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Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar o produto de forma correta e segura, colocá-lo em funcionamento
e de monitorá-lo.

O público-alvo desta documentação técnica é exclusivamente o pessoal
técnico autorizado e especialmente treinado.

1.1 Fabricante
O fabricante do produto é:

Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Alemanha

Telefone: +49 6171 6398-0

E-mail: messko-info@reinhausen.com

Internet: www.reinhausen.com/messko

Se necessário, é possível receber mais informações sobre o produto e
novas edições desta documentação técnica através desse endereço.

1.2 Integridade
Esta documentação técnica somente é completa se estiver acompanhada
dos seguintes documentos:
▪ Instruções ilustradas
▪ Confirmação do pedido

1.3 Reserva de direito a modificações
As informações contidas nesta documentação técnica são as especificações
técnicas aprovadas no momento da impressão. Alterações significativas
serão abordadas em uma nova edição da documentação técnica.

Os números de documento e de versão desta documentação técnica
constam do rodapé.

mailto:messko-info@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com/messko
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1.4 Local de conservação
Mantenha esta documentação técnica, assim como outros documentos
complementares sempre em local acessível e sempre disponíveis para uso
futuro.

1.5 Convenções de representação
Este parágrafo contém um resumo dos símbolos e realces de texto
utilizados.

1.5.1 Sistema de advertência
Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da seguinte forma.

1.5.1.1 Aviso de advertência específico a determinadas seções
Os avisos de advertências específicos a determinadas seções dizem
respeito a capítulos ou seções inteiras, subseções ou vários parágrafos
dentro desta documentação técnica. Nesta documentação técnica, as notas
de advertência são estruturadas conforme o seguinte modelo:

 ADVERTÊNCIA

Tipo do perigo!
Origem do perigo e consequências.

► Medida
► Medida

1.5.1.2 Advertência incorporada
Avisos de advertência integrados se referem a uma determinada parte
dentro de uma seção. Estes avisos de advertência são válidos para
unidades de informação menores que os avisos de advertência específicos
a seções. As notas de advertência integradas são estruturadas conforme o
seguinte modelo:

 PERIGO!  Instrução de procedimento para a prevenção de uma situação
perigosa.
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1.5.1.3 Palavras de sinalização e pictogramas
As seguintes palavras de sinalização são utilizadas:

Palavra de
sinalização

Significado

PERIGO Indica uma situação perigosa que causa a morte ou ferimentos
graves se não for evitada.

ADVERTÊNCI
A

Indica uma situação perigosa que pode causar a morte ou
ferimentos graves se não for evitada.

CUIDADO Indica uma situação perigosa que pode causar ferimentos se não
for evitada.

ATENÇÃO Indica medidas para evitar danos materiais.

Tabela 1: Palavras de sinalização nas notas de advertência

O alerta para os perigos é feito com pictogramas:

Pictograma Significado

Advertência de uma área de perigo

Advertência de uma tensão elétrica perigosa

Advertência de materiais inflamáveis
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Pictograma Significado

Advertência do perigo de queda

Advertência de área quente

Tabela 2: Pictogramas em notas de advertência

1.5.2 Sistema de informação
As informações têm como objetivo simplificar e melhorar o entendimento de
determinados processos. Nesta documentação técnica, as informações são
estruturadas segundo o seguinte modelo:

Informações importantes

1.5.3 Conceito de manuseio
Esta documentação técnica contém informações sobre procedimentos de
um só passo e de vários passos.

Informações sobre procedimentos de um só passo
As informações sobre procedimentos de um só passo de trabalho são
estruturadas de acordo com o seguinte modelo:

Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
► Passo 1 de 1.

ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).
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Informações sobre procedimentos com mais de uma etapa
As informações sobre procedimentos que compreendem mais de uma etapa
de trabalho são estruturadas de acordo o seguinte modelo:

Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
1. Passo 1

ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
2. Passo 2

ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).

1.5.4 Convenções tipográficas
Nesta documentação técnica são utilizadas as seguintes convenções
tipográficas:

Convenção tipográfica Utilização Exemplo

MAIÚSCULAS Elementos de comando,
interruptores

ON/OFF

[Parênteses] Teclado de PC [Ctrl] + [Alt]

Negrito Elementos de comando
Software

Pressionar o botão
Avançar

…>…>… Caminhos de menu Parâmetros > Parâmetros
de regulagem

Itálico Mensagens de sistema,
mensagens de erro, sinais

Alarme Monitoramento de
funcionamento disparado

[► Número da página]. Referência cruzada [► 41].

Tabela 3: Convenções tipográficas
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Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar o produto de forma correta e segura, colocá-lo em funcionamento,
operá-lo e monitorá-lo.
▪ Leia esta documentação técnica com atenção para conhecer bem o

produto.
▪ Esta documentação técnica é parte integrante do produto.
▪ Leia e observe especialmente as informações deste capítulo.
▪ Observe os avisos de advertência nesta documentação técnica para

evitar perigos relacionados ao funcionamento.
▪ O produto foi fabricado com a tecnologia mais avançada disponível. No

entanto, durante a utilização podem ocorrer perigos para a vida e saúde
do usuário ou danos ao produto e a outros bens.

2.1 Informações gerais de segurança
Todas as pessoas envolvidas com a montagem e a colocação em
funcionamento do aparelho devem ter uma qualificação suficiente.

No caso de operação indevida ou mau uso, existem os seguintes perigos:
▪ risco de ferimentos e de morte,
▪ risco de danos ao aparelho e a outros bens do operador
▪ riscos ao modo de funcionamento eficaz do aparelho

2.2 Utilização apropriada
O desumidificador de ar MESSKO® MTRAB® que dispensa manutenção é
utilizado em transformadores com isolamento a óleo, reatores e
comutadores de derivação para a remoção da umidade do ar aspirado
contido nos conservadores de óleo.

Com a utilização apropriada do produto e respeito aos requisitos e
condições mencionadas nesta documentação técnica, assim como às
advertências contidas nesta documentação técnica e afixadas no produto,
não há nenhum perigo de ferimentos, danos materiais nem ambientais. Isso
se aplica a toda a vida útil, desde a entrega, passando pela montagem e
operação, e terminando na desmontagem e eliminação.
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As seguintes utilizações são consideradas apropriadas:
▪ Utilize o produto conforme esta documentação técnica, as condições de

entrega acordadas e dados técnicos.
▪ Todos os trabalhos necessários somente devem ser executados por

pessoal qualificado.
▪ Utilize os dispositivos fornecidos exclusivamente para o fim previsto e de

acordo com as determinações desta documentação técnica
▪ Observe as instruções desta documentação técnica relativas à

compatibilidade eletromagnética e aos Dados Técnicos.

2.3 Utilização inapropriada
Qualquer utilização do produto que contrarie o que está descrito na seção
“Utilização apropriada” será considerada inapropriada.

A Messko GmbH não se responsabiliza por danos resultantes de uma
modificação do aparelho incorreta ou não permitida. Modificações arbitrárias
no produto sem o consentimento da Messko GmbH podem causar
ferimentos, danos materiais ou falhas no funcionamento.

2.4 Informações básicas de segurança
Para evitar acidentes, falhas e avarias, bem como danos ao meio-ambiente,
o respectivo responsável pelo transporte, montagem, operação,
conservação e eliminação do produto ou de peças do produto deve
observar o seguinte:

Equipamento de proteção pessoal
O uso de roupas frouxas ou não adequadas aumenta o perigo de captura ou
enrolamento em partes rotativas e o perigo de que enganchem em partes
salientes. Com isso, há perigo para a vida ou integridade física.
▪ Usar todos os aparelhos e os equipamentos de proteção pessoal

necessários para as respectivas atividades, por exemplo capacete, botas
de segurança, etc. Observar a seção “Equipamento de proteção
pessoal” [►Parágrafo 2.6, Página 16].

▪ Nunca usar equipamento de proteção pessoal danificado.
▪ Nunca usar anéis, correntes nem adornos semelhantes.
▪ No caso de cabelos compridos, usar touca.
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Área de trabalho
Desordem e áreas de trabalho mal iluminadas podem provocar acidentes.
▪ Manter a área de trabalho limpa e organizada.
▪ Garantir a boa iluminação da área de trabalho.
▪ Cumprir a legislação nacional aplicável para a prevenção de acidente.

Proteção contra explosão
Gases altamente inflamáveis ou explosivos, vapores e poeiras podem
causar explosões graves e incêndios.
▪ Não montar nem operar o produto em áreas sujeitas a explosões.

Sinalizações de segurança
As placas informativas de advertência e as placas informativas de
segurança são sinalizações de segurança no produto. Elas constituem parte
integrante importante do conceito de segurança. As sinalizações de
segurança são apresentadas e descritas no capítulo ”Descrição do produto”.
▪ Observar todas as sinalizações de segurança no produto.
▪ Manter todas as sinalizações de segurança no produto completas e

legíveis.
▪ Substituir as sinalizações de segurança danificadas ou não mais

disponíveis.

Condições ambientais
Para garantir um funcionamento confiável e seguro, o produto deverá ser
operado somente sob as condições ambientais indicadas nos dados
técnicos.
▪ Observar as condições de operação indicadas e as exigências relativas

ao local de montagem.

Modificações e adaptações
Modificações ao produto não permitidas ou não apropriadas poderão causar
danos pessoais, danos materiais e falhas no funcionamento.
▪ Alterar o produto somente após consultar a Messko GmbH.



2 Segurança

15BA6820378-03 PT

Peças de reposição
Peças de reposição não aprovadas pela Messko GmbH podem causar
danos pessoais e danos materiais ao produto.
▪ Utilizar exclusivamente as peças de reposição aprovadas pelo fabricante
▪ Entrar em contato com a Messko GmbH.

Trabalhos na operação
O produto só pode ser operado se estiver em perfeitas condições de
funcionamento. Caso contrário, há perigo para a vida e a integridade física.
▪ Verificar os dispositivos de segurança regularmente quanto ao seu

funcionamento correto.
▪ Executar com regularidade os trabalhos de inspeção descritos nesta

documentação técnica.

2.5 Qualificação do pessoal
A pessoa responsável pela instalação, colocação em funcionamento,
operação e inspeção deve verificar se o pessoal tem qualificação suficiente.

Eletricista qualificado
O eletricista qualificado tem conhecimentos e experiência devido à sua
formação específica, bem como conhecimento das respectivas normas e
disposições. Além disso, o eletricista qualificado tem as seguintes aptidões:
▪ O eletricista qualificado detecta por conta própria os possíveis perigos e é

capaz de evitá-los.
▪ O eletricista qualificado é capaz de realizar trabalhos na instalação

elétrica.
▪ O eletricista qualificado tem formação especializada no campo de

trabalho em que atua.
▪ O eletricista qualificado deve respeitar as disposições da legislação

vigente para a prevenção de acidentes.

Pessoas treinadas em eletrotécnica
Uma pessoa treinada em eletrotécnica recebe de um eletricista qualificado
informações e instruções sobre as suas tarefas e os perigos de um
comportamento indevido, bem como sobre dispositivos de proteção e
medidas de proteção. A pessoa treinada em eletrotécnica trabalha
exclusivamente sob a direção e supervisão de um eletricista qualificado.
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Operador
O operador usa e opera o produto em conformidade com este documento
técnico. Ele é informado e treinado pelo operador sobre tarefas especiais e
os perigos potenciais resultantes de um comportamento indevido.

Serviço técnico
Recomendamos com ênfase que reparos e re-equipamentos sejam
executados pelo nosso serviço técnico. Desse modo fica garantida a
execução profissional de todos os trabalhos. Se um reparo não for realizado
pela nossa assistência técnica, é preciso que o pessoal encarregado tenha
sido instruído e autorizado pela Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Serviço Técnico
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Alemanha

Telefone: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001

E-mail: service@reinhausen.com 
Internet: www.reinhausen.com

2.6 Equipamento de proteção pessoal
É obrigatório o uso de equipamentos de proteção pessoal ao trabalhar para
minimizar os riscos à saúde.
▪ Durante o trabalho sempre devem ser utilizados os equipamentos de

proteção específicos para cada atividade.
▪ Nunca usar equipamento de proteção danificado.
▪ Na área de trabalho, devem ser seguidas as informações disponíveis

relativas a equipamentos de proteção.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
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Equipamento de proteção que deve sempre ser usado

Roupa de proteção de trabalho
Roupa de trabalho justa ao corpo com
resistência mínima a rasgos, com mangas justas
e sem partes suspensas. A roupa de trabalho
destina-se principalmente a evitar que o
trabalhador seja agarrado por peças móveis.

Calçados de segurança
Para proteção contra peças pesadas que
possam cair e contra escorregões em pisos
escorregadios.

Equipamento de proteção especial sob condições ambientais
excepcionais

Óculos de proteção
Para proteger os olhos de partículas lançadas
ao ar e jatos de líquidos.

Protetor facial
Para proteção do rosto de partículas lançadas
ao ar e jatos de líquidos ou outras substâncias
perigosas.

Capacete de proteção
Para proteção contra peças e materiais que
possam cair ou partículas lançadas ao ar.
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Proteção auricular
Para proteção contra danos ao ouvido.

Luvas de proteção
Para a proteção contra perigos mecânicos,
térmicos e elétricos.
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Neste capítulo pode ser encontrada uma visão geral da estrutura e modo de
funcionamento do produto.

O desumidificador de ar é montado de série sobre um "flange" e
opcionalmente com duas "barras de fixação" laterais instaladas na
tubulação para abastecer e esvaziar o conservador de óleo.

3.1 Material fornecido
Os seguintes componentes estão contidos no material fornecido:
▪ Desumidificador de ar MTRAB®
▪ Flange DIN com jogo de peças de fixação e vedação ou flange redondo

com quatro furos ou flange RM com dois furos (todos opcionais)
▪ Instruções de serviço
▪ Instruções ilustradas
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3.2 Estrutura/Modelos

Figura 1: Estrutura
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1 DB100 2 Flange RM de dois furos *)
(conforme DIN 2558) com vedação
Centellen WS3820; apenas para
DB100 (opcional)

3 Flange RM de quatro furos *) para
parafusos de 1/2" com vedação
NBR75 Black (opcional)

4 Flange DIN*) (semelhante a
DIN 42 562-3) com vedação
NBR70 conforme DIN5305 e
inclusive jogo de peças de fixação
(opcional)

5 DB200G (não como modelo
offshore)

6 DB200D

7 DB200 8 Grade de proteção (opcional)

9 Fixação lateral adicional (opcional)

*) podem ser fornecidos outros flanges como opcionais
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3.3 Descrição do funcionamento
O desumidificador de ar é utilizado em transformadores com isolamento a
óleo, válvulas estranguladoras ou comutadores de derivação para a
remoção da umidade do ar aspirado contido nos conservadores de óleo.

Figura 2: Visão geral

1 Bocal de admissão de ar superior 2 Contraporca

3 Flange de montagem
(configurável)

4 Porca

5 Sensor de temperatura e umidade 6 Parafuso de ligação à terra

7 Cabo do sensor e proteção de
cabo (opcional)

8 Caixa de conexão (cor da pintura
configurável)

9 Reservatório de agente secante 10 Flange de metal inferior

11 Tubo de proteção contra pó com
grade de proteção contra insetos
(opcional) ou com aquecimento do
filtro (versão de alta temperatura
opcional)

Para ver ilustração dos diferentes modelos, ver "Desenhos cotados"
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3.4 Caixa de conexão

Figura 3: Caixa de conexão

1 LEDs para indicação de estado 2 Bateria de reserva RTC (tipo
CR2032)

3 Interface de serviço USB 4 Tecla de teste

5 Configurações de Modbus
(opcional)

6 Fusível

7 Tensão de alimentação
100..127 V DC / AC 50/60 Hz
200..240 V DC / AC 50/60 Hz

8 Prensa-cabo
M20x1,5 (latão ou aço inoxidável)
ou
1/2"-14NPT (latão)
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9 Relé de sinalização 10 Saída analógica 1 (temperatura)
Saída analógica 2 (umidade do ar)
0-20 mA ou 4-20 mA

11 Interface RS485 (opcional)

3.5 Comando do aquecimento da sílica-gel
O desumidificador de ar MTRAB é fornecido com comando alfa, comando
beta ou comando gama.

As áreas de utilização recomendadas para as diversas variantes do
desumidificador de ar estão indicadas na tabela Aplicações (ver
[►Parágrafo 12.2, Página 111]).

3.6 LEDs de estado
Na parte frontal da caixa de conexão existem três LEDs    que
indicam o estado do aparelho.

Figura 4: LEDs

1 Indicação de operação – LED verde

2 Aquecimento de regeneração – LED amarelo

3 Falha do aparelho – LED vermelho

No capítulo Notificações de estado [►Parágrafo 9.2, Página 91] podem ser
encontrados esclarecimentos sobre as diferentes sinalizações de estado do
aparelho.
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3.7 Função de automonitoramento
O desumidificador de ar dispõe de uma função de automonitoramento. Se
ocorrer um erro no aparelho, isso é indicado pelos três LEDs   
presentes na parte frontal da caixa de conexão, que acendem de modos
diferenciados, assim como pelo relé de sinalização “Falha do
aparelho“ [►Parágrafo 3.4, Página 23], item . São detectados os
seguintes erros:
▪ Interrupção da tensão de alimentação
▪ Erro no aquecimento da sílica-gel
▪ Falha na unidade do sensor
▪ Erro interno
▪ Falha na válvula esférica (somente no caso de comando gama)

Ver também capítulo "Mensagens de erro e resolução de
falhas" [►Parágrafo 9, Página 86].

3.8 Saídas
O desumidificador de ar dispõe de duas saídas analógicas e de dois relés
de sinalização para o levantamento central de dados e posterior
processamento do estado.

Saídas analógicas (ativas):

Medição da temperatura e da umidade do ar por "sensores"  situados no
bocal de ar superior  (ver Descrição do funcionamento [►Parágrafo 3.3,
Página 22])

Analógica 1 (à esquerda) Analógica 2 (à direita)

Temperatura Umidade do ar

Saída de relé regeneração (aquecimento da sílica-gel):
1 x contato de comutação, regeneração ativa/inativa

Relé de saída - Defeito do aparelho
1 x contato de comutação, "failsafe"
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3.9 Aquecimento do filtro (versão HT) (opcional)
Para garantir a função do aparelho com temperaturas muito baixas, o filtro
de aço inoxidável é aquecido na versão HT. A utilização da versão HT é
destinada a aplicações em regiões frias (a temperatura ambiente
permanece continuamente abaixo de 0 °C por um período de 20 dias).

3.10 Tecla de teste
Com a tecla de teste é possível executar um teste do aparelho de modo
forçado (Tecla de teste [►Parágrafo 10.3, Página 97]).

3.11 Marca de segurança e placa de características

Figura 5: Marcas de segurança
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1 Perigo de queimaduras! Ver capítulo Operação
[►Parágrafo 8, Página 82]

2 Símbolo de advertência na placa de características:
Perigo! Observar as informações nas instruções de
serviço com relação à tensão de alimentação; ver Placa
de características no capítulo Colocação em
funcionamento [►Parágrafo 7, Página 79]

3 Adesivo aplicado ao tubo de proteção contra pó:
Remover a cobertura de proteção! Ver seção Remoção
da cobertura de proteção vermelha [►Parágrafo 5.5,
Página 51]
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4.1 Utilização
A embalagem tem a finalidade de proteger o produto embalado durante o
transporte, carga, descarga e durante os períodos de armazenamento para
que esse não sofra nenhum dano. A embalagem deve proteger o produto
contra os efeitos normais de transporte como vibrações, golpes, umidade
(chuva, neve, água de condensação).

A embalagem impede também uma mudança de posição indesejada do
material embalado dentro da embalagem.

4.2 Aceitação, montagem e fabricação
O material é acondicionado em uma embalagem feita com uma caixa de
papelão resistente ou em uma caixa de madeira resistente. Essas
embalagens garantem que o envio do produto na posição de transporte
prevista de seja seguro e que nenhuma das peças toque a área de carga do
meio de transporte ou no piso após o descarregamento.

O material embalado é estabilizado dentro da caixa ou da caixa de madeira
para impedir alterações de posição indesejadas e protegido contra
vibrações por meio de divisórias.

4.3 Marcações
A embalagem contém instruções para o transporte seguro e a
armazenagem adequada. Para o envio de produtos não perigosos, aplicam-
se os seguintes símbolos. Estes símbolos devem ser sempre observados.

Proteger contra
a umidade

Este lado para
cima

Frágil Suspender por
aqui

Centro de
gravidade

Tabela 4: Símbolos válidos para o envio

4.4 Transporte, recebimento e tratamento de envios
Além das vibrações, geralmente também ocorrem impactos durante o
transporte. Para evitar possíveis danos, devem-se evitar quedas,
inclinações, tombos e golpes.
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Caso uma embalagem tombe ou caia livremente, ocorrem danos
independentemente do peso.

Antes da aceitação (confirmação de recebimento), o destinatário deve
verificar cada entrega quanto a:
▪ integridade do material de acordo com a nota de expedição
▪ danos exteriores de qualquer tipo

As verificações devem ser efetuadas depois do descarregamento, quando é
possível ter acesso às caixas de papelão ou à embalagem de transporte por
todos os seus lados.

Danos visíveis
Se, no recebimento do envio, forem constatados danos externos causados
pelo transporte, proceda da seguinte forma:
▪ Descreva imediatamente nos documentos de expedição os danos

causados pelo transporte constatados e exija a assinatura do responsável
pela entrega.

▪ No caso de danos graves, perda total e altos custos de reparação, entre
em contato imediatamente com o setor de vendas da Messko GmbH e
com a seguradora responsável.

▪ Após a constatação do dano, não altere o seu estado e mantenha o
material de embalagem até que tenha sido decidida a realização uma
vistoria por parte da empresa de transporte ou da seguradora.

▪ Registre no local o dano com as empresas de transporte responsáveis.
Isso é indispensável para um pedido de indenização!

▪ Se possível, fotografe os danos na embalagem e no produto. Isso
também se aplica a danos por corrosão no material de embalagem pela
infiltração de umidade (chuva, neve, água de condensação).

▪ Não deixe de verificar também a vedação da embalagem.

Danos ocultos
No caso de danos que só são descobertos após a retirada da embalagem
(danos ocultos), faça o seguinte:
▪ Entre em contato com o possível causador do dano o mais rápido

possível por telefone e por escrito para responsabilizá-lo e prepare uma
descrição dos danos.

▪ Para isso, observe os prazos válidos no respectivo país. Informe-se sobre
isso com a antecedência necessária.
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No caso dos danos ocultos, é difícil responsabilizar a empresa de
transportes (ou outros causadores do dano). Em termos atuariais, uma
solicitação de indenização dessa natureza terá chances de sucesso
somente se isso estiver expressamente determinado no contrato de seguro.

4.5 Armazenagem de material enviado
Na seleção e preparação do local de armazenamento, é obrigatório:
▪ Armazenar o produto e os acessórios na embalagem original até a

montagem.
▪ Proteger o material armazenado contra umidade (chuva, alagamentos,

água de degelo de neve e gelo), sujeira, animais nocivos como
ratazanas, ratos, cupins, etc. e contra o acesso não autorizado.

▪ Apoiar as caixas de papelão e de madeira sobre paletes, caibros ou ripas
para protegê-las contra a umidade do piso e proporcionar melhor
ventilação.

▪ Garantir que a base de sustentação tenha capacidade de carga
suficiente.

▪ Manter as vias de acesso livres.
▪ Verificar o material armazenado em intervalos regulares, especialmente

após tempestades, chuvas fortes, nevascas, etc. e tomar as providências
adequadas.

4.6 Transporte subsequente
Durante os transportes subsequentes, use a embalagem original do
produto.

Ao transportar o produto no estado montado para o local definitivo, observe
as seguintes instruções para proteger o produto contra danos mecânicos
por ação externa.

Requisito da embalagem de transporte
▪ Selecionar a embalagem de acordo com a duração do transporte ou

duração de armazenamento considerando as condições climáticas.
▪ A embalagem deverá oferecer proteção ao produto contra vibrações ou

golpes durante o transporte.
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▪ A embalagem deverá oferecer proteção ao produto contra umidade
causada por chuva, neve ou água de condensação.

▪ A embalagem deverá oferecer circulação de ar suficiente para evitar a
formação de água de condensação.

4.7 Desembalar
Para retirar o desumidificador de ar DB100/DB200 da embalagem, faça o
seguinte:
1. Remover o DB100/DB200 da embalagem como indicado na ilustração.
2. Colocar sobre uma superfície plana livre de modo que o cilindro de vidro

do reservatório de agente secante fique livre.

Figura 6: Remoção do DB100/DB200

 ATENÇÃO
Perigo de ferimentos!
Se o aparelho for removido da embalagem de modo incorreto,
poderão ocorrer ferimentos.

► Remover o desumidificador de ar DB200D / DB200G da embalagem
com o auxílio de outra pessoa ou por meio de um dispositivo de
içamento.

► Empregar um dispositivo de içamento com capacidade de carga
suficiente.
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Para retirar o desumidificador de ar DB200D/DB200G da embalagem, faça
o seguinte:
1. Segurar o DB200D/DB200G com firmeza no tubo de ligação e nas duas

saídas de ar, como indicado na ilustração.

Figura 7: Remoção do DB200D/DB200G

2. Remover o DB200D/DB200G da embalagem com ajuda de outra pessoa.
3. Colocar o desumidificador de ar sobre uma superfície plana. Ter cuidado

para o cilindro de vidro do reservatório de agente secante fique livre.

AVISO
Danos ao desumidificador de ar
Se for colocado verticalmente sobre a saída de ar, o aparelho pode ser
danificado ou tombar.
► Não apoiar nem pousar o aparelho sobre a saída de ar.
► Sempre pousar o aparelho horizontalmente.
► Segurar o DB100/DB200 com firmeza e evitar o movimento giratório.
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Figura 8: Pousar o DB100 / DB200

Figura 9: Pousar o DB200D / DB200G
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Este capítulo contém uma descrição de como montar o aparelho
corretamente.

 ATENÇÃO
Perigo de ferimentos!
Perigo de ferimento se o cilindro de vidro do reservatório de
agente secante se romper por causa de tensões mecânicas
ou golpes!

► Além do equipamento básico de segurança, use luvas de segurança
durante a montagem.

As variantes de conexão flange DIN, flange redondo com quatro furos e
flange RM com dois furos, assim como as dimensões das diferentes versões
do MTRAB constam do capítulo "Desenhos cotados" [►Parágrafo 13,
Página 114].

5.1 Recomendações para montagem
▪ Instale o desumidificador de ar MTRAB o mais próximo possível do

transformador.
▪ Planeje de modo que acima do MTRAB exista um tubo reto de pelo

menos 1 m de comprimento.
▪ O comprimento total do tubo que vai do MTRAB até o reservatório de

expansão não deve ser de mais de 20 m.
▪ Planeje um gradiente positivo dos tubos de pelo menos 2°.

Figura 10: Comprimento do tubo do MTRAB
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▪ Evite tubos horizontais.
▪ Evite que a tubulação entre o MTRAB e o reservatório de expansão siga

um trajeto descendente.
▪ Evite possíveis fontes de interferência na tubulação entre o MTRAB e o

reservatório de expansão (desumidificadores de ar convencionais,
válvulas de retenção, etc.).

Figura 11: Trajeto descendente da tubulação e fontes de interferência do MTRAB

▪ Não instale desumidificadores de ar MTRAB em paralelo.
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Figura 12: Instalação do MTRAB em paralelo

▪ Não instale o desumidificador de ar MTRAB nas proximidades de
instalações de sprinklers orientados de baixo para cima.

▪ Não limpe o desumidificador de ar MTRAC com jato de água por baixo.
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Figura 13: Instalação de sprinkler e jato de água

5.2 Testar o flange de conexão no transformador
1. Testar o contraflange. O contraflange deve estar plano e alinhado. Desvio

permitido do alinhamento ≤ 0,2 mm.
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2. Testar a superfície de vedação do contraflange. A superfície de vedação
deve estar limpa e em boas condições, sem danos em sentido radial. A
qualidade da superfície de vedação deve ser apropriada para a utilização
da vedação.

Figura 14: Contraflange

5.3 Preparar o aparelho
AVISO
Danos ao desumidificador de ar!
Danos à vedação no desumidificador de ar devido à frouxidão das porcas
no bocal de entrada de ar!
► Verificar se a união roscada superior não está solta do desumidificador

de ar.
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Figura 15: Porcas no bocal de ar superior

Para preparar o desumidificador de ar para a montagem, faça o seguinte:
1. Remover a cobertura de proteção do bocal de entrada de ar superior.
2. Verificar se a vedação está no bocal de entrada de ar.

Figura 16: Cobertura de proteção e vedação

3. Instalar o flange fornecido no bocal de entrada de ar.
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AVISO
Perigo de danos materiais
Se for utilizado um flange não apropriado para o peso do aparelho, esse
flange poderá ser danificado.
► Utilizar o flange RM de dois furos exclusivamente para o DB100.

Figura 17: Utilização do flange do MTRAB

4. Parafusar o flange manualmente (aprox. 1 Nm) no MTRAB.

Figura 18: Parafusar o flange
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5. Para suspender o DB100/DB200, substituir o parafuso de ligação à terra
pelo parafuso com olhal.

Figura 19: Parafuso com olhal

5.4 Montar o aparelho no contraflange
 ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e perigo de danos materiais!
Perigo de morte e perigo de danos materiais causado por
cargas que podem cair!

► Não permanecer sob a carga suspensa.
► Empregar meios de transporte e dispositivos de içamento com

capacidade de carga suficiente.

AVISO
Falha de funcionamento!
A vedação da ligação pode ser prejudicada pela presença de graxa nas
superfícies de contato dos flanges!
► Manter as superfícies de contato dos flanges livres de graxa e limpas

durante a montagem.
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5.4.1 Instalar o dispositivo de içamento

AVISO
Danos ao desumidificador de ar
Se for colocado verticalmente sobre a saída de ar, o aparelho pode ser
danificado ou tombar.
► Não apoiar nem pousar o aparelho sobre a saída de ar.

Para montar o desumidificador de ar no contraflange, faça o seguinte:
1. Suspender e aprumar o DB200D / DB200G com ajuda de outra pessoa.

Segurar com uma mão na saída de ar e com a outra no tudo de ligação.

Figura 20: Suspender e aprumar o DB200D / DB200G
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2. Segurar e aprumar o DB100 / DB200 como indicado na ilustração.

Figura 21: Suspender e aprumar o DB100 / DB200

3. Acoplar o dispositivo de içamento no parafuso com olhal ou na união
roscada.

Figura 22: Dispositivo de içamento
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5.4.2 Colocar a vedação de flange
► Colocar a vedação de flange.

Figura 23: Vedação de flange
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5.4.3 Parafusar o flange

Flange DIN (opcional)
1. Parafusar o MTRAB ao contraflange do transformador pelo flange

(material de fixação contido no material fornecido).

Figura 24: União roscada

2. Apertar os parafusos na sequência com aprox. 24 Nm.
3. Apertar os parafusos na sequência com aprox. 48 Nm.
4. Apertar os parafusos na sequência com aprox. 80 Nm.
5. Aguardar cinco minutos.
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6. Apertar os parafusos na sequência, mais uma vez, com aprox. 80 Nm.

Figura 25: Parafusos do flange DIN

ou
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Flange redondo com quatro furos (opcional)
1. Parafusar o MTRAB ao contraflange do transformador pelo flange (o

material de fixação não está contido no material fornecido).

Figura 26: Parafusos do flange redondo com quatro furos

2. Apertar os parafusos com aprox. 30 % em cruz.
3. Apertar os parafusos com aprox. 60 % em cruz.
4. Apertar os parafusos com aprox. 100 % em cruz.
5. Aguardar cinco minutos.
6. Apertar os parafusos, mais uma vez, com 100 % em cruz.

ou



5 Montagem

48 BA6820378-03 PT

Flange RM com dois furos (opcional)
1. Parafusar o MTRAB ao contraflange do transformador pelo flange (o

material de fixação não está contido no material fornecido).

Figura 27: Parafusos do flange RM com dois furos

2. Apertar os parafusos na sequência com aprox. 30 %.
3. Apertar os parafusos na sequência com aprox. 60 %.
4. Apertar os parafusos na sequência com aprox. 100 %.
5. Aguardar cinco minutos.
6. Apertar os parafusos na sequência, mais uma vez, com aprox. 100 %.
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5.4.4 Alinhar o aparelho
Alinhar o aparelho:
► Depois da montagem, alinhar o aparelho como desejado por meio da

união roscada dupla.

Figura 28: Alinhamento do desumidificador de ar

5.4.5 Apertar a união roscada dupla
Apertar a união roscada dupla no DB100/DB200:
1. Segurar a porca no bocal de ar superior e apertar a contraporca no flange

com 250 Nm.
2. Ter o cuidado de evitar que a porca inferior não se solte do aparelho

durante a montagem.
3. Aguardar cinco minutos.
4. Apertar a porca superior, mais uma vez, com 250 Nm.

ou

Apertar a união roscada dupla no DB200D/DB200G:
1. Segurar a união roscada no bocal de ar superior e apertar a contraporca

no flange com 250 Nm.
2. Ter cuidado para que a união roscada inferior não se solte do aparelho

durante a montagem.
3. Aguardar cinco minutos.
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4. Apertar a contraporca, mais uma vez, com 250 Nm.

Figura 29: União roscada dupla no DB200D/DB200G
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5.4.6 Remover novamente o dispositivo de içamento
► Remover novamente o dispositivo de içamento com cuidado e, no

DB100/DB200, substituir o parafuso com olhal pelo parafuso de ligação
à terra com arruelas planas.

Figura 30: Parafuso de ligação à terra

5.5 Remover a cobertura de proteção vermelha
AVISO
Mau funcionamento do desumidificador de ar!
Com a cobertura de proteção vermelha, a troca de ar do desumidificador
de ar é bloqueada durante o funcionamento!
► É imprescindível que a cobertura de proteção vermelha seja removida

do tubo de proteção contra pó antes da colocação em funcionamento.

Figura 31: Adesivo de advertência no tubo de proteção contra pó
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► Remover a cobertura de proteção vermelha do tubo de proteção contra
pó situada na parte inferior do aparelho.

Figura 32: Cobertura de proteção vermelha
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Este capítulo contém uma descrição de como fazer a conexão elétrica do
aparelho corretamente. Antes de abrir o aparelho, observe as seguintes
informações de segurança:

 PERIGO
Choque elétrico!
Perigo de morte por tensão elétrica. Durante trabalhos nas
instalações elétricas ou nos seus arredores, respeitar sempre
as seguintes regras de segurança.

► Desligar a instalação da eletricidade.
► Proteger a instalação contra religamento.
► Verificar em todos os polos se não há tensão.
► Aterrar e curto-circuitar.
► Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.

AVISO
Danos ao aparelho!
A descarga eletrostática pode causar danos ao aparelho.
► Tomar precauções para evitar o carregamento eletrostático de

superfícies de trabalho e do pessoal.

6.1 Compatibilidade eletromagnética
O aparelho foi desenvolvido em conformidade com as normas de EMC
aplicáveis. Para que as exigências das normas de EMC sejam mantidas,
devem ser observados os pontos indicados a seguir.

6.1.1 Exigência relativa ao cabeamento do local de montagem
Ao escolher o local de montagem, observe o seguinte:
▪ A proteção contra sobretensão da instalação deve ser eficaz.
▪ A ligação à terra da instalação de corresponder aos regulamentos

técnicos.
▪ Peças separadas da instalação devem ser ligadas através de uma

compensação de potencial.
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6.1.2 Exigência relativa ao cabeamento do local de operação
Durante o cabeamento do local de operação, observe o seguinte:
▪ Não acondicionar, no mesmo canal de cabos, condutores propensos a

causar interferência (por exemplo, condutores de alimentação) ou
condutores sensíveis a interferência (por exemplo, condutores de sinal).

▪ Manter uma distância maior que 100 mm (3.94“) entre as linhas que
geram interferência e linhas sensíveis a interferência.

Figura 33: Acondicionamento de cabos recomendado

1 Canal de cabos para condutores
propensos a causar interferência

3 Canal de cabos para condutores
sensíveis a interferência

2 Condutor propenso a causar
interferência (por exemplo,
condutor de alimentação)

4 Condutor sensível a interferência
(por exemplo, condutor de sinal)

▪ Nunca conectar o aparelho a um condutor principal com vários fios.
▪ Utilizar um cabo blindado para o transmissor do sinal analógico.

6.2 Tensão de alimentação
É possível conectar o aparelho apenas a circuitos que disponham de um
dispositivo de proteção contra sobrecorrente externo e de um seccionador
de rede de todos os polos para que o sistema possa ser totalmente
desligado da energia elétrica em caso de necessidade (serviço,
manutenção, etc.).
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Os dispositivos apropriados podem ser seccionadores em conformidade
com IEC 60947-1 e IEC 60947-3 (por exemplo, disjuntor de potência). Ao
selecionar a chave seccionadora devem ser observadas as características
de cada circuito (tensão, correntes máximas). Além disso, observe o
seguinte:
▪ O seccionador deve ser de fácil acesso para o usuário.
▪ O seccionador deve ser identificado com relação ao aparelho e aos

circuitos que devem ser seccionados.
▪ O seccionador não pode ser um componente da linha de rede.
▪ O seccionador não pode interromper o condutor de proteção principal.

Disjuntor
É necessário proteger o circuito de alimentação com um disjuntor de
potência. O disjuntor de potência deve ter as seguintes características:
▪ Corrente estipulada 16 A ou 20 A
▪ Característica do disparador: C K, Z

Seção transversal do condutor
Para o circuito de alimentação, utilize uma seção transversal do condutor
correspondente ao disjuntor escolhido, no entanto, com 1,5 mm2 (AWG 15)
no mínimo.

6.3 Cabos recomendados
Durante o cabeamento do aparelho, observe a seguinte recomendação
Cabos recomendados da Messko GmbH:
▪ Cabos com capacitância muito alta podem impedir que os contatos de

relé interrompam a corrente de contato. Em circuitos de controle
acionados por corrente alternada, leve em consideração a influência da
capacitância por causa de longos condutores de comando no
funcionamento dos contatos de relé.

▪ Os cabos de conexão utilizados devem ter uma resistência térmica de
pelo menos +90 °C (temperatura ambiente máxima de +70 °C mais
aparelho de aquecimento próprio 20 K).
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▪ Os cabos utilizados devem ser de difícil combustão de acordo com as
normas IEC 60332-1-2 ou UL 2556 VW-1.

▪ Se forem conectadas ao aparelho tensão baixa e extra baixa, é preciso
verificar se na área de conexão e no cabo os circuitos para tensão baixa
e extra baixa na faixa de conexão estão separados uns dos outros com
isolamento duplo.

Cabo*) Terminal Tipo de cabo Seção
transversal

Conexão do condutor
de proteção 1  (PE) não blindado >= Seo

transversal da
alimentação de
tensão terminal 2
(L+) e terminal 3
(N-)

Alimentação de
tensão

2 (L/+), 3 (N/-) não blindado 1,5 – 4 mm² /
AWG 11...15

Relé de sinalização -
regeneração, relé de
sinalização - falha no
aparelho

4, 5, 6, 7, 8, 9 não blindado 1,5 – 4 mm² /
AWG 11...15

Saídas analógicas:
saída analógica 1,
saída analógica 2

Terminais 10 até 15 blindado 1,5...4 mm² /
AWG 11...15

RS485 blindado 0,14...1,5 mm² /
AWG 15...26

Tabela 5: Recomendação para cabos de conexão (conexões padrão)

*) Todos os cabos de conexão devem ter a capacidade de tolerar uma
tensão nominal de pelo menos 300 V;
tipo de cabo rígido ou flexível

6.4 Dispor e preparar o cabo

O cilindro de vidro do Messko® MTRAB® pode tolerar uma
temperatura > 90 °C durante a regeneração. Ao instalar os
cabos, tenha cuidado para que esses não toquem no cilindro
de vidro.

Durante a preparação dos cabos, leve em consideração a posição das
conexões.
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O comprimento do condutor de proteção  (terminal 1) deve
ser pelo menos 50 mm maior que o cabo da tensão de
alimentação (terminais 2 e 3).

Para preparar os cabos corretamente, faça o seguinte:
1. Abrir a caixa de conexão do desumidificador de ar. Para isso, soltar os

quatro parafusos com proteção contra perda situados na tampa da caixa.
A tampa é mantida no lado esquerdo por meio de dobradiças com mola e
pode ser aberta para a esquerda. A tampa da caixa de conexão é
aterrada com um cabo de aterramento.

Figura 34: Desmontar a tampa da caixa de conexão
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2. Remover a bainha do cabo da tensão de alimentação e cortá-lo de modo
que o comprimento do fio PE seja 50 mm mais longo que os fios L e N.
Descascar os fios por um comprimento de 7 mm (1/4“).

Figura 35: Preparar o cabo

3. Remover a bainha do cabo para relé e saída analógica e descascar os
fios por um comprimento de 7 mm (1/4“)

4. Soltar o prensa-cabo que está mais à esquerda dos três.

Figura 36: Soltar o prensa-cabo
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5. Passar o cabo por um comprimento suficiente pelo prensa-cabo e apertar
o prensa-cabo para impedir a entrada de umidade do ambiente exterior
na caixa de conexão.

Figura 37: Fechar o prensa-cabo

AVISO
Falha de funcionamento
Prensa-cabos muito apertados podem causar interrupções de linha e
curtos-circuitos.
► Apertar o prensa-cabo com o torque de 4,5 Nm.

AVISO
Falha de funcionamento
A não estanqueidade ou a ausência de prensa-cabos pode causar a
entrada de sujeira e umidade no dispositivo. Isto reduz ou anula a classe
de proteção. Corrosão e falha de funcionamento podem ocorrer.
► Remova o disco de proteção contra poeira de transporte do prensa-

cabo não utilizado e feche o prensa-cabo com um bujão cego.
► Como alternativa, substitua o prensa-cabo completo por um parafuso

de fecho estanque.
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6.5 Conectar a tensão de alimentação
Para conectar o cabo da tensão de alimentação, faça o seguinte:
1. Inserir o fio do condutor de proteção no terminal 1 (PE) e apertar o

parafuso do terminal.
2. Inserir o fio de fase/positivo no terminal 2 (L+) e apertar o parafuso do

terminal.
3. Inserir o fio do condutor neutro no terminal/negativo e apertar o parafuso

do terminal 3 (N-).

Figura 38: Conectar a tensão de alimentação
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6.6 Conectar o relé de sinalização de regeneração
 ADVERTÊNCIA

Choque elétrico!
Os contatos de sinalização para regeneração e para defeito
do aparelho podem ser operados com extra baixa tensão de
proteção (SELV) ou com baixa tensão. A operação mista de
SELV e tensão baixa não é permitida devido à segurança
elétrica.

Para conectar o cabo para transmissão do sinal no caso de regeneração
(contato de comutação), faça o seguinte:
1. Inserir os fios nos terminais 5 e 6 (contato de comutação) ou 4 e 5

(contato de abertura).
2. Apertar os terminais de parafuso.

Figura 39: Regeneração do cabo de sinal
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6.7 Conectar o relé de sinalização de falha no aparelho
 ADVERTÊNCIA

Choque elétrico!
Os contatos de sinalização para regeneração e para defeito
do aparelho podem ser operados com extra baixa tensão de
proteção (SELV) ou com baixa tensão. A operação mista de
SELV e tensão baixa não é permitida devido à segurança
elétrica.

Para conectar o cabo para transmissão do sinal de falha no aparelho
(contato de abertura, fail safe), faça o seguinte:
1. Inserir os fios nos terminais 7 e 8 (normalmente abertos) ou 8 e 9

(normalmente fechados).
2. Apertar os terminais de parafuso.

Figura 40: Cabo de sinal de falha no aparelho
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6.8 Conectar saídas analógicas
Analógica 1 Analógica 2

Temperatura Umidade do ar

As saídas analógicas são saídas ativas. Note a resistência
ôhmica de 0...600 Ω.

Para conectar o cabo para transmissão do sinal analógico 1 de temperatura
na tubulação, faça o seguinte:
1. Inserir os fios nos terminais 10(CL+) e 11(CL-).
2. Trançar a blindagem (se existente) e inseri-la no terminal 12.
3. Apertar os terminais de parafuso.

Para conectar o cabo para transmissão do sinal analógico 2 de umidade do
ar na tubulação, faça o seguinte:
1. Inserir os fios nos terminais 13(CL+) e 14(CL-).
2. Trançar a blindagem (se existente) e inseri-la no terminal 15.
3. Apertar os terminais de parafuso.

Figura 41: Saídas analógicas 1 e 2
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O sinal de saída analógico é, como padrão, um sinal de
4...20 mA (0...20 mA opcional).
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6.9 Configurar a interface RS485 e Modbus (opcional)
É possível interligar o MESSKO® MTRAB® a um sistema SCADA por meio
da interface RS485. Essa interface é estruturada como um sistema de 4
condutores (full-duplex), mas também pode ser interligada a um sistema de
2 condutores (half-duplex).

Alocação da interface RS485 para Modbus RTU

PINs Sistema de 4 condutores Sistema de 2 condutores

1 Rx+ D+

1 Rx- D-

2 Tx-

2 Tx+

Shield Shield

Comm Comm

6.9.1 Full-duplex de 4 condutores

Figura 42: Sistema de 4 condutores
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Para conectar o cabo para a ligação a um sistema de 4 condutores, faça o
seguinte:
1. Inserir o cabo para Rx+ no terminal com parafuso "1 Rx+" e apertar.
2. Inserir o cabo para Rx- no terminal com parafuso "1 Rx-" e apertar.
3. Inserir o cabo para Tx- no terminal com parafuso "2 Tx-" e apertar.
4. Inserir o cabo para Tx+ no terminal com parafuso "2 Tx+" e apertar.
5. Inserir o cabo para potencial de terra no terminal com parafuso "Comm" e

apertar.
6. Torcer a blindagem, inserir no terminal “Shield” e apertar.

Figura 43: Conectar o cabo full-duplex
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6.9.2 Half-duplex de 2 condutores

Figura 44: Sistema de 2 condutores

Para conectar o cabo para a ligação a um sistema de 2 condutores, faça o
seguinte:
1. Inserir o cabo para D+ no terminal com parafuso "1 D+" e apertar.
2. Inserir o cabo para D- no terminal com parafuso "1 D-" e apertar.
3. Inserir o cabo para potencial de terra no terminal com parafuso "Comm" e

apertar.
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4. Torcer a blindagem, inserir no terminal “Shield” e apertar.

Figura 45: Conectar o cabo half-duplex

6.9.3 Instruções para conexão ao barramento do sensor MR
Com o barramento do sensor MR, que pode ser adquirido como opcional, é
possível conectar ao aparelho sensores digitais e analógicos através de
Modbus RTU. O barramento do sensor MR permite a conexão de, no
máximo, 31 sensores (escravos de Modbus). O aparelho ISM® funciona
como mestre de Modbus.

Não deve haver nenhum outro mestre de Modbus conectado
através de barramento do sensor MR. Atribua um endereço
de Modbus exclusivo a cada sensor conectado através do
barramento do sensor MR. Se mais de um sensor utilizar o
mesmo endereço Modbus, poderão ocorrer falhas no
barramento do sensor MR.
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Para a conexão dos sensores, observe as seguintes informações:
▪ AVISO!  Danos ao aparelho ou sensor. Ligue todos os sensores a uma

barra de compensação de potencial para evitar que correntes de
compensação passem pelo barramento do sensor MR.

▪ O barramento do sensor MR utiliza o Modbus na configuração de dois
condutores (2W). A configuração de quatro condutores (4W) não é
possível.

▪ É necessário conectar os sensores por meio de um cabo blindado com
três condutores (D0, D1, Common). Os cabos de dados (D0, D1) devem
ser de pares trançados ("twisted pair"). Observe os cabos recomendados.

▪ Os cabos de derivação entre os nós do barramento até os respectivos
componentes devem ser mais curtos que 20 m.

▪ O módulo CPU contém um resistor de terminação (120 Ω) na conexão
COM2. Instale mais um resistor de terminação (120 Ω, 0,5 W) na outra
extremidade do barramento.

▪ O módulo CPU contém uma resistência pull up e uma resistência pull
down (de acordo com a especificação de Modbus, cada uma com 680 Ω).
Não são necessárias outras resistências pull up/pull down.
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CPU-COM2

Sensor 1

Sensor x

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

120 Ω

Figura 46: Barramento do sensor MR
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6.9.4 MESSKO® MTRAB® 2.5
Para usar um sensor do tipo MESSKO® MTRAB® 2.5, é necessário
conectar ao barramento de sensor MR o sensor com um terminal de
encaixe RS485.

CPU-COM2

MTRAB 2.5

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D+ | Rx+
D- | Rx-

Comm
Tx-
Tx+

Shield

Figura 47: Exemplo de conexão do MESSKO® MTRAB® 2.5 (terminal RS485)
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É necessário ativar o modo de operação "half duplex" colocando a chave
"Duplex mode" na posição "HALF". Se o sensor MESSKO® MTRAB® 2.5
for o único ou o último participante do barramento, é necessário ativar o
resistor de terminação do sensor colocando a chave “BUS termination
120 Ohm” na posição “1 = ON” e “2 = OFF”.

Figura 48: Configuração de modbus do MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Resistor de terminação: com "half
duplex": 1 = ON, 2 = OFF; com
"full duplex": 1 = ON, 2 = ON

2 Modo de operação HALF = "half
duplex", FULL = "full duplex"

3 Endereço Modbus
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6.9.5 Configurações de Modbus

Figura 49: Configurações de RS485

Operação half-duplex ou full-duplex
Para o ajuste do MESSKO® MTRAB® para a operação half-duplex, faça o
seguinte:

► Colocar o interruptor "Duplex mode"  na posição "HALF".

Para o ajuste do MESSKO® MTRAB® para a operação full-duplex, faça o
seguinte:

► Colocar o interruptor "Duplex mode"  na posição "FULL".

Resistor de terminação de operação half-duplex
Se, na operação half-duplex, o MESSKO® MTRAB® for o último sistema de
barramento, termine o aparelho com um resistor de 120 Ohm. Para isso,
faça o seguinte:

► Colocar o interruptor esquerdo em "BUS termination 120 Ohm"  na
posição "ON".
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Resistores de conexão de operação full-duplex
Se, na operação full-duplex, o MESSKO® MTRAB® for o último sistema de
barramento, termine o aparelho com dois resistores de 120 Ohm. Para isso,
faça o seguinte:

► Colocar os dois interruptores em "BUS termination 120 Ohm"  na
posição "ON".

Alterar o endereço de Modbus do aparelho
O endereço de Modbus do aparelho é ajustado de fábrica em 3 (posição da
chave ADR 3). Nessa posição, a velocidade de transmissão é de
19.200 bauds e a paridade é "EVEN". A chave "ADR"  permite alterar o
endereço de Modbus do aparelho (ver Configurações de comunicação de
RS485 [►Parágrafo 14.2, Página 124]).

6.10 Conectar a caixa de conexão
Para fechar novamente a caixa de conexão, faça o seguinte:
► Verificar o cabo de aterramento na caixa de conexão.

Figura 50: Cabo de aterramento da caixa de conexão
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1. Evitar que o cabo de aterramento para a tampa da caixa seja danificado
ao fechar a caixa de conexão.

Figura 51: Inspeção visual

2. Colocar a tampa da caixa de conexão de modo que encaixe
precisamente no corpo da caixa e, em seguida, apertar os quatro
parafusos.

Figura 52: Fechar a tampa da caixa de conexão
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6.11 Aterramento adicional do aparelho
O aparelho dispõe de um ponto de aterramento adicional que pode ser
ligado com potencial de terra se necessário. O material para criar essa
conexão de aterramento adicional não está incluído no material fornecido.
► Conectar o cabo de aterramento ao ponto de aterramento com potencial

de aterramento indicado na ilustração.

Os pontos de conexão, parafusos e arruelas planas para o
aterramento do aparelho não podem ter pintura.

Figura 53: Ponto final de aterramento

6.12 Teste de isolamento
AVISO
Danos ao aparelho!
Uma tensão de teste incorreta pode causar danos ao aparelho.
► Executar o teste de isolamento com 500 V DC no máximo.

ü Preparar o aparelho de teste
ü Desligar o desumidificador de ar da tensão elétrica.
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1. Executar o teste entre o condutor de proteção  (PE) no terminal 1 e o
condutor neutro (N-) no terminal 3.

2. Executar o teste entre o condutor de proteção  (PE) no terminal 1 e
fase (L+) no terminal 2.

Figura 54: Teste de isolamento

Se o aparelho não for operado dentro da Comunidade
Europeia, devem ser observados os regulamentos nacionais
do respectivo país para execução do teste de isolamento.

6.13 Teste de aterramento
Antes da colocação em funcionamento, execute um teste de aterramento
(teste da impedância da ligação de proteção) em conformidade com IEC
61010-1. Nesse processo, preste atenção ao seguinte:
▪ Corrente de teste: 2x a corrente de medição do dispositivo de proteção

contra sobrecorrente do cabo de alimentação.
▪ Duração do teste: 1 minuto por ponto de medição.
▪ A tensão medida entre o ponto de medição e o condutor de proteção

deve ser menor que 10 V.
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Para executar o teste de aterramento, faça o seguinte:
► Com uma fonte de corrente constante, alimentar a corrente de teste no

parafuso de fixação do cabo de aterramento e medir a tensão entre o
ponto de medição e a conexão do condutor de proteção no terminal 1.
ð A tensão medida deve ser sempre menor que 10 V durante um

minuto.

Figura 55: Teste da ligação de proteção
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AVISO
Danos ao aparelho!
Danos ao sistema elétrico do desumidificador de ar por tensão de
alimentação incorreta!
ü Verificar se a tensão de alimentação fornecida ao interruptor automático

ativado está em conformidade com a placa de características.
► Ligar a tensão de alimentação através de um seccionador externo.

Figura 56: Placa de características
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7.1 Autoteste do aparelho na colocação em funcionamento
Em seguida, será explicada a sinalização por LED do MTRAB durante a
colocação em funcionamento. Observe que as legendas a seguir se aplicam
apenas ao respectivo estado de LED.

Figura 57: Legendas de LED

1 O LED acende

2 O LED pisca

3 O LED apaga

O aparelho executa automaticamente, após a tensão de alimentação ser
ligada, um autoteste (aprox. 5 segundos / no máximo 60 segundos em
aparelhos com comando gama). Durante todo o autoteste os LEDs situados
na parte exterior piscam um após o outro.

Figura 58: Sinalização de LED na colocação em funcionamento
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Após a conclusão do autoteste, o LED verde Power permanece aceso
constantemente. Se for detectado um erro, esse será indicado pelos LEDs
(ver Mensagens de erro e resolução de falhas [►Parágrafo 9, Página 86]).

Figura 59: Operação isenta de erros

O usuário pode iniciar um teste mais amplo com a tecla de teste (ver "Tecla
de teste" [►Parágrafo 10.3, Página 97]).

7.2 Ajustar as configurações de Modbus
Para o ajuste ou teste das configurações de Modbus (ver Configurações de
Modbus [►Parágrafo 6.9.5, Página 73]).
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Quando a operação está isenta de erros, o LED Power verde permanece
aceso constantemente e o LED de erro vermelho permanece apagado.

Figura 60: Operação isenta de erros

Caso o LED  e/ou o LED  acendam e pisquem e o LED de falha no
aparelho  apague, observe as informações do capítulo Notificações de
estado [►Parágrafo 9.2, Página 91].

Se, durante a operação sem erros, a sílica-gel se aquecer, além do LED
verde , o LED vermelho  também permanece aceso continuamente.
Este estado pode ser transmitido pelo relé de sinalização “Regeneração”
para o levantamento de dados central e para o processamento posterior do
estado do desumidificador de ar.

 ATENÇÃO

Perigo de queimaduras!
Perigo de ferimentos por causa do calor!

► Durante a regeneração (LED amarelo  permanece aceso
constantemente) não tocar no cilindro de vidro do "reservatório de
agente secante".
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 ATENÇÃO

Perigo de escorregar!
Perigo de danos à saúde!

► Em temperaturas em torno do ponto de congelamento ou inferiores, a
água de condensação sob o aparelho pode causar o acúmulo de gelo
abaixo do aparelho. Nesse caso, não pisar na parte situada abaixo do
aparelho.

AVISO
Falha de funcionamento devido à contaminação da sílica-gel
Evitar a contaminação da sílica-gel por contato direto com o líquido
isolante.

Em caso de contaminação da sílica-gel com líquido isolante, observar as
instruções do capítulo Mensagens de erro e retificação de falhas
(Contaminação do gel de sílica [►Parágrafo 9.5, Página 95]).

Se o LED de falha no aparelho  permanecer aceso ou piscar, observe a
tabela de erros no capítulo Mensagens de erro e resolução de falhas
[►Parágrafo 9, Página 86].

Figura 61: Sinalização de falhas no aparelho

Isso também se aplica se um erro for indicado pelo relé “Falha no aparelho”.
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Se o fusível se romper, é possível substituí-lo sem problemas
(Fusível [►Parágrafo 9.3, Página 91]).
Se isso se repetir, entre em contato com o "MR Service &
Complaint" [►Parágrafo 9, Página 86]. Pode ser adquirida
uma variante do aparelho que elimina sobretensões
ocorrentes. A proteção contra sobretensões também pode ser
instalada por meio da troca de uma placa.

8.1 MTRAB com comando gama (apenas DB200G)

O comutador , situado sobre a válvula esférica , deve
estar na posição “AUTO”.

O mostrador  situado na parte frontal da válvula esférica
indica qual dos dois cilindros está separado da corrente de ar.
Esse mostrador não tem nenhuma função de comando.
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Figura 62: Válvula esférica

1 Comutador 2 Válvula esférica

3 Mostrador 4 Cabo de comando da válvula
esférica
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Antes de abrir a caixa de conexão ou no caso de teste do cabo e dos
sensores, observe sempre as seguintes informações de segurança:

 ADVERTÊNCIA

Choque elétrico
Perigo de morte por tensão elétrica.

► Desligar a tensão do aparelho e dos arredores da instalação e proteger
contra religamento.

Para confirmar um erro que já não esteja ocorrendo,
pressione a tecla de teste situada na parte lateral da caixa de
conexão. Se houve vários erros, esses deverão ser
confirmados individualmente. A seguir, a sinalização de LEDs
será redefinida e o relé de sinalização de falhas no aparelho
(fail safe) volta a fechar depois da confirmação de todos os
erros.

Se não conseguir por si mesmo resolver um erro, entre em contato com:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg
Alemanha

E-mail: service@reinhausen.com

E-mail: complaint@reinhausen.com

Com a função de automonitoramento, o aparelho detecta erros internos e os
comunica por meio dos LEDs    que acendem e piscam de modos
variados. Além disso, o Relé de falha do aparelho [►Parágrafo 6.7, Página
62] (fail safe) indica uma falha.

O relé de erro do aparelho permanece energizado na
operação normal e dispara com retardo (> 7 segundos) depois
do desligamento da tensão de alimentação para que não
sejam geradas mensagens de erro no caso de interrupções
breves da tensão de alimentação.

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Figura 63: LEDs

1 LED verde

2 LED amarelo

3 LED vermelho
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9.1 Mensagens de erro
A tabela seguinte contém os erros e as possíveis medidas para solucioná-
los. Se nenhuma medida apropriada for encontrada para solucionar o
problema, entre em contato com o MR Service & Complaint [►Parágrafo 9,
Página 86].

LED 
verde

LED 
amar
elo

LED 
verm
elho

Erro Medida

O MTRAB não funciona Verifique se o seccionador está
ligado para a alimentação de
tensão. 
Verifique se a tensão de
alimentação está conectada
corretamente.
Verificar a tensão de alimentação
[►Parágrafo 6.5, Página 60]
conforme a placa de
características [►Parágrafo 7,
Página 79].
Testar o fusível [►Parágrafo 9.3,
Página 91] e substituí-lo se
necessário.

Falha do sensor do
reservatório de agente
de secante esquerdo

Verificar o prensa-cabo do sensor
 e, se necessário, apertar com a

mão (1 Nm +/- 0,2 Nm).
Verificar o cabo do sensor 
quanto a danos.
Testar os contatos do sensor e a
tomada do cabo do sensor 
quanto à corrosão.
O sensor provavelmente está sujo
ou defeituoso.

Falha do sensor do
reservatório de agente
de secante direito
(apenas DB200D ou
DB200G)
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LED 
verde

LED 
amar
elo

LED 
verm
elho

Erro Medida

Erro ao aquecer o
reservatório de agente
secante esquerdo

Verificar o cabeamento da tensão
de alimentação; apertar os
terminais se necessário.
Verificar a tensão de alimentação
[►Parágrafo 6.5, Página 60]
conforme a placa de
características [►Parágrafo 7,
Página 79].
Verificar o cabo para o
aquecimento da sílica-gel 
quanto a danos.
O aquecimento de sílica-gel
provavelmente está defeituoso.

Erro ao aquecer o
reservatório de agente
secante direito (apenas
DB200D ou DB200G)

Erro interno Erro geral do aparelho.
Entre em contato com o MR
Service & Complaint [►Parágrafo
9, Página 86].

Erro na válvula esférica
posição esquerda
(apenas DB200G)

Verifique se o comutador da
válvula esférica [►Parágrafo 8.1,
Página 84] se encontra na posição
“AUTO”.
Verificar os dois cabos para a
válvula esférica (ver MTRAB com
comando gama (apenas DB200G)
[►Parágrafo 8.1, Página 84]  )
quanto a danos.

Erro na válvula esférica
posição direita (apenas
DB200G)

Tabela 6: Mensagens de erro

 = LED APAGADO

= LED ACESO

= LED PISCA
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Figura 64: Testes

1 Cabo de alimentação do
aquecimento do filtro (opcional/
apenas versão HT)

2 Tecla de teste

3 Cabo de alimentação aquecimento
de sílica-gel

4 Tomada do cabo do sensor

5 Prensa-cabo do sensor 6 Cabo do sensor
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9.2 Notificações de estado
A tabela seguinte contém as sinalizações de estado que não são causadas
por um erro.

LED 
verde

LED 
amar
elo

LED 
verm
elho

Notificações de estado Medida

O aparelho está ativo

O aparelho envia dados
do registrador de dados

É necessário software opcional
para saída por USB

O aparelho está no
modo de regeneração

Repetição da
regeneração

Regeneração forçada

Tensão da bateria RTC
baixa demais

Trocar a bateria [►Parágrafo 9.4,
Página 93] (CR2032)

Tabela 7: Sinalizações de estado

 = LED APAGADO

= LED ACESO

= LED PISCA

9.3 Fusível

Se o fusível se romper repetidamente, entre em contato com o
MR Service & Complaint [►Parágrafo 9, Página 86]. Existe
uma variante do aparelho que elimina sobretensões. A
proteção contra sobretensões pode ser instalada por meio da
troca de uma placa.

Como proteção para o sistema eletrônico de comando, um fusível para fraca
intensidade está instalado na placa da caixa de conexão. Se necessário,
esse fusível pode ser substituído por um fusível reserva (ver [►Parágrafo
12.1, Página 106]).
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Para substituir o fusível, faça o seguinte:
1. Desligar o desumidificador de ar da tensão elétrica.
2. Abrir a caixa de conexão do desumidificador de ar (ver [►Parágrafo 6.4,

Página 56]). Para isso, soltar os quatro parafusos com proteção contra
perda situados na tampa da caixa. Abrir a tampa da caixa de conexão.

Figura 65: Desinstalar o fusível para fraca intensidade

3. Remover a capa do fusível.
4. Inserir uma chave de fenda cuidadosamente em uma extremidade do

fusível e empurrá-lo para fora da armação.
5. Retirar o fusível.
6. Posicionar o novo fusível (5x20 mm; T2A; 400 V DC/500 V AC) nas duas

extremidades da armação e empurrar cuidadosamente até que o fusível
encaixe.
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7. Recolocar a tampa do fusível.

Figura 66: Instalar o fusível para fraca intensidade

8. Fechar novamente a caixa de conexão (ver [►Parágrafo 6.10, Página
74]).

9.4 Trocar a bateria CR2032
Se a sinalização dos LEDs continuar, a bateria CR2032 do aparelho deverá
ser trocada.

Figura 67: Bateria esgotada
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Para trocar a bateria CR2032 no aparelho, faça o seguinte:
ü A nova bateria deve estar à mão.
ü O aparelho e os arredores da instalação estão desligados da tensão e

protegidos contra religamento.
1. Abrir a caixa de conexão do desumidificador de ar. Para isso, soltar os

quatro parafusos com proteção contra perda situados na tampa da caixa.
A tampa é mantida no lado esquerdo por meio de dobradiças com mola e
pode ser aberta para a esquerda.

2. Remover a bateria CR2032 esgotada do respectivo suporte.
3. Instalar a nova bateria (ver [►Parágrafo 12.1, Página 106])

imediatamente e não deixar que passem vários minutos, caso contrário o
horário interno não corresponderá mais ao horário real. Observar a
polaridade.

Figura 68: Trocar a bateria CR2032

4. Fechar novamente a caixa de conexão (ver [►Parágrafo 6.10, Página
74]).

5. Colocar o aparelho novamente em operação (ver [►Parágrafo 7, Página
79]).
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9.5 Contaminação da sílica-gel
A sílica-gel não deve entrar em contato direto com o líquido isolante. Se o
desumidificador de ar for inundado acidentalmente com líquido isolante, é
necessário limpá-lo totalmente, substituir completamente a sílica-gel e
verificar o funcionamento correto.

Se o aparelho for inundado, entre em contato com a assistência técnica da
Maschinenfabrik Reinhausen. A troca da sílica-gel e a limpeza do aparelho
são realizadas pela assistência técnica. Como alternativa, é possível
solicitar documentação mais detalhada sobre a substituição da sílica-gel.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint

Falkensteinstrasse 8

93059 Regensburg

Alemanha

E-mail: service@reinhausen.com

E-mail: complaint@reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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 ATENÇÃO

Perigo de queimaduras!
Perigo de ferimentos por causa do calor!

► Durante a regeneração (LED amarelo  permanece aceso
constantemente) não tocar no cilindro de vidro do reservatório de
agente secante.

10.1 Manutenção
O desumidificador de ar MTRAB dispensa manutenção.

10.2 Inspeção
Dependendo das condições de utilização do aparelho e das peculiaridades
nacionais em cada país de utilização, os fabricantes de transformadores
podem determinar intervalos de inspeção diferentes.
► Observar os intervalos de inspeção que estão definidos na publicação

nº 445 da CIGRE “Guide for Transformer Maintenance” ou os intervalos
de inspeção determinados pelo fabricante do transformador.

Em todas as inspeções do transformador são necessários os seguintes
testes:
▪ Verificar o estado externo do aparelho quanto a sujeira, danos e

corrosão.
▪ Limpe também com cuidado a sujeira do tubo de proteção contra pó.

Nesse procedimento, não usar ferramentas com arestas afiadas ou
pontiagudas.

▪ Se o aparelho for aberto para fins de inspeção (por exemplo, para testes
repetidos de isolamento, aterramento ou leitura de dados de registro), os
parafusos da carcaça devem ser verificados quanto à corrosão e, se
necessário lubrificados novamente.

▪ Verificar a indicação dos LEDs.
▪ Utilizar a tecla de teste para testar os modos de sinalização (ver próxima

seção).
▪ Em caso de dúvidas ou danos visíveis, entre em contato com:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
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MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg
Alemanha
E-mail: service@reinhausen.com ou complaint@reinhausen.com

10.3 Tecla de teste

Se houve um erro no MTRAB, esse deverá ser confirmado
antes da execução de um teste de funcionamento por meio da
tecla de teste. Se houve vários erros, esses deverão ser
confirmados individualmente. Se continuar a ocorrer um erro,
isso indica que no momento não é possível executar um teste
de função (ver [►Parágrafo 9, Página 86]).

Também não é possível executar um teste de funcionamento
se o aparelho estiver aquecendo (o LED amarelo  acende).
Se a tecla de teste for ativada neste caso, os LEDs piscar
simultaneamente 10 vezes.

Com a tecla de teste é possível forçar a execução de um teste de
funcionamento.

Teste curto [►Parágrafo 10.3.1, Página 98]
Se a tecla de teste for pressionada brevemente (≤ 3 segundos), será exibido
o grau de umidade por 30 segundos no bocal de ar superior.

Teste longo [►Parágrafo 10.3.2, Página 101]
Se o botão de teste for pressionado por longo tempo (> 3 segundos) e
depois for solto, serão executados os seguintes testes:
▪ Teste do aquecimento
▪ Teste das saídas analógicas
▪ Teste do relé de failsafe
▪ Verificação da válvula esférica (apenas MTRAB DB200G)

mailto:service@reinhausen.com
mailto:complaint@reinhausen.com
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Figura 69: Tecla de teste

10.3.1 Teste curto

LED
verd
e

LED
amar
elo

LED
verm
elho

Teor de umidade Medida

≤10 % UR Umidade do ar OK.

≤10 % UR Umidade do ar OK.
A regeneração é iminente.

≤10 % UR Umidade do ar OK.
A regeneração ocorreu nos últimos sete
dias.

>10 % e <20 %
UR

Umidade do ar OK.

>10 % e <20 %
UR

Umidade do ar OK.
A regeneração é iminente.

>10 % e <20 %
UR

Umidade do ar OK.
A regeneração ocorreu nos últimos sete
dias.

20 % UR A regeneração é iminente.
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LED
verd
e

LED
amar
elo

LED
verm
elho

Teor de umidade Medida

>20 % UR Umidade do ar aumentada, embora a
regeneração tenha ocorrido nos últimos
sete dias.
O aparelho pode ter sido instalado a uma
altura muito baixa ou a sílica-gel pode
estar contaminada.
Verifique a posição da montagem.
Todas as áreas de transição da tubulação
ainda estão vedadas?
Se necessário, entre em contato com o
MR Service & Complaint [►Parágrafo 9,
Página 86].

>40 % UR ADVERTÊNCIA!
A umidade do ar está alta demais!
A regeneração é iminente.
O aparelho pode ter sido instalado a uma
altura muito baixa ou a sílica-gel pode
estar contaminada.
Verifique a posição da montagem.
Todas as áreas de transição da tubulação
ainda estão vedadas?
Se necessário, entre em contato com o
MR Service & Complaint [►Parágrafo 9,
Página 86].

>40 % UR ADVERTÊNCIA!
A umidade do ar está alta demais, embora
a regeneração tenha ocorrido nos últimos
sete dias!
Verifique a posição da montagem.
Todas as áreas de transição da tubulação
ainda estão vedadas?
Se necessário, entre em contato com o
MR Service & Complaint [►Parágrafo 9,
Página 86].

= LED APAGADO

= LED ACESO
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= LED PISCA

Iniciar o teste curto na operação normal
ü O aparelho não está no processo de regeneração (a sílica-gel não é

aquecida; o LED amarelo  está desligado).
► Pressionar o botão de teste brevemente (manter pressionada ≤ 3

segundos).
ð O começo do teste curto é sinalizado por LEDs que piscam em sequência

(ver a ilustração seguinte).
ð O código da umidade do ar no aparelho é exibido pelos LEDs (ver tabela)

durante 30 segundos.
► Se necessário, tome nota do código da umidade do ar.
ð O fim do teste curto é sinalizado por LEDs que piscam em sequência (ver

a ilustração seguinte).

ð Em seguida, apenas o LED Power  permanece aceso durante o
funcionamento isento de erros.

Figura 70: Sinalização de LEDs no começo e no fim do teste curto

Se ocorrer outra sinalização dos LEDs ou se for comunicado um erro por
meio do relé de sinalização, observe o capítulo Mensagens de erro e
resolução de falhas [►Parágrafo 9, Página 86].
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10.3.2 Teste longo

AVISO
Aviso de erro!
Durante a execução do teste longo, o relé de "failsafe" é ativado para
verificação!
► Informar a sala de controle sobre a ativação do relé de "failsafe".

Figura 71: Sinalização de LED durante o teste longo
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Iniciar o teste longo na operação normal
ü O aparelho não está no processo de regeneração (a sílica-gel não é

aquecida; o LED amarelo  está desligado).
1. Pressionar o botão de teste longamente e soltá-lo (manter pressionado

> 3 segundos).
2. O teste longo pode ser interrompido apenas dentro do primeiro minuto

após o início do teste longo pressionando-se a tecla por pelo menos
5 segundos. Nesse caso, a interrupção é sinalizada pelo LED que pisca
em verde e o aparelho é recolocado no seu estado original.
ð O teste longo é sinalizado pelos LEDs durante todo o teste (aprox.

10 minutos) como indicado na ilustração anterior.
ð É executado um teste do aquecimento. Além disso, é ativado o relé

de aviso de aquecimento.
ð Nas saídas analógicas é emitido um sinal de 4...20 mA de modo

cíclico durante todo o teste.
3. No console de comando, verificar se o relé de aviso de aquecimento é

ativado.
4. No aparelho, verificar se o processo de aquecimento se inicia.
5. Com um aparelho de medição, verificar no console de comando se o sinal

nas saídas analógicas sobre de 4 mA para 20 mA e cai novamente para
4 mA dentro de um minuto.

Figura 72: Sinal analógico

6. No console de comando, verificar se o relé de sinalização é desativado
no caso de falha no aparelho e depois volta a ser ativado.
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7. Com o MTRAB DB200G (comando gama), verificar se a válvula esférica
é colocada na posição oposta e depois recolocada na posição original.
Para isso, monitorar a indicação  no lado frontal da válvula esférica
[►Parágrafo 8.1, Página 84].

ð Após a conclusão do teste longo, apenas o LED Power  permanece
aceso durante o funcionamento isento de erros.

Se ocorrer outra sinalização dos LEDs ou se for comunicado um erro por
meio do relé de sinalização, observe o capítulo Mensagens de erro e
resolução de falhas [►Parágrafo 9, Página 86].

10.4 Software do registrador de dados MSET MTRAB (opcional)
O software do registrador de dados MESSKO® MSET MTRAB® serve para
a visualização, preparação dos dados de medição e de eventos, assim
como para a configuração da interface opcional Modbus do MESSKO®
MTRAB®. Além disso, o programa permite armazenar e exportar os dados.

10.5 Cuidados
 ADVERTÊNCIA

Choque elétrico!
Perigo de morte por tensão elétrica.

► Desligar a tensão do aparelho e dos arredores da instalação e proteger
contra religamento.

AVISO
Danos ao desumidificador de ar!
Funcionamento prejudicado por entrada de borrifos de água pelo tubo de
proteção contra pó!
► Não limpar o desumidificador de ar por baixo com jato de água.
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Figura 73: Jato de água

Se necessário, limpar o aparelho apenas com um pano umedecido e com
um produto de limpeza suave.
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Observe os regulamentos nacionais de eliminação do país em o aparelho
que for utilizado.
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12.1 Dados técnicos
Condições de operação

Local de instalação Ambientes interiores e exteriores

Grau de contaminação 4

Umidade relativa do ar (operação
e armazenamento)

Dentro da caixa de conexão: 5 até 95 % (sem
condensação)

Temperatura ambiente DB100/200/200D: 0...+70 °C / -50...+70 °C
versão de alta temperatura*;
DB200G: 0...+70 °C / -20...+70 °C versão de
alta temperatura*;
*) A versão de alta temperatura para
aplicações em regiões frias, ou seja, onde a
temperatura ambiente permanece
continuamente abaixo de 0 °C por um período
de 20 dias.

Temperatura de armazenamento -50 °C...+70 °C

Grau de proteção (caixa de
conexão)

IP 66/IP 67 conforme IEC 60529

Categoria de sobretensão III

Tipo de proteção I

Altura de instalação 2.000 m acima do nível médio do mar

Tipos de modelos

Materiais Todas as peças externas são resistentes às
intempéries climáticas e raios ultravioleta; o
modelo resistente à água do mar (offshore) é
opcional

Cor Flange e peças metálicas: anodizados
(alumínio)
Caixa de conexão:
revestida com tinta em pó (C4H ou
opcionalmente CX conforme DIN EN
ISO 12944-9)
RAL7033 (cinza-cimento) ou
RAL7038 (cinza-ágata)
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Tipos de modelos

Peso (sem flange) DB100: aprox. 8,6 kg
DB200: aprox. 12,6 kg
DB200D: aprox. 23,6 kg
DB200G: aprox. 31,6 kg

Dimensões Ver capítulo Desenhos cotados

Conexão de flange Flange opcional; ver Desenhos cotados e
estrutura; 
outros flanges específicos para o cliente sob
consulta; flange RM de dois furos
exclusivamente para DB100

Agente secante Exclusivamente sílica-gel especial, incolor, não
tóxico (dióxido de silício) distribuído pela
Messko GmbH;
; para quantidade, ver tabela de aplicação

Alimentação

Tensão nominal 200 ...240 V AC, 50/60 Hz,
200...240  V DC
Pmáx. 2500 W
ou
100...127 V AC, 50/60 Hz,
100...127  V DC
Pmáx. 2500 W

Consumo de corrente Máx. 100 mA (na operação normal);
consumo de energia aumentado durante a
regeneração; para valores, ver Tabela de
aplicações em Corrente de aquecimento

Corrente de aquecimento Corrente durante o processo de aquecimento
(aprox. 1-2 min. após ativação do
aquecimento); para os valores, ver Tabela de
aplicações em Corrente de aquecimento

Fusíveis externos Interruptor de potência característica C, K, Z
com tensão nominal de 16 A ou 20 A
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Alimentação

Tensão nominal de isolamento 500 V DC (conforme IEC 61010-1), L em

relação ao condutor de proteção , N em

relação ao condutor de proteção 

Bateria de reserva RTC CR2032 (recomendamos CR2032 da marca
Renata ou CR2032W da marca Murata
Electronics)

Caixa de conexão

Ventilado para evitar a formação de água de
condensação

Prensa-cabos M20x1,5 como latão niquelado ou
1/2"-14NPT como latão niquelado ou
M20x1,5 como aço inoxidável

Terminais de conexão Conexão de alimentação, relé, saídas
analógicas:
1,5...4 mm2, AWG11-15 (rígido ou flexível),
torque de aperto 0,5...0,6 Nm
Interface RS485:
0,14...1,5 mm2, AWG15-26 (rígido ou flexível),
torque de aperto 0,25 Nm

Indicação de estado Três LEDs (verde: indicação de operação
verde, amarelo: aquecimento de regeneração,
vermelho: falha do dispositivo) visíveis do
exterior; ver estado em Mensagens de estado

Tecla de teste Para o teste de funcionamento do aparelho

Fusível 5x20 mm; T2A; 400 V DC/500 V AC (por
exemplo, Littelfuse 477 série 477002)

Contatos de sinalização

Tipo de contato 1 x contato inversor, relé de sinalização de
regeneração da sílica-gel;

1 x contato inversor, relé de sinalização de
falha do aparelho ("failsafe")
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Contatos de sinalização

Material de contato Contatos banhados a ouro para garantir o
funcionamento confiável de aplicações com
correntes de acionamento mínimas.
Carga mínima: ≥ 1 mV/1 mA

Resistência dielétrica Entre os circuitos e a terra: ≥ 2 kV, 50 Hz,
duração 1 minuto;
entre contatos na posição aberta: ≥ 1 kV,
50 Hz, duração 1 minuto;
resistência à tensão transitória entre contatos:
≥ 3 kV, 1,2/50 μs

Capacidade de ruptura permitida 240 V AC, 8 A (IEC 61810, 100.000 ciclos de
comutação);
240 V AC, 10 A, 2000 VA (UL 508, 30.000
ciclos de comutação);
30 V DC, 8 A, 240 W;
240 V DC, 300 mA

Capacidade de ruptura máxima: Conforme IEC 60076-22-7, 1000 ciclos de
comutação:
230 V AC, 1840 VA / cos phi > 0,5
250 V AC, 2500 W / carga ôhmica
24 V DC, 192 W / carga ôhmica

Saídas analógicas (ativas)

Saída analógica 1 à esquerda no
bocal de admissão de ar superior

Temperatura: -40...+80 °C
4...20 mA: 7,5 °C/mA
ou opcionalmente
0...20 mA: 6,0 °C/mA
Erro de medição:
4...20 mA: +/- 2,3 °C
0...20 mA: +/- 1,8 °C

Saída analógica 2 à direita no
bocal de admissão de ar superior

Umidade do ar: 0...100 %
4...20 mA: 6,25 % u.r./mA
ou opcionalmente
0...20 mA: 5,0 % u.r./mA
Erro de medição:
4...20 mA: +/- 1,9 % u.r.
0...20 mA: +/- 1,5 % u.r.
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Saídas analógicas (ativas)

Sinal de erro no caso de queda do
sensor

< 3,6 mA (com sinal de saída 4...20 mA);
> 23 mA (com sinal de saída 0...20 mA);

Resistência ôhmica aparente 0...600 Ω

Opções

Offshore Caixa de conexão conforme DIN EN ISO
12944-9 com classe de proteção contra
corrosão CX;
Flange no modelo offshore;
Prensa-cabo no modelo de aço inoxidável
(1.4404)

Grade de proteção contra insetos Ver desenhos cotados, anexo 7 SED 6356099

Proteção de cabo Proteção dos cabos contra danos como
mordidas de animais, na forma de mangueira
em espiral (aço inoxidável, com capacidade
offshore); ver desenhos cotados anexo 4 SED
6600056 e anexo 5 SED 6600296

Aquecimento do filtro Versão de alta temperatura: com filtro de aço
inoxidável aquecido; recomendado para
garantia de funcionamento em regiões frias
com temperatura ambiente abaixo de 0 °C
continuamente por um período de 20 dias

Ponto de comutação < 5 °C (ligar)

Fixação lateral Ver desenhos cotados, anexo 2 SED 6356077
e anexo 3 SED 6367297

Grade de proteção Ver desenhos cotados, anexo 7 SED 6356099

Software do registrador de dados Para a avaliação dos dados MTRAB

Interface RS485 Para a ligação a um sistema SCADA

Proteção contra sobretensão Para a proteção contra sobretensões
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Normas e diretrizes

Segurança elétrica

IEC 61010-1:2010
UL 61010-1
CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1:2012

Diretrizes de segurança para aparelhos
elétricos de medição, comando, regulagem e
laboratório
▪ Tipo de proteção I
▪ Categoria de sobretensão III
▪ Grau de contaminação 2

Compatibilidade eletromagnética

IEC 61000-6-5, IEC/KC 61000-6-2, IEC/KC 61000-6-4, FCC 47 CFR parte15B,
ICES-003

Testes de resistência ao ambiente

IEC 60529 IP66, IP67

IEC 60068-2-1 Frio seco -25 °C / 96 horas

IEC 60068-2-2 Calor seco +70 °C / 96 horas

Transformador de potência e acessórios do reator

IEC 60076-22-7 Acessórios e encaixes

12.2 Tabela de aplicações
Aplicação Tipo de MTRAB Sílica-gel

Comutador de derivação DB100 1,1 kg

Bobina de extinção de arco (bobina
de Petersen)

DB100 1,1 kg

Caixas de cabos preenchidas com ar DB100 1,1 kg

Transformadores para automóveis DB100 1,1 kg

Transformadores de rede ≤ 40 MVA DB100T 1,1 kg

Transformadores de rede e
transformadores elevadores
> 40 MVA 
≤ 200 MVA

DB200T 2,2 kg

Transformadores de acoplamento de
rede > 200 MVA

DB200D-T ou 2 x
DB200T2)

4,4 kg
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Aplicação Tipo de MTRAB Sílica-gel

Defasador ≤ 40  MVA DB100T 1,1 kg

Defasador > 40 MVA ≤ 200 MVA DB200T 2,2 kg

Defasador > 200 MVA DB200D-T ou 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Reatores ≤ 40 Mvar DB100T 1,1 kg

Reatores > 40 Mvar 
≤ 200 Mvar

DB200T 2,2 kg

Reatores > 200 Mvar DB200D-T ou 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Transformadores de transmissão de
corrente contínua de alta tensão

DB200D-T ou 2 x
DB200T2)

4,4 kg

Transformadores de fornos DB200G 4,4 kg

Transformadores de caverna DB200G 4,4 kg

Transformadores para máquinas
GSU

DB200G 4,4 kg

Tipo de
MTRAB

Corrente de
aquecimento 1)

Sílica-gel Comando 3)

UV =
120 V

UV = 230 V

DB100 1,2 A 0,6 A 1,1 kg Alfa

DB100T 1,2 A 0,6 A 1,1 kg Beta

DB200T 2,3 A 1,2 A 2,2 kg Beta

DB200D-T 4,7 A 2,4 A 4,4 kg Beta

DB200G 2,3 A 1,2 A 4,4 kg Gama

1) Corrente de aquecimento durante o processo de aquecimento (aprox.
1-2 min. após ativação do aquecimento).

2) Instalar individualmente no tanque de expansão, sem instalação em
paralelo (ver recomendações de instalação).

3) Comando alfa: comando do processo de aquecimento dependente do
estado através do monitoramento da umidade do ar.
Comando beta (T adicional na designação do tipo): sistema de
autoaprendizado com comando do processo de aquecimento dependente
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de estado através do monitoramento da umidade do ar e determinação
dependente de temperatura do ponto de aquecimento mais conveniente.
Comando gama: sistema para aplicações com comportamento de
respiração não periódico. Através do monitoramento da umidade do ar, os
cilindros de desumidificação se regeneram alternadamente dependendo do
estado.
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Para os desenhos cotados, ver páginas seguintes.

Ane
xo

Nº do desenho Desumidificador
de ar

Modelo

1 SED 6653712
000 00

MTRAB® Conexões de flange

2 SED 6356077
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

com fixação lateral adicional

3 SED 6367297
000 01

MTRAB® DB200D-
T

com fixação lateral adicional

4 SED 6600056
000 00

MTRAB® DB100/
DB200

com proteção de cabo

5 SED 6600296
000 01

MTRAB® DB200D-
T

com proteção de cabo

6 SED 6368543
000 01

MTRAB® DB200G com comando gama

7 SED 6356099
000 00

MTRAB® com grade de proteção e grade de
proteção contra insetos
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14.1 Modbus RTU

Informações sobre o estado
Código de função "02" para a leitura das informações

Nº Valor Designação DB100/200/200D DB200G

0 On/Off Erro presente sim sim

1 On/Off Erro no aquecimento de SiO2 à
esquerda

sim sim

2 On/Off Erro no aquecimento de SiO2 à
direita

apenas DB200D sim

3 On/Off Erro na alimentação de tensão sim sim

4 On/Off Sensor de erro esquerdo sim sim

5 On/Off Erro de sensor à direita apenas DB200D sim

6 On/Off Erro de gama à direita não sim

7 On/Off Erro de gama à esquerda não sim

8 On/Off Bateria RTC fraca sim sim

9 On/Off Saída analógica 1 aberta sim sim

10 On/Off Saída analógica 2 aberta sim sim

11 On/Off Informações de comando alfa sim não

12 On/Off Informações de comando beta sim não

13 On/Off Informação de dois cilindros DB200D sim

14 On/Off Informações do comando alfa não sim

15 On/Off Cilindro esquerdo fechado não sim

16 On/Off Cilindro direito fechado não sim

17 On/Off Regeneração à esquerda sim sim

18 On/Off Regeneração à direita apenas DB200D sim

19 On/Off Estado do sensor à esquerda sim sim

20 On/Off Estado do sensor à direita apenas DB200D sim
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Valor analógicos (Input Register)
Código de função "04" para a leitura das informações

Nº MSW/
LSW*

Valor Designação DB100/200/200D DB200G

0 MSW float32 Sensor de umidade do
ar à esquerda

sim sim

1 LSW

2 MSW float32 Sensor de temperatura
à esquerda

sim sim

3 LSW

4 MSW float32 Sensor de umidade do
ar à direita

apenas DB200D sim

5 LSW

6 MSW float32 Sensor de temperatura
à direita

apenas DB200D sim

7 LSW

*) MSW=most significant word; LSW=least significant word

Valor analógicos (Input Register)
Código de função "04" para a leitura das informações

Nº Valor Designação DB100/200/200D DB200G

16 sint16 / 
Fator 10

Sensor de umidade do ar à
esquerda

sim sim

17 sint16 / 
Fator 10

Sensor de temperatura à
esquerda

sim sim

18 sint16 / 
Fator 10

Sensor de umidade do ar à
direita

apenas DB200D sim

19 sint16 / 
Fator 10

Sensor de temperatura à
direita

apenas DB200D sim
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14.2 Configurações de comunicação de RS485
Posição
ADR

Endereç
o

Taxa de
transmiss
ão

Paridade Descrição

0 247 9.600 EVEN O endereço, taxa de transmissão e
paridade não podem ser alterados

1 - D 1 - 13 19.200 EVEN O endereço 1 - 13 pode ser ajustado
pela chave giratória 1 - D; a taxa de
transmissão e a paridade não
podem ser alteradas

E *) *) *) *) Ajuste através do software do
registrador de dados MSET MTRAB

F nenhum 115.200 NONE Para fins de serviço

Ajuste de fábrica

Posição
ADR

Endereç
o

Taxa de
transmiss
ão

Paridade Descrição

3 3 19.200 EVEN Estado de fornecimento

Duplex mode: HALF

BUS termination 120 Ohm: OFF
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