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Este manual descreve como instalar e utilizar o detetor de gás 
Sensepoint XCL e deve ser lido por quem instala, opera ou mantém 
estes produtos. 

Leia e compreenda este manual na íntegra antes de instalar o produto. 

Embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir a precisão 
deste documento, a Honeywell não assume responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões ou respetivas consequências. A 
Honeywell gostaria muito de ser informada sobre quaisquer erros ou 
omissões que possam ser encontrados no conteúdo deste 
documento. Para obter informações que não se encontram neste 
documento ou enviar comentários ou correções, entre em contacto 
com a Honeywell, através dos detalhes de contacto fornecidos na 
última página. 

A Honeywell reserva-se o direito de alterar ou rever as informações 
fornecidas neste documento sem aviso prévio e sem a obrigação de 
notificar qualquer pessoa ou organização de tal revisão ou alteração. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 
 

1.1 Caraterísticas 
 
 

O Sensepoint XCL é um detetor de gás fixo de sensor único, que 
suporta as seguintes interfaces dependentes do modelo: 

Saída analógica: O Sensepoint XCL dispõe de saída do ciclo de 
corrente, suportando sinais no intervalo de 0 a 22 mA. 
Normalmente, esta interface é referida como de 4 a 20 mA. 

Saída digital: O Sensepoint XCL suporta comunicações digitais 
Modbus RTU. 

Saída de relé: O Sensepoint XCL fornece dois relés de comutação para 
a sinalização de sistemas de controlo externo ou o controlo de 
dispositivos de alarme externos, por exemplo, indicadores sonoros 
e visuais de alarme. 

Aplicação móvel: Está disponível uma aplicação móvel para colocar em 
funcionamento e realizar a manutenção do detetor de gás 
Sensepoint XCL. 

O Sensepoint XCL pode ser utilizado no interior e no exterior. Se for 
utilizado no exterior, deve optar por um local protegido, protegido 
contra a luz solar direta e a chuva.
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1.2 Aparência 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

1) Caixa posterior 2) Módulo do detetor de gás 
3) Tampa do sensor 4) Tampa frontal 
5) Entradas do cabo 6) Indicador de estado 
7) Sensor de gás 8) Membrana de proteção contra pó 

 
 

 
1.3 Acessórios 

 
Número de peça Descrição 

SPXCLCAL Calibração/tampa do fluxo do Sensepoint XCL 
SPXCLDMK Kit de montagem da tubagem do Sensepoint XCL 
SPXCLRGP Porta de gaseificação remota fixa do Sensepoint 
SPXCLGLD Bucins dos cabos do Sensepoint XCL M20 (10 peças por pacote) 
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1.4 Gases detetáveis 
O Sensepoint XCL está disponível para a deteção dos seguintes gases: 

 
• Oxigénio (O2) 

• Gases tóxicos 
 

– Amoníaco (NH3) 

– Monóxido de carbono (CO) 

– Hidrogénio (H2) 

– Sulfato de hidrogénio (H2S) 

– Dióxido de azoto (NO2) 

• Gases combustíveis 
 

– Metano (CH4) 

Para obter a disponibilidade de gás combustível adicional, contacte a 
Honeywell Analytics. 

 
 

1.5 Versões do detetor 
O(s) bloco(s) de terminais de 4 vias fornece(m) ligação para a saída do 
detetor de gás e para a fonte de alimentação. A atribuição dos terminais 
e blocos de terminais adicionais irá variar consoante a versão. 

 

Versões da saída analógica (mA) 
 

 

 
 

 

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

 
 

 

Para obter detalhes sobre a cablagem da versão de saída analógica, 
consulte Cablagem das versões de saída mA na página 16 e Seleção 
de absorção/fonte de corrente na página 17. 
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Versões de saída Modbus 
 

 
 

 
 

 

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

 
 

 

1.6 Saída de relé 

 
 

1) N.º de relé 1 2) N.º de relé 2 
 

 

 

Consoante a localização, existem dois relés configuráveis que podem 
ser utilizados para controlar ou sinalizar para dispositivos externos, 
tais como alarmes audíveis e visuais e outros sistemas de controlo. 

 

 
 

A ligação a estes relés é feita através dos dois blocos de terminais de 3 
vias. 

NOTA 

A utilização da aplicação móvel é necessária para alterar as 
definições de configuração da interface Modbus RTU. 
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1) Normalmente fechado (NF) 2) Comum 
3) Normalmente aberto (NA) 

 
 

 

1.7 Especificações 

Dimensões e peso 
 
 
 
 
 
 

113 mm 
(4,4 pol.) 

 
 
 
 
 

 
59 mm 

(2,3 pol.) 

 
113 mm 
(4,4 pol.) 

 
Comprimento 113 mm (4,4 pol.) 

Largura 113 mm (4,4 pol.) 
altura 59 mm (2,3 pol) 

Peso 500 g (1,1 lb) 

 
 

 
 

Fonte de alimentação 

O Sensepoint XCL necessita de uma unidade isolada de fornecimento 
de energia certificada por uma norma nacional ou internacional, tal 
como a UL. 
 
 
 

Tensão nominal de entrada CC 24 V CC† 

Tensão nominal de entrada CA 24 V CA‡, 50/60 Hz 

Corrente de irrupção Menos de 850 mA 

†Versões mA: 11 a 32 V CC, versões Modbus: 9 a 32 V CC 
‡20 a 27 V CA 
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Saídas 
 

 
 

 

Saída analógica 0 a 22 mA de absorção ou fonte (configurável) 

Saída digital Modbus RTU 

Saída de relé 5 A, 250 V CA, 24 V CC 

Os dois relés podem ser utilizados para a sinalização de falhas 
(normalmente, para dar energia) ou para a sinalização de alarme. As 
atribuições e operações de relé são configuráveis através da aplicação 
móvel. 

 
Predefinição de comunicação do Modbus RTU 

Velocidade de transmissão 9.600  

Paridade uniforme  

Bits de dados 8  

Bits de paragem 1  

Controlo de fluxo nenhum  

 

Predefinição dos relés   

Relé 1 quaisquer falhas e o estado inicial é ativado 

Relé 2 alarme de gás 1 e o estado inicial é desativado 

 

Consumo máximo de energia 
O consumo de energia varia, dependendo da versão de saída e do tipo 
de sensor. O consumo de energia máximo adicional para a versão de 
saída da relé é de 0,6 W. 

 

Versão da saída analógica  

 No estado normal Durante um alarme 

Sensores de tipo de células eletroquímicas 0,5 W 1,2 W 
Sensores de tipo catalítico 1,0 W 1,7 W 
Sensores de tipo infravermelho 1,0 W 1,7 W 

 

Versão da saída digital 

  

 No estado normal Durante um alarme 

Sensores de tipo de células eletroquímicas 0,3 W 0,7 W 
Sensores de tipo catalítico 0,8 W 1,2 W 
Sensores de tipo infravermelho 0,8 W 1,2 W 
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Ambiente de funcionamento 
 

 

 
 

Temperatura de funcionamento −20 a 50 °C (−4 a 122 °F) 

Temperatura de armazenagem 0 a 30 °C (32 a 86 °F) 

Humidade 0 a 99% (sem condensação)† 

Pressão atmosférica 90 a 110 kPa 

Categoria de instalação II (UL/CSA/IEC/EN 61010-1) 

Nível de poluição‡ 2 (UL/CSA/IEC/EN 61010-1) 

†Versões catalíticas inflamáveis: HR de 10 a 90%. Operar o detetor fora deste intervalo 
pode resultar na movimentação e diminuição da precisão do mesmo. 

‡O Sensepoint XCL está em conformidade com a IP65, Tipo 4 (de acordo com a NEMA 
250), tornando-o adequado para a utilização em ambientes de nível de poluição 3. 

 

 
 
Parafusos recomendados para montagem na parede 
 

Tipo Cabeça escariada, Cabeça cónica 

Tamanho 4 mm (N.º 8) diâmetro × 25 mm (1 pol.) min. 
 
 

Bucim do cabo 
 

Abertura interior para cabo M20 ou ½ NPT 

Abertura exterior para cabo M25 ou ¾ NPT 
 

 
 

Tubagem de teste de gás 

Para um teste de reação, utilize a tubagem de uretano com uma das 
dimensões seguintes. Selecione a tubagem apropriada para o gás que 
está a ser detetado e o comprimento da tubagem. Consulte Ligação de 
gaseificação remota na página 25. 

 

Diâmetro interior Diâmetro exterior 

4 mm (0,16 pol.) 6 mm (0,24 pol.) 

6 mm (0,24 pol.) 8 mm (0,31 pol.) 

 
 

 

Gás 
Consulte Parâmetros do detetor na página 40, para obter uma lista 
completa dos gases detetáveis, intervalos e outras informações. 

NOTA 

Instale o Sensepoint XCL num local abrigado, longe da luz UV 
direta e da chuva. 
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Capítulo 2 

Instalação 
 
 

2.1 Informações de segurança 
 

 
 

Observe estas precauções: 
 

• Para minimizar o risco de carga eletrostática, devem ser tomadas 
providências adequadas para à ligação à terra e o equipamento 
deve ser instalado de tal forma que a descarga acidental não 
ocorra. 

• Quando o Sensepoint XCL chega ao fim da sua vida útil, 
deve ser eliminado de acordo com os regulamentos locais. 

• Não utilize solventes de limpeza ou abrasivos para limpar o detetor 
de gás. 

• Não tente modificar o produto de forma diferente do esquema 
ou especificação do fabricante. A garantia será anulada e pode 
ocorrer um mau funcionamento do detetor de gás. 

• Utilize apenas peças sobresselentes e acessórios genuínos no 
Sensepoint XCL. Pode ocorrer um mau funcionamento se forem 
utilizadas peças que não são padrão. 

O Sensepoint XCL é adequado apenas para locais comuns e não 
deve ser instalado em locais perigosos. A instalação deve realizar-se 
em conformidade com as normas reconhecidas da autoridade 
relevante no país em questão. Para a Europa, consulte EN60079-14, 
EN60079-29-2 e EN61241-14. Para instalações na América do 
Norte, deve ser estritamente observado o Código Elétrico Nacional 
(NFPA 70). Devem ser observados todos os regulamentos locais e 
nacionais adequados. 

CUIDADO 

A não observação das precauções descritas nesta secção pode 
causar lesões a pessoas ou danos à propriedade. 
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2.2 Esquema de instalação 
 
 

 

 
 

 

1) Um sistema de deteção de gás com Modbus RTU. Os detetores são 
ligados em "daisy-chain" com uma única passagem de cabos. 

2) Um sistema de deteção de gás que utiliza o princípio de ciclo de 
corrente analógico. Cada detetor é ligado individualmente ao 
controlador no seu próprio cabo. 

 
 

 

O posicionamento final dos detetores de gás deve ser indicado pelas 
caraterísticas do gás a ser detetado e por outros fatores ambientais. 
Peça informações aos especialistas quando necessário. 

 
 

2.3 Especificação do cabo de alimentação 

O Sensepoint XCL necessita de uma fonte de alimentação do 
controlador da gama de tensão de alimentação especificada na Secção 
1.7. Certifique-se de que a tensão de alimentação mínima é medida no 
Sensepoint XCL, tendo em conta as quedas de tensão devido à 
resistência do cabo. 
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Detetor V+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detetor V− 

Controlador V+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlador V− 
 

A resistência máxima de ciclo (ciclo de R máx.) no cabo no campo é 
calculada da seguinte forma: 

 

 
 

Exemplo 
 

O controlador está a fornecer uma tensão nominal de 24 V CC 
(controlador V) e a tensão mínima permitida de XCL é 11 V CC (detetor V mín.). 
Por este motivo, a queda de tensão máxima permitida no cabo entre o 
controlador e o detetor é o controlador V − detetor V mín. = 13 V CC. O 
consumo de energia do detetor é, no máximo, 2,3 W (detetor W máx.). A 
corrente máxima necessária para acionar o XCL com a tensão mínima 
é 2,3 W ÷ 11 V CC = 209,1 mA (detetor I máx.). Assim, a resistência máxima 
do ciclo de cabo (ciclo R máx.) é 13 V CC ÷ 0,2091 = 62 Ω. Portanto, o 
comprimento máximo do cabo para qualquer tipo de cabo pode ser 
encontrado ao dividir a resistência máxima permitida do cabo por 
núcleo pela resistência do cabo fornecida pelo fabricante do mesmo. 

A tabela a seguir mostra as distâncias de cabo máximas típicas para o 
nosso exemplo. 
 

Tamanho do cabo 
(Área de secção transversal) 

Resistência típica do cabo 
Comprimento máximo do 

cabo (L) 

0,5 mm2 (20 AWG†) 36,8 Ω/km 842 m 
1,0 mm2 (17 AWG†) 19,5 Ω/km 1589 m 
1,5 mm2 (16 AWG†) 12,7 Ω/km 2440 m 

2,0 mm2 (14 AWG†) 10,1 Ω/km 3069 m 

2,5 mm2 (13 AWG†) 8,0 Ω/km 3875 m 

†equivalente mais próximo 

Ciclo de R máx. = (Controlador V − Detetor V mín.) ÷ detetor I máx. 

Detetor I máx. = Detetor W máx. ÷ Detetor V mín. 

XCL Detetor V Controlador V 

Cabo no campo (L) 

Controlador 
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2.4 Módulo do detetor 
 

 

 
 

 

1) Interruptor de inibição 
2) Indicador de estado 
3) Botão PARA CIMA 
4) Botão PARA BAIXO 
5) Interruptor de seleção de absorção/fonte de corrente 
6) Saída de tensão negativa 
7) Saída de tensão positiva 

 
 

 

2.5 Cablagem de versões da saída mA 
 

Ligação elétrica 
Ao ligar à alimentação de CC, certifique-se de que a polaridade está 
correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se for utilizada uma fonte de alimentação externa, certifique-se de que 
o terminal 4 "Comum" é utilizado para ligar os pontos de alimentação e 
do controlador. 
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Seleção do nível de inibição 
Utilize o interruptor de inibição para definir o nível de corrente que é 
necessário quando a inibição está ativa. 

 

 

 
 

 

1) Com este interruptor na posição superior, uma corrente de 4 mA é 
fornecida no modo de inibição. Apenas no caso de versões de oxigénio, é 
utilizada a de 17,4 mA. 

2) Com este interruptor na posição inferior, uma corrente de 2 mA é 
fornecida no modo de inibição em todas as versões. 

 

 

Seleção de absorção/fonte de corrente 
Utilize o interruptor de absorção/fonte de corrente para escolher entre 
o modo de absorção de corrente e o modo de fonte de corrente. 

 

 

 
 

 

1) Modo de absorção de corrente do detetor: Com este interruptor na 
posição superior, a saída analógica dirige a corrente ao longo do 
circuito de deteção do controlador. 

2) Modo de fonte de corrente do detetor: Com este interruptor na posição 
inferior, a saída analógica dirige a corrente ao longo do circuito de 
deteção do controlador. 

 
 

 
 

 

NOTA 

A resistência de carga do controlador tem de estar entre 33 Ω e 
250 Ω. Quando a saída mA não estiver a ser utilizada, uma 
resistência de carga de 33 Ω, 0,125 W deve ser ligada entre o 
terminal 3 (4–20 mA) e o terminal 2 (0 V) para o modo de fonte de 
corrente ou o terminal 1 (+24 V CC) para o modo de absorção de 
corrente. Se não o fizer, a unidade entrará em falha. 
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Modo de fonte de corrente do detetor com alimentação de CC 

 
 
 
 
 

 
 

R 
L 

  
 

4–20 mA 
 
  

 
 
 
 

 
 

1) Controlador do sistema 2) Detetor Sensepoint XCL 
3) Fluxo da corrente 

 
 

 

Modo de absorção de corrente do detetor com alimentação de CC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Controlador do sistema 2) Detetor Sensepoint XCL 
3) Fluxo da corrente 

 
 

LL 

VE+ 

VE− 

4–20 mA 

24 V CC 

VIN+ 

VIN− 

4–20 mA 

COM 

VE+ 

VE− 

4–20 mA 

24 V CC 

VIN+ 

VIN− 

4–20 mA 

COM 

LL 
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Modo de fonte de corrente do detetor com alimentação CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Fonte de alimentação externa 2) Detetor Sensepoint XCL 
3) Controlador do sistema 4) Fluxo da corrente 

 
 

 

Modo de absorção de corrente do detetor com alimentação CA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1) Fonte de alimentação externa 2) Detetor Sensepoint XCL 
3) Controlador do sistema 4) Fluxo da corrente 

 
 

 

2.6 Cablagem das versões de saída Modbus 

Ligação Modbus 
Para versões Modbus, podem ser ligados até 32 detetores Sensepoint 
XCL numa disposição em "daisy-chain", conforme apresentado no 
diagrama abaixo. 

VE+ 

VE− 

4–20 mA 

24 V CC 

VIN+ 

VIN− 

4–20 mA 

COM 
LL 

COM 

LL 

VE+ 

VE− 

4–20 mA 

24 V CC 

VIN+ 

VIN− 

4–20 mA 

COM COM 

24 V 
CC 
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Especificação de cabos para ligação Modbus 

 
Tipo Espec. do cabo Comprimento 

á  Modbus Cabo de par entrançado de 0,5 mm2 a 2,5 mm2 1000 m 
 
 

Resistência de terminal 
Ligue uma resistência de terminal de 120 Ω 0,25 W entre os terminais A 
e B no fim da linha. 

 

 

NOTA 

Sempre que possível, devem ser evitadas as ligações em espiral 
ou em "T". Mantenha sempre a ligação em espiral o mais curta 
possível. 
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2.7 Fixação da caixa posterior a uma parede 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
2.8 Ligações de cabos 

 
 
 
 
 
 
 

1. Existem quatro posições de parafusos 
na parte traseira da caixa posterior 
para fins de montagem. Perfure as 
posições de parafuso necessárias com 
uma broca de 4 mm. 

  
2. Fixe a caixa posterior na sua posição 

de montagem com fixações 
adequadas à superfície de 
montagem. Não aperte em demasia. 

 
 
 
 
 

3. Existem quatro aberturas de entrada 
para cabos em três laterais e na parte 
traseira da caixa posterior. Perfure as 
entradas conforme necessário. 

 
1. Coloque os bucins dos cabos 

adequados à aplicação e ao tipo de 
cabo utilizado nas entradas abertas 
de cabos. 

CUIDADO 

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que o controlador do 
sistema ou a fonte de alimentação externa estão desligados 
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2. Passe o cabo pelo bucim do cabo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Vire o módulo do detetor e localize os 

blocos do terminal na parte traseira. 
Remova os blocos dos terminais, 
puxando-os para o centro do 
módulo. 

 
 
 
 

 
4. Ligue o cabo ao bloco do terminal 

adequado, consultando o diagrama 
de cablagem relevante. Retire e insira 
a extremidade de cada fio no orifício 
do terminal correspondente. Com 
uma chave de fendas com lâmina 
plana, aperte o parafuso do terminal 
até que o fio esteja fixo. Utilize uma 
virola no fio, quando necessário. 

 

 
 

5. Substitua os blocos de terminais nas 
suas posições corretas. 

CUIDADO 

Não aperte em demasia o parafuso do terminal. 
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2.9 Ligações à terra 
 

 
 

A ligação à terra eficaz é crucial para assegurar a estabilidade das 
comunicações Modbus e para limitar os efeitos da interferência de 
radiofrequência. Os pontos de terra são fornecidos no interior da caixa 
posterior. Para evitar falsas leituras ou alarmes como resultado de 
ciclos de terra, certifique-se de que a proteção de todos os cabos se 
encontra num único ponto, preferencialmente no controlador. 
Igualmente, deve considerar como a conduta, os bucins e a placa da 
terra interna estão ligados à terra. 

 

 

NOTA 

Qualquer disposição de ligação de terra tem de evitar ciclos de terra. 
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2.10 Fixação do módulo do detetor à caixa posterior 
 

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

a) Puxe a aba na parte inferior para 
expor a porta de gaseificação 
remota e a funcionalidade de 
bloqueio da tampa frontal. 

b) Para desbloquear a tampa frontal, 
insira uma ferramenta fina e reta, 
tal como uma pequena chave de 
fendas, no orifício à direita da 
porta de gaseificação remota. 

c) Aplique uma ligeira pressão sobre 
a ferramenta e, ao mesmo tempo, 
rode a tampa no sentido contrário 
aos ponteiros do relógio até parar. 
Retire a tampa frontal do módulo. 

2. Posicione o módulo do detetor na 
caixa posterior, garantindo que o 
indicador de estado está no canto 
superior esquerdo quando visto pela 
frente. Aperte os quatro parafusos de 
retenção com uma chave de fendas 
n.º 2 da Philips para fixar. 

 
 

 
 

3. Quando utilizado, aperte a porca de 
vedação do bucim do cabo para o 
fixar. 

CUIDADO 

Não aperte demais os parafusos. Se for necessário, o interruptor de 
seleção de absorção/fonte de corrente pode ser definido neste ponto. 
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2.11 Ligação de gaseificação remota 

 
4. Substitua a tampa frontal. Coloque 

a tampa frontal no módulo do 
detetor na posição mostrada e gire-
a no sentido dos ponteiros do 
relógio até que esta encaixe na 
posição. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se o detetor de gás estiver instalado num local de difícil acesso, tal 
como por cima de um teto, a ligação de gaseificação remota pode ser 
utilizada para aplicar um gás de teste a partir de um local conveniente. 
Ligue um tubo adequado ao tipo de gás que está a ser detetado ao 
detetor de gás para realizar o teste de reação. 

• Para uma ligação temporária, abra a aba na parte inferior e ligue 
a tubagem adequada à porta de gaseificação remota. 

• Para uma ligação permanente, remova a aba, prenda o acessório do 
conetor do tubo à porta de gaseificação remota e, em seguida, ligue 
um tubo ao conetor do tubo. Fixe o tubo com uma braçadeira de 
cabos ou um pequeno clipe de fixação, tendo cuidado para não 
apertar em demasia. 

NOTA 

Utilize a ligação de gaseificação remota somente para o teste de 
reação. Execute as calibrações com o acessório da tampa de 
calibração. 
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Capítulo 3 

Colocação em funcionamento 
 
 
 

 
 
3.1 Colocação do detetor em funcionamento 

O seguinte procedimento deve ser seguido com cuidado e executado 
somente por pessoal devidamente treinado. 

 

1. Remova a tampa frontal. 
 

a) Puxe a aba na parte inferior 
para a abrir. 

b) Insira uma ferramenta fina e 
reta, tal como uma pequena 
chave de fendas, no orifício à 
direita da porta de 
gaseificação remota. 

c) Aplique uma ligeira pressão 
sobre a ferramenta e rode a 
tampa no sentido contrário aos 
ponteiros do relógio até parar. 
Retire a tampa do módulo de 
eletrónica. 

NOTA 

O detetor de gás Sensepoint XCL é fornecido pré-calibrado de 
fábrica. No entanto, recomenda-se vivamente que a resposta do 
detetor seja verificada e, se necessário, recalibrada antes de entrar 
em serviço. Consulte Calibração na página 34 para obter detalhes 
sobre o procedimento de calibração correto. 
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Colocação em funcionamento 
 

 

 
2. Remova o módulo do detetor 

do Sensepoint XCL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Configure o modo de absorção/fonte 
de corrente do detetor. Consulte 
Seleção de absorção/fonte de 
corrente na página 17 para obter 
detalhes sobre como realizar esta 
ação. 

4. Configure o nível de inibição 
necessário do detetor. Consulte a 
secção Seleção do nível de inibição 
na página 17 para obter detalhes 
sobre como realizar esta ação. 

5. Verifique se todas as ligações elétricas 
estão terminadas corretamente, de 
acordo com as atribuições dos 
terminais do conetor apresentadas na 
página 8 e na 9. 

6. Ligue a fonte de alimentação ao 
Sensepoint XCL. 

a) Para operação em CC, utilize um 
voltímetro para medir a tensão 
de CC no detetor. Verifique se a 
tensão da fonte de alimentação 
entre os terminais 1 (+V) e 2 (0 V) 
está entre 9 V CC e 32 V CC para 
versões Modbus e 11 V CC e 32 V 
CC para versões analógicas. 

b) Para a operação CA, utilize um 
voltímetro para medir a tensão 
de CA, verificando se a tensão da 
fonte de alimentação entre os 
terminais 1 e 2 está entre 20 V 
CA e 27 V CA. 
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Colocação em funcionamento 

 

 

 
 

 

 
7. Remova a alimentação e recoloque 

o módulo do detetor na caixa 
posterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Recoloque a tampa frontal. 

9. Aplique energia. O Sensepoint XCL 
entrará em modo de aquecimento, 
durante o qual o indicador de estado 
ficará a amarelo constante e a saída 
(versão mA) será mantida num 
estado inibido. 

10. Após o aquecimento ter sido 
concluído, o Sensepoint XCL entrará 
no seu estado normal de 
funcionamento. 

 

3.2 Indicador de estado 
Existe um indicador de estado na face do detetor de gás. O estado 
operacional do detetor é indicado com uma de quatro cores, constante 
ou intermitente. 

 

 
 

Normal: O indicador fica a verde constante quando a concentração 
do gás de destino está dentro do intervalo normal. 

 

 

NOTA 

Com a aplicação móvel do Sensepoint, pode alterar o 
comportamento do indicador verde durante o funcionamento 
normal. Selecione entre verde constante (predefinição), intermitente 
a cada 20 segundos ou desligado. 
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Aviso:O indicador fica intermitente de forma alternada a verde e 

amarelo quando o detetor de gás está num estado de aviso. 

Falha: O indicador fica intermitente a amarelo quando o detetor de 
gás está num estado de falha. 

Inibido: O indicador fica a amarelo constante quando o utilizador 
coloca o detetor no estado de inibição para manutenção ou 
reparação. 

Alarme: O indicador fica intermitente a vermelho quando a 
concentração de gás está acima do limite do nível de alarme. 

Alarme fora do intervalo: O indicador fica intermitente a vermelho 
quando a concentração de gás está acima da deteção da escala 
completa do detetor. 

Emparelhamento com Bluetooth: O indicador fica intermitente a 
azul quando o emparelhamento com Bluetooth entre o detetor de 
gás e um dispositivo Android está em curso. 

Bluetooth ligado: O indicador fica a azul constante quando uma 
ligação Bluetooth é estabelecida e o detetor está em condições 
normais. 
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Capítulo 4 

Manutenção 
 
 

4.1 Utilização dos botões de controlo 

Pode executar funções básicas de manutenção no detetor de gás 
Sensepoint XCL sem a utilização da aplicação móvel. Isto é conseguido 
através da utilização de dois botões de controlo dentro do detetor. 
Familiarize-se totalmente com o funcionamento destes botões antes 
de tentar utilizá-los. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para inibir a saída do detetor: Prima o botão PARA CIMA sem soltar 
durante 2 segundos. 

Para aumentar a tensão de saída: Prima o botão PARA CIMA 
rapidamente. Pressionar uma vez aumenta 0,01 V. Para aumentar 0,1 V, 
prima o botão sem soltar. 

Para diminuir a tensão de saída: Prima o botão PARA BAIXO 
rapidamente. Pressionar uma vez diminui 0,01 V. Para diminuir 0,1 V, 
prima o botão sem soltar. 

Para seguir para a próxima fase: Prima o botão PARA CIMA sem soltar 
durante 2 segundos. Se for feita uma alteração, esta é guardada 
automaticamente antes de seguir para a próxima fase. 

NOTA 

Certifique-se de que o nível de inibição está definido para o nível 
desejado. Consulte Seleção do nível de inibição na página 17. 

 

PARA BAIXO PARA CIMA 

TENSÃO DE SAÍDA 
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Para ignorar e descartar todas as alterações: Esta função para 
ignorar pode ser utilizada a qualquer momento durante os 
procedimentos detalhados nas seguintes secções. Prima o botão 
PARA BAIXO sem soltar durante 5 segundos. 

 
 

4.2 Indicador do estado de manutenção 
Há um outro indicador na parte traseira do módulo do detetor para 
uma manutenção mais fácil. Ao realizar a manutenção, tal como a 
calibração ou a substituição do sensor, com os botões de controlo, 
consulte o indicador para determinar o estado do detetor. 

 

 
 
 

Modo de inibição 
 

Enquanto estiver no modo de inibição, o indicador fica a amarelo 
constante. 

 
Modo de substituição do sensor 

 
Enquanto estiver no modo de substituição do sensor, o indicador fica 
intermitente a amarelo   lentamente. Quando estiver em 
aquecimento, o indicador fica a amarelo   constante. 

 
Calibração zero 

 
Durante a calibração zero, o indicador fica intermitente a amarelo de 
forma prolongada   e duas vezes de forma breve . A primeira 
vez indica o estado zero e a segunda indica o estado de amplitude. O 
indicador fica intermitente a verde de forma prolongada e verde   
e amarelo   de forma breve quando a calibração zero foi bem-
sucedida, mas fica intermitente a amarelo   de forma 
prolongada, seguido de vermelho   e amarelo   de forma 
breve se esta falhar. 

 
Calibração de amplitude 

 
Durante a calibração de amplitude, o indicador fica intermitente a 
amarelo . O indicador fica intermitente a verde com duas pausas 
curtas quando a calibração de amplitude foi bem-sucedida, mas fica 
intermitente a vermelho com duas pausas curtas se esta falhar. 
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Purga de gás de calibração 

 
Enquanto o gás de calibração é purgado, o indicador fica a  
amarelo constante. 

 
Cancelar 

 
Quando uma tarefa é cancelada, o indicador fica intermitente a 
amarelo com três pausas curtas. 

 
 

4.3 Tampa de calibração 

A tabela a seguir mostra a taxa de fluxo recomendada e o tempo de 
estabilização para cada tipo de gás. 

 

Tipo de gás Taxa de fluxo recomendada Tempo de estabilização recomendado 

CO 300 cc/min 3 min 
H2S 300 cc/min 3 min 
O2 300 cc/min 3 min 
CH4 300 cc/min 3 min 
NO2 300 cc/min 5 min 
H2 300 cc/min 5 min 
NH3 300 cc/min 5 min 

 
 

 
 

Está disponível um acessório de tampa de calibração para a aplicação 
de gás de referência para fins de calibração. Para ajustar a tampa de 
calibração, siga os passos abaixo.

NOTA 

Utilize sempre um regulador de fluxo, tubagem e ligações adequados 
para o tipo de gás que está a aplicar. 

Utilize a ligação de gaseificação remota somente para o teste de 
reação. Execute as calibrações com o acessório da tampa de 
calibração. 
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1. Remova a tampa frontal. 
 

a) Puxe a aba na parte inferior para 
a abrir. 

b) Insira uma ferramenta fina e reta, 
tal como uma pequena chave de 
fendas, no orifício à direita da 
porta de gaseificação remota. 

c) Aplique uma ligeira pressão 
sobre a ferramenta e rode a 
tampa no sentido contrário aos 
ponteiros do relógio até parar. 
Retire a tampa do módulo de 
eletrónica. 

 
2. Coloque a tampa de calibração no 

detetor. Insira a tampa de calibração 
na frente do detetor conforme 
mostrado e gire-a no sentido dos 
ponteiros do relógio até encaixar no 
lugar. 

3. Ligue um tubo de um cilindro de gás 
de calibração a uma das portas de 
gaseificação da tampa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ligue outro tubo à outra porta de 
gaseificação e coloque a 
extremidade deste tubo numa 
posição em que o gás possa expelir 
com segurança, longe da área de 
trabalho e de outro pessoal. 
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5. Consulte o fabricante do regulador 
para obter instruções sobre como 
iniciar e parar o fluxo de gás do 
cilindro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.4 Calibração 
 

 
 

Esta secção descreve como realizar uma calibração com os botões de 
ajuste e o indicador de estado de manutenção interna. Antes de iniciar 
a calibração, certifique-se de que o detetor de gás está ligado. 

1. Activate inhibit mode by pressing and holding UP button for 2 
seconds. Make sure that the yellow indicator is on. 

2. Ligue a sonda positiva de um voltímetro ao terminal positivo e 
ligue a sonda negativa ao terminal negativo do monitor de 
tensão de saída. 

 

 
 

3. Avance para a próxima fase e execute uma calibração zero. 
 

a) Avance para a próxima fase e execute uma calibração zero. 

NOTA 

Nas versões que possuem a ligação de Bluetooth®, é preferível 
utilizar um smartphone com a aplicação para executar tarefas de 
manutenção. 

CUIDADO 

Utilize sempre um cilindro de gás que esteja dentro da data de 
validade. 
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b) Se tiver alguma dúvida sobre a qualidade da atmosfera, ligue 
um cilindro de ar fresco ao detetor com o tubo instalado ou a 
tampa de calibração. Para obter detalhes sobre como utilizar 
uma tampa de calibração, consulte Tampa de calibração na 
página 32. 

c) Aplique ar fresco no detetor e aguarde alguns minutos até 
que a leitura fique estável. 

d) Com os botões PARA CIMA e PARA BAIXO, ajuste a tensão de 
saída para que o voltímetro leia um pouco acima de zero e, 
em seguida, diminua a leitura lentamente para que leia zero. 

e) Quando a tensão de saída for ajustada para um valor próximo 
de zero, aceite a calibração zero ao premir sem soltar o botão 
PARA CIMA durante 2 segundos 

4. Se for necessária uma calibração de amplitude, após uma 
calibração zero bem-sucedida, é movida automaticamente para a 
calibração de amplitude. Se não for necessária, saia da calibração 
ao premir o botão PARA BAIXO sem soltar durante 5 segundos. 
Esta ação cancela uma calibração de amplitude enquanto mantém 
o resultado da calibração zero. 

a) Siga para o próximo passo ao premir sem soltar o botão 
PARA CIMA durante 2 segundos. 

b) Ligue um cilindro de gás de calibração ao detetor. Quando é 
necessária a precisão máxima, a concentração do cilindro deve 
estar geralmente ao redor do ponto de ajuste do alarme ou 
50% do intervalo do detetor. 

c) Aplique o gás de calibração ao detetor e aguarde alguns 
minutos até que a leitura fique estável. 

d) Com os botões PARA CIMA e PARA BAIXO, ajuste a tensão 
de saída até atingir o valor de destino. Utilize a fórmula 
abaixo para calcular a tensão correta. 

 

 
 

Por exemplo, se aplicar 45% de gás LIE com um intervalo de 
deteção de 100% de LIE, irá precisar de ajustar a saída de 
tensão para que a leitura no voltímetro mostre: 

 

 
e) Quando a tensão de saída for ajustada para um valor 

próximo do valor da concentração de gás de destino, 
aceite a calibração de amplitude ao premir sem soltar o 
botão PARA CIMA durante 2 segundos. 

 

5. Purgue o sensor de gás. 
 

a) Siga para o próximo passo ao premir sem soltar o botão 
PARA CIMA durante 2 segundos. 

45 ÷ 100 = 0,45 V 

Vsaída = concentração de gás ÷ intervalo do detetor 
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b) Remova o gás de calibração do detetor. 

c) Certifique-se de que a saída da tensão de leitura volta a zero. Se 
houver alguma dúvida de que o detetor não está no ar fresco, 
aplique o ar do cilindro. Caso contrário, poderá ocorrer um alarme. 

6. Utilize a função de cancelamento para voltar ao modo de 
monitorização normal. 

 

Se as tentativas repetidas de calibração continuarem a falhar, 
substitua o sensor de gás por um novo e tente novamente. Consulte 
Substituir o sensor na página 37. 

 

4.5 Teste de reação 

Esta secção descreve como realizar um teste de reação. Para obter 
informações sobre a aplicação móvel, consulte Aplicação móvel na 
página 39. 

O teste de reação é o processo de exposição do sensor de gás a 
uma concentração conhecida de gás de referência que é maior do 
que o limiar baixo de alarme para verificar o funcionamento 
correto do detetor de gás. 

 
1. Ligue o seu smartphone ao detetor de gás de destino por Bluetooth. 

2. Coloque o detetor no modo de inibição com o controlo de inibição 
na aplicação móvel. 

3. Ligue um cilindro de gás de referência ao detetor de destino com 
um tubo adequado ligado à porta de gaseificação ou à tampa de 
calibração. Para obter detalhes sobre como utilizar uma tampa de 
calibração, consulte Tampa de calibração na página 32. 

4. Ligue o seu smartphone ao detetor de destino por Bluetooth. 

5. Aplique o gás de teste de reação no detetor. 
 

 
 

6. Se o detetor falhar o teste de reação, verifique e, se necessário, 
calibre o detetor. 

 

 

NOTA 

Realize um teste de reação, pelo menos, duas vezes por ano. 

NOTA 

Para as versões de CO que operam no modo de alarme UL 
2075, aplique 100 ppm de monóxido de carbono a uma taxa 
de fluxo de 300 ml/min durante 3 minutos. 
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4.6 Substituir o sensor 

 

 
 
 

 
 

Ligue o seu smartphone ao Sensepoint XCL por Bluetooth. Toque no 
botão Manutenção e selecione Alterar sensor. Siga as instruções no 
ecrã. 

Nos casos em que um smartphone com a aplicação móvel em execução 
não esteja disponível, siga os passos abaixo: 

1. Prima sem soltar o botão PARA CIMA 
durante 10 segundos para alternar 
para o modo de substituição do 
sensor. Neste modo, a saída do 
detetor é inibida e os circuitos do 
sensor são isolados internamente. 

2. Remova a tampa frontal para expor a 
tampa do sensor. 

a) Puxe a aba na parte inferior para 
a abrir. 

b) Para desbloquear a tampa frontal, 
insira uma ferramenta fina e reta, 
tal como uma pequena chave de 
fendas, no orifício junto à porta de 
gaseificação remota. 

c) Aplique uma ligeira pressão sobre 
a ferramenta e rode a tampa no 
sentido contrário aos ponteiros do 
relógio até parar. Retire a tampa 
frontal do módulo do sensor. 

CUIDADO 

Não substitua o sensor sem primeiro a) remover a alimentação do 
Sensepoint XCL ou b) colocar o sensor no modo de manutenção do 
sensor. 

AVISO 

Utilize apenas sensores de substituição genuínos especificamente 
para a utilização com o Sensepoint XCL. A tentativa de utilizar 
sensores não genuínos pode resultar no mau funcionamento do 
produto. 
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3. Remova a tampa do sensor. 
 

a) Solte o parafuso na parte 
superior da tampa do sensor. 

b) Segurando o parafuso, incline-o 
para baixo a partir da borda 
superior da tampa. 

4. Puxe o sensor de gás para o remover. 

5. Certifique-se de que os pinos do 
sensor estão corretamente alinhados 
e insira um novo sensor na tomada 
do mesmo. 

 
 

 
 

6. Prima sem soltar o botão PARA CIMA 
durante 2 segundos, para ativar o 
modo de aquecimento. Neste modo, 
a saída continua a ser mantida no 
seu estado de inibição. 

7. Substitua a tampa do sensor e fixe 
com o parafuso com cuidado para 
não o apertar em demasia. 

8. Mude para o modo de monitorização 
normal ao premir sem soltar o botão 
PARA BAIXO durante 5 segundos. 

9. Realize uma calibração de acordo 
com a Calibração na página 34. 

 

4.7 Repor alarmes e falhas 

Se se verificarem alarmes ou falhas devido a gás bloqueado, reponha-os 
ao premir rapidamente o botão PARA CIMA ou PARA BAIXO. Deste 
modo, os alarmes e falhas por bloqueio são repostos e inicia-se um 
diagnóstico automático para assegurar que não existe qualquer aviso 
ou falha no detetor.

CUIDADO 

Não force o sensor na tomada, caso contrário poderá danificá-lo. 
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Capítulo 5 

Aplicação móvel 
 

Utilize a aplicação do Sensepoint para permitir que o dispositivo 
inteligente se ligue ao Sensepoint XCL. Esta aplicação móvel torna 
muito mais fácil de configurar e manter os detetores Sensepoint XCL. O 
procedimento geral de utilização da aplicação móvel é o seguinte: 

1. Transfira a aplicação do Sensepoint do Google Play Store. Instale 
e inicie a aplicação. 

2. Crie e registe uma conta de utilizador e inicie sessão com as 
informações da conta criada. 

3. Para associar a um ou a mais detetores de gás, digitalize o código 
QR na ficha incluída na caixa ou introduza a respetiva Chave de 
ativação. 

4. Conclua a instalação dos detetores. 

5. No ecrã inicial da aplicação, toque em DETETORES para procurar 
os detetores disponíveis. 

6. Selecione um detetor da lista de detetores para o emparelhar. 

7. Procure o detetor cujo Indicador de estado está intermitente a azul. 

8. Toque em Confirmar detetor para emparelhar com esse detetor. 
Caso contrário, toque em Voltar à lista para selecionar outro. 

9. Para se ligar a detetores que não estão adicionados à sua conta de 
utilizador, irá precisar de uma folha de registo com o código QR do 
dispositivo. Isto também pode ser encontrado numa etiqueta na 
parte posterior do módulo eletrónico. 

Quando é estabelecida uma ligação Bluetooth, a leitura do detetor é 
apresentada na interface da aplicação com o tipo de gás. 

Para obter detalhes sobre como utilizar a aplicação móvel, consulte o 
manual de aplicações do Sensepoint. 
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Anexo A 

Parâmetros do detetor 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Versões sem Bluetooth (não disponível em todos os países) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gás Temperatura de funcionamento  
A1 

 
Tipo A1 predefinido 

Pontos e tipos de alarme predefinidos  
Tipo A2 predefinido 

 
Opções A2 

LIE LDL 

Mín. Máx. Opções A1 A2 

Oxigénio −20 °C 50 °C 23,5% de vol. A aumentar N/D 19,5% de vol. A diminuir N/D N/D 20,6 a 21,2% de vol. 
0 a 3,0% de vol. 

Inflamável (CAT) −20 °C 50 °C 20% de LIE A aumentar N/D 50% de LIE A aumentar N/D N/D 6% de LIE 

Monóxido de carbono (baixo alcance) -20 °C 50 °C 25 ppm A aumentar N/D 40 ppm A aumentar N/D N/D 10 ppm 

Monóxido de carbono (grande alcance) -20 °C 50 °C 30 ppm A aumentar N/D 100 ppm A aumentar N/D N/D 10 ppm 

Sulfato de hidrogénio (baixo alcance) -20 °C 50 °C 10 ppm A aumentar N/D 20 ppm A aumentar N/D N/D 0,8 ppm 

Sulfato de hidrogénio (grande alcance) -20 °C 50 °C 10 ppm A aumentar N/D 20 ppm A aumentar N/D N/D 1 ppm 

Hidrogénio -20 °C 50 °C 200 ppm A aumentar N/D 400 ppm A aumentar N/D N/D 30 ppm 

Dióxido de azoto -20 °C 50 °C 2,0 ppm A aumentar N/D 5,0 ppm A aumentar N/D N/D 0,3 ppm 

Amoníaco -20 °C 40 °C 25 ppm A aumentar N/D 50 ppm A aumentar N/D N/D 6 ppm 

Gás Tipo de 
detetor 

Utilizador selecionável 
Intervalo 

Gama 
predefinida Passos Utilizador selecionável 

Intervalo de gás de cal. Ponto de cal. predefinido Tempo de resposta 
t90 (s) Resolução Precisão 

(ppm ou % de gás aplicado, o que for maior) 

Oxigénio SPLLO1 Fixo, 25,0% de vol. 25,0% de vol. N/D N/D N/D < 30 N/D < ±0,5% de vol. 

Inflamável (CAT) SPLLF6 Fixo, 100% de LIE 100% de LIE N/D N/D N/D < 30 N/D < ±3 % de LIE ou ±10% 

Monóxido de carbono (baixo 
alcance) SPLLC1 Fixo, 100 ppm 100 ppm N/D N/D N/D < 30 N/D < ±2 ppm ou ±10% 

Monóxido de carbono 
(grande alcance) SPLLC2 Fixo, 300 ppm 300 ppm N/D N/D N/D < 30 N/D < ±2 ppm ou ±10% 

Sulfato de hidrogénio 
(baixo alcance) SPLLH1 Fixo, 50,0 ppm 50,0 ppm N/D N/D N/D < 30 N/D < ±0,3 ppm ou ±10% 

Sulfato de hidrogénio 
(grande alcance) SPLLH2 Fixo, 100 ppm 100 ppm N/D N/D N/D < 30 N/D < ±5 ppm ou ±10% 

Hidrogénio SPLLG1 Fixo, 1000 ppm 1000 ppm N/D N/D N/D < 90 N/D < ±8 ppm ou ±20% 

Dióxido de azoto SPLLN1 Fixo, 20,0 ppm 20,0 ppm N/D N/D N/D < 30 N/D < ±0,2 ppm ou ±20% 

Amoníaco SPLLA1 Fixo, 100 ppm 100 ppm N/D N/D N/D < 180 N/D < ±4 ppm ou ±20% 
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Versões com Bluetooth 
 

 
 

 
 

Gás Temperatura de funcionamento  
A1 

 
Tipo A1 predefinido 

Pontos e tipos de alarme predefinidos  
Tipo A2 predefinido 

 
Opções A2 

LIE LDL 
Mín. Máx. Opções A1 A2 

Oxigénio −20 °C 50 °C 23,5% de vol. A aumentar manter A aumentar/A 
diminuir/Desativado 19,5% de vol. A diminuir manter A aumentar/A 

diminuir/Desativado 5,0% de vol. 20,6 a 21,2% de vol. 
0 a 3,0% de vol. 

Inflamável (CAT) -20 °C 50 °C 20% de LIE A aumentar A aumentar/Desativado 50% de LIE A aumentar A aumentar/Desativado 10% de LIE 6% de LIE 

Monóxido de carbono -20 °C 50 °C 30 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 100 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 15 ppm 10 ppm 

Sulfato de hidrogénio (baixo alcance) -20 °C 50 °C 10 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 20 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 1,0 ppm 0,8 ppm 

Sulfato de hidrogénio (grande alcance) -20 °C 50 °C 10 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 20 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 5 ppm 1 ppm 

Hidrogénio -20 °C 50 °C 200 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 400 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 100 ppm 30 ppm 

Dióxido de azoto -20 °C 50 °C 0,7 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 2,0 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 0,6 ppm 0,3 ppm 

Amoníaco -20 °C 40 °C 20 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 50 ppm A aumentar A aumentar/Desativado 20 ppm 6 ppm 

Gás Tipo de detetor 
Utilizador 

selecionável 
 

Gama predefinida Passos 
Utilizador 

selecionável 
    

 

Ponto de cal. 
predefinido 

Tempo de resposta 
t90 (s) 

Resolução 
Precisão 

(ppm ou % de gás aplicado, o que for maior) 
Oxigénio SPLCO1 Fixo, 25,0% de vol. 25,0% de vol. N/D  20,9% de vol. < 30 0,1% de vol. < ±0,5% de vol. 

Inflamável (CAT) SPLCF6 20 a 100% de LIE 100% de LIE 10% de LIE  50% de LIE < 30 1% de LIE < ±3 % de LIE ou ±10% 

Monóxido de carbono SPLCC1 50 a 1000 ppm 300 ppm 10 ppm 

 

100 ppm < 30 1 ppm < ±2 ppm ou ±10% 

Sulfato de hidrogénio (baixo alcance) SPLCH1 10,0 a 50,0 ppm 50,0 ppm 1,0 ppm  25 ppm < 30 0,1 ppm < ±0,3 ppm ou ±10% 

Sulfato de hidrogénio (grande alcance) SPLCH2 50 a 200 ppm 100 ppm 10 ppm  25 ppm < 30 1 ppm < ±5 ppm ou ±10% 

Hidrogénio SPLCG1 Apenas 1000 ppm 1000 ppm N/D  500 ppm < 90 1 ppm < ±8 ppm ou ±20% 

Dióxido de azoto SPLCN1 5,0 a 50,0 ppm 20,0 ppm 5,0 ppm  5 ppm < 30 0,1 ppm < ±0,2 ppm ou ±20% 

Amoníaco SPLCA1 50 a 200 ppm 100 ppm 50 ppm  50 ppm < 180 1 ppm < ±4 ppm ou ±20% 
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20 a 70% do 
intervalo da escala 
completa 
selecionada 
(exceto oxigénio) 
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Parâmetros do Detetor 
 

 

 
 

 

NOTA 

Os valores de desempenho são baseados no seguinte: 
 

• A humidade do gás de teste é 50% de HR. Os valores de 
desempenho apresentados são válidos entre 10% e 90% de HR. 

• São medidos através de unidades de teste calibradas a 50% da 
escala completa. 

• As medições baseiam-se no facto de o gás ser aplicado através 
do adaptador de calibração a uma taxa de 300 ml/min durante 
um período de 3 minutos (oxigénio, inflamável (CAT), monóxido 
de carbono, sulfato de hidrogénio) e 5 minutos (hidrogénio, 
dióxido de azoto e amoníaco). 

• O tempo de resposta (T90) pode aumentar ao funcionar em 
condições de temperatura mais baixa. 

• Com exceção do oxigénio e de inflamável (CAT), a precisão para 
todos os sensores é de ±30%. A precisão das versões de 
oxigénio é de ±0,9% de vol. A precisão das versões inflamáveis 
(CAT) é de ±5% de LIE. Todos os valores são válidos no intervalo 
de temperatura de −20 °C a 50 °C. 

• O desvio do zero no funcionamento de inflamável CAT e O2 pode 
ser experimentado em ambientes com muita humidade. Recalibre 
a unidade no ambiente em que vai ser utilizada. 

• A precisão máxima da versão inflamável CAT será alcançada 
depois de a unidade trabalhar durante 48 horas. 

• Para a versão H2, recomenda-se a recalibração quando utilizado 
num ambiente de baixa temperatura (< −10 °C). 
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Apêndice B 

Resolução de problemas 
 
 

B.1 Aviso 
 

 Descripción Resolución de problemas 
Aviso 1 Calibração Atrasada Calibre a unidade 
Aviso 3 Falha de BLE (apenas versão BLE) Desligue e volte a ligar a unidade. Se voltar a ocorrer o mesmo aviso, 

contacte 
Aviso 4 Hora/data não definida (RTC não definido) / 

Reposição de RTC  anormal 
Configure a hora na unidade. Se voltar a ocorrer o mesmo aviso, 
contacte o fabricante 

Aviso 5 Memória de registo corrompida (CRC não 
correspondida) 

Desligue e volte a ligar a unidade. O registo do evento pode ter sido 
perdido. 

Aviso 6 Certificado corrompido ou em falta Contacte o fabricante 
Aviso 7 Intervalo suplementar Calibre a unidade 
Aviso 8 Abaixo do intervalo Calibre a unidade 

 

B.2 Fallo 
 

 Descripción Resolución de problemas 
Falha 1 Falha de comunicação interna Desligue e volte a ligar a unidade. Se voltar a ocorrer a mesma falha, 

contacte o fabricante 
Falha 2 Falha de célula Verifique a ligação do sensor. Se voltar a ocorrer a mesma falha, 

substitua o sensor 
Falha 3 A célula está a produzir uma leitura negativa Calibre a unidade 
Falha 4 EEPROM corrompida Reconfigure a unidade através da aplicação móvel. Se voltar a 

ocorrer a mesma falha, contacte o fabricante 
Falha 5 Falha na tensão operacional da MCU Desligue e volte a ligar a unidade. Se voltar a ocorrer a mesma falha, 

contacte o fabricante 
Falha 6 Erro de escrita/leitura da RAM Desligue e volte a ligar a unidade. Se voltar a ocorrer a mesma falha, 

contacte o fabricante 
Falha 7 Memória flash corrompida Reconfigure a unidade através da aplicação móvel 
Falha 8 Falha na memória de códigos Desligue e volte a ligar a unidade. Se voltar a ocorrer a mesma falha, 

contacte o fabricante 
Falha 9 Falha na saída mA (apenas versão com saída mA) Verifique se a resistência de loopback está corretamente ligada 
Falha 10 Falha na tensão fornecida Desligue e volte a ligar a unidade. Se voltar a ocorrer a mesma falha, 

contacte o fabricante 
Falha 11 Falha de HW interna Desligue e volte a ligar a unidade. Se voltar a ocorrer a mesma falha, 

contacte o fabricante 
Falha 12 Falha de SW interna Desligue e volte a ligar a unidade. Se voltar a ocorrer a mesma falha, 

contacte o fabricante 
Falha 13 Calibração Atrasada Calibre a unidade 
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Anexo C 

Informações sobre pedidos 
 
 

C.1 Detetores 
 

Número de peça Descrição 
SPLLO1XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, O2, 4–20 mA, carvão 

SPLLF6XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, CH4 (CAT), 4–20 mA, carvão 

SPLLC1XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, CO (L), 4–20 mA, carvão 

SPLLC2XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, CO (H), 4–20 mA, carvão 

SPLLH1XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, H2S (L), 4–20 mA, carvão 

SPLLH2XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, H2, (H), 4–20 mA, carvão 

SPLLG1XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, H2, 4–20 mA, carvão 

SPLLN1XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, NO2, 4–20 mA, carvão 

SPLLA1XAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, NH3 (L), 4–20 mA, carvão 

SPLLO1XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, O2, 4–20 mA, branco 

SPLLF6XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, CH4 (CAT), 4–20 mA, branco 

SPLLC1XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, CO (L), 4–20 mA, branco 

SPLLC2XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, CO (H)), 4–20 mA, branco 

SPLLH1XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, H2S (L), 4–20 mA, branco 

SPLLH2XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, H2S (H), 4–20 mA, branco 

SPLLG1XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, H2, 4–20 mA, branco 

SPLLN1XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, NO2, 4–20 mA, branco 

SPLLA1XAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Conformidade, Área segura, IP65, NH3 (L), 4–20 mA, branco 
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Número de peça Descrição 
SPLCO1BAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, O2, 4–20 mA, carvão 

SPLCO1BARCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, O2, 4–20 mA, Relé, carvão 

SPLCO1BAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, O2, 4–20 mA, carvão 

SPLCO1BARWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, O2, 4–20 mA, Relé, branco 

SPLCO1BMXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, O2, Modbus, carvão 

SPLCO1BMRCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, O2, Modbus, Relé, carvão 

SPLCO1BMXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, O2, Modbus, branco 

SPLCO1BMRWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, O2, Modbus, Relé, branco 

SPLCC1BAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, 4–20 mA, carvão 

SPLCC1BARCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, 4–20 mA, Relé, carvão 

SPLCC1BAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, 4–20 mA, branco 

SPLCC1BARWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, 4–20 mA, Relé, branco 

SPLCC1BMXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, Modbus, carvão 

SPLCC1BMRCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, Modbus, Relé, carvão 

SPLCC1BMXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, Modbus, branco 

SPLCC1BMRWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, Modbus, Relé, branco 

SPLCH1BAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (L), 4–20 mA, carvão 

SPLCH1BARCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (L), 4–20 mA, Relé, carvão 

SPLCH1BAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (L), 4–20 mA, branco 

SPLCH1BARWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (L), 4–20 mA, Relé, branco 

SPLCH1BMXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (L), Modbus, carvão 

SPLCH1BMRCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (L), Modbus, Relé, carvão 

SPLCH1BMXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (L), Modbus, branco 

SPLCH1BMRWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (L), Modbus, Relé, branco 

SPLCH2BAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (H), 4–20 mA, carvão 

SPLCH2BARCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (H), 4–20 mA, Relé, carvão 

SPLCH2BAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (H), 4–20 mA, branco 

SPLCH2BARWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (H), 4–20 mA, Relé, branco 

SPLCH2BMXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (H), Modbus, carvão 

SPLCH2BMRCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (H), Modbus, Relé, carvão 

SPLCH2BMXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (H), Modbus, branco 

SPLCH2BMRWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2S (H), Modbus, Relé, branco 

SPLCG1BAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2, 4–20 mA, carvão 

SPLCG1BARCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2, 4–20 mA, Relé, carvão 

SPLCG1BAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2, 4–20 mA, branco 

SPLCG1BARWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2, 4–20 mA, Relé, branco 

SPLCG1BMXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2, Modbus, carvão 

SPLCG1BMRCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2, Modbus, Relé, carvão 

SPLCG1BMXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2, Modbus, branco 

SPLCG1BMRWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, H2, Modbus, Relé, branco 
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Número de peça Descrição 
SPLCN1BAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NO2, 4–20 mA, carvão 

SPLCN1BARCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NO2, 4–20 mA, Relé, carvão 

SPLCN1BAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NO2, 4–20 mA, branco 

SPLCN1BARWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NO2, 4–20 mA, Relé, branco 

SPLCN1BMXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NO2, Modbus, carvão 

SPLCN1BMRCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NO2, Modbus, Relé, carvão 

SPLCN1BMXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NO2, Modbus, branco 

SPLCN1BMRWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NO2, Modbus, Relé, branco 

SPLCA1BAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NH3 (L), 4–20 mA, carvão 

SPLCA1BARCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NH3 (L), 4–20 mA, Relé, carvão 

SPLCA1BAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NH3 (L), 4–20 mA, branco 

SPLCA1BARWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NH3 (L), 4–20 mA, Relé, branco 

SPLCA1BMXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NH3 (L), Modbus, carvão 

SPLCA1BMRCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NH3 (L), Modbus, Relé, carvão 

SPLCA1BMXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NH3 (L), Modbus, branco 

SPLCA1BMRWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, NH3 (L), Modbus, Relé, branco 

SPLCF6BAXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CH4 (CAT), 4–20 mA, carvão 

SPLCF6BARCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CH4 (CAT), 4–20 mA, Relé, carvão 

SPLCF6BAXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CH4 (CAT), 4–20 mA, branco 

SPLCF6BARWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CH4 (CAT), 4–20 mA, Relé, branco 

SPLCF6BMXCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CH4 (CAT), Modbus, carvão 

SPLCF6BMRCXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CH4 (CAT), Modbus, Relé, carvão 

SPLCF6BMXWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CH4 (CAT), Modbus, branco 

SPLCF6BMRWXNZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CH4 (CAT), Modbus, Relé, branco 

SPLCC1BAXCXLZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, 4–20 mA, carvão, CoLA 

SPLCC1BARCXLZZ Transmissor Sensepoint XCL, Área segura, IP65, CO, 4–20 mA, Relé, carvão, CoLA 
 
 

C.2 Acessórios 
 

Número de peça Descrição 
SPXCLCAL Calibração/tampa do fluxo do Sensepoint XCL 
SPXCLDMK Kit de montagem da tubagem do Sensepoint XCL 
SPXCLRGP Porta de gaseificação remota fixa do Sensepoint 
SPXCLGLD Bucins dos cabos do Sensepoint XCL M20 (10 peças por pacote) 
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C.3 Consumíveis 
 

Número de peça Descrição 

SPXCLZZO1SS Sensor de substituição do Sensepoint XCL, O2 

SPXCLZZF6SS Sensor de substituição do Sensepoint XCL, CAT Infla. 

SPXCLRLC1SS Sensor de substituição do Sensepoint XCL/XRL, CO 

SPXCLRLH1SS Sensor de substituição do Sensepoint XCL/XRL, H2S (adequado para grande e baixo alcance) 

SPXCLRLG1SS Sensor de substituição do Sensepoint XCL/XRL, H2 

SPXCLRLN1SS Sensor de substituição do Sensepoint XCL/XRL, NO2 

SPXCLRLA1SS Sensor de substituição do Sensepoint XCL, NH3 

SPXCLFLT Filtro do sensor de substituição do Sensepoint XCL (10 peças por pacote) 
 
 

C.4 Peças sobresselentes 
 

Número de peça Descrição 
SPXCLSK1 Kit de serviço do Sensepoint XCL 
SPXCLSCC Tampa do sensor do Sensepoint XCL, carvão 
SPXCLSCW Tampa do sensor do Sensepoint XCL, branco 
SPXCLDCC Tampa de decal. do Sensepoint XCL, carvão 
SPXCLDCW Tampa de decal. do Sensepoint XCL, branca 
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Anexo D 

Garantia 

 
A Honeywell Analytics garante o detetor de gás Sensepoint XCL contra 
peças defeituosas e o fabrico. 

Esta garantia não abrange consumíveis, baterias, fusíveis, o desgaste 
normal ou danos causados por acidente, utilização abusiva, instalação 
imprópria, utilização, modificação ou reparação não autorizada, meio 
ambiente, produtos tóxicos, contaminantes ou condições de 
funcionamento anormais. 

Esta garantia não se aplica a sensores ou componentes que estejam 
abrangidos por outras garantias em separado nem a cabos e 
componentes de terceiros. 

Em nenhuma circunstância a Honeywell Analytics será responsável por 
danos ou ferimentos de qualquer tipo, independentemente de como 
tenham sido causados, resultantes de um incorreto manuseamento ou 
utilização deste equipamento. 

Em nenhuma circunstância a Honeywell será responsável por quaisquer 
danos ou avarias do equipamento, incluindo (sem limitação) danos 
acidentais, diretos, indiretos, especiais e consequenciais, danos por 
perda de lucros do negócio, interrupção do negócio, perda de 
informações do negócio ou outras perdas pecuniárias resultantes de 
uma incorreta instalação ou utilização deste equipamento. 

Qualquer reclamação no âmbito da garantia do produto da Honeywell 
Analytics tem de ser realizada dentro do período de garantia e logo 
que possível em termos práticos após a descoberta do defeito. Entre 
em contacto com o representante de assistência da Honeywell 
Analytics da sua região para apresentar a sua reclamação. 

O disposto acima é um resumo. Para conhecer os termos integrais da 
garantia, consulte a Declaração geral de garantia do produto limitada, 
da Honeywell Analytics, a qual está disponível mediante pedido. 
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Anexo E 

Informações de segurança dos 

dispositivos sem fios 

 
E.1 Conformidade com a FCC 

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 dos 
Regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas 
condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência 
nociva, e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência 
recebida, incluindo interferências que possam causar um 
funcionamento indesejado. 

Este transmissor não pode ser colocalizado ou operado em conjunto 
com qualquer outra antena ou transmissor. Este equipamento está em 
conformidade com os limites de exposição à radiação FCC 
estabelecidos para um ambiente não controlado. 
Os utilizadores finais têm de seguir as instruções de operação 
específicas para satisfazer a conformidade com a exposição RF. 

 

NOTA 
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os 
limites de um dispositivo digital de Classe A, em conformidade com 
a parte 15 dos Regulamentos da FCC. 
Estes limites foram criados para oferecer proteção razoável contra a 
interferência prejudicial quando o equipamento é operado num 
ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar 
energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de 
acordo com o manual de instruções, pode causar interferências 
nocivas nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento 
numa área residencial é suscetível de causar interferência 
prejudicial, caso em que o utilizador será obrigado a corrigir a 
interferência por conta própria. 
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Informações de segurança dos dispositivos sem fios 

 
 
 

 
 

Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à 
radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado e 
cumpre as Diretrizes de Exposição de radiofrequência (RF) da FCC. 
Este dispositivo tem níveis muito baixos de energia de RF necessária 
para cumprir, sem a avaliação máxima de exposição permissiva (MPE). 
Mas é desejável que seja instalado e operado mantendo o radiador, 
pelo menos, a 20 cm ou mais de distância do corpo da pessoa. 

 
 

E.2 Conformidade com a IC 

Este dispositivo está em conformidade com as RSSs isentas de licença 
da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições 
seguintes: 

1) Este dispositivo não pode causar interferência. 

2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência, incluindo 
interferência que possa causar a operação indesejada do 
dispositivo 

 
 

E.3 Conformidade com a R&TTE 

Por este meio, a Honeywell Analytics Asia Pacific Co., Ltd. declara que 
este detetor de gás, Sensepoint XCL, está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 
1999/5/CE. 

 

CUIDADO 

Alterações ou modificações não expressamente 
aprovadas pelo fabricante responsável pela 
conformidade podem anular a autoridade do 
utilizador para operar o equipamento. 
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Anexo F 

Certificação 
 
 

Segurança elétrica 
 

• UL 61010-1 

• CSA C22.2 N.º 61010-1 

• IEC/EN 61010-1 
 
 
Compatibilidade eletromagnética 

• EN 50270:2015 
 
 

Rádio 
 

 R&TTE 

 FCC 

 BT SIG 
 
 

Proteção do invólucro 

 IP65 

 Tipo 4 de acordo com a NEMA 250 
 
 

Desempenho do gás 
 UL 2075 (CH4 e CO)
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Anexo G 

Informações de contacto 

Para mais informações de contacto, visite www.honeywellanalytics.com. 

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

Europa, Médio Oriente, África 

Ásia-Pacífico, Índia 

Life Safety Distribution GmbH  
Javastrasse 2, 8604 Hegnau, Suíça 
Tel.: +41 (0) 44 43 4300 
Fax: +41 (0) 44 43 4398 
gasdetection@honeywell.com 

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

Yorgos Ambiental
Matriz - SP Rua Santa Gertrudes, 167- Chácara Santo Antônio (zona leste) 
CEP: 03408-020 | Tel: 11 2507-7340 
Filial - PE Rodovia BR 101 Sul, Km 20 - Caio Norte - Prazeres - Jaboatão dos 
Guararapes PE - CEP: 54335-000 | Tel: 81 3476-5618

http://www.honeywellanalytics.com/�
mailto:detectgas@honeywell.com�
mailto:gasdetection@honeywell.com�
mailto:analytics.ap@honeywell.com�


Guarde este manual para utilizar mais tarde. 
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