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1. Parâmetros de segurança

Os parâmetros de segurança do Searchpoint Optima Plus listados abaixo foram fornecidos pelo TÜV no 
relatório 968/EZ 559.00/12.

SFF PFDavg PFH

> 90% 2,13x10-4 4,87x10-8

SFF: Fração de falha de segurança. Um percentual de falhas seguras em comparação a todas as falhas

PFDavg: Probabilidade média de falha em executar sua função de projeto sob demanda

PFH: Probabilidade de uma falha perigosa por hora

1.1 Intervalo de teste de prova
O objetivo de um teste é retornar a unidade para um estado "como novo" em termos de parâmetros de 
segurança.

O intervalo do teste de prova é de um ano. 

De acordo com o IEC 61508, os usuários têm permissão para estender o intervalo de teste para atender a 
necessidade do sistema. A Honeywell permite como uma extensão, bem como o usuário segue o método 
de cálculo adequado para calcular um intervalo de teste como definido no IEC 61508 para o nível SIL. Este 
intervalo de teste variará, dependendo do sistema, da arquitetura de hardware e aplicativo. 

Nota: O intervalo de teste não deve eliminar manutenção mais frequente do Searchpoint Optima Plus de 
acordo com as instruções operacionais se as condições do local exigirem.

1.2 Notas especiais
1. As comunicações do HART® e o link RS485 não devem ser usados para fins de segurança.

2.  Em uma determinada combinação extremamente rara de condições de falha, existe um risco de  
que o Searchpoint Optima Plus possa ter saída de >100 mA. Caso um cliente esteja preocupado,  
é recomendável que um fusível adequado seja colocado em uma linha de saída de 4-20 mA.

3.  O Searchpoint Optima Plus deve ser protegido de condições de tensão excedente (i.e. acima da 
especificação de tensão de alimentação). 
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Use essas instruções de teste se o Interrogador Portátil do SHC1 for 
usado para se comunicar com o Searchpoint Optima Plus.
Nota: As instruções a seguir consideram que o SHC1 esteja conectado ao Searchpoint Optima Plus e esteja 
ligado, no modo Optima+, no Menu Principal. Veja as instruções operacionais do Searchpoint Optima Plus, 
2108M0550, para mais informações sobre a operação do Interrogador Portátil de SHC1.

2.1 Inspeção

2.1.1  Inspeção de uma unidade com uma Proteção Padrão contra 
Intempéries

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado e limpo.

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento. 

1. Selecione Calibrate (Calibrar) e Display (Exibir) para inibir o sinal de saída de 4-20 mA.

2.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, a sua caixa de junção e o cabeamento quanto a 
sinais de danos físicos.

3.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova o Proteção Padrão contra Intempéries. 

4.  Inspecione a Proteção Padrão contra Intempéries quanto a danos ou acúmulos de detritos e 
contaminantes. Se necessário, limpe ou substitua a proteção contra intempéries.

5. Inspecione a Barreira contra Poeira e limpe ou troque se necessário.

6. Remova a Barreira contra Poeira e inspecione as ópticas.

7.  Limpe qualquer poeira ou contaminantes da óptica usando detergente suave e um pano macio ou 
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

8. Pressione Escape e depois Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

9. Bloqueie o feixe óptico (por exemplo, usando o pano de limpeza).

Feixe óptico

10. Confirme se uma falha for gerada na saída de 4-20 mA, no local ou no controlador.

Nota: A saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou localmente com um multímetro.  
Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a unidade 
indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, isso pode ser 
eliminado executando uma redefinição de software. 

11. Remova o bloqueio do feixe.

12. Selecione Calibrate (Calibrar) e Display (Exibir) para inibir o sinal de saída de 4-20 mA.

2. Teste de prova usando  
Interrogador Portátil de SHC1
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13. Substitua a proteção contra intempéries e a barreira contra poeira.

14. Pressione Escape e depois Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

15. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

16.  Selecione Diagnose (Diagnóstico) e Soft Reset (Redefinição de software) para eliminar todas as falhas 
ou avisos que possam ter sido gerados pela eliminação.

17. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

2.1.2 Inspeção de uma unidade com um Invólucro de fluxo
O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado e limpo.

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento. 

1. Selecione Calibrate (Calibrar) e Display (Exibir) para inibir o sinal de saída de 4-20 mA.

2.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, a sua caixa de junção e o cabeamento quanto a 
sinais de danos físicos.

3. Desconecte a tubulação conectada ao invólucro de fluxo.

4.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, remova as duas porcas pretas que 
fixam o gabinete de fluxo. Mantenha os anéis de vedação que estão abaixo das porcas de retenção.

5. Deslize o invólucro de fluxo do Searchpoint Optima Plus. Isso pode exigir alguma força devido à fricção 
 do anel de vedação.

6.  Limpe qualquer poeira ou contaminantes da óptica usando detergente suave e um pano macio ou 
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

7.  Pressione Escape e depois Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

8.  Bloqueie o feixe óptico (por exemplo, usando o pano de limpeza).

Feixe óptico

9. Confirme se uma falha foi gerada na saída de 4-20 mA, no local ou no controlador.

Nota: A saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou localmente com um multímetro.  
Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a unidade 
indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, isso pode ser 
eliminado executando-se uma redefinição de software. 

10. Remova o bloqueio do feixe.

11. Selecione Calibrate (Calibrar) e Display (Exibir) para inibir o sinal de saída de 4-20 mA.

12.  Certifique-se de que o grande anel de vedação, no corpo do invólucro de fluxo, e os dois pequenos 
anéis de vedação, que ficam embaixo das porcas de retenção, estejam limpos e em boas condições. 
Troque se estiver em dúvida.

13.  Deslize o invólucro de fluxo do Searchpoint Optima Plus e pressione até o invólucro do fluxo de gás 
estar bem assentado.

2. Teste de prova usando  
Interrogador Portátil de SHC1
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14. Reinsira os anéis de vedação e as porcas de vedação.

15. Pressione Escape e depois Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

16. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

17.  Selecione Diagnose (Diagnóstico) e Soft Reset (Redefinição de software) para eliminar todas as falhas 
ou avisos que possam ter sido geradas pela eliminação.

18. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

2.2 Zere novamente o Searchpoint Optima Plus
1.  Selecione Calibrate (Calibrar) e depois CalSensor (Sensor de calibração). (Isso inibirá o sinal de saída 

4-20 mA.)

2.  Certifique-se de que o gás zero esteja presente na área circundante ao Searchpoint Optima Plus.  
Se necessário, coloque uma tampa de gás e aplique o gás zero.

3. Pressione Enter.

Quando o processo estiver concluído, a exibição especificará Zero Calibrated (Zero Calibrado). Isso mostra 
opções para continuar em uma calibração de amplitude ou para sair da calibração.

4. Pressione Escape para sair da calibração.

5. Pressione Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

6. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

Nota: Se a opção para Amplitude de Calibração for selecionada em erro, pressione Escape.

2.3 Teste geral (desafio de gás)

2.3.1  Teste geral (desafio de gás) para uma unidade com uma Proteção 
Padrão contra  intempéries

O Searchpoint Optima Plus pode ser verificado quanto à funcionalidade usando o gás de teste apropriado. 

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento. 

Nota: Esta unidade deve ser alimentada por uma hora antes que um teste de gás seja finalizado. 

1. Ajuste a Tampa de Gás ao Searchpoint Optima Plus, se ainda não estiver no local.

2. Aplique o gás de teste apropriado a uma taxa de 1 – 1,5 litros por minuto por ~ 30 - 60 s..

3. Verifique se o Searchpoint Optima Plus responde ao gás de teste.

4.  Remova a Tampa de Gás e aguarde o gás de teste para limpar (~ 30 s). Certifique-se de que a leitura de 
gás tenha retornado a zero.

2.3.2  Teste geral (desafio de gás) para uma unidade com um gabinete 
de fluxo

O Searchpoint Optima Plus pode ser verificado quanto à funcionalidade usando o gás de teste apropriado.

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento. 

Nota: Esta unidade deve ser alimentada por uma hora antes que um teste de gás seja finalizado.

1.  Aplique um gás de teste apropriado, usando a mesma taxa de fluxo como sistema de amostragem em 
que o Searchpoint Optima Plus esteja instalado.

2.  Verifique se o Searchpoint Optima Plus responde ao gás de teste.

3.  Aplique o gás de zero e aguarde a leitura de gás retornar a zero.

2. Teste de prova usando  
Interrogador Portátil de SHC1
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2.4 Corrija a saída de 4-20 mA
A saída de 4-20 mA pode ser definida para um valor fixo, para testar a operação correta do loop de 4-20 mA.

Nota: A saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou localmente com um multímetro.  
Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a unidade 
indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, isso pode ser 
eliminado executando uma redefinição de software.

1. Selecione Calibrate (Calibre) e depois Force 4-20 (Forçar 4-20).

2. Use ▲ e ▼ para definir o valor mA para 4 mA e pressione Enter.
3. Verifique se o Searchpoint Optima Plus produz o valor mA definido.

4. Quando a instalação for concluída, clique em Enter.
5. Repita as etapas 2 - 4 para valores mA de 12 mA e 20 mA.

6. Pressione Enter para liberar a saída de 4-20 mA.

7. Pressione Escape para retornar ao menu principal.

2. Teste de prova usando  
Interrogador Portátil de SHC1
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Use essas instruções de teste se as comunicações HART® estiverem 
sendo usados para se comunicar com o Searchpoint Optima Plus.
Nota: As instruções a seguir consideram que um host HART® (portátil ou PC) adequado esteja conectado 
ao Searchpoint Optima Plus e que o usuário esteja registrado com privilégios de acesso Nível 1. Veja as 
instruções operacionais do Searchpoint Optima Plus, 2108M0550, para mais informações sobre a operação 
das comunicações HART®.

3.1 Inspeção

3.1.1  Inspeção de uma unidade com uma Proteção Padrão contra 
Intempéries

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado e limpo.

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento. Siga as etapas para inibir a 
saída de 4-20 mA. Certifique-se de que a unidade não esteja no modo Inibição.

1. Selecione Device Setup (Configuração do dispositivo).

2. Selecione Test (Teste).

3. Selecione Inhibit (Inibir).

4. Selecione Start Inhibit (Iniciar inibição) e pressione Enter.
5. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK. A saída de 4-20 mA é exibida agora.

6.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, a sua caixa de junção e o cabeamento quanto a 
sinais de danos físicos.

7.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova o Proteção Padrão contra Intempéries.

8.  Inspecione a Proteção Padrão contra Intempéries quanto a danos ou acúmulos de detritos e 
contaminantes. Se necessário, limpe ou substitua a proteção contra intempéries.

9. Inspecione a Barreira contra Poeira e limpe ou troque se necessário.

10. Remova a Barreira contra Poeira e inspecione as ópticas.

11.  Limpe qualquer poeira ou contaminantes da óptica usando detergente suave e um pano macio ou 
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

12. Selecione Inhibit (Inibir).

13. Selecione End Inhibit (Finalizar inibição) e pressione Enter.
14. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK para liberar a saída de 4-20 mA.

15. Bloqueie o feixe óptico (por exemplo, usando o pano de limpeza).

Feixe óptico

3. Teste de prova utilizando  
as comunicações de HART®
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16. Confirme se uma falha foi gerada na saída de 4-20 mA, no local ou no controlador.

Nota: A saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou localmente com um multímetro.  
Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a unidade 
indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se ocorrer, isso pode ser eliminado 
executando uma redefinição de dispositivo. 

17. Remova o bloqueio do feixe.

18. Selecione Inhibit (Inibir).

19. Selecione Start Inhibit (Iniciar inibição) e pressione Enter.
20. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK. A saída de 4-20 mA é exibida agora.

21. Substitua a proteção contra intempéries e a barreira contra poeira.

22.  Selecione Device Reset (Redefinição de dispositivo) para eliminar todas as falhas ou avisos que 
possam ter sido gerados pela eliminação.

23. Pressione OK para iniciar uma Redefinição de Dispositivo.

24. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK.

25.  A exibição mostra uma nota que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal,  
pressione OK.

26. Selecione Inhibit (Inibir).

27. Selecione End Inhibit (Finalizar inibição) e pressione Enter.
28. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK para liberar a saída de 4-20 mA.

29. Retorne à tela Boas Vindas.

3.1.2 Inspeção de uma unidade com um Invólucro de fluxo
O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado e limpo.

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento. Siga as etapas para inibir a 
saída de 4-20 mA. Certifique-se de que a unidade não esteja no modo Inibição.

1. Selecione Device Setup (Configuração do dispositivo).

2. Selecione Test (Teste).

3. Selecione Inhibit (Inibir).

4. Selecione Start Inhibit (Iniciar inibição) e pressione Enter.
5. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK. A saída de 4-20 mA é exibida agora.

6.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, sua caixa de junção e o cabeamento quanto a sinais 
de danos físicos.

7. Desconecte a tubulação conectada ao invólucro de fluxo.

8.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, remova as duas porcas pretas que 
fixam o gabinete de fluxo. Mantenha os anéis de vedação que estão abaixo das porcas de retenção.

9.  Deslize o invólucro de fluxo do Searchpoint Optima Plus. Isso pode exigir alguma força devido à fricção 
do anel de vedação.

10.  Limpe qualquer poeira ou contaminantes da óptica usando detergente suave e um pano macio ou 
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

11. Selecione Inhibit (Inibir).

12. Selecione End Inhibit (Finalizar inibição) e pressione Enter.
13. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK para liberar a saída de 4-20 mA.

14. Bloqueie o feixe óptico (por exemplo, usando o pano de limpeza).

3. Teste de prova utilizando  
as comunicações de HART®
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Feixe óptico

15. Confirme se uma falha foi gerada na saída de 4-20 mA, no local ou no controlador.

Nota: A saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou localmente com um multímetro.  
Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a unidade 
indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, ele pode ser eliminado 
executando uma redefinição de dispositivo. 

16. Remova o bloqueio do feixe.

17. Selecione Inhibit (Inibir).

18. Selecione Start Inhibit (Iniciar inibição) e pressione Enter.
19. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK. A saída de 4-20 mA é exibida agora.

20.  Certifique-se de que o grande anel de vedação, no corpo do gabinete de fluxo, e os dois pequenos 
anéis de vedação, que ficam embaixo das porcas de retenção, estejam limpos e em boas condições. 
Troque se estiver em dúvida.

21.  Deslize o invólucro de fluxo do Searchpoint Optima Plus e pressione até o invólucro do fluxo de gás 
estar bem assentado. 

22. Reinsira os anéis e as porcas de vedação.

23.  Selecione Device Reset (Redefinição de dispositivo) para eliminar todas as falhas ou avisos que 
possam ter sido gerados pela eliminação.

24. Pressione OK para iniciar uma Redefinição de Dispositivo.

25. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK.

26. A exibição informa que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal, pressione OK.

27. Selecione Inhibit (Inibir).

28. Selecione End Inhibit (Finalizar inibição) e pressione Enter.
29. Uma mensagem de confirmação é exibida. Pressione OK para liberar a saída de 4-20 mA.

30. Retorne à tela Boas Vindas.

3.2 Zere novamente o Searchpoint Optima Plus
Cuidado: Durante este procedimento, a saída do 4-20 mA será inibida automaticamente.  
Se o procedimento for abordado, certifique-se de que a unidade não esteja no modo Inibir.

Nota: a rotina da calibração entrará em tempo limite após dois minutos de inatividade.

1. Selecione Device Setup (Configuração do dispositivo).

2. Selecione Calibrate (Calibrar). 

3. Selecione Gas Calibration (Calibração de gás).

4. Uma mensagem de advertência é exibida, pressione OK.

3. Teste de prova utilizando  
as comunicações de HART®
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5.  Certifique-se de que o gás zero esteja presente na área circundante ao Searchpoint Optima Plus. Se 
necessário, coloque uma tampa de gás e aplique o gás zero.

6.  Quando a leitura de gás estiver estável na exibição, pressione OK para iniciar a Calibração zero e 
depois aguarde aproximadamente 15s. A saída do 4-20 mA será inibida automaticamente no momento.

7.  A exibição mostra uma mensagem de que a Calibração de Zero foi bem-sucedida e oferece a saída 
sem uma Calibragem de amplitude. Selecione Yes (Sim) e pressione Enter.

8. A exibição mostra uma nota que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal,  
 Pressione OK.

9. Retorne à tela de Boas Vindas.

3.3 Teste geral (desafio de gás)

3.3.1  Teste geral (desafio de gás) para uma unidade com um Proteção 
Padrão contra  Intempéries

O Searchpoint Optima Plus pode ser verificado quanto à funcionalidade usando o gás de teste apropriado.

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento. 

Nota: Não use a rotina de teste geral de Comunicações HART® visto que isso inibirá automaticamente o sinal 
de 4-20 mA.

Nota: Esta unidade deve ser alimentada por uma hora antes que um teste de gás seja finalizado.

1.  Ajuste a tampa de gás ao Searchpoint Optima Plus.

2.  Aplique o gás de teste apropriado a uma taxa de 1 – 1,5 litros por minuto por ~ 30 - 60 s..

3.   Verifique se o Searchpoint Optima Plus responde ao gás de teste. A concentração de gás ativa é 
mostrada na tela.

4. Remova a Tampa de Gás e aguarde o gás de teste limpar (~ 30 s). Certifique-se de que a leitura de gás  
 tenha retornado a zero.

3.3.2  Teste geral (desafio de gás) para uma unidade com um invólucro 
de fluxo

O Searchpoint Optima Plus pode ser verificado quanto à funcionalidade usando o gás de teste apropriado.

Cuidado: Leituras de gás serão geradas durante este procedimento.

Nota: Não use a rotina de teste geral de Comunicações HART® visto que isso inibirá automaticamente o sinal 
de 4-20 mA.

Nota: Essa unidade deve ser alimentada por uma hora antes que um teste de gás seja finalizado.

1.  Aplique um gás de teste apropriado, usando a mesma taxa de fluxo como sistema de amostragem em 
que o Seachpoint Optima foi instalado.

2.  Verifique se o Searchpoint Optima Plus responde ao gás de teste.

3.  Aplique o gás de zero e aguarde a leitura de gás retornar a zero.

3. Teste de prova utilizando  
as comunicações de HART®
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3.4 Corrija a saída de 4-20 mA
A saída de 4-20 mA pode ser definida para um valor fixo, para testar a operação correta do loop de 4-20 mA.

Nota: Esta função entrará em tempo limite após dez minutos de inatividade.

Nota: A saída de 4-20 mA pode ser monitorada na sala de controle ou localmente com um multímetro.  
Ao conectar ou desconectar um multímetro, desligue o Searchpoint Optima Plus; caso contrário, a unidade 
indicará um aviso com trava de que um loop de 4-20 mA foi rompido. Se isso ocorrer, isso pode ser eliminado 
executando uma redefinição de dispositivo.

1. Selecione Device Setup (Configuração do dispositivo).

2.  Selecione Test (Teste).

3.  Selecione mA Loop Test (Teste de loop mA).

4.  Uma mensagem de advertência é exibida, pressione OK.

5.  Selecione 4 mA como o nível de saída analógica necessário e pressione Enter.
6. Verifique se o Searchpoint Optima Plus produz o valor mA definido.

7.  Quando estiver pronto, pressione OK.

8.  Repita as etapas 4 a 7 para valores mA de 12 mA e 20 mA, selecione End (Finalizar).

9.   A exibição mostra uma nota que o Searchpoint Optima Plus retornará para operação normal,  
pressione OK.

10.  Uma mensagem de confirmação é exibida, retorne à tela de Boas Vindas.

3. Teste de prova utilizando  
as comunicações de HART®
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Use essas instruções de teste se o Searchpoint Optima Plus estiver 
sendo usado com um transmissor universal XNX.

Nota: Se o Searchpoint Optima Plus estiver sendo usando com o Transmissor Universal XNX, ele deve 
ser testado como parte de uma sistema com XNX. Sendo assim, além do teste detalhado abaixo, conclua 
também o teste XNX descrito no Manual de Segurança do XNX. Veja o Guia de Início Rápido XNX e o 
Manual Técnico XNX para mais informações sobre a operação do Transmissor Universal XNX.

4.1 Inspeção

4.1.1  Inspeção de uma unidade com uma Proteção Padrão contra 
Intempéries

O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado e limpo.

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento.

1.  Selecione Test Mode (Modo de teste) e Inhibit (Inibir) e Set Inhibit On (Habilitar inibição) para inibir o 
sinal de saída de 4-20 mA. 

2.  Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, sua caixa de junção e o cabeamento quanto a sinais 
de danos físicos.

3.  Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, desaparafuse as duas porcas de 
retenção e remova a Proteção padrão contra intempéries

4.   Inspecione a Proteção Padrão contra Intempéries quanto a danos ou acúmulos de detritos e contaminantes. 
Se necessário, limpe ou substitua a proteção contra intempéries.

5.  Inspecione a Barreira contra Poeira e limpe ou troque se necessário.

6.  Remova a Barreira contra Poeira e inspecione as ópticas.

7.   Limpe qualquer poeira ou contaminantes da óptica usando detergente suave e um pano macio ou 
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

8. Bloqueie o feixe óptico (por exemplo, usando o pano de limpeza).

Feixe óptico

9. Confirme se uma falha foi gerada visualizando-se a indicação na exibição XNX.

10. Remova o bloqueio do feixe.

11.  Substitua a proteção contra intempéries e a barreira contra poeira.

12.  Selecione Set Inhibit Off (Desativar inibição) para liberar o sinal de saída de 4-20 mA. 

13.  Retorne ao menu principal.

14.  Selecione Calibration Mode (Modo de Calibração) e Soft Reset (Redefinição de software) para eliminar 
todas as falhas ou avisos que possam ter sido gerados pela limpeza.

4. Faça um teste de um Searchpoint Optima Plus  
sendo usado com um Transmissor Universal XNX
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4.1.2 Inspeção de uma unidade com um invólucro de fluxo
O Searchpoint Optima Plus deve ser inspecionado periodicamente e limpo se necessário. A frequência 
necessária de inspeção dependerá das condições das instalações locais

Cuidado: Leituras de gás podem ser geradas durante este procedimento.

1.  Selecione Test Mode (Modo de teste) e Inhibit (Inibir) e Set Inhibit On (Habilitar inibição) para inibir o 
sinal de saída de 4-20 mA. 

2.   Inspecione a unidade do Searchpoint Optima Plus, sua caixa de junção e cabeamento quanto a sinais 
de danos físicos.

3.  Desconecte a tubulação conectada ao invólucro de fluxo.

4.   Usando uma chave inglesa de ponta aberta A/F de ½ pol./ 13 mm, remova as duas porcas pretas que 
fixam o invólucro de fluxo. Mantenha os anéis de vedação que estão abaixo das porcas de retenção.

5.   Deslize o invólucro de fluxo do Searchpoint Optima Plus. Isso pode exigir alguma força devido à fricção 
do anel de vedação.

6.   Limpe qualquer poeira ou contaminantes da óptica usando detergente suave e um pano macio ou 
chumaço de algodão. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.

7. Bloqueie o feixe óptico (por exemplo, usando o pano de limpeza).

Feixe óptico

8.  Confirme se uma falha foi gerada visualizando-se a indicação na exibição XNX.

9.  Remova o bloqueio do feixe.

10.   Certifique-se de que o grande anel de vedação, no corpo do gabinete de fluxo, e os dois pequenos 
anéis de vedação, que ficam embaixo das porcas de retenção, estejam limpos e em boas condições. 
Troque se estiver em dúvida.

11.   Deslize o invólucro de fluxo do Searchpoint Optima Plus e pressione até o invólucro do fluxo de gás 
estar bem assentado.

12.  Reinsira os anéis e as porcas de vedação.

13. Selecione Set Inhibit Off (Desativar inibição) para liberar o sinal de saída de 4-20 mA.

14. Retorne ao menu principal.

15.  Selecione Calibration Mode (Modo de Calibração) e Soft Reset (Redefinição de software) para eliminar 
todas as falhas ou avisos que possam ter sido gerados pela limpeza.

4.2 Teste o Transmissor Universal XNX
Depois de concluir os testes em 4.1, consulte o Manual de Segurança do Transmissor Universal XNX 
(número de peça 1998-0808) e conclua o teste aqui detalhado.

4. Faça um teste de um Searchpoint Optima Plus  
sendo usado com um Transmissor Universal XNX
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