleccione os segundos a aguardar antes de enviar a falha por  
bloqueio do feixe ___________ 

0 a 60 - Seleccione os minutos de bloqueio do feixe antes de enviar a falha  
óptica ___________ 

01 - Aplique o íman quando aparecer este código para alterar as opções  
para a saída analógica n.º 1 

on ou oFf - Seleccione se o intervalo dividido está ligado ou desligado. ___________ 

02 - Aplique o íman quando aparecer este código para alterar as opções  
para a saída analógica n.º 2 

on ou oFf - Seleccione se o intervalo 0-5000 (0-2000) ppm•metro estiver  
disponível ___________ 

AL1 - Aplique o íman quando aparecer este código para alterar as opções  
para o relé de alarme n.º 1 

En ou dE - Seleccione se o relé está sob tensão ou sem tensão  ___________ 

LA ou nL - Seleccione se o relé está bloqueado ou desbloqueado  ___________ 

2000 a 4500 (800 a 1800) - Seleccione onde o nível de alarme do relé será  
definido (em ppm•m)  ___________ 

AL2 - Aplique o íman quando aparecer este código para alterar as opções  
para o relé de aviso n.º 2 

En ou dE - Seleccione se o relé está sob tensão ou sem tensão  ___________ 

LA ou nL - Seleccione se o relé está bloqueado ou desbloqueado  ___________ 

0,5 (0,1) para nível A3 - Seleccione onde o nível de alarme do relé será definido  
(em LEL•m)  ___________ 

AL3 - Aplique o íman quando aparecer este código para alterar as opções  
para o relé de alarme n.º 3 

En ou dE - Seleccione se o relé está sob tensão ou sem tensão  ___________ 

LA ou nL - Seleccione se o relé está bloqueado ou desbloqueado  ___________ 

Nível AL2 para 4,5 (0,8) - Seleccione onde o nível de alarme do relé será  
definido (em LEL•m)  ___________ 

Fi - Guarda as alterações e sai da configuração. 

Fi - Aplique o íman quando aparecer este código para guardar as alterações  
e sair da configuração. 

NOTA: Os valores entre parêntesis são para a unidade de hidrocarbonetos pesados 
(propano). 
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   Alinhamento/Ajuste “AJ” 
Aplique o íman quando “AJ” aparecer e a unidade aceder ao modo de alinhamento/ajuste. 

Este modo permite ao utilizador realinhar o Detector Ultima OPIR-5 e definir um novo valor 
“zero”. Este modo é abrangido no Capítulo 3.6. 

4.5   Concluir “Fi” 
Aplique o íman quando “Fi” aparecer e a unidade sai do modo de opções, guarda todas as 
alterações efectuadas e volta ao funcionamento normal. Esta é a única forma de guardar as 
alterações efectuadas no modo de configuração. 

4.6   Manutenção 
Após o alinhamento inicial do Detector Ultima OPIR-5, a unidade requer pouca manutenção. 
Apesar de não ser necessário efectuar uma calibração, deve-se testar periodicamente a 
resposta com as películas de gás de teste concebidas para o Detector Ultima OPIR-5. 

Se o Detector Ultima OPIR-5 for utilizado em ambientes com muito pó ou sujidade, as janelas 
devem ser limpas regularmente, passando suavemente com um pano limpo e macio, 
humedecido com uma solução de limpeza para vidros comum. Água e etanol são solventes 
adequados. A limpeza deve ser feita no modo de gás de teste para evitar falsos alarmes. 

O Detector Ultima OPIR-5 deve ser armazenado numa área limpa e seca e dentro dos 
intervalos de temperatura e de humidade indicados nas especificações ambientais no 
Capítulo 8.2. Introduza as tampas contra poeiras vermelhas nos orifícios de entrada de cabos 
vazios, enquanto a unidade estiver guardada. 

NOTA:  O Detector Ultima OPIR-5 irá detectar vapores de álcool e de outros solventes de 
limpeza. 

4.7   Códigos do visor e de falha 
Os códigos do visor durante o funcionamento normal são: 

SU Arranque - é apresentado imediatamente depois de ligada a alimentação e durante 
cerca de dois minutos. 

SF Religação após uma falha óptica - é apresentado quando uma condição de falha 
óptica tiver sido corrigida. 

0-50 Indicações numéricas fixas - são apresentadas quando é detectada uma 
concentração de gás no modo operacional.  

0-50 Indicações numéricas intermitentes - são apresentadas quando é detectada uma 
concentração de gás de teste no modo de gás de teste.  

Outros códigos que possam aparecer no visor são os códigos de falha, que são indicados no 
capítulo seguinte. 
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4.8   Falhas de desvio negativo de LEL e ppm 
A falha de desvio negativo de ppm ocorre quando o Detector Ultima OPIR-5 é reconfigurado 
com pouco gás de fundo e as fortes correntes de ar dissipam o restante gás. Nestas 
circunstâncias, a corrente do intervalo de ppm pode descer para 0 mA, resultando na 
produção de uma falha pelo detector.  

Não é seguro utilizar o Detector Ultima OPIR-5 quando existe um desvio negativo no intervalo 
de LEL. Com um desvio negativo de LEL, ambas as correntes ficam a zero e o relé de falha 
fica sem tensão. O desvio negativo de LEL pode ocorrer quando o sistema é instalado pela 
primeira vez e ainda não está alinhado.  

O desvio negativo no intervalo de ppm não é uma condição perigosa, como acontece com o 
desvio negativo de LEL. O desvio negativo de ppm não provoca uma falha total do Detector 
Ultima OPIR-5. Contudo, a corrente de ppm fica a zero. 
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5.0 Resolução de problemas 
Se o equipamento ou o pessoal qualificado necessário para a resolução de problemas não 
estiverem disponíveis, recomendamos que a unidade com defeito seja enviada para a MSA 
para reparações.  

CUIDADO: A garantia da MSA será nula se os danos resultarem de tentativas de reparação 
além da substituição de rotina de peças de reposição recomendadas. As 
reparações efectuadas por outras pessoas que não o pessoal autorizado da 
MSA podem tornar a garantia nula. Leia a declaração de garantia com cuidado. 
Se o sistema Detector Ultima OPIR-5 de caminho aberto por infravermelhos tiver 
defeito, deve ser devolvido à fábrica para reparação, mesmo se a garantia tiver 
expirado. Deve-se incluir uma descrição detalhada do problema, por escrito, 
juntamente com todo o equipamento devolvido. 

CUIDADO: A reparação dos componentes deve ser realizada pelo pessoal da MSA ou por 
técnicos de assistência autorizados competentes. A PCB com tecnologia de 
montagem em superfície só deve ser reparada nas instalações da MSA. O não 
cumprimento deste requisito invalida a garantia. 

 
Certifique-se de inibir ou desligar os fios do alarme externo, antes de fazer qualquer 
verificação que possa accionar o alarme. 
 

5.1   Códigos de Falha 
O Detector Ultima OPIR-5 indicará um número de código de falha no visor de três dígitos 
como ajuda para a resolução de problemas. A lista seguinte identifica os códigos de falha, 
descreve a falha e indica a acção correctiva que deve ser tomada. 

Falhas múltiplas resultam na apresentação de códigos de falha em alternância. Todas as 
falhas têm um atraso de 10 segundos antes de serem activas, excepto indicação em 
contrário. Existem doze condições de falha monitorizadas pelo microprocessador: 

 

5.1.1 F0 Desvio negativo em excesso ou IV elevados 

Esta falha indica um desvio negativo de LEL-m em excesso ou a recepção de IV em 
excesso.  

ACÇÃO – Verifique se a distância entre o Transmissor e o Receptor é superior ao 
intervalo mínimo. Alinhe o sistema. Proteja o Receptor de fontes de IV perdidas. 

 

5.1.2 F1 Bloqueio parcial do feixe ou lente suja 

Esta falha indica que o Receptor está a ver menos do que a quantidade ideal de 
infravermelhos do Transmissor.  

ACÇÃO – As janelas da unidade devem ser limpas e deve-se verificar se existem 
obstáculos no caminho óptico. Se a janela estiver limpa e o caminho estiver desimpedido, 
o realinhamento do Transmissor e do Receptor, quando não existe gás de fundo 
presente, deverá corrigir esta falha. 
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5.1.3 F2 Alinhamento 

Esta falha indica que o alinhamento do Detector Ultima OPIR-5 está fora dos limites do 
fabricante. 

ACÇÃO – Realinhe a unidade até o valor AJ estar perto dos valores normais indicados 
no Capítulo 3.7 Ligação e modo de alinhamento. 

 

5.1.4 F3 Bloqueio do feixe 

Esta falha indica que a fonte de infravermelhos do Transmissor é demasiado fraca. O 
respectivo relé é activado quando o tempo limite de bloqueio do feixe definido pelo 
utilizador for excedido.  

ACÇÃO – Deve-se verificar se existem obstáculos no caminho óptico do sistema ou se as 
janelas estão limpas. Se a falha persistir, a unidade deve ser devolvida para reparação.  

 

5.1.5 F4 Intermitência errática 

A intermitência do Transmissor é errática. 

ACÇÃO – Verificar se a unidade tem um filtro de luz visível. Se o detector Ultima OPIR-5 
estiver equipado com um filtro e não se observar nenhuma intermitência, o dispositivo 
está a funcionar de acordo com as especificações. Verifique se a entrada de tensão para 
o Transmissor é adequada. 

 

5.1.6 F5 Menu de configuração 

Esta falha indica que o utilizador não saiu do menu de configuração num período de 6 
minutos de inactividade. 

ACÇÃO – Aplique o íman para sair do menu de configuração. Consulte a página 19. 

 

5.1.7 F6 Tensão de alimentação baixa  

Esta falha indica que a unidade está a receber uma tensão de alimentação baixa. É 
apresentada se o Receptor ou o Transmissor receberem menos de 18 VCC. 

ACÇÃO – Certifique-se de que a tensão de alimentação de cada unidade é superior a 18 
VCC. 

 

5.1.8 F7 Checksum de código 
Esta falha indica uma falha na memória do programa do dispositivo. 

No caso do firmware rev. A, F7 também indica uma falha no aquecedor do Receptor, na 
memória não volátil ou no circuito da saída analógica. 

ACÇÃO – A unidade deve ser devolvida para reparação. 

 



 Detector Ultima OPIR-5 

 

31 

5.1.9 F8 Falha de reconfiguração 

Esta falha indica que a unidade não chegou a zero durante o modo de alinhamento/ajuste 
ou está a responder a uma perda de gás de fundo.  

ACÇÃO – Tente voltar a reconfigurar acedendo novamente ao modo de 
alinhamento/ajuste quando não existir gás de fundo.  

 

5.1.10 F9 Restante gás 

Esta falha indica que a unidade atingiu o tempo limite no modo de verificação de gás 
(capítulo 4.2)  

ACÇÃO – Remova a película de gás de teste e aplique o íman para eliminar a falha.  

 

5.1.11 F10 Reposição ligada 

Esta falha indica que a ligação externa de reposição está ligada à terra há mais de 30 
segundos. 

ACÇÃO – Retire o fio de reposição da ligação à terra. 

 

5.1.12  F11 Sobreaquecimento da unidade 

Esta falha indica que a unidade do Transmissor e/ou do Receptor sobreaqueceu. O 
Detector Ultima OPIR-5 continua a detectar gás, mas a sua precisão está degradada e a 
fiabilidade a longo-prazo está comprometida. 

ACÇÃO – Certifique-se de que a temperatura ambiente de cada unidade está conforme 
as especificações. 

 

5.1.13 F12 Ruído 

Esta falha indica que o sinal intermitente para o Receptor tem ruído. 

ACÇÃO – Certifique-se de que o Transmissor e o Receptor estão estáveis. 

 

5.1.14 F13 Memória não volátil 

Esta falha indica uma falha na memória de dados do dispositivo. 

ACÇÃO – A unidade deve ser devolvida para reparação. 

 

5.1.15 F14 Circuito da saída analógica 

Esta falha indica uma avaria no circuito da saída analógica. 

ACÇÃO – A unidade deve ser devolvida para reparação. 
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5.1.16 F15 Aquecedor do Receptor 

Esta falha indica uma avaria no aquecedor no Receptor. 

ACÇÃO – A unidade deve ser devolvida para reparação. 

 

5.1.17  tF7 Aquecedor do Transmissor 

Esta falha indica uma avaria no aquecedor do Transmissor.  

ACÇÃO – A unidade deve ser devolvida para reparação. 

NOTA:  Durante as falhas F1, F5, F6, F10, F11, F15, tF7 e F0 relacionadas com o desvio 
negativo, a unidade tentará emitir um alarme, se for detectado gás. 

 

5.2   Outras informações sobre a resolução de problemas 
 

5.2.1 O Transmissor não fica intermitente 
- Verifique se a fonte de alimentação está ligada e definida para 24 V ± 1 V 
- Verifique se a ligação eléctrica está correctamente estabelecida 
- Verifique se o Transmissor está equipado com um filtro de luz visível. Um 

Transmissor com uma fonte de luz visível não apresenta luz intermitente. 
- Utilize um voltímetro para verificar a tensão no terminal de ligação eléctrica ou 

remova a unidade e inspeccione-a com uma fonte de alimentação diferente 
 

5.2.2 O Receptor não apresenta a sequência de arranque quando a 
alimentação é ligada 

- Verifique se a fonte de alimentação está ligada e definida para 24 V +/- 1 V 
- Verifique se a ligação eléctrica está correctamente estabelecida 
- Utilize um voltímetro para verificar a tensão no terminal de ligação eléctrica ou 

remova a unidade e inspeccione-a com uma fonte de alimentação diferente 
 

5.2.3 O Receptor apresenta ]-[ durante o alinhamento 
- Verifique se o Transmissor está a apontar para o Receptor e vice-versa 
- Verifique se o caminho do feixe do Transmissor para o Receptor está 

desimpedido 
- No Receptor e no Transmissor, com o Transmissor desligado, verifique se a 

janela de cada unidade está limpa e se não existe uma placa de atenuação 
 

5.2.4 O Receptor apresenta F1 ou F3 após o alinhamento 
- Verifique se o Transmissor está a apontar para o Receptor e vice-versa 
- Verifique se o caminho do feixe do Transmissor para o Receptor está 

desimpedido 
- No Receptor e no Transmissor, com o Transmissor desligado, verifique se a 

janela de cada unidade está limpa e se não existe uma placa de atenuação 
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5.2.5 O Receptor não responde ao íman 
- Tente uma localização ligeiramente diferente para o íman 

 

5.2.6 O número de AJ do Receptor passou para 0 sem aparecer “A” 
no visor 

- Aplique o íman para retomar o alinhamento (o modo de alinhamento excede o 
tempo limite após 30 minutos) 

- Coloque um segundo íman sobre o primeiro 
 

5.2.7 O Receptor apresenta informações diferentes das descritas 
- Consulte o menu do utilizador do Receptor do Detector Ultima OPIR-5 para 

aplicar o íman e retomar o alinhamento 
 

5.2.8 O Transmissor ou o Receptor não se mexem 
- Verifique se a parte superior dos parafusos de ajuste fino está alinhada com a 

superfície do conjunto 
- Verifique se os dois parafusos de montagem dianteiros não foram muito 

apertados 
- Verifique se a porca na parte inferior do conjunto de rotação e inclinação não foi 

muito apertada 
- Introduza uma chave de fendas grande ou uma haste entre a parte inferior da 

unidade e o conjunto de montagem. Exerça pressão para soltar o conjunto de 
montagem. 

5.3   Gabinete de Apoio ao Cliente da MSA 

 Endereço Telefone/E-mail 

As informações de contacto estão na última página deste manual. 

Tabela 4: Localização da MSA 
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6.0 Anexo 
6.1   Garantia 

A MSA garante que o Detector Ultima OPIR-5 não apresenta defeitos de fabrico ou de 
material quando utilizado em condições de utilização e de manutenção normais, durante um 
período de dois anos a contar a partir da data de envio. 

A MSA fará a reparação ou substituição, sem encargos, de todos os equipamentos que 
apresentem defeitos durante o período da garantia. O pessoal da MSA determinará a 
natureza e a responsabilidade pelos defeitos ou danos do equipamento. 

O equipamento com defeitos ou danificado deve ser enviado para as instalações da MSA ou 
para o representante que fez o envio original. Em qualquer caso, esta garantia está limitada 
ao custo do equipamento fornecido pela MSA. O cliente assume a responsabilidade pela má 
utilização do equipamento por parte dos seus funcionários ou de outro pessoal. 

Todas as garantias estão dependentes da correcta utilização no âmbito da aplicação a que 
este produto se destina e não abrangem produtos que foram modificados ou reparados sem a 
aprovação da MSA ou que foram sujeitos a negligência, acidentes, instalação ou aplicação 
incorrectas ou nos quais as marcas de identificação originais tenham sido removidas ou 
alteradas. 

À excepção da garantia expressamente declarada anteriormente, a MSA recusa todas as 
garantias relativamente aos produtos vendidos, incluindo todas as garantias implícitas de 
comerciabilidade e de adequação; as garantias expressamente declaradas neste documento 
substituem todas as obrigações ou responsabilidades por parte da MSA quanto a danos, 
incluindo, mas não limitados a, danos consequenciais resultantes ou que estejam associados 
ao desempenho deste produto. 
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6.2   Especificações 

6.2.1 Especificações do sistema 
Tipo de sensor: Infravermelhos 
Gás detectado: Metano ou propano 
Precisão: ≤ ± 5% da escala plena de concentração a 25 °C 
Desvio:  Curta duração: ≤ ± 5% do intervalo de medição 

Ou ≤ ± 10% do valor medido, o que for maior.  
  Longa duração: ≤ ± 10% do intervalo de medição ou 

≤ ± 20% do valor medido, o que for maior 
Tempo de resposta: T90 < 3 segundos 
Intervalo de medição: Unidade de hidrocarbonetos leves de metano:  

   0 a 5000 ppm•m e 0 a 5 LEL•m  
Unidade de hidrocarbonetos pesados de propano: 
   0 a 2000 ppm•m e 0 a 1 LEL•m   

Modos:  Configuração, teste, alinhamento  
Localizações de perigo  
Classificação: CSA/FM: Classe I, Divisão 1, 2 Grupos B, C, D; 

Classe II, Divisão 1, 2 Grupos E, F, G; Classe III  
            T4 (Tamb=-55°C a +65°C) para FM 

  T3C (Tamb=-60°C a +75°C) para CSA 
  ATEX/IECEx: II 2 G D, Ex d IIB+H2 T4 Gb, Ex tb IIIC 

T135C Db, IP66/67 (Tamb = -55 °C a +65 °C) 
Comprimentos de  
caminho   LEL•m: 5-30 m*, 20-100 m, 50-150 m 

ppm•m: 5-30 m*, 20-100 m, 80-150 m  
*5 m com placa de atenuação 

Garantia:  Dois anos 
Repetibilidade: ≤ ± 5%    

Linearidade: ≤ ± 5% da escala plena para cada escala 
Ou ± 10% da concentração de gás aplicada, o que for maior  

Protecção solar: Em conformidade com os requisitos de desempenho da norma 
FM 6325  

Imunidade ao nevoeiro: Requisito de desempenho da norma FM 6325: pelo menos 90% 
de bloqueio com ≤ ±10% de precisão de gás a meia escala 

Localizações de perigo  
e segurança eléctrica  
Faixa de temperatura: -60 °C a +75 °C  

Intervalo de temperatura  
para desempenho  
certificado: -55 °C a +65 °C 
Desalinhamento: Cumpre com todas as especificações de desempenho com pelo 

menos ±0,5° de desalinhamento 
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6.2.2 Especificações eléctricas 

Tensão de entrada: 20 a 36 VCC, 24 VCC nominal 

Corrente de entrada: Transmissor: 0,64 A no máximo com uma tensão de 
entrada de 20 VCC 
Receptor: 0,50 A no máximo com uma tensão de entrada 
de 20 VCC; menos 0,04 A com os relés desactivados 

Potência de alimentação: Transmissor: Classificação máxima de 12 watts com uma 
entrada de 24 VCC 
Receptor: Classificação máxima de 10 watts com uma 
entrada de 24 VCC 

Limite da corrente de 
alimentação: 

 
disparo máx. de 8 A 

Tempo de arranque: 2 minutos 
Tempo de aquecimento no mínimo 2 horas 
Classificações dos relés: 8 A a 250 VCA, 8 A a 30 VCC máx. resistiva  
Quantidade de relés: 4 internos; falha, alarme, aviso de ppm·m, aviso de LEL·m 
Tipo de contactos dos 
relés: 

 
Comutação unipolar (SPDT) 

Sinal analógico:                   0 a 22 mA (carga máx. de 600 ohms) 
 

Função HART não instalado HART de gama baixa HART de gama alta 

Falha 0 mA 1,25 mA 3,5 mA 
Gás de teste  1,5 mA 1,5 mA 3,5 mA 

Modo de 
configuração 

1,5 mA 1,5 mA 3,5 mA 

Bloqueio do 
feixe  

2,0 mA 2,0 mA 3,5 mA 

Arranque 0 mA 1,25 mA 3,5 mA 
Leitura a zero 4,04 mA 4,04 mA 4,04 mA 

0-5 LEL·m 4-20 mA 4-20 mA 4-20 mA 

Intervalo 
dividido 

4-12 mA para 0-5000 
ppm·m (metano) ou  
0-2000 ppm·m 
(propano) 
12-20 mA para 0-5 
LEL·m (metano) ou 0-1 
LEL·m (propano) 

4-12 mA para 0-5000 
ppm·m (metano) ou  
0-2000 ppm·m 
(propano) 
12-20 mA para 0-5 
LEL·m (metano) ou 0-1 
LEL·m (propano) 

4-12 mA para 0-5000 
ppm·m (metano) ou  
0-2000 ppm·m  
(propano) 
12-20 mA para 0-5 
LEL·m (metano) ou 0-1 
LEL·m (propano) 

Sobretensão 21,7 mA 21,7 mA 21,7 mA  
 
Saída RS-485: 

 
Modbus RTU com modos de transferência de dados em 
bloco e individualmente 

Taxa Baud: 2400, 4800, 9600, 19200 ou 38400 BPS 
HART (opção): Totalmente compatível com HART. Utilizador selecciona 

entre HART e Modbus. Fonte de corrente HART Rx = 120 
quilo-ohms Cx = 8 nF. 

Protecção RFI/EMI: EN 61000-6-4, EN 50270 
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6.2.3 Especificações mecânicas 
Comprimento: 315 mm (12,4 polegadas) 
Diâmetro: 113 mm (4,5 polegadas) para caixa SS  

135 mm (5,3 polegadas) para extremidade cónica 
Peso: Transmissor: 5,53 kg (12,20 lb) 

Receptor: 5,60 kg (12,34 lb) 
Conjunto de rotação e inclinação do braço 329073-1: 3,46 kg (7,62 lb) 

Material: Aço inoxidável 316 para as caixas dos componentes electrónicos 
 

6.2.4 Especificações ambientais 
 

 

 

 

 

 

6.2.5 Aprovações 

Cumpre com os requisitos de desempenho das normas FM 6325, EN 50241-1, -2 e CEI 
60079-29-4. Aprovado por CSA, FM, ATEX, IECEx, INMETRO; registado por HART; CEI 
61508 aprovado para SIL 3, 2 ou 1. . 

Aprovação CSA e FM: 

À prova de explosão para Classe I, Divisão 1, Grupos B, C e D, à prova de ignição de 
poeiras para Classe II/III, Divisão 1, Grupos E, F e G, não inflamável para Classe I/II/III, 
Divisão 2, Grupos B, C, D, E, F, G. 

Aprovação ATEX e IECEx: 

À prova de chamas ‘d’ com nível de protecção do equipamento ‘Gb’ para Grupo de gás 
IIB+H2, Categoria 2G. 
Protecção contra ignição de poeiras através de caixa com nível de protecção ‘tb’ e nível de 
protecção de equipamento ‘Db’ para Grupo de poeiras IIIC, Categoria 2D. 

 

Intervalo de funcionamento: -55 °C a +65 °C a 10% a 95% de HR sem 
condensação, 86-108 kPa não compensada 

Intervalo de armazenamento: -65 °C a +75 °C a 10% a 95% de HR sem 
condensação, 86-108 kPa não compensada 

Classificação da protecção da 
caixa: 

 
Tipo 4X, IP66/67 
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6.2.6 Requisitos do cabo  

É da responsabilidade do engenheiro das instalações cumprir com todas as questões 
regulamentares, legais e de segurança relativas às ligações eléctricas adequadas para as 
instalações. 

Os exemplos dos cálculos são apenas para referência. Os clientes devem determinar a 
distância desde a fonte de alimentação até ao dispositivo, com base nas especificações do 
cabo, na temperatura ambiente máxima esperada e no aumento de temperatura do cabo, 
na estimativa de perdas de ligação, nas margens de erro nas medições das distâncias e 
noutras variáveis específicas da instalação do cliente. 

Exemplo dos cálculos para o cabo de alimentação 

V_transmissor = 24 VCC, V_dispositivo = 20 VCC, I_Receptor_máx. = 0,50 A, resistência 
do cabo por metro = 9,00 ohms por à temperatura ambiente máxima para 2,5 mm² de cabo 

 
Distância máxima entre a fonte de alimentação e o Receptor  
= (1/2) x (V_fonte de alimentação – V_dispositivo)/(I_dispositivo_máx. x resistência do cabo 
por metro) 

Distância máxima = (1/2) x (24 – 20)/(0,50 x 9,00/1000) = 444 metros  

Exemplo de distâncias máximas entre a fonte de alimentação e o dispositivo  

Tipo de terminal Pressão Parafuso Pressão Parafuso 
Tamanho 
máximo do fio  

16 AWG  14 AWG  1,5 mm2  2,5 mm2  

Resistência 
típica  

5,00 ohms/ 
1000 ft  

3,00 ohms/ 
1000 ft  

16,0 ohms/ 
1000 m  

9,00 ohms  
1000 m  

Transmissor  625 pés  1040 pés  195 metros  347 metros  
Receptor  800 pés  1330 pés  250 metros  444 metros  

Tabela 5: Distâncias entre a fonte de alimentação, o Transmissor e o Receptor  

Exemplo dos cálculos para o cabo da saída analógica  

A carga máxima é de 700 ohms. Se um dispositivo externo tiver uma impedância de 
entrada de 600 ohms, a resistência do cabo não deve exceder os 100 ohms, sendo a carga 
máxima = carga do dispositivo + resistência do cabo. Para um cabo de 16 AWG com uma 
resistência de 5 ohms/1000 pés, a distância máxima em relação ao IR5500 e ao dispositivo 
com saída analógica é de ((100/5)/2) x 1000 pés = 10 000 pés.  

 

 AWG OHMS/1000 PÉS PÉS METROS 
N.º 20  11  4550  1390  
N.º 18  7  7140  2180  
N.º 16  5  10 000  3050  

Tabela 6: Distâncias do Receptor à carga da saída analógica 
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6.3   Peças de reposição e acessórios 
Para encomendar peças de reposição ou acessórios, contacte o representante MSA mais 
próximo ou a MSA directamente e forneça as seguintes informações: 

• Número de configuração 
• Descrição 
• Quantidade 

 

6.3.1 Peças de reposição 
 

329073-1 Conjunto de rotação e inclinação do braço 
329071-1 Conjunto de base de rotação e inclinação 
329083-1 Kit de película de gás de teste de metano 
329123-1 Conjunto de braço de montagem básico  
329084-1 Kit de película de gás de teste de propano 
329113-1 Atenuador 
329118-1 Kit de substituição da lâmpada 
954-021 Chave sextavada de 5 mm com pega em T. Utilizada para parafusos de 

montagem do instrumento e para o parafuso de bloqueio da tampa. 

Peças de reposição recomendadas para um (1) ano: 

30060-2 Conjunto do íman 

 

6.3.2 Acessórios 
 

329071-1 Conjunto de base de rotação e inclinação   
329073-1 Conjunto de rotação e inclinação do braço   
329082-1 Kit de alinhamento de longo alcance (inclui mira)  
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6.4   Documentação de engenharia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Desenho  
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7.0 Aprovações das agências reguladoras  
7.1   Marcas, certificados e aprovações em conformidade 

com a Directiva 94/9/CE  

7.1.1 ATEX  

 

Fabricante:  Mining Safety Appliances 
1000 Cranberry Woods Drive 
Cranberry Township, PA 16066 
Estados Unidos da América 

 Produto Ultima OPIR-5 

Tipo de protecção EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007 

EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004  

Função de medição para protecção 
contra explosão 

EN 50241-1:1999, EN 50241-2:1999 

IEC 60079-29-4:2009 

Gás Metano: 0-5 LEL x m, 0-5000 ppm x m 

Propano: 0-1 LEL x m, 0-2000 ppm x m 

Marcação  

II 2G Ex d IIB+H2 T4 Gb 

II 2D Ex tb IIIC T135°C Db, IP66/67 

-55 °C ≤ Ta ≤ +65 °C 

 Certificado de Exame de Tipo CE FM 11 ATEX 0013 

Organismo notificado para garantia de 
qualidade 

1725 

Ano de fabrico consultar etiqueta 

N.º de série consultar etiqueta 

Conformidade CEM (2004/108/CE) EN 50270:2007 Tipo 2, EN 61000-6-4:2007 
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7.1.2 IECEx  

 

Fabricante:  Mining Safety Appliances 
1000 Cranberry Woods Drive 
Cranberry Township, PA 16066 
Estados Unidos da América 

 Produto Ultima OPIR-5 

Tipo de protecção IEC 60079-0:2007  

IEC 60079-1:2007  

EN 60079-31: 2008 

Função de medição para protecção 
contra explosão 

Nenhuma 

Marcação 
 

Ex d IIB+H2 T4 Gb 

Ex tb IIIC T135°C Db, IP66/67 

-55 °C ≤ Ta ≤ +65 °C 

 Certificado de Exame de Tipo CE IECEx FMG 11.0006 

Organismo notificado para garantia 
de qualidade 

1725 

Ano de fabrico consultar etiqueta 

N.º de série consultar etiqueta 

Conformidade CEM (2004/108/CE) EN 50 270:2007, tipo 2 

IEC 61 000-6-3:2007 
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8.0 Anexo A 
8.1   Opção de saída analógica de intervalo dividido 

 

NOTA:  Este capítulo destina-se a ser lido e compreendido por um engenheiro de 
integração de sistemas. Não é necessária a compreensão destas informações para 
utilizar o Detector Ultima OPIR-5 com segurança. A opção de saída analógica de 
intervalo dividido está desactiva por predefinição e deverá permanecer desactivada, 
excepto se tiver a certeza de que os PLC da sala de controlo estão configurados 
correctamente. 

 Se o modo de intervalo dividido for activado e os PLC não estiverem definidos para 
calcular a saída analógica desta forma, o sistema acciona a protecção contra falhas 
porque a saída analógica é interpretada como representando uma concentração 
mais elevada do que a existente. Isto poderá provocar a indicação de falsos 
alarmes pelos PLC. 

O Detector Ultima OPIR-5 pode ser definido através do menu SE para funcionar num modo 
de saída analógica de intervalo dividido. Este modo proporciona as vantagens da 
sensibilidade muito alta da escala de ppm●m e a detecção de intervalo total da escala de 
LEL●m. O intervalo da saída analógica de 4 a 20 mA é dividido de forma que os valores de  
4 a 12 mA representam 0 – 5000 ppm●m e os valores de12 a 20 mA representam  
0 – 5,0 LEL●m. 

Na versão de hidrocarbonetos pesados do Detector Ultima OPIR-5, os intervalos de 4 a 
12 mA representam 0 – 2000 ppm●m e os valores de 12 a 20 mA representam 0 – 1 LEL●m. 

Este modo destina-se a ser utilizado com um PLC que converterá a corrente analógica para 
leituras de ppm●m e de LEL●m. 

As fórmulas de conversão para o PLC são: 

ppm•m % F.S. = (saída analógica – 4,00)/0,08 

LEL•m % F.S. = (saída analógica – 12,0)/0,08 

em que a saída analógica é a corrente medida pelo PLC em mA. 

Para visualizar o valor em ppm●m ou LEL●m, deve ser utilizada a seguinte conversão: 

 

Para detectores de metano 

ppm•m = ppm•m % F.S. * 50 

LEL•m = LEL•m % F.S. /20 

 
Para detectores de propano 
ppm•m = ppm•m % F.S. * 20 
LEL•m = LEL•m % F.S. /100 
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