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Contato para todas as perguntas sobre sistema e acessórios do MSENSE® FO: 

 

MR Service & Complaint 
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Se necessário, você receberá através desse endereço 
mais informações sobre o produto e edições 
desta documentação técnica. 

 

 

 

 

 

 

O MSENSE®-FO foi fornecido para a empresa 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH e foi fabricado por: 

Rugged Monitoring Québec Inc. 
1415 rue Frank-Carrel, Suite 230 
Québec City, QC, G1N 4N7 
Canadá 
 
 
 
Copyright Rugged Monitoring Québec Inc. 

Todos os direitos reservados 

O conteúdo desta publicação  

pode ser modificado sem aviso prévio. 

A preparação de textos, ilustrações e programas foi efetuada com o máximo cuidado. 

 

No entanto, a Rugged Monitoring Québec Inc. 

não pode ser considerada legalmente responsável 

por nenhuma especificação incorreta remanescente 

e a empresa não aceita nenhuma responsabilidade por isso. 
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Aviso 

Podem ocorrer danos permanentes ao termômetro se as conexões de fonte de alimentação não forem executadas 
corretamente. Para operar os termômetros MSENSE FO ECU-I e MSENSE FO ECU-S devem ser usados apenas módulos 
de fonte de alimentação aprovados (24/48 VDC ± 10 %). 
 

NÃO CONECTAR A FONTES DE ALIMENTAÇÃO AC 100-240!!!!!! 
 
Estes produtos não contêm peças que possam ser reparadas pelo usuário. Se esses instrumentos de precisão forem 
abertos, a garantia será anulada isso poderá prejudicar a calibragem de fábrica. Procure sempre assistência técnica de um 
centro de serviços autorizado da Maschinenfabrik Reinhausen. 
 
Para garantir a limpeza do conector óptico, mantenha sempre a tampa de proteção nos conectores não utilizados. 
 
As sondas de fibra óptica e os cabos de extensão são frágeis e quebram-se se o raio de curvatura for inferior a ~1 cm, ainda 
que temporariamente. As rupturas de cabos de sonda e de cabos de extensão não são cobertas pela garantia padrão da 
Maschinenfabrik Reinhausen. 
 
Estão disponíveis instrumentos MSENSE-FO que têm compatibilidade com diferentes tipos de sondas de temperatura. 
Atualmente, são compatíveis com sondas de 62,5 e 200 mícrons (µ). É imperativo entender que um instrumento configurado 
para ler um determinado tipo de sonda terá interface somente para aquele tipo específico, 62,5 ou 200 µ. Neste guia, o 
tamanho padrão da sonda usado é 200 µ, salvo especificação em contrário. Os tamanhos 62,5 e 200 µ referem-se ao 
diâmetro do núcleo da fibra usada para construir sondas, buchas de passagem e cabos de extensão. Neste guia usa-se 
simplesmente 62,5 µ ou 200 µ para distinguir entre os dois tipos. Além disso, dois tipos de sondas de 62,5 µ são compatíveis 
e são referidas como sondas1 “LumaSense” ou “Fiso”. No aplicativo MSET-FO é preciso fazer uma seleção no software 
para selecionar o tipo de sonda realmente usado. Ver a seção 9.3.1 para mais informações. Convém observar que a sonda 
padrão do MSENSE-FO, o cabo de extensão e o tamanho da bucha de passagem são de 200 µ. 
 
A maioria dos desenhos e capturas de imagens apresentados neste manual são fornecidos apenas para fins ilustrativos e 
não são necessariamente apresentados para facilidade de leitura (para economia de espaço). Para mais detalhes, consulte 
os materiais de marketing aplicáveis (por exemplo, brochuras, etc.) e software (por exemplo, MSET-FO). 

 
1 “LumaSense” é uma marca registrada de propriedade da LumaSense Technologies Inc. “Fiso” é uma marca registrada de 
propriedade da Fiso Technologies Inc. 
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1 CERTIFICAÇÕES DE PRODUTOS 

Devido à natureza única das sondas de fibra óptica usadas com estes sistemas de transdutores da Maschinenfabrik 
Reinhausen, as sondas e os cabos de extensão não são cobertos pela garantia. 
 
Ao usar qualquer aparelho elétrico, devem ser seguidas precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes: 

• Não operar em ambientes molhados / úmidos 

• Não operar em atmosferas explosivas 

• Manter a superfície do produto seca e limpa. 
 
Todas as instalações elétricas sempre deverão ser feitas conforme as leis e regulamentos das autoridades locais. 

1.1 Certificações 
As seguintes certificações e testes de conformidade foram feitos com sucesso nos instrumentos MSENSE FO. 
 

Emissão   

Emissão radiada FCC parte 15 subparte B (2018); CISPR 11 (2015 + A1 2016)  

Emissões conduzidas FCC parte 15 subparte B (2018); CISPR 11 (2015 + A1 2016)  

   
Imunidade   

Imunidade conduzida IEC 61000-4-6 (2013) 10 Vrms 
Imunidade ao campo eletromagnético 
radiado 

IEC 61000-4-3 (2006 + A1 2007 + A2 2010); IEEE C37.90.2 
(2004) Até 20 V/m 

Imunidade ESD IEC 61000-4-2 (2008); IEEE C37.90.3 (2001) Até ±8 kV contato, ±15 kV ar 

Imunidade de transientes rápidos IEC 61000-4-4 (2012); IEEE C37.90.1 (2012) Até ±4 kV 

Imunidade a surtos IEC 61000-4-5 (2014) Até ±2 kV L-L; ±1 kV L-G 

Imunidade a campo magnético IEC 61000-4-8 (2009) 100 A/m contínuo, 1 kA/m para 3 s 

Campo magnético oscilatório atenuado IEC 61000-4-10 (2016) 100 A/m 

Imunidade a perturbações conduzidas IEC 61000-4-16 (2015) 30 V 1 min, 300 V 1 s 
Imunidade a ondas oscilatórias 
atenuadas IEC 61000-4-18 (2006); IEEE C37.90.1 (2012) Até ±2,5 kV, 1 MHz 

Quedas e interrupções de voltagem IEC 61000-4-29 (2000) 0%: < 10 mseg 

Flutuação de tensão DC 
IEC 60870-2-1 (1995); IEC 61000-4-17 (1999 + A1 2001 + A2 
2009) 15 % 

   

Segurança   

Diretiva de baixa tensão IEC 61010-1 (2010)  

   

Ambiental   

Proteção ambiental IEC 60529
 

IP20 

   Diretiva RoHS 2011/65EU  

Diretiva REEE 2012/19/EU  

 Diretiva REACH 
CE nº 1907/2006 

 

 
Estes produtos são certificados com a marca CE. 
 
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições 
seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. 
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2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para instalação, conexão, colocação em funcionamento e 
utilização do MSENSE FO. 
 

• Leia esta documentação técnica com atenção para conhecer bem o produto. 

• Esta documentação técnica é parte integrante do produto. 

• O instrumento foi projetado e fabricado com base na tecnologia mais avançada disponível. No entanto, riscos de 
acidentes sempre são possíveis como resultado de uma utilização não apropriada deste instrumento. 

2.1 Utilização apropriada 
O MSENSE FO foi projetado principalmente para o uso em sistemas e instalações de energia elétrica. Ele foi projetado 
principalmente para detectar e relatar as tendências emergentes e potencialmente prejudiciais nos equipamentos 
monitorados em tempo real por meio da medição das temperaturas em vários locais dentro de um transformador de 
potência. 
 
O dispositivo não foi projetado e não é adequado para detectar falhas de desenvolvimento rápido e, portanto, não se 
destina a proteger o equipamento de tais falhas (por exemplo, por desligamento). Para isso, use dispositivos de 
segurança que tenham sido concebidos para este fim. 
 
Se usado conforme previsto, de acordo com os requisitos e condições especificados e com os avisos de advertência 
contidos nesta documentação técnica e anexados ao produto, o produto não representa risco de ferimentos ou danos 
à propriedade ou ao ambiente. Isso se aplica a toda a vida útil do produto, desde a entrega até a instalação e operação, 
incluindo remoção e eliminação. 
 
As seguintes utilizações são consideradas apropriadas: 
 

• Utilize o produto conforme esta documentação técnica, as condições de entrega acordadas e os dados técnicos. 

• Todos os trabalhos necessários devem ser executados somente por pessoal qualificado. 

• Utilize apenas o equipamento incluído na entrega para o fim previsto e de acordo com as especificações desta 
documentação técnica. 

• Observe as instruções desta documentação técnica relativas à compatibilidade eletromagnética e aos dados 
técnicos. 

2.2 Instruções básicas de segurança 
Para evitar acidentes, falhas e danos, bem como efeitos inaceitáveis ao meio-ambiente, os responsáveis pelo 
transporte, instalação, operação, manutenção e eliminação do produto ou de partes do produto devem observar o 
seguinte. 

2.2.1 Aterramento e ligação à terra 

Os modelos MSENSE FO ECU-I e ECU-S dispõem de uma provisão para uma conexão da caixa à terra ( ). É 
necessário que seja feita uma conexão apropriada à terra do sistema onde o instrumento está instalado. 

2.2.2 Equipamento de proteção individual 

O uso de roupas folgadas ou não adequadas aumenta o perigo de enrolamento ou captura em partes rotativas e o 
perigo de que enganchem em partes salientes. Isso pode resultar em perigo para a vida. 
 

• Para executar uma determinada atividade, devem ser usados todos os dispositivos e equipamentos de proteção 
individual necessários, como capacete, sapatos de proteção, etc. Observe a seção “Equipamento de proteção 
individual” (ver seção 2.4). 

• Nunca use equipamento de proteção individual danificado. 

• Nunca use anéis, correntes nem adornos semelhantes. 

• No caso de cabelos compridos, usar touca. 
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2.2.3 Área de trabalho 

Áreas de trabalho desorganizadas e mal iluminadas podem provocar acidentes. 
 

• Mantenha a área de trabalho limpa e organizada. 

• A área de trabalho deve ser bem iluminada. 

• Observe a legislação aplicável para a prevenção de acidentes no país. 

2.2.4 Proteção contra explosões 

Gases altamente inflamáveis ou explosivos, vapores e poeiras podem causar explosões graves e incêndio. 
 

• Não monte nem opere o produto em áreas sujeitas a explosões. 

2.2.5 Sinalizações de segurança 

Placas informativas de advertência e placas informativas de segurança são sinalizações de segurança no produto. Elas 
são um aspecto importante do conceito de segurança. 
 

• Observe todas as sinalizações de segurança no produto. 

• Mantenha todas as sinalizações de segurança no produto intactas e legíveis. 

• Substitua as sinalizações de segurança danificadas ou inexistentes. 

2.2.6 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 operacionais indicadas e os requisitos relativos ao local de instalação. 

2.2.7 Modificações e conversões 

Modificações não permitidas ou não apropriadas do produto poderão causar ferimentos, danos materiais e falhas 
operacionais. 
 

• Somente altere o produto após consultar a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. 

2.2.8 Peças de reposição 

Peças de reposição não aprovadas pela Maschinenfabrik Reinhausen GmbH podem causar ferimentos e danos 
materiais ao produto. 
 

• Utilizar exclusivamente as peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 

• Entre em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. 

2.2.9 Trabalhos durante a operação 

Você deve operar o produto somente se esse estiver em perfeitas condições de funcionamento. Caso contrário, há 
perigo para a vida e saúde. 
 

• Verifique os dispositivos de segurança regularmente quanto ao seu funcionamento correto. 

• Execute os trabalhos de manutenção descritos nesta documentação técnica com regularidade. 

2.3 Qualificação do pessoal 
A pessoa responsável pela montagem, colocação em funcionamento, operação, manutenção e inspeção deve garantir 
a qualificação suficiente do pessoal. 

2.3.1 Eletricista qualificado 

O eletricista qualificado tem conhecimentos e experiência necessários devido à sua formação específica e está 
familiarizado com normas e regulamentos aplicáveis. Além disso, o eletricista qualificado deve ter as seguintes aptidões: 
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• Pode detectar por conta própria os possíveis perigos e é capaz de evitá-los. 

• Pode realizar trabalhos em sistemas elétricos. 

• É formado especialmente para o campo de trabalho em que atua. 

• Deve respeitar as disposições da legislação vigente para a prevenção de acidentes. 

• Todas as instalações elétricas sempre deverão ser feitas conforme as leis e regulamentos das autoridades locais. 

2.3.2 Pessoas treinadas em eletrotécnica 

Uma pessoa treinada em eletrotécnica é informada e orientada por um eletricista qualificado sobre as suas tarefas e os 
perigos de um comportamento impróprio, 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. 

2.3.3 Operador 

O operador usa e opera o produto de acordo com esta documentação técnica. A empresa operadora fornece ao 
operador instrução e treinamento sobre tarefas especiais e os perigos potenciais associados resultantes de um 
comportamento indevido. 

2.3.4 Assistência técnica 

Recomendamos com ênfase que as manutenções, reparos e reequipamentos sejam executados através da nossa 
assistência técnica. Com isso, a execução profissional de todos os trabalhos é garantida. Se um trabalho de 
manutenção não for realizado pela nossa assistência técnica, o pessoal encarregado deverá ter sido treinado e 
autorizado pela Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. 

2.3.5 Serviços e reclamações 

Informações de contato para todas as questões relativas ao MSENSE®-FO: 
 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg, Alemanha 
Alemanha 
service@reinhausen.com 
complaint@reinhausen.com 
 
Se necessário, o usuário receberá nestes endereços de e-mail mais informações sobre este produto e questões 
relacionadas a esta documentação técnica. 

2.4 Equipamento de proteção individual 
O equipamento de proteção individual deve ser usado durante o trabalho para minimizar riscos para a saúde. . 
 

• Use sempre o equipamento de proteção individual necessário para o trabalho em questão. 

• Nunca use equipamento de proteção individual danificado. 

• Observe as informações sobre o equipamento de proteção individual fornecido na área de trabalho. 

2.4.1 Equipamento de proteção individual que deve ser usado sempre 

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

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

2.4.2 Equipamento de proteção individual especial 

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

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

Proteção auditiva 
Para proteção contra danos ao ouvido. 
 

Luvas de proteção 
Para a proteção contra perigos mecânicos, térmicos e elétricos. 

2.5 Segurança de TI 
Observe as seguintes recomendações para a operação segura do produto. 
 

• Apenas o pessoal autorizado deve ter permissão de acesso a este dispositivo. 

• Use o dispositivo apenas dentro de um ESP (perímetro eletrônico de segurança). 

• O dispositivo deve ser operado apenas por pessoal treinado familiarizado com segurança de TI. 

• Todas as interfaces de protocolo (Modbus RTU, DNP3, IEC 61850, etc.) têm apenas acesso de leitura ao 
MSENSE FO. Não é possível alterar parâmetros ou dados através delas. 

 
Observar a informação de direitos de acesso, níveis de usuário e definições de senha nas instruções de serviço do 
software de parametrização MSET-FO. 
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3 PRIMEIROS PASSOS 

Os instrumentos sensores de temperatura MSENSE®-FO permitem tirar o máximo proveito dos benefícios inerentes à 
tecnologia de detecção de fibra óptica. Ela oferece medições de temperatura precisas e confiáveis, combinadas com 
extraordinária insensibilidade à EMI/RFI, isolamento de alta tensão e detecção sem distúrbios devido à natureza não elétrica 
do elemento sensor usado. 
 
A família de produtos MSENSE FO Maschinenfabrik Reinhausen fornece não apenas acesso a medições confiáveis, como 
também uma interface de usuário simples que torna a tecnologia fácil de usar. Além disso, não é necessária nenhuma 
calibragem especial ao trocar sondas dos sensores de fibra óptica. Ela oferece até 24 canais ópticos (dependendo do 
modelo) em uma única caixa compacta e robusta. 
 
Os instrumentos MSENSE FO estão exclusivamente equipados com um recurso de integridade óptica que garante módulos 
ópticos internos dentro das especificações de precisão. 
 
Os termômetros são acondicionados em caixas robustas, o que os torna ideais para transformadores OEM e outras 
aplicações industriais. 
 

Cada unidade está equipada com um conector micro-USB ( ). Esta interface permite a transferência de todos os 
dados, de ou para um computador Windows. O protocolo de transferência é um esquema serial rápido, um padrão na 
indústria. A unidade de teste portátil é alimentada através deste conector micro-USB, enquanto os modelos MSENSE FO 
ECU-I e ECU-S são alimentados através de um conector diferente (bloco de terminais). 
 
Estes termômetros incluem os últimos desenvolvimentos em tecnologias de medição de temperatura por fibra óptica. A 
maioria dos tipos de sondas à base de GaAs agora disponíveis no mercado tem suporte, mesmo as sondas fabricadas 
pelos nossos concorrentes. Também leem sondas marginais, ou sondas com conectores sujos, etc. e fazem interface com 
eles. Isso oferece ao usuário anos de excelente serviço. 
 
O pacote de software MSET-FO seria um bom complemento para o seu termômetro. Este software Windows permite ao 
usuário configurar qualquer instrumento MSENSE FO; convém observar que a maioria das funções são programáveis 
apenas a partir do MSET-FO. 
 
Registro de temperatura pode ser realizado de duas formas: 

1- Diretamente no instrumento, usando um cartão de memória microSD fornecido pelo usuário (em teoria, até 2 TB 

 ) 
2- Com MSET-FO. Neste caso, o registro pode ser feito simultaneamente a partir de seis instrumentos (até 64 canais) 
3- Taxa de registro de uma amostra por segundo 
4- Ambos os métodos de registro podem ser usados simultaneamente. 

 
Uma porta de comunicação serial RS-485 é um recurso padrão; isto poderia ser útil para comunicação Modbus (aplicações 
industriais). Até 32 instrumentos podem ser interligados quando o protocolo de comunicação Modbus é usado. Além disso, 
os protocolos seriais DNP 3.0 e IEC 60870-5-101 também são recursos padrão do instrumento MSENSE FO ECU-S 

(
  

). 

 
O MSENSE FO ECU-I e o ECU-S dispõem de um relé de falha do sistema (forma C, 5 A máx). Este relé não é programável 
pelo usuário. 
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3.1 Descrições do produto MSENSE FO 
Este manual cobre de modo eficaz três produtos distintos, sendo cada um deles dedicado a uma tarefa e a um papel. Cada 
uma destas versões de produto pode ser compatível com sondas de 62,5 ou 200 µ; verifique a versão apropriada para fazer 
a interface com as sondas propriamente ditas2. 
 
Estes três produtos são: 
 

• MSENSE FO ECU-S (  ): é um instrumento completo normalmente instalado em um armário de distribuição 
de transformadores, como uma instalação permanente. Tem até 24 canais ópticos e é oferecido com várias opções, 
tais como relés, saídas analógicas, interface Ethernet com protocolos de comunicação inteligentes. 

• Unidade de teste do MSENSE FO (  ): é um instrumento portátil a pilha recomendado para testar sondas 
enquanto estão sendo instaladas em um transformador. 

• MSENSE FO ECU-I (  ): é um subsistema destinado a ser integrado em um sistema de monitoramento de 
alta tecnologia, como o sistema ETOS Maschinenfabrik Reinhausen. Ele apresenta um número mínimos de 
recursos, já que recursos de ponta são normalmente fornecidos pelo sistema ETOS. 

 
Nestas instruções de operação o nome “MSENSE FO” refere-se a recursos para todos os três modelos de instrumentos. 

3.2 Especificações do produto MSENSE FO 
Este é apenas um resumo das especificações mais importantes para os três instrumentos de monitoramento MSENSE FO; 
para especificações completas do produto, ver as brochuras de marketing do produto. 

 
2 É importante lembrar que os sistemas de 62,5 e 200 µ não são intercambiáveis! Por exemplo, um instrumento de 200 µ 
terá interface somente com buchas de passagem, cabos de extensão e sondas de 200 µ. Instrumentos configurados para 
interface com sondas de 62,5 µ apresentam um adesivo correspondente (sem adesivo no caso de instrumento compatível 
com 200 µ): 
 

 
 
Além disso, ao usar sondas de 62,5 µ, lembre-se de selecionar o fabricante apropriado da sonda (LumaSense ou Fiso) na 
ferramenta de software MSET-FO; ver seção 9.3.1 para informações sobre como fazer esta seleção. 
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3.2.1 Especificações do MSENSE FO ECU-S (  ) 

 

Resolução 0,1 °C 

Acurácia ± 1 C 

Faixa de temperatura 
calibrada 

-45 °C a 200 °C 
(Calibragem ampliada disponível em encomenda especial) 

Faixa de temperatura útil -80 °C a 200 °C 

Número de canais 8, 12 ou 16 

Comprimento da sonda 1 a 500 metros (e mais) 

Sensor Sondas de fibra óptica com pontas de epóxi dielétrica de GaAs 

Tempo de resposta 
Tipicamente, 0,2 a 0,5 segundo, por canal 
(Dependendo da sonda e de configuração) 
Taxa máxima de amostragem é de ~5 Hz (por canal) 

Compatibilidade da sonda 
Todas as sondas da Maschinenfabrik Reinhausen (somente sondas 
de 200 µ) 
Sondas de GaAs de 200 µ mais competitivas 

Unidade °C apenas (°F selecionável no software MSET-FO) 

Opção de registro de dados 

Em um cartão de memória microSD removível pelo usuário (4 ou 

8 GB,  ) 
Com as opções Ethernet e de registro, é fornecido um cartão de 
memória irremovível além do cartão removível (registro espelhado) 

Temperatura operacional -40 C a 72 C, sem condensação 

Temperatura de 
armazenamento 

-40 C a 85 C 

Visor local 

Exibição de leituras de temperatura, bem como de várias 
informações do usuário 
Exibição de seis valores; com rolagem para exibir valores adicionais 
de temperatura e mensagens de erro 

Opção de saída analógica Módulo interno (4-20 mA e 0-10 V), com oito saídas programáveis 

Opção de relés Oito relés de forma C, classificados em 5 A (VAC) 

Porta serial 
Porta RS-485 (Modbus, DNP 3.0 e IEC 60870-5-101) – com 
isolamento à terra 

Opção Ethernet 
RJ45 – Com protocolos de comunicação avançados (IEC 61850, 
Modbus over Ethernet e IEC 60870-5-104) 

Comunicação por fibra 
óptica 

O módulo SFP pode ser adicionado à opção Ethernet 

Potência 24/48 VDC ±10 %, ~20 watts 

Capacidade de atualização 
do firmware 

Através de porta USB ( ) (e porta Ethernet, se disponível). 
Ambos os processadores precisam ser atualizados 
independentemente um do outro 

Dimensões 267 C x 187 L x 72 A, em mm 

Peso 0,8 kg 

Interface padrão Conector Micro-USB ( ) 

 
Todas as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
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3.2.2 Especificações da unidade de teste do MSENSE FO (  ) 

 

Resolução 0,1 °C 

Acurácia ± 1 C 

Faixa de temperatura 
calibrada 

-45 °C a 200 °C 
(Calibragem ampliada disponível em encomenda especial) 

Faixa de temperatura útil -80 °C a 200 °C 

Número de canais 4 

Comprimento da sonda 1 a 500 metros (e mais) 

Sensor Sondas de fibra óptica com pontas de epóxi dielétrica de GaAs 

Tempo de resposta 

Tipicamente, 0,2 a 0,5 segundo, por canal 
(Dependendo da sonda e de configuração) 
A taxa de amostragem é de ~5 Hz (por canal) 
Nota: para garantir o tempo de aquisição de 0,2 segundos, o modo 
de aquisição deve ser a tempo fixo (não-CGA). 

Compatibilidade da sonda 

Sondas de GaAs com sondas de 62,5 µ ou 200 µ (devem ser 
selecionadas no momento da encomenda) 
Sondas de GaAs mais competitivas (deve corresponder ao mesmo 
diâmetro de fibra da sonda) 

Unidade °C apenas (°F selecionável no software MSET-FO) 

Registro de dados 
No cartão micro-SD fornecido pelo usuário, de 1 segundo (  ) 

Temperatura operacional -30 C a 55 C, sem condensação 

Temperatura de 
armazenamento 

-30 C a 65 C 

Visor local 
Exibição de leituras de temperatura, bem como de várias 
informações do usuário 

Interface padrão Conector Micro-USB ( ) 

Potência 5 VDC (porta USB, ), ~150 mA (até 500 mA quando a 
bateria da UNIDADE DE TESTE do MSENSE FO está carregando) 

Bateria interna 
Capacidade de 2.500 mA-h (suficiente para cerca de 10 horas de 
uso contínuo, com bateria totalmente carregada) 

Capacidade de atualização 
do firmware 

Através da porta USB ( ) 

Dimensões 182 C x 125 L x 69 A, em mm 

Peso UNIDADE DE TESTE DO MSENSE FO: 0,6 kg. 

 
Todas as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
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3.2.3 Especificações do MSENSE FO ECU-I (  ) 

 

Resolução 0,1 °C 

Acurácia ± 1 C 

Faixa de temperatura calibrada -45 °C a 200 °C 

Faixa de temperatura útil -80 °C a 200 °C 

Número de canais 8 ou 12 (sondas de 200 µ) ou 8 (sondas de 62,5 µ) 

Comprimento da sonda 1 a 500 metros (e mais) 

Sensor Sondas de fibra óptica com pontas de epóxi dielétrica de GaAs 

Tempo de resposta 
Tipicamente, 0,2 a 0,5 segundo, por canal 
(Dependendo da sonda e de configuração) 
A taxa de amostragem é de ~5 Hz (por canal) 

Compatibilidade da sonda 

Sondas de GaAs com sondas de 62,5 µ ou 200 µ (devem ser 
selecionadas no momento da encomenda)  
Sondas de GaAs mais competitivas (deve corresponder ao 
mesmo diâmetro de fibra da sonda) 

Unidade C apenas (F selecionável no software MSET-FO) 

Registro de dados 
Em um cartão de memória microSD removível pelo usuário 

(  ) 

Temperatura operacional -40 C a 72 C, sem condensação 

Temperatura de 
armazenamento 

-40 C a 85 C 

Visor local 

UM LED DE ESTADO por canal óptico (12 ao todo) 
LEDs informativos: ligar/desligar, estado de registro, 
comunicação TX/RX, alarme (chamado também às vezes de 
falha do sistema) 

Opção de relés Um relé de forma C, classificado em 5 A – Falha do sistema 

Porta serial Porta RS-485 (para conexão Modbus) – com isolamento à terra 

Potência 24/48 VDC ±10 %, ~10 watts 

Capacidade de atualização do 
firmware 

Através da porta USB ( ) 

Dimensões 198 C x 130 L x 56 A, em mm 

Peso 0,7 kg 

Interface padrão Conector Micro-USB ( ) 

 
Todas as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

3.3 Opções de sonda e acessórios relacionados 
As figuras seguintes fornecem descrições breves das várias configurações de sondas e acessórios relacionados 
opcionalmente disponíveis na Maschinenfabrik Reinhausen.  
 
Para mais informações sobre dimensões e outras especificações, ver anexo 15. 
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Sonda para transformador de ponto quente (com e sem disco): 
 

 

 

Bucha de passagem: 

 

 

Placa de parede do tanque: 

 

Caixa de interface (I-Box): 
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Cabo de extensão ST-ST 
 

 
 
Feixes de cabos de extensão também estão disponíveis. 

 

3.4 Calibragem 
O termômetro MSENSE FO vem calibrado de fábrica. A experiência mostra que a recalibragem não é necessária durante 
toda a vida útil do produto; no entanto, se as normas ISO da empresa exigirem uma recalibragem anual, então o 
cumprimento dessas normas é de responsabilidade do usuário. Para aplicações laboratoriais, o padrão é uma nova 
calibragem a cada 12 meses ou sempre que a verificação de desempenho indicar a necessidade de calibragem; estão 
disponíveis certificados de calibragem NIST rastreáveis. Todas as calibragens são realizadas na fábrica. Entre em contato 
com o representante da Maschinenfabrik Reinhausen para mais informações. 

3.5 Aplicações em transformadores 
O monitoramento de enrolamentos de transformadores é uma das aplicações mais importantes do instrumento 
MSENSE FO. 
 
O capítulo seguinte é dedicado às aplicações de transformadores de potência. Ele fornece informações relacionadas com 
a instalação de sondas, passagens, cabos de extensão, etc., que devem ser aplicadas no caso de transformadores de 
potência preenchidos com óleo. Observe que estas melhores práticas se baseiam em muitos anos de experiência na 
instalação de tais sistemas em transformadores de potência, mas convém mencionar que alguns fabricantes de 
transformadores podem ter procedimentos de instalação próprios que podem ser diferentes das informações aqui 
apresentadas. 
 
Aviso: A responsabilidade final pela instalação das sondas recai sobre o fabricante do transformador. A Maschinenfabrik 
Reinhausen não pode ser responsabilizada nenhum problema relacionado com a instalação de sonda, bucha de passagem 
e cabo de extensão. 
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4 DESEMBALAGEM 

Antes de utilizar o termômetro MSENSE FO, verifique o conteúdo da caixa para ter a certeza de que todos os itens foram 
incluídos. A embalagem deve conter normalmente: 
 

• Instrumento MSENSE FO 

• Instruções de serviço (este manual) (cópia em papel não incluída, fornecida como documento PDF na Internet). Entre 
em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen para obter uma cópia (service@reinhausen.com ou 
https://www.reinhausen.com/. 

• Certificado de calibragem. 
 
Opções: 

• Módulo de fonte de alimentação (entrada universal: 100-240 VCA, 50/60 Hz). 

• Sondas de temperatura de fibra óptica 

• Cabos de extensão de fibra óptica e feixes de extensão 

• Acoplamentos e buchas de passagem de fibra óptica 

• Caixa de interface 

• Software MSET-FO package™ (pode ser baixado da Internet). 
 
Verifique se todos os itens listados foram recebidos e estão em boas condições. Observe qualquer evidência de 
manipulação grosseira em trânsito; comunique imediatamente qualquer dano à transportadora. Caso uma peça esteja em 
falta ou danificada, entre em contato imediatamente o seu distribuidor. As devoluções devem ser feitas com a embalagem 
original, acompanhadas de um número de autorização (RMA). O seu distribuidor fornecerá informações sobre a devolução 
da mercadoria. 
 
A transportadora não honrará os pedidos de indenização, a menos que todo o material de transporte seja guardado para 
inspeção. Após examinar e remover o conteúdo, guarde o material de embalagem e a caixa para o caso de necessidade 
de um novo envio. 

4.1 Teste de qualidade de entrada em sondas 
Recomendamos com ênfase testar as amostras novas que forem recebidas. A seção 5.2.7 fornece um procedimento 
detalhado sobre a execução do teste da sonda. 

mailto:service@reinhausen.com
https://www.reinhausen.com/
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5 MELHORES PRÁTICAS PARA TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 

5.1 Introdução 
Como a principal aplicação prevista para o monitor MSENSE FO é monitorar temperaturas em transformadores de potência 
preenchidos com óleo, este capítulo apresenta informações e experiência adquiridas durante anos pela Maschinenfabrik 
Reinhausen relativas ao uso e aplicação deste monitor. O conteúdo deste capítulo é baseado na experiência prática na 
instalação de sondas em transformadores de potência e em teoria e informações fornecidas pelo IEEE e IEC. 
 
Aviso: as informações apresentadas neste capítulo são destinadas a orientar técnicos que ainda não usaram os sensores 
de fibra óptica em transformadores de potência. Cada fabricante tem as suas próprias melhores práticas, que na maioria 
das vezes são confidenciais para a sua organização de fabricação e isso não constitui um problema. Para esses usuários 
experientes, as informações aqui fornecidas podem ser utilizadas para cogitar melhorias nos seus procedimentos internos. 
 
Aviso: a responsabilidade final sobre os procedimentos e locais de instalação das sondas recai sobre os fabricantes dos 
transformadores. Tipicamente, a localização dos sensores será baseada em cálculos feitos pelos engenheiros do fabricante. 
A Maschinenfabrik Reinhausen não se responsabiliza pela instalação e uso do instrumento MSENSE FO e os respectivos 
acessórios. 

5.2 Instalação da sonda 
Embora os enrolamentos encontrados em transformadores possam assumir várias formas, este capítulo aborda a 
instalação no tipo mais comum de enrolamentos; estes enrolamentos podem ser caracterizados como se segue: 

• Transformadores tipo núcleo (também são produzidos transformadores tipo concha, porém são mais raros) 

• Enrolamentos tipo disco com distanciadores radiais. Há outros três tipos de enrolamento para transformadores tipo 
núcleo: 

o Enrolamentos helicoidais, muito parecidos com enrolamentos tipo disco, e têm distanciadores radiais 
o Enrolamentos em camadas; são bastante comuns para enrolamentos de baixa tensão e têm distanciadores 

verticais. A instalação da sonda deve ser feita na máquina de enrolamento e as sondas devem ser inseridas 
entre camadas, perto da parte superior do enrolamento (as posições exatas devem ser confirmadas por 
engenheiros de projeto). A sonda deve ser embutida no cartão prensado (para evitar resfriamento do 
sensor por fluxo de óleo), que será depois espremido em dutos de resfriamento 

o Enrolamentos de chapa (ou folha), apenas para baixa tensão. Instalação da sonda seria similar a 
enrolamentos em camadas. 

 
O resto deste guia concentra-se em enrolamentos tipo disco, em transformadores tipo núcleo. 
 
Além disso, convém saber que as sondas FO-Sensor da Maschinenfabrik Reinhausen estão disponíveis em duas 
configurações: 
 

1- Com disco. A versão com disco oferece os seguintes benefícios: 
a. Oferece uma excelente proteção contra a compressão do cristal de detecção de GaAs 
b. É mais fácil de instalar (exige menos habilidade de instalação) e oferece uma instalação mais segura da 

sonda em distanciadores 
c. Oferece uma posição bem definida do sensor (o sensor encontra-se no centro do disco) 
d. Oferece uma excelente força de tração (acima de 80 N) sem comprometer a posição do sensor 
e. Não exige aperto do cabo da sonda no distanciador radial, pois o disco reterá positivamente a ponta da 

sonda no distanciador 
f. É recomendado para todas as instalações de sondas, mesmo em locais que não sejam enrolamentos 

2- Sem disco. Alguns fabricantes ainda preferem esta versão, já que é comercializada há muito tempo (as sondas de 
disco têm uma história mais recente). 

 
A Maschinenfabrik Reinhausen recomenda sonda de disco para TODAS as aplicações. 
 
Este desenho apresenta todas as variações nas quais as sondas FO-Sensor estão disponíveis. 
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5.2.1 Melhores práticas relativas à instalação da sonda 

Ao instalar sondas, tenha em mente estes pontos: 

• Respeite sempre o raio de curvatura 
o Raio mínimo de 8 mm e restrinja o número de curvas ao mínimo possível 
o Se você enrolar um cabo de fibra não utilizado, verifique se o diâmetro da bobina é de pelo menos 250 mm 

• Evite apertar o cabo de fibra em qualquer lugar 
o Uma exceção: se estiver usando sondas sem disco, é necessário apertar o cabo da sonda no distanciador 

radial, perto da ponta da sonda 
▪ Advertência: NUNCA aperte a ponta! Isso danificaria a sonda 
▪ Para evitar esses problemas, recomendamos sondas com discos! 

• Verifique se a ponta da sonda está coberta com cartão prensado ou papel crepom para garantir que não haja óleo 
fluindo na vizinhança imediata do elemento sensor (o fluxo poderia esfriar indevidamente o sensor) 

• Teste sempre a sonda com um instrumento adequado (todos os instrumentos da Maschinenfabrik Reinhausen 
podem exibir desempenho de sondas em %); a unidade de teste do MSENSE FO é recomendada para testes. Os 
valores recomendados são 100 % para apenas uma sonda e 65 % para sonda, bucha de passagem e cabo de 
extensão. Os testes devem ser feitos conforme as práticas de cada fabricante; no entanto, recomenda-se testar 
pelo menos cinco vezes durante a fabricação do transformador: 

o Inspeção de entrada 
o Instalação da sonda no distanciador 
o Após instalação do distanciador no enrolamento 
o Antes e depois do ciclo de secagem 
o Após calafetar (do lado externo do tanque, através da bucha de passagem e usando um cabo de extensão). 

 

5.2.2 Limpeza do conector da sonda 

Ao trabalhar com fibra óptica, é sempre muito importante manter os conectores limpos. Por esse motivo, todas as sondas 
são fornecidas com "lenços pré-umedecidos com álcool isopropílico", para limpeza de conectores no campo. Com um lenço 
umedecido, limpe a extremidade do conector ST com movimentos circulares por alguns segundos.  
 
As sondas são sempre fornecidas com tampas de silicone para garantir a proteção contra sujeira e outros materiais 
estranhos, como graxa, etc. Você deve instruir os trabalhadores a manter sempre essas tampas nos conectores das sondas, 
exceto com as sondas de teste com um instrumento apropriado (unidade de teste do MSENSE FO), ou quando estiver 
prestes a conectá-las às buchas de passagem. 
 
A limpeza está ilustrada aqui: 
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5.2.3 Preparação do distanciador radial 

A seguinte figura dá um exemplo de uma sonda (com disco) instalada em um distanciador radial. 
 
O procedimento aqui descrito funcionará bem para distanciadores com uma espessura mínima de 3 mm. Para instalar 
sondas em distanciadores mais finos, entre em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen para maiores informações. 
 

 
 
O distanciador deve ser usinado como se segue: 

• Usinar (ou abrir) um furo de 9 mm de diâmetro onde calculado pelos engenheiros de projeto 
o Embora não seja ideal, seria aceitável na maioria dos casos fazer o furo no centro do distanciador, como 

mostrado acima 
o Este furo não deve ser feito se você for instalar uma sonda sem disco 

• Usinar ou serrar (com uma serra de fita) uma fenda de ~3 mm de largura, como mostrado acima 
o Recomenda-se fazer a fenda de saída com inclinação, como mostrado (20 a 30°), pois isso causa menos 

tensão de flexão quando a fibra sai do distanciador 

• Opcionalmente, é possível envolver o distanciador em papel crepom para garantir que não haja fluxo de óleo perto 
do sensor 

o Este invólucro seria obrigatório no caso da versão sem disco da sonda 

• Sugestão: para a versão sem disco da sonda, é necessário ter cuidado com: 
o Não aplicar pressão sobre a ponta da sonda 
o O cabo da sonda deve estar bem apertado na fenda para evitar que saia da fenda se o cabo de fibra for 

puxado pelos instaladores. Lembre-se também que o revestimento de Teflon do cabo se tornará mais 
macio a temperaturas mais altas, por isso recomenda-se que o cabo seja bem apertado. Para evitar estas 
situações, recomenda-se sempre a versão em disco da sonda. 

 
Se um distanciador mais espesso que 3 mm for necessário, recomenda-se “construir” um distanciador com várias camadas 
de cartão prensado, sendo o cartão prensado intermediário com 3 mm de espessura (com uma fenda e um furo para instalar 
a sonda). Por exemplo, para um distanciador de 5 mm de espessura, utilize duas peças de material de 1 mm de espessura 
e uma peça de 3 mm de espessura (com a sonda dentro). Todas as peças devem ser coladas juntas, como um sanduíche. 
É opcional embrulhar com papel crepom. Não perfurar nem serrar uma fenda nas camadas externas do cartão prensado 
(para garantir que não haja fluxo de óleo ao redor do sensor). 
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5.2.4 Instalação de distanciadores no enrolamento 

O mais tarde possível durante o processo de fabricação, deve ser instalado um distanciador modificado (com sonda pré-
instalada) para substituir um distanciador existente. Normalmente (sujeito a cálculos do engenheiro de projeto), este novo 
distanciador seria instalado perto da parte superior do enrolamento, onde se espera que ocorra a temperatura mais alta do 
enrolamento. Isto seria normalmente entre o primeiro e o segundo disco de enrolamento ou entre o segundo e o terceiro 
disco de enrolamento. 
 
Você pode usar uma cunha para ajudar a abrir o enrolamento para remover um distanciador e inserir o novo modificado. 

5.2.5 Instalação da sonda em outros locais 

As sondas FO-Sensor da Maschinenfabrik Reinhausen são completamente dielétricas e imunes a campos elétricos e 
magnéticos. Assim, são ideais para detectar temperaturas em enrolamentos, portanto os dados de temperatura resultantes 
podem então ser usados para avaliar a degradação do material de isolamento do transformador ao longo do tempo. 
Entretanto, os usuários podem estar interessados em instalar sondas em outros locais, como por exemplo: 

• Temperatura do núcleo (jugo). Neste caso, é possível montar previamente uma sonda em um sanduíche de cartão 
prensado, como descrito acima. Para instalação em um duto de refrigeração. 

• Óleo de topo. Neste caso, a sonda deve ser montada também em algum tipo de sanduíche de cartão prensado e 
mantida acima de um enrolamento. 

• Qualquer outro local, como a estrutura interna de aço, etc. 

5.2.6 Melhores práticas de roteamento de cabos de fibra 

Ao rotear os cabos de fibra dos enrolamentos, é necessário prestar atenção a estes dois pontos: 

• Deve haver alguma folga no cabo da sonda entre dois pontos quaisquer de ancoragem. 
• Quando o cabo da sonda está ancorado, o cabo deverá ser deixado um pouco frouxo, especialmente se for usado 

papel crepom para essa finalidade. 

5.2.7 Teste da sonda 

A melhor forma de testar uma sonda é medir o seu desempenho de potência óptica. A unidade de teste do MSENSE FO é 
recomendada para este fim. 
 
Quando conectado diretamente a uma sonda, a leitura de energia deve ser de 100 %; se a leitura for inferior a 100 %, é 
necessário investigar imediatamente a instalação da sonda no enrolamento e o roteamento do cabo de fibra. 
 
Para mais informações sobre teste da sonda e do cabo de extensão, ver seção 8.5 abaixo. 

5.2.8 Conclusão (instalação de sonda). 

Como demonstrado neste capítulo, as sondas Maschinenfabrik Reinhausen podem ser montadas em qualquer lugar em 
um transformador, embora o seu objetivo principal seja o monitoramento de temperaturas dos pontos quentes nos 
enrolamentos. Estas sondas, especialmente a versão com disco, são muito fáceis de usar e muito robustas; isto simplifica 
a instalação pelo fabricante do transformador e garante informações de temperatura consistentes e confiáveis para o 
operador do transformador. 

5.3 Melhores práticas de instalação de bucha de passagem 
Esta seção apresenta as melhores práticas envolvidas na instalação de buchas de passagem. Um problema comum na 
instalação de buchas de passagem é o vazamento, normalmente devido ao aperto insuficiente. 
 

• Recomenda-se o uso de selante de rosca 
• Loctite 567 ou 3M Rite-Lok PS67 ou PS92 
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• Aplique uma pequena quantidade na rosca da bucha de passagem antes de aparafusá-la à placa de 
parede do tanque, como mostrado aqui: 
 
Antes do aperto:                         Depois do aperto: 
 

                
 

• Torque por “sensibilidade” e por número de voltas 
• Com roscas NPT, não é possível especificar um valor de torque recomendado, é necessário então 

proceder por “sensibilidade” (assim como todos os encanadores fazem) 
• O procedimento sugerido é apertar manualmente a bucha de passagem e depois adicionar ~2 voltas com 

uma chave com um bocal de 14 mm 
• É necessário aplicar um torque alto, especialmente se não for usado nenhum selante. Recomenda-se uma chave 

de boca de mais de 30 cm. 
 
Para evitar problemas de vazamento, a Maschinenfabrik Reinhausen oferece um serviço no qual as passagens são pré-
instaladas na placa de parede do tanque e testadas quanto a vazamentos sob pressão. 

5.3.1 Teste de bucha de passagem 

A melhor forma de testar as buchas de passagem é conectá-las dentro do tanque do transformador às suas respectivas 
sondas (uma bucha de passagem não pode ser testada por si só). Usando a mesma técnica descrita na seção 5.2.7 acima, 
é possível confirmar que todas as combinações de bucha de passagem e sonda funcionam bem se a leitura da percentagem 
de potência for de pelo menos 65 %. 

5.3.2 Limpeza de conector de bucha de passagem 

Devido à estrutura semelhante ao prensa-cabos, as buchas de passagem são vulneráveis à sujeira. Recomenda-se manter 
sempre as tampas fornecidas em ambas as extremidades da bucha de passagem. Em comparação com a limpeza do 
conector da sonda (ver seção 5.2.7), a limpeza de bucha de passagem é um pouco mais complicada, mas a ideia é 
semelhante. Você precisará dos “lenços pré-umedecidos com álcool isopropílico” (os mesmos para a limpeza de 
conectores) bastonetes de limpeza (normalmente fornecidos com as buchas de passagem). As duas imagens seguintes 
mostram o procedimento. 
 

                    



 

25 Documento nº MAN0008-EN-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

5.4 Melhores práticas de instalação da placa de parede do tanque (flange de 
montagem) 

Esta seção apresenta as melhores práticas envolvidas na instalação de uma placa de parede do tanque (também chamada 
de flange de montagem). As placas são oferecidas com várias opções de montagem, com pinos ou soldadas. Além disso, 
a versão com pinos pode ser fornecida com ou sem um anel de vedação; se a placa não tiver espaço para um anel de 
vedação, deve ser utilizada uma vedação fornecida pelo usuário. 
 
A placa pode ser instalada tanto na parede do tanque do transformador quanto no topo do transformador; a decisão sobre 
a localização depende do projeto da parte ativa do transformador; em projetos onde a parte ativa é ligada à tampa do topo 
do transformador, a placa da parede do tanque deve estar normalmente localizada no topo do transformador. No entanto, 
para facilitar o acesso à placa, é melhor que a placa fique localizada na parede do transformador, pois neste caso, não seria 
necessário desligar o transformador para acessar as buchas de passagem dentro da caixa de interface. 

5.4.1 Melhores práticas de instalação de placa de parede aparafusada (com anel de vedação) 

Essas placas são fornecidas com um anel de vedação Viton. 
 
Verifique se a ranhura do anel de vedação está limpa e que o anel de vedação está bem inserido na respectiva ranhura. 
Verifique também se a superfície de acoplamento no tanque do transformador está limpa e não tem arranhões que possam 
causar eventuais vazamentos de óleo. Devem ser soldados oito pinos nos locais apropriados e devem estar disponíveis 
porcas correspondentes. Antes de parafusar a placa, verifique se o anel de vedação está na sua ranhura, para evitar que 
seja pinçado ao parafusar a placa. . 

5.4.2 Melhores práticas de instalação de placa de parede parafusada (sem anel de vedação) 

Para instalar este tipo de placa, o usuário deve fornecer uma vedação; normalmente, esta vedação será feita do mesmo 
material que outras vedações no mesmo transformador. . 

5.4.3 Melhores práticas de instalação de placas soldadas na parede 

Aqui, para instalar a placa, o usuário precisa soldá-la ao tanque do transformador. Observe que a instalação das buchas de 
passagem deve ser feita na placa após o processo de soldagem, para evitar danos por calor nas buchas de passagem. 

5.5 Melhores práticas de instalação de cabos de extensão 
A finalidade dos cabos de extensão é transportar o sinal óptico disponível na saída de cada bucha de passagem para o 
instrumento MSENSE FO normalmente localizado dentro do armário de distribuição do transformador. Os cabos de 
extensão devem ser protegidos das intempéries climáticas; a melhor forma para isso é passar um conduíte metálico (rígido 
ou flexível) entre a caixa de interface e o armário de distribuição; um tubo deve ser normalmente suficiente para acomodar 
pelo menos 24 cabos de extensão (mínimo de ~5 cm de diâmetro). A melhor forma de puxar as extensões através desta 
tubulação é usar uma fita guia para fios. 
 
Se você usar uma tubulação rígida, é recomendável usar cotovelos de 90° com uma abertura; isto lhe permitiria puxar os 
cabos de extensão aos poucos, puxando as extensões uma seção de cada vez. Ao puxar os cabos, evite dobras no caminho 
porque, pois se o raio de curvatura for menor do que cerca de 3 mm em algum momento, ele poderia quebrar a fibra no 
interior, inutilizando esta extensão. 

5.5.1 Teste de cabo de extensão 

O teste da extensão deve ser feito da mesma forma que o teste de uma sonda. O teste é possível apenas quando um 
conjunto de cabos de extensão de bucha de passagem da sonda é testado junto (não é possível testar um cabo de extensão 
por si só). Ver seções 5.2.7 e 5.3.1 para mais informações. 

5.6 Melhores práticas de instalação da caixa de interface 
O objetivo da caixa de interface é proteger as buchas de passagem e cabos de extensão as intempéries climáticas. 
 
A caixa deve ser perfurada na face inferior para poder instalar um prensa-cabos e fornecer um modo de comunicação com 
um tubo metálico pelo qual os cabos de extensão serão encaminhados; para mais informações sobre cabos de extensão, 
ver seção 5.5 . 
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A caixa destina-se a ser parafusada sobre uma placa de parede do tanque compatível (com perfurações de fixação 
roscadas); os pinos são estão incluídos no pacote da caixa. O torque sugerido para estes parafusos de montagem é de 
5 lb-ft (~ 8 Nm).  
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6 INSTALAÇÃO DO MONITOR MSENSE FO 

Este capítulo contém uma visão geral de: 

• Instalação mecânica 

• Cabeamento elétrico 

• Conexão do sensor de fibra óptica 

• Instalação do driver USB (necessário para uso do software MSET-FO) 

• Primeiras medições. 
 
Como cada modelo de instrumento MSENSE FO é diferente, as informações fornecidas abaixo é são apresentadas em três 
seções diferentes. Tenha o cuidado de escolher a seção apropriada ao seu instrumento. 

6.1 Instalação do MSENSE FO ECU-S ( ) 

6.1.1 Instalação mecânica do MSENSE FO ECU-S 

Os seguintes desenhos fornecem todas as informações mecânicas necessárias para instalar o MSENSE FO ECU-S tanto 
em um painel oscilante do armário do transformador quanto parafusado em uma placa de apoio com reentrâncias. 
 
O instrumento MSENSE FO ECU-S tem a mesma caixa independentemente do número total de canais ópticos, até 24. Os 
detalhes são mostrados aqui: 
 
 

 
 
Quando o MSENSE FO ECU-S tem mais de seis canais ópticos, o visor desloca-se automaticamente, mostrando seis 
canais de cada vez. Há um LED no topo de cada campo do visor que indica o canal que está sendo exibido no momento. 
Para a versão de 24 canais, todos os 24 canais serão mostrados após um total de quatro ciclos de exibição. No caso de 
um erro do sistema, um ciclo adicional exibirá a mensagem de erro. Ver seção 8.1 para mais informações. 
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6.1.2 Instalação elétrica do MSENSE FO ECU-S 

Este desenho mostra todas as ligações elétricas possíveis em um instrumento MSENSE FO ECU-S totalmente preenchido. 

 
Os seguintes conectores devem ser utilizados por recursos oferecidos como opções no MSENSE FO ECU-S. São eles: 

• Relés 1-8 (conectores nº 3 e 4); a corrente deve ser limitada a 5 A AC 

• Saídas analógicas 1-8 (conectores 6 e 7) 

• Ethernet, RJ45 de cobre (conector 10) 

• Ethernet, módulo SFP, fibra (conector 9). 
 
A pequena abertura existente no lado direito do instrumento (como visto no desenho acima) revela duas características: 
 

• Um conector micro-USB que pode ser usado para conectar com o software MSET-FO 
 

• Um slot para cartão de memória microSD, onde um cartão SD (  ) pode ser inserido para permitir o registro da 
temperatura no instrumento3. A leitura do conteúdo do cartão SD é possível através da remoção do cartão do 
instrumento e da leitura com um adaptador USB em um PC. É possível também transferir arquivos de dados para um 
PC usando o software MSET-FO; no entanto, este processo pode ser longo para arquivos grandes. Ao remover o 
cartão, sugere-se parar o processo de registro, desligando o instrumento (isso não é obrigatório, mas é mais seguro). 
 

• Se você tiver a opção Ethernet E tiver encomendado um cartão de memória microSD à Maschinenfabrik 
Reinhausen, o registro de dados espelhados também será efetuado no cartão de memória não removível presente 
na opção da placa Ethernet. 
 

• A remoção e inserção do cartão microSD (  ) pode ser difícil já que o cartão fica totalmente alojado dentro da 
caixa do MSENSE FO ECU-S. Você pode usar um pequeno alicate para ajudar a extrair o cartão; seja cuidadoso 
ao manusear o alicate para não danificar o cartão. 

 

 

3 Recomendamos com ênfase obter os seus cartões de memória microSD (  ) da Maschinenfabrik Reinhausen, 
mesmo que sejam relativamente caros. Os cartões da Maschinenfabrik Reinhausen toleram uma vasta gama de 
temperaturas e são robustecidos para aplicações industriais exigentes. 
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São fornecidos conectores de acoplamento com a unidade quando as opções correspondentes estão presentes. 
 
As seguintes instruções devem ser seguidas no cabeamento dos blocos de terminais: 

• A corrente e a tensão devem ser limitadas a 5 A4 e 240 VAC (limitadas pelas especificações dos relés) 

• A faixa de espessura dos fios é 12-30 AWG (0,2 a 2,5 mm) 

• O torque nos parafusos deve ser 0,5 a 0,6 Nm (4,4 a 5,3 Lb-In) 

• O comprimento recomendado para a remoção do isolamento: 7 mm 
• Ao utilizar fios trançados, devem ser usados terminais para fios crimpados para evitar que fios soltos criem curtos-

circuitos (comprimento recomendado do pino: 8 mm). 
 
Os relés 1-8 são completamente de uso geral e totalmente programáveis pelo usuário (com MSET-FO). São relés de forma 
C, com um terminal comum, um terminal normalmente aberto e um terminal normalmente fechado. Observe que estes relés 
são forçados a permanecer no seu estado não energizado por alguns segundos após o MSENSE FO ECU-S ser ligado, 
durante o tempo de inicialização do processador. 
 
O relé de falha do sistema é um relé de forma A (2 contatos) que é “cabeada” e não é programável pelo usuário. Ele é 
energizado ou ativado quando o MSENSE FO ECU-S está funcionando normalmente. Este relé deve ser energizado em 
menos de um segundo após o MSENSE FO ECU-S ter sido energizado. 

A ligação à terra (  ) está incluída no instrumento MSENSE FO ECU-S e ele deverá ser conectado à terra do sistema. 

6.1.3 Saídas analógicas do MSENSE FO ECU-S 

A opção de saída analógica interna opcional é fácil de usar e também muito flexível. Para a configuração, é necessário 
executar o software MSET-FO; ver seção 9.3.4 abaixo. Aqui estão alguns recursos com comentários: 

• Saídas de voltagem. É possível selecionar 0-5 V ou 0-10 V. Observe que isto requer uma ligação à terra, portanto 
tenha cuidado com loops de terra que podem facilmente afetar as leituras de tensão. 

• Saídas de corrente. 4-20 mA é a norma da indústria. Esta é uma melhor escolha para aplicações industriais, já que 
tem isolamento à terra (sem loops de terra). 

• Todas as saídas são completamente programáveis: 
o Eles não são atribuídos “de modo fixo” a nenhum canal óptico específico 
o Uma saída pode refletir os valores de temperatura de muitos canais ópticos (p. ex., temperatura mínima 

ou máxima lida de muitos canais) 
o Para cada saída, é necessário definir as temperaturas baixa e alta (a diferença entre estas duas é chamada 

de “span”) 
o Com “Estilo de erro”, é possível definir o comportamento da saída se nenhuma temperatura for lida para 

essa saída. A configuração mais comum é “Max Val” pois essa simulará uma temperatura alta em caso de 
erro. 

 
A seguinte figura mostra a guia Saídas analógicas, do MSET-FO. Ver capítulo 9 (MSET-FO) para obter esclarecimentos 
sobre a definição de vários parâmetros. 
 

 

6.1.4 Portas Ethernet do MSENSE FO ECU-S (opção) 

A opção Ethernet é normalmente oferecida com um conector RJ45 padrão de cobre. Esta opção acrescenta as seguintes 
funcionalidades ao MSENSE FO ECU-S: 

 
4 A limitação atual para situações de corrente contínua é muito inferior, na ordem de 0,2 A a 240 VDC. 
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• Suporte para protocolo de comunicação IEC 61850 

• Suporte protocolo de comunicação Modbus over Ethernet 

• O protocolo de comunicação IEC 60870-5-104 (em Ethernet). 
 
A comunicação por fibra Ethernet é suportada pela adição de um módulo SFP. Mais informações sobre módulo SFP podem 
ser encontradas na Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Small_form-factor_pluggable_transceiver. 
 
Ambas as conexões Ethernet (RJ45 e fibra) podem ser usadas concomitantemente. Isto oferece um nível de confiabilidade 
de comunicação sem precedentes. 

6.2 Instalação da unidade de teste do MSENSE FO (  ) 
A unidade de teste do MSENSE FO vem calibrada e pronta para usar. A figura abaixo mostra a vista principal da unidade 
de teste do MSENSE FO, juntamente com as vistas superior e lateral (onde as conexões elétricas estão disponíveis). 
 
É necessário conectá-la a uma fonte de energia por algumas horas para garantir que a bateria interna tenha carga suficiente 
para o uso sem conexão de energia. 
 
 

  

6.3 Instalação do MSENSE FO ECU-I (  ) 

6.3.1 Instalação mecânica do MSENSE FO ECU-I 

Os seguintes desenhos fornecem todas as informações mecânicas que seriam necessárias para instalar o MSENSE FO 
ECU-I na sua caixa. 
 
O instrumento MSENSE FO ECU-I tem a mesma caixa independentemente do número total de canais ópticos, 8 ou 12 para 
sondas de 200 µ, ou 8 para sondas de 62,5 µ. Os detalhes são mostrados aqui: 
 

Estado de carregamento 
da bateria 

Conectores ST 

Slot para memória Micro-SD 

Porta USB ( ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_form-factor_pluggable_transceiver
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Há um LED para cada canal óptico. Estes LEDs podem assumir quatro estados, como se segue: 

• OFF, canal está desabilitado 

• Verde, temperatura é lida normalmente, com um bom sinal óptico 

• Vermelho, uma temperatura pode ser lida mas o seu nível de potência é inferior a 65 %. Ver a seção 8.5 para mais 
informações sobre como interpretar este valor percentual 

• Vermelho intermitente, se não for possível ler temperaturas a partir deste canal habilitado (por exemplo, sem sonda ou 
sonda quebrada) 

• Para fazer com que pare de piscar, use uma sonda em bom estado ou desabilite este canal. 

6.3.2 Instalação elétrica do MSENSE FO ECU-I 

Este desenho mostra todas as conexões elétricas possíveis em um instrumento MSENSE FO ECU-I totalmente preenchido. 
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Um slot para cartão de memória microSD, onde um cartão SD (  ) pode ser inserido para permitir o registro da 
temperatura no instrumento5. A leitura do conteúdo do cartão SD é possível através da remoção do cartão do instrumento 
e da leitura com um adaptador USB em um PC. É possível também transferir arquivos para um PC usando o MSET-FO; no 
entanto, este processo pode ser longo para arquivos grandes. Ao remover o cartão, sugere-se parar o processo de registro, 
desligando o instrumento (isso não é obrigatório, mas é mais seguro).  
 
São fornecidos conectores de acoplamento (blocos de terminais) com a unidade quando as opções estão presentes. 
 
As seguintes instruções devem ser seguidas no cabeamento dos blocos de terminais: 

• A corrente e a tensão devem ser limitadas a 5 A6 e 240 VAC (limitadas pelas especificações dos relés) 

• A faixa de espessura dos fios é 12-30 AWG (0,2 a 2,5 mm) 

• O torque nos parafusos deve ser 0,5 a 0,6 Nm (4,4 a 5,3 Lb-In) 

• O comprimento recomendado para a remoção do isolamento: 7 mm 

 

5 Recomendamos com ênfase obter os seus cartões de memória microSD (  ) da Maschinenfabrik Reinhausen, 
mesmo que sejam relativamente caros. Os cartões da Maschinenfabrik Reinhausen toleram uma vasta gama de 
temperaturas e são robustecidos para aplicações industriais exigentes. 
 
6 A limitação atual para situações de corrente contínua é muito inferior, na ordem de 0,2 A a 240 VDC. 
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• Ao utilizar fios trançados, devem ser usados terminais para fios crimpados para evitar que fios soltos criem curtos-
circuitos (comprimento recomendado do pino: 8 mm). 

 
O relé de falha do sistema é um relé de forma C (três contatos) que é “atribuído de modo fixo” e não pode ser programado 
pelo usuário. Ele é energizado ou ativado quando o MSENSE FO ECU-I está funcionando normalmente. Em condições 
operacionais normais, este relé deve ser energizado em menos de um segundo após a energização do MSENSE FO ECU-
I. 

A ligação à terra (  ) está incluída no instrumento MSENSE FO ECU-S e ele deverá ser conectado à terra do sistema. 
 

6.3.3 Porta serial RS-485 

Uma porta serial RS-485 encontrada em alguns instrumentos MSENSE FO (  e  ) destina-se ao uso como 

porta escrava (Modbus e IEC 60870-5-101 ou DNP 3.0 para o instrumento MSENSE FO ECU-S,  ). É possível 
configurar os parâmetros (taxa de transmissão, paridade, etc.) com o MSET-FO. Esta porta tem isolamento à terra, com 
exceção do instrumento da unidade de teste. É possível configurar a porta como uma configuração 2W (semiduplex, 2 fios) 
ou como uma configuração 4W (duplex completo, 4 fios). 
 
O conector de acoplamento (incluído com o instrumento) é Phoenix peça nº 1827622, ou Digikey peça nº 277-8837-ND. 
Entre em contato a Maschinenfabrik Reinhausen para mais informações. 
 
Recomendação: recomendamos com ênfase o uso de uma interface isolada para conectar a comunicação Modbus a um 
PC. A Maschinenfabrik Reinhausen recomenda o uso do modelo USOPTL4, disponível na B&B Electronics (página web: 
http://www.bb-elec.com/USOPTL4), ou equivalente. 
 
Recomendação: recomendamos com ênfase instalar dois resistores de terminação (120 Ω), um em cada extremidade do 
cabo de comunicação; isto é especialmente importante quando se trabalha com um cabo longo e com alta taxa de 
transmissão. 
 
Os seguintes desenhos mostram exemplos de cabeamentos típicos para um esquema de comunicação Modbus (4W e 
2W). 
 

http://www.bb-elec.com/USOPTL4
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6.4 Testando a sua conexão serial RS-485 

6.4.1 Testando a conexão Modbus 

O ModScan pode ser uma ferramenta muito útil para efetuar a conexão RS-485 em série Modbus. Observe que o uso do 
ModScan é apenas uma sugestão; existem outras soluções no mercado pelas quais você pode optar livremente. Você pode 
baixá-lo aqui: https://www.win-tech.com/html/demos.htm; ele pode ser usado gratuitamente por até 30 dias, após os quais 
é necessário comprá-lo da WinTech. 
 
É necessário saber o número da porta COMx para a sua porta serial. A melhor forma para isso é através do gerenciador de 
dispositivos no PC, como mostrado aqui (que é COM4 para este exemplo):  
 

 
 
Observe que a entrada Portas na lista (como mostrado acima) aparecerá apenas se uma porta serial for detectada pelo 
sistema operacional Windows. O exemplo acima confirma que a porta serial é a COM4; observe esta informação que será 
necessária para a conexão ao ModScan. 
 
Observe que provavelmente será necessário carregar um driver serial diferente do descrito na seção 9.1.1.1 abaixo. Isto 
significa que o MSENSE FO necessitará de duas portas seriais COM diferentes para a comunicação: 

• Uma para a comunicação USB ( ) 

• Um para a comunicação Modbus. 
 
Selecione Conexão na barra de ferramentas superior do ModScan e depois Conectar, para obter esta janela de instalação: 
 

 
 
A seguinte janela aparece. Neste exemplo, exibimos oito valores de temperatura (ver figura abaixo); para isso, estes 
parâmetros devem estar corretamente definidos: 

• Endereço. O endereço para temperatura Canal 1 é hex 0181 (ver capítulo 10 para uma descrição completa do 
registro Modbus), ou dec 385. Como o ModScan conta registro a partir de 1 (não de 0), é necessário adicionar 1 a 
385. Assim, o endereço inicial é 386, no exemplo aqui. 

• Comprimento. Para ler oito canais, esse valor deve ser 8. 

• ID do dispositivo. Esta é a identificação do instrumento (endereço do nó), que deve ser número deve entre 1 e 247. 
Deve corresponder ao id indicado a um instrumento; use o MSET-FO para definir esse id. 

• Tipo de registro Modbus. Os valores de temperatura são registros do tipo “Registro de entrada”. 

https://www.win-tech.com/html/demos.htm
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• Observe que os valores de temperatura exibidos são multiplicados por 100, como mostrado na figura. Um valor de 
-302 significa que este canal está desabilitado e -303 significa que não foi detectada nenhuma sonda para esse 
canal. Observe também que apenas 2 sondas (canais 2 e 3) foram conectadas aqui. 

 

 

6.4.2 Teste da sua conexão serial IEC 60870-5-101 (  ) 

Como alternativa ao Modbus, é possível usar o protocolo IEC 60870-5 para o intercâmbio de dados através da porta RS-
485. Para estrutura de dados da IEC 60870-5, ver tabela no capítulo 12. 

6.4.3 Teste da sua conexão serial DNP 3.0 (  ) 

Como alternativa ao Modbus, é possível usar o protocolo DNP 3.0 para o intercâmbio de dados através da porta RS-485. 
Para estrutura de dados DNP 3.0, ver tabela no capítulo 12. 

6.5 Uso do instrumento MSENSE FO pela primeira vez 
Para fazer as primeiras medições de temperatura, faça o seguinte: 
 

• Remova a tampa antipoeira dos conectores ópticos do instrumento MSENSE FO. 
 

• Remova a tampa antipoeira nos conectores da sonda. 
 

• Insira cada conector de sonda em um conector de sensor no MSENSE FO. Verifique se as duas peças de 
acoplamento estão devidamente alinhadas e gire o conector no sentido horário para prendê-lo com segurança. 
Aviso: Não aplicar força nesse conector! 

 

• Ligue a alimentação de energia do MSENSE FO (24 a 48 VDC para os instrumentos ECU-I e ECU-S, ou 5 V de 

energia USB para a unidade de teste, ). Em poucos segundos, o instrumento exibirá valores de temperatura 
ou, no caso do modelo MSENSE FO ECU-I, os LEDs correspondentes aos canais ópticos onde há uma sonda 
ficarão verdes.  

 

• Com o modelo MSENSE FO ECU-I, é necessário o software MSET-FO para obter valores de temperatura; ver o 
capítulo 9. 
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7 MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Os instrumentos MSENSE FO são concebidos de modo que nenhuma manutenção periódica seja necessária. Uma vez 
instalados em um armário de distribuição, recomendamos com ênfase não desconectar ou conectar os cabos de extensão 
ao instrumento MSENSE FO. Após a instalação, este instrumento não exigirá nenhuma manutenção. 
 
Os instrumentos MSENSE FO não contêm peças que possam ser substituídas ou reparadas pelo usuário final. 
 
Em caso de problemas, contate o nosso departamento de serviços; ver a seção 2.3.5. 
 
As tabelas seguintes dão respostas aos problemas mais comuns. 

7.1 Instrumento MSENSE FO ECU-S (  ) 
 

LED de energia desligado • Ausência de energia externa 24-48 VDC 

• O conector de alimentação de três pinos está ligado à tomada 
incorreta 

LED de alarme aceso (relé de 
falha) 

• O instrumento não inicia 

• Tente desligá-lo e ligá-lo novamente (após alguns segundos) 

Nenhum dado de temperatura é 
exibido 

• Nenhuma sonda é detectada 

• Verifique se instrumento foi projetado para compatibilidade 
com o diâmetro das sondas em teste (62,5 ou 200 µ) 

• Verifique todos os pontos de conexão da sonda (sonda, bucha 
de passagem e cabo de extensão) 

• Tente limpar todos os conectores ópticos 

• Verifique se este canal não está desabilitado 

A percentagem de potência 
óptica é inferior a 65 % 

• Sinal óptico da sonda está fraco 

• Tente limpar todos os conectores ópticos 

Comunicação Modbus não 
funciona 

• Verifique se os parâmetros de comunicação Modbus do 
instrumento estão corretamente definidos (taxa de 
transmissão, paridade e endereço do nó) 

• Verifique se o cabeamento está correto 

Comunicação USB não funciona • O driver serial FTDI não está instalado ou foi instalado 
incorretamente. 

• Tente reinstalar o driver. Ver seção 9.1.1.1 

O registro não está sendo 
efetuado 

• Cartão Micro-SD pode estar corrompido. Tente ler o cartão em 
um PC e o Windows sugerirá o reparo do sistema de arquivos 
se estiverem corrompidos. 

7.2 Instrumento da unidade de teste do MSENSE FO (  ) 
 

LED de energia desligado • Não há energia externa de 5 VDC e a bateria está 
descarregada 

Nenhum dado de temperatura é 
exibido 

• Nenhuma sonda é detectada 

• Verifique se instrumento foi projetado para compatibilidade 
com o diâmetro das sondas em teste (62,5 ou 200 µ) 
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• Verifique todos os pontos de conexão da sonda (sonda, bucha 
de passagem e cabo de extensão) 

• Tente limpar todos os conectores ópticos 

• Verifique se este canal não está desabilitado 

A percentagem de potência 
óptica é inferior a 65 % 

• Sinal óptico da sonda está fraco 

• Tente limpar todos os conectores ópticos 

Comunicação Modbus não 
funciona 

• Verifique se os parâmetros de comunicação Modbus do 
instrumento estão corretamente definidos (taxa de 
transmissão, paridade e endereço do nó) 

• Verifique se o cabeamento está correto 

Comunicação USB não funciona • O driver serial FTDI não está instalado ou foi instalado 
incorretamente. 

• Tente reinstalar o driver. Ver seção 9.1.1.1 

O registro não está sendo 
efetuado 

• Cartão Micro-SD pode estar corrompido. Tente ler o cartão em 
um PC e o Windows sugerirá o reparo do sistema de arquivos 
se estiverem corrompidos. 

7.3 Instrumento MSENSE FO ECU-I (  ) 
 

LED de energia desligado • Ausência de energia externa 24-48 VDC 

• O conector de alimentação de três pinos está ligado à tomada 
incorreta 

LED de alarme aceso • O instrumento não inicia 

• Tente desligá-lo e ligá-lo novamente (após alguns segundos) 

LED do canal está desligado 
para um determinado canal 

• Nenhuma sonda é detectada 

• Verifique se instrumento foi projetado para compatibilidade 
com o diâmetro das sondas em teste (62,5 ou 200 µ) 

• Verifique todos os pontos de conexão da sonda (sonda, bucha 
de passagem e cabo de extensão) 

• Tente limpar todos os conectores ópticos 

• Verifique se este canal não está desabilitado 

LED do canal está vermelho para 
um determinado canal 

• Sinal óptico da sonda está fraco 

• Tente limpar todos os conectores ópticos 

Comunicação Modbus não 
funciona 

• Verifique se os parâmetros de comunicação Modbus do 
instrumento estão corretamente definidos (taxa de 
transmissão, paridade e endereço do nó) 

• Verifique se o cabeamento está correto 

Comunicação USB não funciona • O driver serial FTDI não está instalado ou foi instalado 
incorretamente. 

• Tente reinstalar o driver. Ver seção 9.1.1.1 

O registro não está sendo 
efetuado 

• Cartão Micro-SD pode estar corrompido. Tente ler o cartão em 
um PC e o Windows sugerirá o reparo do sistema de arquivos 
se estiverem corrompidos. 
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8 REFERÊNCIA DE HARDWARE DO TERMÔMETRO MSENSE FO 

8.1 Referência do MSENSE FO ECU-S (  ) 

8.1.1 Descrição do visor e do teclado 

O visor pode mostrar sete telas de menus diferentes. É possível navegar de um para o outro pressionando a tecla “Menu”. 
Estão disponíveis quatro teclas para navegação pelas várias telas de menu, como se segue: 
 

• Tecla MENU. Permite percorrer os menus ou voltar do sub-menu para o menu principal. 

• Teclas de seta PARA CIMA e PARA BAIXO. Permitem alterar o valor dos parâmetros de configuração, quando 
esse parâmetro estiver piscando. 

• Tecla OK. Usada para entrar em um menu específico, percorrer as telas ou percorrer os parâmetros configuráveis. 
 
Descrição das sete telas de menu: 
 

1- Menu de temperatura. A tela padrão é a tela Temperatura, onde são exibidos até seis valores de temperatura. No 
caso de instrumentos com mais de seis canais, o visor rola automaticamente para exibir os próximos seis canais, 
até que todos os canais tenham sido exibidos (até quatro ciclos de rolagem, para 24 canais). Um LED acima de 
cada janela do visor indica o canal que está sendo exibido. 

a. No caso de um erro do sistema, um ciclo adicional será adicionado para que a mensagem de erro seja 
exibida continuamente; ver próxima seção 

2- Menu Informações. O menu de informações do sistema é dado em quatro passos: 
a. 1ª tela: número do modelo e número de canais 
b. 2ª tela: versão firmware e número de série da unidade 
c. 3ª tela: data de calibragem do instrumento 
d. 4ª tela: resultados de autotestes do instrumento. 

3- Menu Instalação. Os seguintes parâmetros podem ser lidos e definidos: 
a. Data 

i. Advertência: o MSENSE FO ECU-S perderá informações de data e hora após cerca de 10 dias 
se não for ligado a uma fonte de energia (24 a 48 VDC) 

b. Hora. O MSENSE FO ECU-S não dá suporte a fusos horários 
c. Reter, 0 a 9. Isso indica o número de “retenções” desde a última leitura boa. Normalmente, um valor de “0” 

deve ser apropriado, a menos que você use sondas com sinal fraco, neste caso seria possível evitar que 
uma sonda alternasse de “sem leitura” para “leitura”. Em outras palavras, isto representa o número de 
ciclos de leitura que o termômetro fará antes de parar 

d. CGA, ON ou OFF. Para melhor velocidade, deve estar em OFF. A posição ON é recomendada para 
instalações com sinais mais fracos da sonda, tais como quando se utilizam cabos de extensão e buchas 
de passagem (normalmente para aplicações em transformadores) 

e. Registro habilitado ou desabilitado. Recomendação: é necessário definir esta configuração sempre como 

“ativada"; então, se um cartão microSD (  ) for inserido no instrumento, o registro será 
automaticamente iniciado 

f. Taxa de registro (em um cartão microSD). Nota: independentemente disso, o software MSET-FO também 
pode registrar temperaturas e pode ser ajustado para uma taxa de registro diferente. 

4- Menu Canais. Isto permite ao usuário habilitar ou desabilitar um canal específico. Normalmente todos os canais 
estão habilitados, mas para taxas de atualização rápidas de uma ou poucas sondas, sugere-se fortemente 
desabilitar quaisquer canais não usados7. 

5- Menu Sinal. Fornece o nível de potência de cada sensor indicado em porcentagem. Normalmente, para uma sonda 
em estado funcional, a leitura deveria ser 100 %. Para informações sobre interpretação desta leitura “%”, ver 
seção 8.5. 

6- Menu de portas seriais. Aqui é possível configurar a porta serial RS-485: 
a. Seleção de protocolo (Modbus, DNP3, 60870) 

 
7 O´MSENSE FO ECU-S examina continuamente todos os canais habilitados de forma sequencial. O tempo de aquisição 
para cada canal é de cerca de 0,2 (ganho fixo, CGA desligado) até 0,8 segundo (CGA ligado), o que significa cerca de 5 
até 12 segundos para atualizar todos os 24 canais. Se você desabilitar algum canal não usado, a taxa de atualização geral 
se tornará então mais rápida. 
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b. Taxa de transmissão 
c. Paridade 
d. Endereço. Com relação ao protocolo Modbus, esse seria o endereço do nó para este instrumento 

MSENSE FO ECU-S. 
7- Menu Ethernet. Aqui é possível ler e definir os endereços IP de Ethernet (RJ45 e SFP). Este menu só está 

disponível quando a opção Ethernet está presente no instrumento MSENSE FO ECU-S. 
8- Menu de alarmes. Daqui é possível redefinir todos os alarmes bloqueados. Os alarmes são redefinidos todos juntos; 

não é possível redefinir apenas um. 
 
Observe que a maioria dos parâmetros deve ser definida usando o software MSET-FO 

8.1.2 Erro do sistema 

Se um erro de sistema for detectado pelo processador interno do MSENSE FO ECU-S, ele será exibido como um ciclo 
adicional com a indicação da temperatura. Isso é mostrado aqui: 
 

 
 
O código de erro exibido é um número hexadecimal que pode exibir vários erros ao mesmo tempo (são adicionados códigos 
de erro separadamente para formar um único código numérico). Os códigos de erro possíveis são: 
 

Código Descrição 
0001 Não é possível ler a memória 

0002 Memória corrompida, erro fatal 

0004 Memória corrompida, devem ser usados os 
parâmetros padrão 

0008 Calibragem óptica inválida 

0010 Erro óptico com módulo 1 

0020 Erro óptico com módulo 2 

 
É possível gerar erros ópticos (códigos 0010 e 0020) com a potência ligada se um critério de precisão não for cumprido 
quando dois sensores internos são comparados um com o outro (um sensor é óptico, outro é eletrônico). 

8.2 Referência da unidade de teste do MSENSE FO (  ) 

8.2.1 Descrição do visor 

A unidade pode ser ligada pressionando a tecla ON/OFF brevemente (  ). O visor pode mostrar quatro conteúdos de 
telas diferentes. É possível navegar de um para o outro pressionando a tecla “Menu”. 
 

1- A tela padrão é a tela Temperatura, onde se exibem até oito valores de temperatura, como mostrado aqui (apenas 
quatro são exibidas aqui, já que esta foto foi tirada com um instrumento de quatro canais): 
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a. Uma seta dupla é exibida para qualquer leitura de canal em que tenha sido programado um offset para 

esse canal (como mostrado para o canal 1 acima) 
2- A tela Percentual, onde se indica o nível de potência de cada sensor. Normalmente, para uma sonda em estado 

funcional, a leitura deveria ser 100 %. Para informações sobre interpretação desta leitura “%”, ver seção 8.5. 
3- A tela Habilitar. Isto permite ao usuário habilitar ou desabilitar um canal específico. Normalmente todos os canais 

estão habilitados, mas para taxas de atualização rápidas de uma ou poucas sondas, recomendamos desabilitar os 
canais não usados8. 

4- A tela Instalação. Para percorrer a tela, você pode usar o botão “OK” para passar de um campo para o próximo e 
usar as duas teclas de seta para alterar o valor do parâmetro que está piscando. Isso pode ser usado para 
configurar os seguintes parâmetros: 

 
a. Data e hora 

i. Aviso: a unidade de teste do MSENSE FO perderá informações de data e hora após cerca de 
10 dias se não for ligada enquanto estiver conectada a uma fonte de energia. 

b. Estado de registro, somente informação. Para habilitar ou desabilitar o registro, pressione o botão “OK” 
quando não estiver neste menu de instalação. 

c. Taxa de registro (em um cartão microSD  ). Nota: independentemente disso, o MSET-FO também 
pode registrar temperaturas e pode ser ajustado para uma taxa de registro diferente. 

d. CGA, ON ou OFF. Para que a velocidade seja melhor, deve estar OFF. A posição ON é recomendada para 
instalações com sinais mais fracos da sonda, tais como quando se utilizam cabos de extensão e buchas 
de passagem (normalmente para aplicações em transformadores). 

e. Reter, 0 a 9. Isso indica o número de “retenções” desde a última leitura boa. Normalmente, um valor de “0” 
deve ser apropriado, a menos que você use sondas com sinal fraco, neste caso seria possível evitar que 
uma sonda alternasse de “sem leitura” para “leitura”. Em outras palavras, isto representa o número de 
ciclos de leitura que o termômetro fará antes de parar. 

 
A tela de instalação é mostrada aqui: 

 
 
Não é possível definir os seguintes parâmetros no painel da unidade de teste do MSENSE FO, é necessário utilizar o 
software MSET-FO para isso. 
 

1- Porta serial RS-485 e parâmetros Modbus 
2- Designação do canal. 

8.2.1.1 Estado de carga da bateria da unidade de teste do MSENSE FO 

O painel da unidade de teste do MSENSE FO inclui um indicador LED que pode assumir dois estados: 

• Amarelo quando a bateria está sendo carregada (ainda não totalmente carregada) 

• Verde quando totalmente carregado. 

 
8 A unidade de teste do MSENSE FO examina continuamente todos os canais habilitados de forma sequencial. O tempo 
de aquisição para cada canal é de cerca de 0,2 (ganho fixo, CGA desligado) a 0,4 segundo (CGA ligado), o que significa 
cerca de 1 a 4 segundos para atualizar o sistema com oito canais. Se você desativar os canais não utilizados, a taxa de 
atualização geral se tornaria mais rápida. 
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8.3 Referência do MSENSE FO ECU-I (  ) 

8.3.1 Descrição do visor MSENSE FO ECU-I 

O feedback visível que o MSENSE FO ECU pode fornecer é bastante limitado, pois destina-se a ser usado como um módulo 
OEM que será instalado em um sistema de nível superior. Para obter mais informações e para configurar o instrumento 
MSENSE FO, é necessário usar o software MSET-FO, descrito no próximo capítulo. 
 
O MSENSE FO apresenta ao todo 16 LEDs, como se segue: 
 

• Cada canal óptico é vinculado a um LED, que pode assumir um dos quatro estados: 
o OFF, canal está desabilitado 
o Verde, se for detectada uma sonda boa (nível de potência acima de 65 %) 
o Vermelho, se for detectada uma sonda que exibe um sinal óptico fraco (menos de 65 % de nível de 

potência) 
o Vermelho intermitente, se não for possível ler temperaturas a partir deste canal habilitado (por exemplo, 

sem sonda ou sonda quebrada). Para fazer com que pare de piscar, use uma sonda em bom estado ou 
desabilite este canal 

• Energia ON/OFF 

• Estado de registro; azul se o registro estiver sendo feito 

• Estado da porta de comunicação TX/RX RS-485. Este LED piscará brevemente em vermelho se os dados forem 
transmitidos ou em verde se os dados forem recebidos 

• Alarme. Este LED estará vermelho se o instrumento apresentar uma falha no sistema, ou seja, o processador 
principal não puder iniciar e funcionar normalmente. 

8.4 Como acessar os dados registrados 

Para registrar dados de temperatura, é necessário inserir um cartão microSD (  ) no slot para cartão. Este cartão 
deve ser formatado em FAT ou exFAT, e ter capacidade de até 2 TB (em teoria). Ao remover o cartão, sugere-se parar o 
processo de registro, desligando o instrumento (isso não é obrigatório, mas é mais seguro). Cada vez que um novo log é 
iniciado, é gerado um novo arquivo com um nome de arquivo fixo (YYMMDD_HHMMSS.csv). 
 
Para ler os dados registrados, é necessário remover o cartão da MSENSE FO e lê-lo com um PC usando um leitor de 
cartões microSD apropriado. É necessário configurar o aplicativo Excel para que seja automaticamente ativado quando 
você abrir um arquivo .csv. É possível também transferir arquivos para um PC usando o software MSET-FO; no entanto, 
este processo pode ser longo para arquivos grandes. 
 
Informação: -302 significa que este canal está desabilitado e -303 significa que não foi detectada nenhuma sonda para esse 
canal. 
 
Aqui está um exemplo de um arquivo .csv. 
 



 

43 Documento nº MAN0008-EN-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

 
 

Quando um arquivo atinge 65.000 entradas (linhas), ele é fechado e um novo arquivo é criado, com um nome que reflete a 
data e a hora atuais no momento de sua criação. 
 
Informação: sob raras condições, o cartão microSD pode se tornar corrompido; na maioria das vezes, isto pode ser causado 
por ciclos frequentes de ON/OFF dos instrumentos MSENSE. Se o processo de registro não funciona apesar de um cartão 
microSD estar devidamente inserido no instrumento, sugere-se ler o cartão em um PC, e se houver um problema, o 
Windows sugerirá então a reparação do sistema de arquivos do cartão. 

8.5 Interpretação de resultados em “%” 
Os sistemas MSENSE FO estão equipados com um algoritmo que fornece uma avaliação sobre a intensidade do sinal da 
sonda ou índice de qualidade do sinal. Isto é expresso como um valor percentual, sendo 100 % a pontuação mais alta, e 
0 % indicando nenhum sinal (nenhuma sonda ou sonda quebrada). A % leitura das sondas pode ser obtida de várias formas: 

1- A partir do painel de instrumentos, é possível ver se o nível de potência está abaixo ou acima de 65 %; o LED do 
canal será vermelho se o sinal for inferior a 65 % e verde se for superior a 65 %. 

2- Com o MSET-FO, selecionando o “Modo de visualização da tabela de temperatura” (guia DATA). Ver seção 9.2. 
3- Ele também pode ser lido usando o protocolo serial (p. ex., Modbus). 

 
Conectores sujos contribuem para diminuir a potência da sonda; garanta sempre que todas as conexões de fibra estejam 
limpas antes de avaliar o desempenho da sonda. 
 
Para instalações com cabos de extensão e/ou buchas de passagem, recomendamos com ênfase ligar o recurso de ganho 
automático “CGA”. É possível controlar a configuração CGA a partir do painel de instrumentos ou a partir do MSET-FO. 
Nota: no MSET-FO, o modo “sem CGA” é chamado de “hora fixa”, na guia Generalidades. Observe que ter o recurso CGA 
ligado diminuirá o tempo de aquisição; assim, para uma aquisição rápida é recomendado desligar o recurso CGA; para 
aplicações de transformadores, é sempre recomendado ter o CGA ligado. 
 
Com base na experiência e com uma bucha de passagem e cabo de extensão, um valor de potência de 65 % ou mais é 
considerado satisfatório. Ao testar apenas uma sonda, o valor de potência deve ser de 100 %. 
 
Aviso: estes valores são aproximados e podem variar ligeiramente de instrumento para instrumento. 
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9 DESCRIÇÃO DO SOFTWARE MSET-FO 

O software MSET-FO é particularmente interessante para os usuários de MSENSE FO, já que fornece um complemento 
conveniente para controlar de parâmetros do instrumento e obter dados de temperatura. Ele oferece um procedimento mais 
acessível para carregar vários parâmetros, como canal óptico e parâmetros de relé que de outra forma exigiriam definição 
manual através do painel de instrumentos. Os objetivos e propósitos deste pacote de software são os seguintes: 

• Mostrar informações de temperatura, até um total de 64 canais, de até 6 instrumentos compatíveis (MSENSE FO 

ECU-S, unidade de teste do MSENSE FO e MSENSE FO ECU-I) 

o Fornecer resultados em forma gráfica 

o Registrar temperaturas em um arquivo Windows, independentemente da função de registro encontrada no 

próprio instrumento 

• Inicializar e gerenciar o canal óptico e os parâmetros de controle associados 

• Você pode trabalhar com instrumentos “virtuais", ou seja, desenvolver configurações de instrumentos sem que haja 

um instrumento físico ligado ao seu PC 

• Isso permite transferir configurações entre instrumentos 

• E muito mais. 

9.1 Instalação e operação inicial 

9.1.1 Instalação do software MSET-FO 

9.1.1.1 Instalando o driver serial USB 

Ao instalar o software MSET-FO, é instalado um driver serial (FTDI) necessário para conectar o instrumento através de 

USB ( ); esta instalação é normalmente feita de modo automático no processo de instalação. Se este driver já estiver 
instalado (p. ex., ao atualizar o software MSET-FO), essa instalação do driver não acontecerá. 

9.1.1.2 Instalação do software MSET-FO 

Obtenha uma cópia do MSET-FO da Maschinenfabrik Reinhausen na Internet, em https://www.reinhausen.com/downloads; 
você deve solicitar o acesso online. Você também pode enviar um e-mail para support@reinhausen.com). Basta executar 
o programa de instalação (não é necessário descompactar).  
 
Aviso: Para reinstalar o software, ou instalar uma nova versão, é necessário primeiro desinstalar a versão mais antiga. Isto 
deve ser feito usando os “Programas e recursos”, encontrados no painel de controle do Windows. 
 
É exibida a janela mostrada abaixo (1ª imagem). Clique em Seguinte. Aqui é possível aceitar ou alterar o local onde o 
MSET-FO será instalado (2ª imagem). Clique em Seguinte. Clique em Instalar para iniciar o processo de instalação. 
 

       
 

https://www.reinhausen.com/downloads
mailto:support@reinhausen.com
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Normalmente não é necessário que haja conexão à Internet para efetuar a instalação do MSET-FO; uma exceção seria a 
necessidade de atualização da ferramenta NET Framework 4.7.2. A versão atual do MSET-FO foi totalmente testada com 
o Windows-10. 
 

Conecte os instrumentos (até seis) ao PC. Cada instrumento deve ter a sua própria porta USB ( ); é possível usar 
um hub USB se necessário. 
 
Ao executar o MSET-FO, esta janela será aberta como se segue, se nenhum instrumento estiver conectado9 ou se o link 
USB não estiver operacional (instalação incorreta do driver, cabeamento incorreto, etc.): 
 

 
 

Esta janela é exibida se um MSENSE FO já estiver conectado: 
 

 
9 A maioria das capturas de tela apresentadas neste capítulo mostra o logotipo MSENSE FO ECU-I; no entanto, estas 
capturas de tela são aplicáveis também a todos os produtos MSENSE FO. 
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O MSET-FO pode ser executado em alguns idiomas; a seleção de idioma pode ser feita usando o menu suspenso na parte 
superior direita desta janela. 
 
O instrumento pode operar basicamente em dois modos de operação: 
 

• Modo de dados, onde os valores de temperatura podem ser exibidos em forma de número ou tendência. Isto 
mostrará temperaturas para até seis instrumentos conectados. Se você fizer registro de dados, todas as 
temperaturas de todos os instrumentos serão registradas em um único arquivo 
 

• Modo de configuração; aqui é possível configurar o instrumento selecionado (apenas um de cada vez). 
 
Estes dois modos de operação são explicados a seguir. 

9.2 Modo de dados (aquisição de temperatura) 
Se você clicar em DADOS (na barra de menu superior, à esquerda), como mostrado acima, o instrumento estará no modo 
de dados onde adquirirá continuamente dados de temperatura de todos os instrumentos conectados. Isto é mostrado aqui 
(instrumento de oito canais, com apenas quatro sondas conectadas): 
 

 
 
Esta janela mostra todas as temperaturas em formato numérico (°C ou °F); é necessário parar temporariamente a aquisição 
para alterar a unidade de temperatura. Ao selecionar no menu MÍN/MÁX ou TENDÊNCIAS, é possível ver os mesmos 
dados apresentados de diferentes formas, incluindo em forma gráfica. 

Clique aqui 
para o modo 

de dados 



 

47 Documento nº MAN0008-EN-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

9.2.1 Dados de registro em um arquivo do PC 

O modo de dados permite também registrar dados em um arquivo do PC. Clique no botão Iniciar registro na parte inferior 
da janela e uma caixa de diálogo Abrir Arquivo se abre, como mostrado aqui: 
 

 
 
O arquivo é um .csv que pode ser facilmente lido pelo Excel, como mostrado aqui: 
 

 
 

Para mais informações sobre releitura de um cartão microSD (  ) no PC, ver seção 8.4. 

9.3 Modo de configuração do dispositivo 
Clique no número de série do instrumento que deseja configurar (a lista de instrumentos encontra-se no painel esquerdo 
desta janela). Depois clique em CONFIGURAR na barra de menu; será exibido o seguinte: 
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Aviso: quando você entra no modo de configuração, toda a aquisição de temperatura é interrompida; isto significa que o 
registro em um arquivo ou gráfico de PC será interrompido.  
 
Após poucos segundos, esta janela de configuração é preenchida, e é possível alterar os parâmetros desejados (alguns 
campos, em cinza claro, são apenas informativos e não podem ser alterados); lembre-se de clicar no botão “Gravar/Salvar”, 
para salvar os novos parâmetros no instrumento. 
 
Observe que esta janela funciona apenas com um instrumento de cada vez, ao contrário da janela do visor onde todas as 
temperaturas de todos os instrumentos conectados podem ser exibidas. 
 
Como parte da configuração do instrumento, é possível selecionar outras guias, para configurar outros parâmetros, como 
as saídas analógicas (se esta opção estiver disponível no instrumento). As mais importantes são descritas aqui; para os 
outros parâmetros, elas devem ser fáceis de entender. 

9.3.1 Guia INSTALAÇÃO 

Como mostrado na janela abaixo, é possível definir aqui: 
1- Modo de aquisição (CGA). Para uma melhor velocidade, isto deve ser Horário fixo. A seleção de CGA é 

recomendada para instalações com sinais mais fracos da sonda, tais como quando se utilizam cabos de extensão 
e buchas de passagem (normalmente para aplicações em transformadores). .. 

2- Reter última boa. Isso indica o número de “retenções” desde a última leitura boa. Normalmente, um valor de “0” 
deve ser apropriado, a menos que você use sondas com sinal fraco, neste caso seria possível evitar que uma 
sonda alternasse de “sem leitura” para “leitura”. Em outras palavras, isto representa o número de ciclos de leitura 
que o termômetro fará antes de parar. 

3- Registro interno e taxa de registro. É necessário um cartão microSD (  ) no instrumento para poder registrar 
no instrumento. 

4- Atualização de data e hora. É possível atualizar a hora/data no instrumento aqui. O MSENSE FO perderá as 
informações de data e hora após cerca de 10 dias se não estiver conectado a uma fonte de energia externa. 

5- Se você estiver usando sondas de 62,5 µ, é preciso fazer uma seleção adicional: o nome do fabricante da sonda 
(LumaSense ou Fiso). Este item adicional está ilustrado aqui: 

 

 
 
Um nome de fabricante incorreto pode causar erros de leitura de temperatura de até 5 °C. 
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9.3.2 Guia CANAIS 

Aqui é possível fazer o seguinte:  

• Dar nomes alfanuméricos aos canais ópticos 

• Habilitar e desabilitar canais ópticos 

• Habilitar e desabilitar registros no cartão microSD (  ), independentemente para cada canal 

• Por fim, é possível forçar um offset para cada canal. Observe que forçar um offset em um canal cancela a 
calibragem do instrumento. Offset máximo permitido é ±100 °C. 

 

 

9.3.3 Guia COMUNICAÇÃO 

Aqui é possível selecionar o protocolo a habilitar na porta serial RS-485. Atualmente há quatro escolhas disponíveis:  
1- Nenhum. 
2- Modbus. O capítulo 11 contém uma descrição dos registros Modbus; somente para os instrumentos 

MSENSE FO ECU-I e ECU-S (  e  ). 
3- IEC 60870-5-101. O capítulo 13 fornece todas as informações necessárias sobre a estrutura de dados para 

IEC 60870; somente para o instrumento MSENSE FO ECU-S (  ). 
4- DNP 3.0. Ver capítulo 12 para obter informações detalhadas sobre este protocolo; somente para o instrumento 

MSENSE FO ECU-S (  ). 
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Uma vez selecionado um protocolo, é possível alterar a taxa de transmissão, paridade, bits de parada e endereço do nó 
para se comunicar com dispositivo mestre. 
 

 
 
Aqui, é possível também atualizar os parâmetros de comunicação Ethernet, se esta opção estiver presente no seu sistema 
(apenas MSENSE FO ECU-S). Lembre-se que sempre que parâmetros Ethernet são alterados e salvos, o processador 
Ethernet precisará reiniciar e este processo leva cerca de 15 segundos. 
 
Esta guia também contém duas caixas de seleção (role para baixo para vê-las), como segue: 

• Servidor Web. Esta caixa de seleção deve ser marcada para habilitar temporariamente a opção de servidor Web, 
caso a opção Ethernet esteja presente. Isto é necessário para que permitir uma atualização do firmware. O servidor 
se desabilitará 30 minutos após a ativação. 

• SSH. Clique nesta caixa de seleção para habilitar o servidor SSH, que só deve ser usado sob supervisão de um 
técnico de suporte da Maschinenfabrik Reinhausen. 

9.3.4 Guia SAÍDAS ANALÓGICAS (  ) 

Esta guia permite configurar o comportamento das oito saídas analógicas que podem estar opcionalmente presentes no 
instrumento MSENSE FO. As saídas são extremamente flexíveis e completamente programáveis; por exemplo, é possível 
atribuir muitos canais ópticos a uma única saída, e esta saída indicará a temperatura mais alta de todos os canais.  
 
A configuração dos vários parâmetros é explicada em detalhes na seção 6.1.3 e, portanto, não é repetida aqui. 
 

 



 

51 Documento nº MAN0008-EN-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

9.3.5 Guia CONDIÇÕES (  ). 

Embora um instrumento MSENSE FO ECU-S possa não ter relés físicos para ativar alarmes ou ventiladores, etc., ainda é 
possível que ele gere alarmes de manutenção que podem ser lidos via MSET-FO, ou Modbus, ou ainda outros protocolos 
de comunicação disponíveis. A janela CONDIÇÕES DE ALARME é mostrada aqui e as explicações são dadas abaixo. 
 

 
 
Há muitos conceitos apresentados nesta tabela; aqui estão algumas informações que devem ajudar a configurar as suas 
condições. Observe que “condição” é um nome genérico que não significa necessariamente um alarme real; p. ex., ligar um 
ventilador de resfriamento é considerado como uma condição. Algumas vezes, “condições” podem ser chamadas de 
“eventos” ou “alarmes”. É possível configurar condições para que possam gerar um alarme de usuário real ou simplesmente 
ativar um relé sem importância para o usuário (como ligar um ventilador). Recomendamos com ênfase ler atentamente esta 
seção antes de tentar configurar os alarmes. 
 

As condições ativadas também podem ser registradas no cartão de memória microSD do instrumento (  ), para 
análise posterior. Ver seção 9.3.5.1 abaixo para mais informações. 
 
Explicações detalhadas para cada coluna: 

1- ID DA CONDIÇÃO. Números sequenciais de identificação. Não é possível ser alterado pelo usuário. Há ao todo 32 
condições. 

2- NOME. É possível denominar uma condição com um nome da sua preferência, como “Banco de ventilador 1”. 
3- HABILITAR. Ao clicar nesta caixa, esta condição é ativada; caso contrário, ela é desativada. 
4- DISPARAR ALARME. Ao clicar nesta caixa, esta condição gerará um alarme quando a condição for verdadeira. 
5- REGISTRO HABILITADO. Opcionalmente, é possível registrar condições em um arquivo de eventos de condições. 

Clique nesta caixa para habilitar o registro. Para uma descrição deste arquivo de eventos, ver seção 9.3.5.1. 
6- RELÉ ASSOCIADO. Isto especifica o relé que será ativado se esta condição se tornar ativa. Para alarmes de 

manutenção você deve selecionar “nenhum”, neste caso pode ser gerado um alarme, mas nenhum relé será 
ativado por causa desse alarme. Observe que é possível atribuir várias condições ao mesmo relé; este relé será 
ativado se pelo menos uma condição estiver ativa (função lógica “OU”). 

7- CANAL DE ENTRADA. Isto especifica o canal óptico associado a esta condição. Ao selecionar “o mais alto” ou “o 
mais baixo”, podem ser associados vários canais a esta condição; a seleção destes canais pode ser feita na coluna 
seguinte, CANAIS MAIS BAIXOS/ALTOS. 

8- CANAIS MAIS ALTOS/BAIXOS. Este campo de seleção de canal pode ser usado apenas se “o mais alto” ou “o 
mais baixo” foi selecionado na coluna anterior. Aqui é possível selecionar os canais que têm uma entrada nessa 
condição. 

a. Há uma exceção como se segue: ao selecionar “o mais alto” ou “o mais baixo” no campo CANAL DE 
ENTRADA e “Sem sinal” como o tipo de condição (próximo campo abaixo), é possível selecionar aqui os 
canais para os quais se deseja gerar um alarme em caso de uma situação sem sinal. 

9- TIPO DE CONDIÇÃO. Isto pode assumir três valores: 
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a. Sem sinal. Isto é útil se a condição for para gerar um alarme se um canal perder o seu sinal óptico. 
b. Menor que. Isto desencadeará um alarme se a temperatura se tornar inferior ao limite estabelecido (ver 

coluna seguinte). 
c. Maior que. Isto desencadeará um alarme se a temperatura se tornar superior ao limite estabelecido (ver 

coluna seguinte). Este deve ser o tipo mais usado. 
10- LIMITE. Este é o valor limite de temperatura usado na avaliação da condição em tempo real. 
11- HISTERESE. Este é o número de graus (°C) pelo qual uma temperatura deve mudar para remoção desta condição 

de alarme. Embora possa ser usado um valor de “0”, isso não é recomendado especialmente se esta condição for 
para controlar um relé mecânico, pois isso poderia causar disparos desnecessários do contato do relé. Um valor 
de “5” é geralmente considerado uma boa escolha. 

9.3.5.1 Arquivo de eventos de condição 

O arquivo de eventos de condição é como um arquivo de dados de temperatura; é um arquivo .csv delimitado por tabulação 
facilmente legível pelo Excel. O nome do arquivo é gerado automaticamente com base na data e hora da sua criação, com 
as letras “CE” obrigatoriamente como as primeiras letras do nome, como mostrado aqui. Ele pode conter até 65.000 
entradas, e quando este número de entradas é atingido, este arquivo é fechado e um novo arquivo é criado. 
 

 
 
Algumas observações sobre o conteúdo deste arquivo: 
 

1- Uma condição ativada gerará duas entradas no arquivo: a primeira, quando a condição se torna ativa e, a segunda, 
quando esta condição desaparece 

2- ID do alarme. Isso identifica o ID da condição ID que gerou esse alarme. 
3- Nome do alarme é o nome da condição, como definido na guia CONDIÇÕES DE ALARME acima 
4- Valor: valor de temperatura no momento do acionamento da condição. 

9.3.6 Guia RELÉS (  ) 

Esta guia está presente somente quando a opção de oito relés existe no instrumento MSENSE FO. Esta guia é útil para 
fazer estas duas coisas:  
 

1- Você pode indicar nomes para os oito relés 
2- Você pode configurar os relés para operar em modo à prova de falhas. Para o uso de alguns relés no modo à prova 

de falhas, esta informação deve ser útil: 
a. Quando o MSENSE é ligado, a ativação dos relés à prova de falhas leva de 1 a 2 segundos 
b. Para o uso de alguns relés no modo à prova de falhas, o projeto elétrico deve ser realizado 

consequentemente. Logicamente falando, o projeto será diferente dependendo do modo que se deseja 
usar (padrão ou à prova de falhas). 
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9.3.7 Guia ENVELHECIMENTO (  ) 

O MSET-FO ECU-S inclui um recurso que calcula a taxa de envelhecimento do papel isolante usado em transformadores 
de potência preenchidos com óleo. Assume-se que o fenômeno de envelhecimento segue a física ilustrada por este gráfico: 
 

 
 
Para programar este gráfico no MSET-FO, são necessários dois parâmetros: 

• A inclinação da curva de envelhecimento; isto é cerca de 6,5 °C para duplicar a taxa de envelhecimento 

• A temperatura no cruzamento da taxa de envelhecimento de 1 (aproximadamente 110 °C para papel termicamente 
melhorado) 

 
Estes dois parâmetros são programáveis no MSET-FO. 
 
A implementação do envelhecimento é baseada em duas janelas no MSET-FO, como se segue: 

• Uma janela de parametrização 

• Uma janela de exibição de resultados. 

9.3.7.1 Parametrização de envelhecimento 

Os parâmetros exigidos para o envelhecimento podem ser encontrados nesta janela: 
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Aqui estão algumas explicações sobre esta janela: 

• O envelhecimento pode ser calculado por meio de três conjuntos de parâmetros diferentes ou com base em um 
transformador trifásico, sendo neste caso atribuído um conjunto a cada uma das três fases. Você pode ativar ou 
desativar estes cálculos. 

• Canal: para cada cálculo, é possível escolher os canais ópticos que lhe são atribuídos. Ao atribuir vários canais, a 
temperatura mais alta é sempre usada para o cálculo do envelhecimento 

• Temperatura unitária: é a temperatura em que a taxa de envelhecimento é unidade (normalmente 110 °C para 
papel melhorado) 

• Taxa de duplicação do envelhecimento: esta é a inclinação da curva de envelhecimento, ou o número de °C 
necessário para duplicar a taxa de envelhecimento (normalmente 6,5 °C para papel melhorado) 

• Horas operacionais iniciais: para um novo transformador isto seria definido em 0, e para um transformador existente 
isto representaria o número de horas para as quais este transformador tem funcionado. Uma vez definido no 
instrumento MSENSE FO, este número não será alterado. Veja a próxima janela de resultados para obter 
informações sobre o número real de horas operacionais 

• Horas iniciais de envelhecimento: como “horas iniciais de operação” descritas acima, porém são horas de 
envelhecimento efetivo calculadas do transformador assumindo uma taxa de envelhecimento de 1. Por exemplo, 
se um transformador tiver sido operado acima do ajuste de temperatura unitária, então o número de horas de 
envelhecimento será superior ao número de horas operacionais. Uma vez definido no instrumento MSENSE FO, 
este número não será alterado. Para obter informações sobre o número real de horas de envelhecimento, ver a 
próxima janela de resultados 

• Redefinir contadores de envelhecimento: clique nesta caixa para redefinir os contadores internos de horas do 
instrumento 

• Lembre-se de clicar no botão “Gravar/Salvar” para salvar as alterações. 
 
Ao usar dois ou três conjuntos de cálculo, é necessário repetir as informações acima para os conjuntos adicionais. 

9.3.7.2 Exibição de resultados de envelhecimento 

Para ter acesso aos resultados do cálculo do envelhecimento, clique na guia “ESTADO”. Esta janela aparece.  
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Descrição da informação apresentada aqui: 

• Informações numéricas estão disponíveis para estes parâmetros: 
o Temperatura operacional atual. Esta é a temperatura usada agora para calcular a taxa de envelhecimento 

atual 
o Taxa de envelhecimento atual: é a “velocidade” de envelhecimento à qual o transformador é exposto 
o Horas operacionais acumuladas: é o número de horas reais de funcionamento deste transformador. É a 

soma das horas iniciais de operação definidas na janela de parâmetros mais o número real de horas em 
que o instrumento MSENSE-FO está ligado 

o Horas de envelhecimento acumuladas: como a definição acima, porém indica o número de horas 
equivalente a uma taxa de envelhecimento de 1. 

• As informações também são apresentadas em forma gráfica, como se segue: 
o O gráfico superior fornece informações de envelhecimento para as últimas 24 horas. A curva amarela é a 

taxa de envelhecimento e a curva azul é a curva de temperatura real 
o O gráfico inferior fornece a distribuição do número de horas reais acumuladas que foram gastas em cada 

porção de segmentos de incremento de 5 °C. 
 
Ao usar dois ou três conjuntos de cálculo, é necessário repetir as informações acima para os conjuntos adicionais. 

9.3.8 Importação e exportação de configurações do instrumento 

Configurações de exportação e importação são fáceis de fazer. Se você colocar o mouse sobre o nome do instrumento no 
painel esquerdo, obterá as informações mostradas aqui, e então clicando com o botão direito do mouse, você obterá o que 
é mostrado à direita: 
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Daqui é possível clicar em Importar ou Exportar configurações. A função Exportação pode ser útil para configurar vários 
instrumentos com as mesmas funcionalidades. 
 
Informações sobre parâmetros de envelhecimento: ao exportar uma configuração, todos os parâmetros ligados ao 
recurso Envelhecimento também são exportados. Uma vez reimportados para um novo instrumento, pode ser necessário 
editar esses parâmetros para os adequar ao transformador para o qual essa nova configuração será usada; esses 
parâmetros podem ser alterados na guia Envelhecimento, como descrito na seção 9.3.7. 

9.4 Baixar arquivos de dados 
É possível baixar dados do instrumento clicando na guia REGISTROS DE DADOS. Os arquivos de dados podem ser 
arquivos de temperatura ou de eventos de alarme. Selecione um arquivo e clique no botão Baixar arquivo. 
 

A partir da mesma janela, também é possível excluir arquivos armazenados no microSD do instrumento (  ). 
 

 

9.5 Gerenciamento de alarme 
O software MSET-FO inclui algumas janelas que fornece ao usuário informações sobre a presença de quaisquer alarmes 
ativos. É necessário selecionar a guia ALARMES e depois ALARMES novamente. As informações do alarme são como se 
segue (há uma linha para cada uma das 32 condições): 

• A linha é mostrada em verde se nenhum alarme estiver bloqueado para esta condição 

• A linha está vermelha se houver um alarme para esta condição. 
 
Alarmes são bloqueados no instrumento MSENSE FO ECU-S. Para os limpar, é possível também: 

• Clique no botão Limpar alarmes na parte inferior desta janela. Isto só limpará os alarmes no software MSET-FO 

• Também é possível selecionar o menu ALARME no painel frontal do instrumento (clique algumas vezes no botão 
MENU até ver ALARME no visor, em seguida clique duas vezes em OK para redefinir qualquer alarme pendente. 
Isto também desligará o LED de alarme no painel frontal. Observe que o modo de alarme ativo pode voltar 
imediatamente se a condição que causa um alarme não for resolvida. 

 
Ambas as ações limparão TODOS os alarmes ativos (não é possível limpar apenas uma condição de alarme). 
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O estado dos relés (se houver esta opção) também está disponível nesta janela. 

9.6 Configurações virtuais 
O MSET-FO permite criar configurações virtuais, ou seja, configurações para instrumentos que não estão ligados ao PC 
(offline). É possível então salvar este arquivo de configuração, que pode ser carregado posteriormente para um instrumento 
real. Pode ser uma boa ideia chamar essas configurações virtuais pelo número ou nome do projeto; ao serem carregadas 
para um instrumento real mais tarde, o nome mudará para o número de série real do instrumento. 
 
Clique no botão “Adicionar dispositivo” na parte inferior esquerda da janela. A seguinte pequena janela se abrirá: 
 

 
 
Preencha as caixas de texto com valores que o novo instrumento deve ter e clique em “Salvar”. A partir deste ponto, é 
possível continuar a configurá-lo como se este instrumento fosse um instrumento real. Ao terminar a configuração, lembre-
se de clicar em “Gravar/Salvar”. 

9.7 Atualização do firmware 
Se o instrumento exige uma atualização, contate a Maschinenfabrik Reinhausen para obter um novo arquivo de código de 
firmware (com extensão .hex). Uma vez disponível este arquivo, siga este procedimento: 
 

• Baixe da web o seguinte software de atualização ST: https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html). 
Instale este programa e execute-o para chegar à primeira tela mostrada abaixo. 
 

• É necessário saber o número da porta serial usada pelo instrumento para conectar através do link USB (  ). 
A melhor forma para isso é através do gerenciador de dispositivos do Windows, como mostrado aqui: 

 

https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html
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 Neste exemplo, como mostrado acima, seria COM8. 
 

• Para forçar o instrumento a estar em modo de “atualização”, é necessário agora fazer o seguinte: 

o Para o MSENSE FO ECU-I (  ): 
▪ Desligue a energia de 24-48 VDC do instrumento. Verifique se o instrumento está OFF 

▪ Conecte o instrumento a um PC usando o conector micro-USB ( ) 
▪ O instrumento está agora no modo de reprogramação 

o Para a unidade de teste do MSENSE FO (  ) e o MSENSE FO ECU-S (  ): 
▪ Verifique se o instrumento está desligado 
▪ Enquanto pressiona simultaneamente as teclas de seta PARA CIMA e PARA BAIXO, ligue o 

instrumento. Importante: mantenha estas duas teclas pressionadas até que a barra de progresso 
mostrada pelo utilitário ST tenha começado! 

▪ O instrumento está agora no modo de reprogramação 
 

• Verifique se Port Name (nome da porta) e Baud rate (taxa de transmissão) estão corretamente definidos, como 
mostrado na primeira figura abaixo. Clique em Next novamente, para acessar a segunda figura. Clique em Next 
novamente, para acessar a terceira figura. 
 

     
 

• Clique em Next novamente, para acessar a quarta figura, abaixo. Aqui, é necessário selecionar “Download to 
device” (baixar para o dispositivo) e selecionar o arquivo de código de firmware (*.hex), clicando no botão “. . .” 
como mostra o círculo vermelho. Clique em Seguinte. A quinta figura vai aparecer com uma barra de progresso de 

download. Para o MSENSE FO ECU-S (  ) e a unidade de teste (  ), você pode agora parar de 
pressionar as duas teclas de seta. O processo de download levará cerca de um minuto para completar, quando a 
barra de progresso ficará verde, como mostra a sexta figura. 
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• O processo de atualização está agora concluído. 
 

• Para tirar o instrumento do modo de atualização de firmware, desconecte a alimentação de energia do instrumento 
(desligue-o), desconecte o cabo USB e, após alguns segundos, ligue-o novamente e reconecte o cabo USB. 
 

• Informação: este procedimento atualizará apenas o sistema base do processador MSENSE FO ECU-S. Se a 
opção Ethernet estiver instalada, será necessário então atualizar esta opção usando o procedimento apresentado 
na seção 10.2. 
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10 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET  (  ) 

Se a opção Ethernet estiver disponível no MSENSE FO ECU-S, são adicionadas as seguintes capacidades: 

• Protocolo de comunicação IEC 61850 

• Protocolo de comunicação IEC 60870-5 

• Protocolos de comunicação Modbus over Ethernet 

10.1 Conectando com a porta Ethernet 
Uma das primeiras coisas a fazer é conectar o PC à porta Ethernet do MSENSE FO ECU-S. Isto pode ser feito de duas 
formas: 
 

1- Uso de um endereço IP estático. Nesta situação é necessário configurar tanto o MSENSE FO ECU-S como a 
interface Ethernet do PC para trabalhar com um esquema de endereço IP fixo. Isto seria uma rede privada. Para 
mais informações sobre endereços IP, contate o administrador de rede local; a Wikipedia também pode ser uma 
boa fonte de informação, ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP.  
 

2- Uso de um endereço IP dinâmico. É necessário selecionar este tipo de comunicação quando você quiser conectar 
o MSENSE FO ECU-S ao seu laboratório ou rede de escritórios. Estas redes têm um servidor DHCP que alocaria 
automaticamente um endereço IP ao MSENSE FO ECU-S quando ele é ligado. 

10.1.1 Endereço IP fixo 

Nós cobrimos o caso de conexão de rede usando primeiro um endereço IP fixo; este é o mais complicado dos dois, mas 
seria também a situação mais comum, pois normalmente os usuários se conectariam ao MSENSE FO ECU-S através de 
uma conexão direta entre uma porta Ethernet no PC, e não através de uma rede aberta de escritório. 
 
O procedimento descrito aqui pode ser aplicado às duas interfaces Ethernet encontradas no MSENSE FO ECU-S (RJ45 e 
fibra); no entanto, apenas o procedimento RJ45 é dado aqui, já que o segundo é essencialmente similar. 
 
A forma mais fácil de conhecer e alterar o valor dos endereços IP é usando o MSET-FO; selecione a função CONFIGURAR 
na barra de menu e depois COMUNICAÇÃO; a seguinte informação aparece. 
 

 
 
Aqui é possível definir o endereço IP, e parâmetros relacionados; por padrão, o endereço IP é 10.0.0.120. Recomendamos 
a seleção de um endereço no intervalo de 10.0.0.xxx, máscara de rede 255.255.255.0 e gateway 10.0.0.1. Você pode fazer 
isso para ambas as portas RJ45 e SFP de fibra (se essa opção estiver disponível); no entanto, é necessário configurar a 
porta SFP usando diferentes parâmetros de sub-rede. 
 
Ao alterar qualquer parâmetro, lembre-se de clicar no botão Gravar/Salvar, para os salvar no instrumento. Com esta versão 
do MSET-FO, é necessário desligar o MSENSE FO ECU-S durante alguns segundos e depois ligá-lo novamente, para 
garantir que os novos parâmetros se tornem ativos. Considere que o tempo de inicialização da placa Ethernet é de cerca 
de 15 segundos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP
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Consulte a Wikipedia https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_privada para ter acesso a uma discussão sobre a seleção do 
endereço IP.  
 
O segundo passo deste procedimento consiste em configurar o PC para trabalhar com uma porta Ethernet usando um 
endereço IP fixo, já que os PCs são normalmente configurados para trabalhar com servidores DHCP. Para iniciar isso, você 
deve abrir esta janela (começando por “Todas as configurações”, depois “Rede e Internet”, depois “Central de rede e 
compartilhamento” e finalmente “Alterar configurações do adaptador”): 
 

 
 
Em seguida, clique com o botão direito do mouse quando a interface Ethernet desejada para a comunicação com o 
MSENSE FO ECU-S estiver destacada e, em seguida, selecione “Propriedades”. A seguinte janela aparece; destaque 
“Protocolo Internet versão 4 (TCP/IPv4)”: 
 

         
 
Clique no botão “Propriedades", e a janela mostrada à direita acima aparecerá. Aqui é necessário inserir o endereço IP, a 
máscara de sub-rede e os valores padrão de gateway: os valores acima são bons valores para começar. Observe que o 
endereço IP do seu PC deve ser OBRIGATORIAMENTE diferente de todos os endereços selecionados para todos os 
MSENSE FO ECU-S que você pretende conectar. Feche todas as janelas. 
 
Pronto. 

10.1.2 Endereço IP dinâmico (com servidor DHCP) 

Para configurar o MSENSE FO ECU-S para trabalhar com um endereço IP dinâmico (também referido ao uso de um 
servidor DHCP, ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuração_Protocol para mais informações), é 
necessário selecionar DHCP no menu COMUNICAÇÃO do MSET-FO (mostrado abaixo). Clique em Gravar/Salvar para 
atualizar a informação interna do MSENSE FO ECU-S. Aguarde alguns segundos, depois desligue o MSENSE FO ECU-S 
por alguns segundos e depois ligue-o novamente e aguarde cerca de 15 segundos. Considere que o tempo de inicialização 
da placa Ethernet é de cerca de 15 segundos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_privada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuração_Protocol
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Após cerca de 15 segundos, é possível ler (clique em Ler) para confirmar que os novos parâmetros estão ativos e o mais 
importante, agora é possível saber o novo endereço IP. Também é possível saber o novo endereço IP do painel frontal do 
instrumento: clique no botão MENU seis vezes, para ir ao menu Ethernet, e depois clique em OK; o endereço IP será 
exibido. 
 
Pronto. 

10.2 Atualização do firmware da opção Ethernet 
Para atualizar o firmware Ethernet, é necessário ativar temporariamente o servidor Web Ethernet. Selecione a guia 
“ESTADO”, como mostrado aqui: . 
 

 
 
E role para baixo página, onde verá a função de atualização do firmware. Verifique se o arquivo de atualização está 
disponível no computador; contate o suporte de atendimento da Maschinenfabrik Reinhausen para obter este arquivo de 
atualização. 
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10.3 Como usar o ModScan para exercitar a conexão Modbus 
O ModScan pode ser uma ferramenta muito útil para avaliar a conexão Modbus Ethernet. Observe que o uso do ModScan 
é apenas uma sugestão; existem outras soluções no mercado pelas quais você pode optar livremente. Você pode baixá-lo 
aqui: https://www.win-tech.com/html/demos.htm; ele pode ser usado gratuitamente por até 30 dias, após os quais será 
necessário comprá-lo da WinTech. 
 
Selecione Conexão na barra de ferramentas superior do ModScan e depois Conectar, para obter esta janela de instalação: 
 

 
 
Insira o endereço IP corretamente. A Service Port deve ser “502”. 
 
A seguinte janela aparece. Neste exemplo, oito valores de temperatura são exibidos; para isso, verifique se esses 
parâmetros estão definidos corretamente: 

• Endereço. O endereço para temperatura Canal 1 é hex 0181 (ver capítulo 11 para uma descrição completa do 
registro Modbus), ou dec 385. Como o ModScan conta registro a partir de 1 (não de 0), é necessário adicionar 1 a 
385. Assim, o endereço inicial é 386, no exemplo aqui. 

• Comprimento. Para ler oito canais, esse valor deve ser 8. 

• ID do dispositivo. Para o Modbus over Ethernet, a identificação deste nó deve ser sempre 1. 

• Tipo de registro Modbus. Os valores de temperatura são do tipo “Registro de entrada”. 

• Observe que os valores de temperatura exibidos são multiplicados por 100, como mostrado na figura. Um valor de 
-303 significa que não foi detectada nenhuma sonda para esse canal e -302 significa que este canal foi desabilitado 
(não mostrado aqui). Observe que apenas os canais 2 e 3 tiveram sondas corrigidas neste exemplo. 

 

 

https://www.win-tech.com/html/demos.htm
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10.4 Uso da ferramenta IED Explorer (freeware) 
O IED Explorer pode ser uma ferramenta muito útil para avaliar o seu protocolo Ethernet IEC 61850. Observe que o uso do 
IED Explorer é apenas uma sugestão; existem outras soluções no mercado e que podem ser usadas livremente como 
desejar. Daqui é possível é possível baixar uma cópia gratuita: https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/. No momento 
da redação do presente documento, a versão é 0.79e. Se, ao tentar instalá-la no Win-10, você receber o mesmo aviso que 
ao instalar o MSET-FO, siga as mesmas recomendações descritas na seção 9.1.1. Sendo um programa portável, o IED 
Explorer não requer nenhuma instalação. A seguinte janela é obtida: 
 

 
 
Na caixa de texto perto do canto superior esquerdo, insira o endereço IP do instrumento (p. ex. 10.0.0.120), e clique na seta 
à esquerda desta caixa de texto, como mostrado na janela acima. Isto iniciará o processo de conexão ao instrumento e esta 
janela atualizada deve aparecer: 
 

 
 
Expandindo a lista, você poderá ver os valores de parâmetros, clicando no sinal “+” no painel esquerdo; em seguida, é 
possível rolar para baixo para os parâmetros desejados, como os valores de temperatura lidos pelo instrumento 
MSENSE FO ECU-S. O arquivo CID fornece informações sobre a estrutura de dados do sistema; as instruções para baixar 
este arquivo são fornecidas no capítulo 14. O nome do parâmetro para acessar o valor de temperatura para o canal óptico 
2 é STMP51, isto é ilustrado na captura de tela encontrada abaixo. Observe que existe acesso a outros parâmetros 
associados ao canal 1, como a força de sinal. 
 

https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/
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A ferramenta IED Explorer é incompleta, mas ainda pode ser muito útil para as seguintes funções: 
 

• Inspecionar variáveis MMS na estrutura em árvore 

• Ler valores 

• Criar ou excluir listas de variáveis 

• Ativar e ler relatórios com e sem buffer 

• Ler diretórios e arquivos (p. ex. para registros de eventos de proteção COMTRADE) 

• Capturar pacotes MMS. 

Para garantir que os dados sejam 
atualizados, clique nesta seta. 
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11 TABELA DE REGISTRO MODBUS 

Este capítulo descreve os registros Modbus incluídos no instrumento MSENSE FO. Para a conexão com o MSENSE FO 
usando a porta serial RS-485, é necessária esta informação. 
 
No protocolo Modbus over Ethernet, todos os registros são somente leitura. 

Versão: 1.8    

     

Ref: descrição do protocolo de aplicação MODBUS V1.1b3 Modbus.org  

     
Código de 
função: 

0x01 
Ler bobinas 

Somente 
leitura    

   

1.1 
Informações do 
sistema Factory_struct   

Endereço de 
registro Nome Descrição 1 bit Codificação 

0x0000 Relay1 
Estado do relé 1 (após consideração 
de fail-safe [0x400])   0 = sem energia; 1 = com energia 

0x0001 Relay2 
Estado do relé 2 (após consideração 
de fail-safe [0x410])   0 = sem energia; 1 = com energia 

0x0002 Relay3 
Estado do relé 3 (após consideração 
de fail-safe [0x420])   0 = sem energia; 1 = com energia 

0x0003 Relay4 
Estado do relé 4 (após consideração 
de fail-safe [0x430])   0 = sem energia; 1 = com energia 

0x0004 Relay5 
Estado do relé 5 (após consideração 
de fail-safe [0x440])   0 = sem energia; 1 = com energia 

0x0005 Relay6 
Estado do relé 6 (após consideração 
de fail-safe [0x450])   0 = sem energia; 1 = com energia 

0x0006 Relay7 
Estado do relé 7 (após consideração 
de fail-safe [0x460])   0 = sem energia; 1 = com energia 

0x0007 Relay8 
Estado do relé 8 (após consideração 
de fail-safe [0x470])   0 = sem energia; 1 = com energia 

     

     
Código de 
função: 

0x03 
Ler registros de retenção 

Somente 
leitura    

   

2.1 
Informações do 
sistema Factory_struct   

Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0000 Device Tipo de dispositivo Sem sinal 

Definir: 3 = MSENSE FO ECU-I 
21 = Unidade de teste do MSENSE FO 
22 = MSENSE FO ECU-S 

0x0001 Model Modelo do dispositivo Sem sinal Reservado 

0x0002 NbChannel Número de canais Sem sinal 1 a 32 para 1 a 32 canais 

0x0003 CalibYY Ano de calibragem Sem sinal 18 para 2018 

0x0004 CalibMM Mês de calibragem Sem sinal 1 a 12 

0x0005 CalibDD Dia de calibragem Sem sinal 1 a 31 

0x0006 SerialNumberH 
Nº de série de identificação exclusivo 
MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits 

0x0007 SerialNumberL 
Nº de série de identificação exclusivo 
LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits 

0x0008 NbAout Número de saídas analógicas Sem sinal 
0 indica opção ausente, 8 = oito saídas analógicas 
disponíveis 

0x0009 NbRelay Número de relés Sem sinal 
0 significa que a opção não está presente, 8 = 8 relés 
disponíveis 

0x000A-0x000F RUF Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

          

2.2 
Configuração do 
usuário User_config_struct   

Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0010 AcquisitionMode 
Modo de ganho automático de 
aquisição Sem sinal Definir: 0 = Reservado; 1 = Hora fixa; 2 = CGA ligado 

0x0011 TempAveraging Cálculo da média Sem sinal 
50 a 100; 100 = 100 % do último valor (sem média) = 
padrão 

0x0012 HoldLastGood 
Manter o último valor bom para scan 
de x Sem sinal 0 a 9; padrão = 3 

0x0013 LogEn Habilitar registro interno Sem sinal 0 = Desabilitar; 1 = Habilitar, não registrar; 2 = Registrar 
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0x0014 LogRate Taxa de registro interno Sem sinal Define 

0x0015 Date_yy Ano interno do dispositivo (data) Sem sinal 18 para 2018 

0x0016 Date_mm Mês interno do dispositivo (data) Sem sinal 1 a 12 

0x0017 Date_dd Dia interno do dispositivo (data) Sem sinal 1 a 31 

0x0018 TimeInSecH 
Hora interna do dispositivo em 
segundos MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits 

0x0019 TimeInSecL 
Hora interna do dispositivo em 
segundos LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits 

0x001A-0x00FF RUF Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

          

2.3 
Configuração do 
canal User_channel_struct   

Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0110 CH01_Enable Canal 01 Habilitação para escanear Sem sinal 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

0x0111 CH01_Offset Canal 01 Offset de temperatura Com sinal Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

0x0112-0x011D CH01_Name Canal 01 Nome Sem sinal Cadeia de 24 bytes de comprimento 

0x011E-0x011F CH01_Reserved Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0120-0x012F … Canal 02 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0130-0x013F … Canal 03 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0140-0x014F … Canal 04 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0150-0x015F … Canal 05 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0160-0x016F … Canal 06 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0170-0x017F … Canal 07 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0180-0x018F … Canal 08 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0190-0x019F … Canal 09 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x01A0-0x01AF … Canal 10 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x01B0-0x01BF … Canal 11 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x01C0-0x01CF … Canal 12 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x01D0-0x01DF … Canal 13 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x01E0-0x01EF … Canal 14 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x01F0-0x01FF … Canal 15 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0200-0x020F … Canal 16 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0210-0x021F … Canal 17 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0220-0x022F … Canal 18 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0230-0x023F … Canal 19 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0240-0x024F … Canal 20 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0250-0x025F … Canal 21 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0260-0x026F … Canal 22 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0270-0x027F … Canal 23 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0280-0x028F … Canal 24 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x0290-0x029F … Canal 25 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x02A0-0x02AF … Canal 26 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x02B0-0x02BF … Canal 27 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x02C0-0x02CF … Canal 28 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x02D0-0x02DF … Canal 29 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x02E0-0x02EF … Canal 30 … Mesma estrutura que o canal 01 

0x02F0 CH31_Enable Canal 31 Habilitação para escanear Sem sinal 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

0x02F1 CH31_Offset Canal 31 Offset de temperatura Com sinal Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25c] 

0x02F2-0x02FD CH31_Name Canal 31 Nome Sem sinal Cadeia de 24 bytes de comprimento 

0x02FE-0x02FF CH31_Reserved Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

     

2.4 Saídas analógicas Aout_struct   
Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 
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0x0300 A01_Type Analógico 01 Tipo de saída Sem sinal Definir: 0 = 4-20 mA; 1 = 0-10 V; 2 = 0-20 mA; 3 = 0-5 V 

0x0301 A01_ErrStyle 
Analógico 01 Saída se não houver 
sinal válido Sem sinal 

Definir: 0 = valor mín; 1 = valor máx; 2 = Alternar máx/mín 
1 Hz 

0x0302 A01_InChannelNb 
Analógico 01 Número do canal de 
entrada Com sinal 

 -2 = o mais baixo; -1 = o mais alto; 0 = reservado; 1 = 
canal 1 etc. 

0x0303 A01_Thigh 
Analógico 01 Temperatura de valor 
alto Com sinal Temperatura alta x 100 [p. ex. 20000 para 200.00] 

0x0304 A01_Tlow 
Analógico 01 Temperatura de valor 
baixo Com sinal Temperatura baixa x 100 [p. ex. -10000 for -100.00] 

0x0305 A01_EvalChEnH 
Canal habilitado para o mais alto e o 
mais baixo (um quente) MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x0306 A01_EvalChEnL 
Canal habilitado para o mais alto e o 
mais baixo (um quente) LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x0307-0x030E A01_Name Analógico 01 Nome Sem sinal Cadeia de 16 bytes de comprimento 

0x030F A01_Reserved Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0310-0x031F … Analógico 02 … … 

0x0320-0x032F … Analógico 03 … … 

0x0330-0x033F … Analógico 04 … … 

0x0340-0x034F … Analógico 05 … … 

0x0350-0x035F … Analógico 06 … … 

0x0360-0x036F … Analógico 07 … … 

0x0370 A08_Type Analógico 08 Tipo de saída Sem sinal Definir: 0 = 4-20 mA; 1 = 0-10 V; 2 = 0-20 mA; 3 = 0-5 V 

0x0371 A08_ErrStyle 
Analógico 08 Saída se não houver 
sinal válido Sem sinal 

Definir: 0 = valor mín; 1 = valor máx; 2 = Alternar máx/mín 
1 Hz 

0x0372 A08_InChannelNb 
Analógico 08 Número do canal de 
entrada Com sinal 

 -2 = o mais baixo; -1 = o mais alto; 0 = reservado; 1 = 
canal 1 etc. 

0x0373 A08_Thigh 
Analógico 08 Temperatura de valor 
alto Com sinal Temperatura alta x 100 [p. ex. 20000 para 200.00] 

0x0374 A08_Tlow 
Analógico 08 Temperatura de valor 
baixo Com sinal Temperatura baixa x 100 [p. ex. -10000 for -100.00] 

0x0375 A08_EvalChEnH 
Canal habilitado para o mais alto e o 
mais baixo (um quente) MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x0376 A08_EvalChEnL 
Canal habilitado para o mais alto e o 
mais baixo (um quente) LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x0377-0x037E A08_Name Analógico 08 Nome Sem sinal Cadeia de 16 bytes de comprimento 

0x037F A08_Reserved Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0380-0x03FF RUF Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

     

2.5 Relés Relay_struct   
Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0400 R01_FailSafe Relé 01 Lógica reversa Sem sinal Definir: 0 = Padrão; 1 = Sem energia se ativo 

0x0401-0x0408 R01_Name Relé 01 Nome Sem sinal Cadeia de 16 bytes de comprimento 

0x0409-0x040F R01_Reserved Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0410-0x041F … Relé 02 … … 

0x0420-0x042F … Relé 03 … … 

0x0430-0x043F … Relé 04 … … 

0x0440-0x044F … Relé 05 … … 

0x0450-0x045F … Relé 06 … … 

0x0460-0x046F … Relé 07 … … 

0x0470 R08_FailSafe Relé 08 Lógica reversa Sem sinal Definir: 0 = Padrão; 1 = Sem energia se ativo 

0x0471-0x0478 R08_Name Relé 08 Nome Sem sinal Cadeia de 16 bytes de comprimento 

0x0479-0x047F R08_Reserved Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0480-0x04FF RUF Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

     

2.6 Condições Alarm_struct   
Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0500 AL01_Enable Condição 01 Habilitar/Desabilitar Sem sinal 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

0x0501 AL01_RLY 
Condição 01 Relé associado 
(baseado em 0) Sem sinal 0 a 7 para relé 1 a 8 

0x0502 AL01_InChannelNb 
Condição 01 Número do canal de 
entrada Com sinal 

-2 = o mais baixo; -1 = o mais alto; 0 = reservado; 1 = 
canal 1 etc. 

0x0503 AL01_ConditionType Condição 01 Tipo de condição Sem sinal 0 = Sem sinal; 1 = Menor do que; 2 = Maior do que 
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0x0504 AL01_AlarmeEn Condição 01 Condição geral Sem sinal 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

0x0505 AL01_LogEn Condição 01 Evento de registro Sem sinal 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

0x0506 AL01_Threshold 
Condição 01 Limite de temperatura 
(Celsius) Com sinal Temperatura x 100 [p. ex. 15000 for 150,00] 

0x0507 AL01_Hysteresis Condição 01 histerese (Celsius) Com sinal Temperatura x 100 [p. ex. 500 for 5,00] 

0x0508 AL01_EvalChEnH 
Canal habilitado para o mais alto e o 
mais baixo (um quente) MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x0509 AL01_EvalChEnL 
Canal habilitado para o mais alto e o 
mais baixo (um quente) LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x050A-0x0515 AL01_ConditionName Nome da cadeia de condição Sem sinal Cadeia de 24 bytes de comprimento 

0x0516-0x051F AL01_Reserved Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0520-0x053F … Condição 02 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0540-0x055F … Condição 03 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0560-0x057F … Condição 04 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0580-0x059F … Condição 05 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x05A0-0x05BF … Condição 06 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x05C0-0x05DF … Condição 07 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x05E0-0x05FF … Condição 08 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0600-0x061F … Condição 09 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0620-0x063F … Condição 10 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0640-0x065F … Condição 11 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0660-0x067F … Condição 12 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0680-0x069F … Condição 13 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x06A0-0x06BF … Condição 14 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x06C0-0x06DF … Condição 15 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x06E0-0x06FF … Condição 16 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0700-0x071F … Condição 17 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0720-0x073F … Condição 18 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0740-0x075F … Condição 19 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0760-0x077F … Condição 20 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0780-0x079F … Condição 21 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x07A0-0x07BF … Condição 22 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x07C0-0x07DF … Condição 23 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x07E0-0x07FF … Condição 24 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0800-0x081F … Condição 25 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0820-0x083F … Condição 26 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0840-0x085F … Condição 27 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0860-0x087F … Condição 28 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x0880-0x089F … Condição 29 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x08A0-0x08BF … Condição 30 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x08C0-0x08DF … Condição 31 … O mesmo que estrutura da condição 01 

0x08E0 AL32_Enable Condição 32 Habilitar/Desabilitar Sem sinal 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

0x08E1 AL32_RLY 
Condição 32 Relé associado 
(baseado em 0) Sem sinal 0 a 7 para relé 1 a 8 

0x08E2 AL32_InChannelNb 
Condição 32 Número do canal de 
entrada Com sinal 

-2 = o mais baixo; -1 = o mais alto; 0 = reservado; 1 = 
canal 1 etc. 

0x08E3 AL32_ConditionType Condição 32 Tipo de condição Sem sinal 0 = Sem sinal; 1 = Menor do que; 2 = Maior do que 

0x08E4 AL32_AlarmeEn Condição 32 Condição geral Sem sinal 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

0x08E5 AL32_LogEn Condição 32 Evento de registro Sem sinal 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

0x08E6 AL32_Threshold 
Condição 32 Limite de temperatura 
(Celsius) Com sinal Temperatura x 100 [p. ex. 15000 for 150,00] 

0x08E7 AL32_Hysteresis Condição 32 histerese (Celsius) Com sinal Temperatura x 100 [p. ex. 500 for 5,00] 

0x08E8 AL32_EvalChEnH 
Canal habilitado para o mais alto e o 
mais baixo (um quente) MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x08E9 AL32_EvalChEnL 
Canal habilitado para o mais alto e o 
mais baixo (um quente) LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x08EA-0x08F5 AL32_ConditionName Nome da cadeia de condição Sem sinal Cadeia de 24 bytes de comprimento 

0x08F6-0x08FF AL32_Reserved Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 
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2.7  Estado do alarme    
Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0900 AlarmLatchH 

Bloqueio de alarme MSW (uma 
gravação redefine todos os alarmes 
bloqueados) Sem sinal MSW da variável de 32 bits (1 bit por alarme) 

0x0901 AlarmLatchL 

Bloqueio de alarme LSW (uma 
gravação redefine todos os alarmes 
bloqueados) Sem sinal LSW da variável de 32 bits (1 bit por alarme) 

0x0902-0x090F RUF Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

     
2.8 Configuração de Ethernet do 
dispositivo    
Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0A00-0x0A03 ETH0 IP Dispositivo Eth0 endereço IP (RJ45) Sem sinal IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A04-0x0A07 ETH0 SubnetMask Eth0 Máscara de sub-rede Sem sinal IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A08-0x0A0B ETH0 Gateway Eth0 Gateway Sem sinal IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A0C-0x0A0F ETH0 DNS Eth0 Servidor DNS Sem sinal IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A10 ETH0 Config Eth0 bits de configuração da porta Sem sinal   

0x0A11 
ETH0 
EnabledServices Eth0 Serviços habilitados Sem sinal   

0x0A12-0x0A1F ETH0 Reserved Eth0 Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0A20-0x0A23 ETH1 IP Dispositivo ETH1 endereço IP (fibra) Sem sinal IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A24-0x0A27 ETH1 SubnetMask Eth1 Máscara de sub-rede Sem sinal IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A28-0x0A2B ETH1 Gateway Eth1 Gateway Sem sinal IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A2C-0x0A2F ETH1 DNS Eth1 Servidor DNS Sem sinal IP [0].[1].[2].[3] 

0x0A30 ETH1 Config Eth1 bits de configuração da porta Sem sinal   

0x0A31 
ETH1 
EnabledServices Eth1 Serviços habilitados Sem sinal   

0x0A32-0x0A3F ETH1 Reserved Eth1 Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

     

2.9  

Identificação de 
cadeia do 
dispositivo    

Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0B00-0x0B10 DeviceName Nome da cadeia do dispositivo  Sem sinal Cadeia de 31 bytes de comprimento 

0x0B20-0x0B30 LocationName 
Nome da cadeia de localização do 
dispositivo Sem sinal Cadeia de 31 bytes de comprimento 

0x0B40-0x0BFF RUF Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

     

2.10 Envelhecimento    
Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0C00 AG1 Enable Envelhecimento 1 Cálculo habilitado Sem sinal 0 ou 1 

0x0C01 AG1 Channel 
Envelhecimento 1 Referência de 
temperatura operacional Com sinal 

-3=médio; -2=o mais baixo; -1=o mais alto; 0=reservado; 
1=ch 1; etc. 

0x0C02 AG1 EvalChEnH 

Envelhecimento 1 Canais habilitados 
para médio/o mais alto/o mais baixo 
MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x0C03 AG1 EvalChEnL 

Envelhecimento 1 Canais habilitados 
para médio/o mais alto/o mais baixo 
LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (1 bit por canal) 

0x0C04 AG1 UnityTemp 
Envelhecimento 1 Temperatura 
unitária Sem sinal Temperatura x 100 

0x0C05 AG1 InitialOperatingH 
Envelhecimento 1 Horas 
operacionais iniciais MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (horas) 

0x0C06 AG1 InitialOperatingL 
Envelhecimento 1 Horas 
operacionais iniciais LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (horas) 

0x0C07 AG1 InitialAgingH 
Envelhecimento 1 Horas iniciais de 
envelhecimento MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (horas) 

0x0C08 AG1 InitialAgingL 
Envelhecimento 1 Horas iniciais de 
envelhecimento LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (horas) 

0x0C09-0x0C1F AG1 RFU Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0C20-0x0C3F AG2 Envelhecimento 2 … O mesmo que estrutura do envelhecimento 1 

0x0C40-0x0C5F AG3 Envelhecimento 3 … O mesmo que estrutura do envelhecimento 1 
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Código de 
função: 

0x04 
Registros de entrada de leitura 

Somente 
leitura    

   

3.1 Informações do sistema de dados rData_SysInfo_struct   
Endereço de 
registro  Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0000 MajorVersion Versão principal do firmware Sem sinal 0 a 99 

0x0001 MinorVersion Revisão do firmware Sem sinal 0 a 99 

0x0002 GenError Código de erro do sistema Sem sinal Uso interno 

0x0003 CalibError 
Erro de calibragem CRC (1 bit por 
canal) Sem sinal Uso interno 

0x0004 InternalTemp Temperatura interna x 100 Com sinal Temperatura interna x 100 [p. ex. 3846 para 38.46] 

0x0007-0x00FF RUF Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

     

3.2 Dados de temperatura rData_Temp_estrut  
Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0101 CH01_Status Canal 01 Estado atual Sem sinal Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

0x0102 CH02_Status Canal 02 Estado atual Sem sinal … 

0x0103 CH03_Status Canal 03 Estado atual Sem sinal … 

0x0104 CH04_Status Canal 04 Estado atual Sem sinal … 

0x0105 CH05_Status Canal 05 Estado atual Sem sinal … 

0x0106 CH06_Status Canal 06 Estado atual Sem sinal … 

0x0107 CH07_Status Canal 07 Estado atual Sem sinal … 

0x0108 CH08_Status Canal 08 Estado atual Sem sinal … 

0x0109 CH09_Status Canal 09 Estado atual Sem sinal … 

0x010A CH10_Status Canal 10 Estado atual Sem sinal … 

0x010B CH11_Status Canal 11 Estado atual Sem sinal … 

0x010C CH12_Status Canal 12 Estado atual Sem sinal … 

0x010D CH13_Status Canal 13 Estado atual Sem sinal … 

0x010E CH14_Status Canal 14 Estado atual Sem sinal … 

0x010F CH15_Status Canal 15 Estado atual Sem sinal … 

0x0110 CH16_Status Canal 16 Estado atual Sem sinal … 

0x0111 CH17_Status Canal 17 Estado atual Sem sinal … 

0x0112 CH18_Status Canal 18 Estado atual Sem sinal … 

0x0113 CH19_Status Canal 19 Estado atual Sem sinal … 

0x0114 CH20_Status Canal 20 Estado atual Sem sinal … 

0x0115 CH21_Status Canal 21 Estado atual Sem sinal … 

0x0116 CH22_Status Canal 22 Estado atual Sem sinal … 

0x0117 CH23_Status Canal 23 Estado atual Sem sinal … 

0x0118 CH24_Status Canal 24 Estado atual Sem sinal … 

0x0119-0x011F Status_Rsv Reservado Sem sinal 0x0000 

0x0121 CH01_Gain Canal 01 Ganho atual Sem sinal 0 a 23 

0x0122 CH02_Gain Canal 02 Ganho atual Sem sinal … 

0x0123 CH03_Gain Canal 03 Ganho atual Sem sinal … 

0x0124 CH04_Gain Canal 04 Ganho atual Sem sinal … 

0x0125 CH05_Gain Canal 05 Ganho atual Sem sinal … 

0x0126 CH06_Gain Canal 06 Ganho atual Sem sinal … 

0x0127 CH07_Gain Canal 07 Ganho atual Sem sinal … 

0x0128 CH08_Gain Canal 08 Ganho atual Sem sinal … 

0x0129 CH09_Gain Canal 09 Ganho atual Sem sinal … 

0x012A CH10_Gain Canal 10 Ganho atual Sem sinal … 

0x012B CH11_Gain Canal 11 Ganho atual Sem sinal … 
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0x012C CH12_Gain Canal 12 Ganho atual Sem sinal … 

0x012D CH13_Gain Canal 13 Ganho atual Sem sinal … 

0x012E CH14_Gain Canal 14 Ganho atual Sem sinal … 

0x012F CH15_Gain Canal 15 Ganho atual Sem sinal … 

0x0130 CH16_Gain Canal 16 Ganho atual Sem sinal … 

0x0131 CH17_Gain Canal 17 Ganho atual Sem sinal … 

0x0132 CH18_Gain Canal 18 Ganho atual Sem sinal … 

0x0133 CH19_Gain Canal 19 Ganho atual Sem sinal … 

0x0134 CH20_Gain Canal 20 Ganho atual Sem sinal … 

0x0135 CH21_Gain Canal 21 Ganho atual Sem sinal … 

0x0136 CH22_Gain Canal 22 Ganho atual Sem sinal … 

0x0137 CH23_Gain Canal 23 Ganho atual Sem sinal … 

0x0138 CH24_Gain Canal 24 Ganho atual Sem sinal … 

0x0139-0x013F Gain_Rsv Reservado Sem sinal 0x0000 

0x0141 CH01_SigStr 
Canal 01 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

0x0142 CH02_SigStr 
Canal 02 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0143 CH03_SigStr 
Canal 03 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0144 CH04_SigStr 
Canal 04 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0145 CH05_SigStr 
Canal 05 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0146 CH06_SigStr 
Canal 06 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0147 CH07_SigStr 
Canal 07 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0148 CH08_SigStr 
Canal 08 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0149 CH09_SigStr 
Canal 09 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x014A CH10_SigStr 
Canal 10 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x014B CH11_SigStr 
Canal 11 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x014C CH12_SigStr 
Canal 12 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x014D CH13_SigStr 
Canal 13 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x014E CH14_SigStr 
Canal 14 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x014F CH15_SigStr 
Canal 15 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0150 CH16_SigStr 
Canal 16 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0151 CH17_SigStr 
Canal 17 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0152 CH18_SigStr 
Canal 18 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0153 CH19_SigStr 
Canal 19 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0154 CH20_SigStr 
Canal 20 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0155 CH21_SigStr 
Canal 21 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0156 CH22_SigStr 
Canal 22 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0157 CH23_SigStr 
Canal 23 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0158 CH24_SigStr 
Canal 24 Intensidade do sinal atual 
(100 % - 0 %) Sem sinal … 

0x0159-0x015F SigStr_Rsv Reservado Sem sinal 0x0000 

0x0161 CH01_Amplitude Canal 01 Amplitude atual Sem sinal Amplitude do sinal (uso interno) 

0x0162 CH02_Amplitude Canal 02 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0163 CH03_Amplitude Canal 03 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0164 CH04_Amplitude Canal 04 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0165 CH05_Amplitude Canal 05 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0166 CH06_Amplitude Canal 06 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0167 CH07_Amplitude Canal 07 Amplitude atual Sem sinal … 
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0x0168 CH08_Amplitude Canal 08 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0169 CH09_Amplitude Canal 09 Amplitude atual Sem sinal … 

0x016A CH10_Amplitude Canal 10 Amplitude atual Sem sinal … 

0x016B CH11_Amplitude Canal 11 Amplitude atual Sem sinal … 

0x016C CH12_Amplitude Canal 12 Amplitude atual Sem sinal … 

0x016D CH13_Amplitude Canal 13 Amplitude atual Sem sinal … 

0x016E CH14_Amplitude Canal 14 Amplitude atual Sem sinal … 

0x016F CH15_Amplitude Canal 15 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0170 CH16_Amplitude Canal 16 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0171 CH17_Amplitude Canal 17 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0172 CH18_Amplitude Canal 18 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0173 CH19_Amplitude Canal 19 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0174 CH20_Amplitude Canal 20 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0175 CH21_Amplitude Canal 21 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0176 CH22_Amplitude Canal 22 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0177 CH23_Amplitude Canal 23 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0178 CH24_Amplitude Canal 24 Amplitude atual Sem sinal … 

0x0179-0x017F Amplitude_Rsv Reservado Sem sinal 0x0000 

0x0181 CH01_Temperature Canal 01 Temperatura atual Com sinal Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

0x0182 CH02_Temperature Canal 02 Temperatura atual Com sinal … 

0x0183 CH03_Temperature Canal 03 Temperatura atual Com sinal … 

0x0184 CH04_Temperature Canal 04 Temperatura atual Com sinal … 

0x0185 CH05_Temperature Canal 05 Temperatura atual Com sinal … 

0x0186 CH06_Temperature Canal 06 Temperatura atual Com sinal … 

0x0187 CH07_Temperature Canal 07 Temperatura atual Com sinal … 

0x0188 CH08_Temperature Canal 08 Temperatura atual Com sinal … 

0x0189 CH09_Temperature Canal 09 Temperatura atual Com sinal … 

0x018A CH10_Temperature Canal 10 Temperatura atual Com sinal … 

0x018B CH11_Temperature Canal 11 Temperatura atual Com sinal … 

0x018C CH12_Temperature Canal 12 Temperatura atual Com sinal … 

0x018D CH13_Temperature Canal 13 Temperatura atual Com sinal … 

0x018E CH14_Temperature Canal 14 Temperatura atual Com sinal … 

0x018F CH15_Temperature Canal 15 Temperatura atual Com sinal … 

0x0190 CH16_Temperature Canal 16 Temperatura atual Com sinal … 

0x0191 CH17_Temperature Canal 17 Temperatura atual Com sinal … 

0x0192 CH18_Temperature Canal 18 Temperatura atual Com sinal … 

0x0193 CH19_Temperature Canal 19 Temperatura atual Com sinal … 

0x0194 CH20_Temperature Canal 20 Temperatura atual Com sinal … 

0x0195 CH21_Temperature Canal 21 Temperatura atual Com sinal … 

0x0196 CH22_Temperature Canal 22 Temperatura atual Com sinal … 

0x0197 CH23_Temperature Canal 23 Temperatura atual Com sinal … 

0x0198 CH24_Temperature Canal 24 Temperatura atual Com sinal … 

0x0199-0x019F Temperature_Rsv Reservado Com sinal 0x0000 

     

3.3 
Estatísticas de 
envelhecimento    

Endereço de 
registro Nome Descrição 16 bits Codificação 

0x0200 AG1 OperatingH 
Horas operacionais (exceto horas 
operacionais iniciais) MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (horas x 100) 

0x0201 AG1 OperatingL 
Horas operacionais (exceto horas 
operacionais iniciais) LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (horas x 100) 

0x0202 AG1 AgingH 

Horas de envelhecimento (exceto 
horas de envelhecimento iniciais) 
MSW Sem sinal MSW da variável de 32 bits (horas x 100) 
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0x0203 AG1 AgingL 

Horas de envelhecimento (exceto 
horas de envelhecimento iniciais) 
LSW Sem sinal LSW da variável de 32 bits (horas x 100) 

0x0204 AG1 Temperature 
Temperatura operacional em tempo 
real Com sinal Temperatura x 100 

0x0205 AG1 AgingRate 
Taxa de envelhecimento em tempo 
real Sem sinal Taxa x 100 

0x0206-0x023F AG1 RFU Reservado para uso futuro Sem sinal Definido como 0x0000 

0x0240-0x027F AG2 Envelhecimento 2 … O mesmo que estrutura do envelhecimento 1 

0x0280-0x02BF AG3 Envelhecimento 3 … O mesmo que estrutura do envelhecimento 1 
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12 MAPA DE PONTOS DE DADOS DNP 3.0 (  ) 

Este capítulo descreve o mapa de dados DNP 3.0 incluído no instrumento MSENSE FO ECU-S. Para a conexão com o 
MSENSE FO usando a porta serial RS-485, é necessária esta informação.  
 
Todas as informações relacionadas ao protocolo DNP 3.0 são somente leitura. 
 

Rugged 
Monitoring  

Mapa de pontos de dados 
DNP3     

Versão: 1.2      

       
Grupo de 
objetos 

10 
Entradas binárias       

     

1.1 
Estado do 
alarme      

Endereço Nome Descrição Grupo Var 
Class
e Codificação 

1 AlarmLatch01 Bloqueio de alarme 01 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

2 AlarmLatch02 Bloqueio de alarme 02 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

3 AlarmLatch03 Bloqueio de alarme 03 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

4 AlarmLatch04 Bloqueio de alarme 04 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

5 AlarmLatch05 Bloqueio de alarme 05 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

6 AlarmLatch06 Bloqueio de alarme 06 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

7 AlarmLatch07 Bloqueio de alarme 07 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

8 AlarmLatch08 Bloqueio de alarme 08 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

9 AlarmLatch09 Bloqueio de alarme 09 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

10 AlarmLatch10 Bloqueio de alarme 10 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

11 AlarmLatch11 Bloqueio de alarme 11 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

12 AlarmLatch12 Bloqueio de alarme 12 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

13 AlarmLatch13 Bloqueio de alarme 13 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

14 AlarmLatch14 Bloqueio de alarme 14 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

15 AlarmLatch15 Bloqueio de alarme 15 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

16 AlarmLatch16 Bloqueio de alarme 16 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

17 AlarmLatch17 Bloqueio de alarme 17 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

18 AlarmLatch18 Bloqueio de alarme 18 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

19 AlarmLatch19 Bloqueio de alarme 19 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

20 AlarmLatch20 Bloqueio de alarme 20 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

21 AlarmLatch21 Bloqueio de alarme 21 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

22 AlarmLatch22 Bloqueio de alarme 22 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

23 AlarmLatch23 Bloqueio de alarme 23 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

24 AlarmLatch24 Bloqueio de alarme 24 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

25 AlarmLatch25 Bloqueio de alarme 25 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

26 AlarmLatch26 Bloqueio de alarme 26 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

27 AlarmLatch27 Bloqueio de alarme 27 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

28 AlarmLatch28 Bloqueio de alarme 28 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

29 AlarmLatch29 Bloqueio de alarme 29 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

30 AlarmLatch30 Bloqueio de alarme 30 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

31 AlarmLatch31 Bloqueio de alarme 31 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

32 AlarmLatch32 Bloqueio de alarme 32 1 2 0 0 = sem alarme bloqueado, 1 = alarme bloqueado 

       

1.2 Estado do relé      
Endereço de 
registro Nome Descrição Grupo Var 

Class
e Codificação 

101 Relay1 
Relé 1 estado (após 
consideração de fail safe) 1 2 1 0 = sem energia; 1 = com energia 
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102 Relay2 
Relé 2 estado (após 
consideração de fail safe) 1 2 1 0 = sem energia; 1 = com energia 

103 Relay3 
Relé 3 estado (após 
consideração de fail safe) 1 2 1 0 = sem energia; 1 = com energia 

104 Relay4 
Relé 4 estado (após 
consideração de fail safe) 1 2 1 0 = sem energia; 1 = com energia 

105 Relay5 
Relé 5 estado (após 
consideração de fail safe) 1 2 1 0 = sem energia; 1 = com energia 

106 Relay6 
Relé 6 estado (após 
consideração de fail safe) 1 2 1 0 = sem energia; 1 = com energia 

107 Relay7 
Relé 7 estado (após 
consideração de fail safe) 1 2 1 0 = sem energia; 1 = com energia 

108 Relay8 
Relé 8 estado (após 
consideração de fail safe) 1 2 1 0 = sem energia; 1 = com energia 

       

       
Grupo de 
objetos 

30 
Entradas analógicas       

     

2.1 
Dados de 
temperatura      

IOA Nome Descrição Grupo Var 
Class
e Codificação 

2 
CH01_Temperat
ure Canal 01 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

3 
CH02_Temperat
ure Canal 02 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

4 
CH03_Temperat
ure Canal 03 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

5 
CH04_Temperat
ure Canal 04 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

6 
CH05_Temperat
ure Canal 05 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

7 
CH06_Temperat
ure Canal 06 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

8 
CH07_Temperat
ure Canal 07 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

9 
CH08_Temperat
ure Canal 08 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

10 
CH09_Temperat
ure Canal 09 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

11 
CH10_Temperat
ure Canal 10 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

12 
CH11_Temperat
ure Canal 11 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

13 
CH12_Temperat
ure Canal 12 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

14 
CH13_Temperat
ure Canal 13 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

15 
CH14_Temperat
ure Canal 14 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

16 
CH15_Temperat
ure Canal 15 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

17 
CH16_Temperat
ure Canal 16 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

18 
CH17_Temperat
ure Canal 17 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

19 
CH18_Temperat
ure Canal 18 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

20 
CH19_Temperat
ure Canal 19 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

21 
CH20_Temperat
ure Canal 20 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

22 
CH21_Temperat
ure Canal 21 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

23 
CH22_Temperat
ure Canal 22 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

24 
CH23_Temperat
ure Canal 23 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

25 
CH24_Temperat
ure Canal 24 Temperatura atual 30 2 1 Temperatura x 100 [p. ex. 12345 for 123,45] 

32 CH01_Status Canal 01 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

33 CH02_Status Canal 02 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

34 CH03_Status Canal 03 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

35 CH04_Status Canal 04 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

36 CH05_Status Canal 05 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

37 CH06_Status Canal 06 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 
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38 CH07_Status Canal 07 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

39 CH08_Status Canal 08 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

40 CH09_Status Canal 09 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

41 CH10_Status Canal 10 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

42 CH11_Status Canal 11 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

43 CH12_Status Canal 12 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

44 CH13_Status Canal 13 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

45 CH14_Status Canal 14 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

46 CH15_Status Canal 15 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

47 CH16_Status Canal 16 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

48 CH17_Status Canal 17 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

49 CH18_Status Canal 18 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

50 CH19_Status Canal 19 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

51 CH20_Status Canal 20 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

52 CH21_Status Canal 21 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

53 CH22_Status Canal 22 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

54 CH23_Status Canal 23 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

55 CH24_Status Canal 24 Estado atual 30 2 1 Código de erro: 0 = Válido; 2 = Desabilitado; 3 = Sem sinal 

62 CH01_SigStr 
Canal 01 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

63 CH02_SigStr 
Canal 02 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

64 CH03_SigStr 
Canal 03 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

65 CH04_SigStr 
Canal 04 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

66 CH05_SigStr 
Canal 05 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

67 CH06_SigStr 
Canal 06 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

68 CH07_SigStr 
Canal 07 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

69 CH08_SigStr 
Canal 08 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

70 CH09_SigStr 
Canal 09 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

71 CH10_SigStr 
Canal 10 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

72 CH11_SigStr 
Canal 11 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

73 CH12_SigStr 
Canal 12 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

74 CH13_SigStr 
Canal 13 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

75 CH14_SigStr 
Canal 14 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

76 CH15_SigStr 
Canal 15 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

77 CH16_SigStr 
Canal 16 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

78 CH17_SigStr 
Canal 17 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

79 CH18_SigStr 
Canal 18 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

80 CH19_SigStr 
Canal 19 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

81 CH20_SigStr 
Canal 20 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

82 CH21_SigStr 
Canal 21 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

83 CH22_SigStr 
Canal 22 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

84 CH23_SigStr 
Canal 23 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

85 CH24_SigStr 
Canal 24 Intensidade do sinal 
atual (100 % - 0 %) 30 2 1 

0 a 100 para 0% a 100% (verifique se o sinal é válido 
[status]) 

92 
CH01_Amplitud
e Canal 01 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

93 
CH02_Amplitud
e Canal 02 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

94 
CH03_Amplitud
e Canal 03 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 
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95 
CH04_Amplitud
e Canal 04 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

96 
CH05_Amplitud
e Canal 05 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

97 
CH06_Amplitud
e Canal 06 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

98 
CH07_Amplitud
e Canal 07 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

99 
CH08_Amplitud
e Canal 08 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

100 
CH09_Amplitud
e Canal 09 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

101 
CH10_Amplitud
e Canal 10 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

102 
CH11_Amplitud
e Canal 11 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

103 
CH12_Amplitud
e Canal 12 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

104 
CH13_Amplitud
e Canal 13 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

105 
CH14_Amplitud
e Canal 14 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

106 
CH15_Amplitud
e Canal 15 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

107 
CH16_Amplitud
e Canal 16 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

108 
CH17_Amplitud
e Canal 17 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

109 
CH18_Amplitud
e Canal 18 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

110 
CH19_Amplitud
e Canal 19 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

111 
CH20_Amplitud
e Canal 20 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

112 
CH21_Amplitud
e Canal 21 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

113 
CH22_Amplitud
e Canal 22 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

114 
CH23_Amplitud
e Canal 23 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

115 
CH24_Amplitud
e Canal 24 Amplitude atual 30 2 1 Uso interno 

122 CH01_Gain Canal 01 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

123 CH02_Gain Canal 02 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

124 CH03_Gain Canal 03 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

125 CH04_Gain Canal 04 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

126 CH05_Gain Canal 05 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

127 CH06_Gain Canal 06 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

128 CH07_Gain Canal 07 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

129 CH08_Gain Canal 08 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

130 CH09_Gain Canal 09 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

131 CH10_Gain Canal 10 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

132 CH11_Gain Canal 11 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

133 CH12_Gain Canal 12 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

134 CH13_Gain Canal 13 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

135 CH14_Gain Canal 14 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

136 CH15_Gain Canal 15 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

137 CH16_Gain Canal 16 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

138 CH17_Gain Canal 17 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

139 CH18_Gain Canal 18 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

140 CH19_Gain Canal 19 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

141 CH20_Gain Canal 20 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

142 CH21_Gain Canal 21 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

143 CH22_Gain Canal 22 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

144 CH23_Gain Canal 23 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

145 CH24_Gain Canal 24 Ganho atual 30 2 1 Uso interno 

              



 

79 Documento nº MAN0008-EN-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

2.2 
Configuração 
do canal      

Endereço de 
registro Nome Descrição Grupo Var 

Class
e Codificação 

152 CH01_Enable Habilitação de canal 01 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

153 CH02_Enable Habilitação de canal 02 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

154 CH03_Enable Habilitação de canal 03 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

155 CH04_Enable Habilitação de canal 04 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

156 CH05_Enable Habilitação de canal 05 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

157 CH06_Enable Habilitação de canal 06 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

158 CH07_Enable Habilitação de canal 07 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

159 CH08_Enable Habilitação de canal 08 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

160 CH09_Enable Habilitação de canal 09 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

161 CH10_Enable Habilitação de canal 10 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

162 CH11_Enable Habilitação de canal 11 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

163 CH12_Enable Habilitação de canal 12 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

164 CH13_Enable Habilitação de canal 13 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

165 CH14_Enable Habilitação de canal 14 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

166 CH15_Enable Habilitação de canal 15 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

167 CH16_Enable Habilitação de canal 16 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

168 CH17_Enable Habilitação de canal 17 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

169 CH18_Enable Habilitação de canal 18 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

170 CH19_Enable Habilitação de canal 19 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

171 CH20_Enable Habilitação de canal 20 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

172 CH21_Enable Habilitação de canal 21 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

173 CH22_Enable Habilitação de canal 22 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

174 CH23_Enable Habilitação de canal 23 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

175 CH24_Enable Habilitação de canal 24 30 2 0 0 = Desabilitar; senão, habilitar 

182 CH01_Offset 
Offset de temperatura de canal 
01 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

183 CH02_Offset 
Offset de temperatura de canal 
02 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

184 CH03_Offset 
Offset de temperatura de canal 
03 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

185 CH04_Offset 
Offset de temperatura de canal 
04 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

186 CH05_Offset 
Offset de temperatura de canal 
05 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

187 CH06_Offset 
Offset de temperatura de canal 
06 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

188 CH07_Offset 
Offset de temperatura de canal 
07 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

189 CH08_Offset 
Offset de temperatura de canal 
08 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

190 CH09_Offset 
Offset de temperatura de canal 
09 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

191 CH10_Offset 
Offset de temperatura de canal 
10 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

192 CH11_Offset 
Offset de temperatura de canal 
11 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

193 CH12_Offset 
Offset de temperatura de canal 
12 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

194 CH13_Offset 
Offset de temperatura de canal 
13 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

195 CH14_Offset 
Offset de temperatura de canal 
14 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

196 CH15_Offset 
Offset de temperatura de canal 
15 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

197 CH16_Offset 
Offset de temperatura de canal 
16 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

198 CH17_Offset 
Offset de temperatura de canal 
17 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

199 CH18_Offset 
Offset de temperatura de canal 
18 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

200 CH19_Offset 
Offset de temperatura de canal 
19 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

201 CH20_Offset 
Offset de temperatura de canal 
20 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 



 

80 Documento nº MAN0008-EN-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

202 CH21_Offset 
Offset de temperatura de canal 
21 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

203 CH22_Offset 
Offset de temperatura de canal 
22 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

204 CH23_Offset 
Offset de temperatura de canal 
23 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

205 CH24_Offset 
Offset de temperatura de canal 
24 30 2 0 Offset de temperatura x 100 [p. ex. 125 para 1.25C] 

       

2.3 

Informações do 
sistema de 
dados      

IOA Nome Descrição Grupo Var 
Class
e Codificação 

210 MajorVersion Versão principal do firmware 30 2 0 0 a 99 

211 MinorVersion Revisão do firmware 30 2 0 0 a 99 

212 GenErrorH Código de erro do sistema MSW 30 2 0 Uso interno 

213 GenErrorL Código de erro do sistema LSW 30 2 0 Uso interno 

214 CalibErrorH 
Erro de calibragem CRC (1 bit por 
canal) MSW 30 2 0 Uso interno 

215 CalibErrorL 
Erro de calibragem CRC (1 bit por 
canal) LSW 30 2 0 Uso interno 

216 InternalTemp Temperatura interna x 100 30 2 1 Temperatura interna x 100 [p. ex. 3846 for 38.46] 

       

2.4 
Informações do 
sistema      

Endereço de 
registro Nome Descrição Grupo Var 

Class
e Codificação 

220 Device Tipo de dispositivo 30 2 0 Definir: 1 = L201; 2 = T301; 3 a 7 = OEM 

221 Model Modelo do dispositivo 30 2 0 Reservado 

222 NbChannel Número de canais 30 2 0 1 a 32 para 1 a 32 canais 

223 CalibYY Ano de calibragem 30 2 0 18 para 2018 

224 CalibMM Mês de calibragem 30 2 0 1 a 12 

225 CalibDD Dia de calibragem 30 2 0 1 a 31 

226 SerialNumberH 
Nº de série de identificação 
exclusivo MSW 30 2 0 MSW da variável de 32 bits 

227 SerialNumberL 
Nº de série de identificação 
exclusivo LSW 30 2 0 LSW da variável de 32 bits 

              

2.2 
Configuração 
do usuário      

Endereço de 
registro Nome Descrição Grupo Var 

Class
e Codificação 

230 AcquisitionMode 
Modo de ganho automático de 
aquisição 30 2 0 Definir: 0 = Reservado; 1 = Hora fixa; 2 = CGA ligado 

231 TempAveraging Cálculo da média 30 2 0 50 a 100; 100 = 100 % do último valor (sem média) = padrão 

232 HoldLastGood 
Manter o último valor bom para 
scan de x 30 2 0 0 a 9; padrão = 3 

233 LogEn Habilitar registro interno 30 2 0 0 = Desabilitar; 1 = Habilitar não registrar; 2 = Registrar 

234 LogRate Taxa de registro interno 30 2 0 Definir 
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13 MAPA DE DADOS IEC 60870-5 (  ) 

Este capítulo descreve os parâmetros de IEC 60870 incluídos no instrumento MSENSE FO ECU-S. Para se conectar ao 
MSENSE FO por meio da porta serial RS-485 ou do protocolo Modbus pela Ethernet, estas informações serão necessárias.  
 
Todas as informações relacionadas ao protocolo IEC 60870-5 são somente leitura. 

13.1 Lista de interoperabilidade IEC 60870-5-101 (porta serial) 

Nome do fornecedor: Maschinenfabrik Reinhausen 

Nome do dispositivo: MSENSE FO, firmware v2.02 e superior 

   

Configuração de rede 

 Sim Ponto a ponto 

 Sim Linha de partes multiponto 

 Não Múltipla ponto a ponto 

 Não Estrela de multiponto 

 Não Linha redundante 

   

Camada física 

  Intercâmbio desequilibrado V.24/V.28 

 Não 100 bits/s 

 Não 200 bits/s 

 Não 300 bits/s 

 Não 600 bits/s 

 Não 1200 bits/s 

 Não 400 bits/s 

 Não 4800 bits/s 

 Sim 9600 bits/s 

 Sim 19200 bits/s 

 Sim 38400 bits/s 

 Sim 57600 bits/s 

 Sim 115200 bits/s 

   

 Não Circuito de intercâmbio balanceado X.24/X.27 

   
Camada 
de enlace  

  Procedimento de transmissão de enlace 

 Não Transmissão balanceada 

 Sim Transmissão não balanceada 

   

 255 Comprimento máximo do quadro (octetos) 

   

  Campo de endereço da ligação 

 Não Ausente 

 Sim Um octeto 

 Não Dois octetos 

 Não Com estrutura 

 Sim Sem estrutura 

   

Camada de aplicação 

  Endereço comum de ASDU 

 Sim Um octeto 
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 Não Dois octetos 

   

  Endereço do objeto de informação 

 Sim Um octeto 

 Não Dois octetos 

 Não Três octetos 

 Não Com estrutura 

 Sim Sem estrutura 

   

  Causa de transmissão 

 Sim Um octeto 

 Não Dois octetos (com endereço originador) 

   

  Seleção de ASDUs padrão 

  Informações do processo na direção do monitor 

 Sim 1 / Informações do ponto único / M_SP_NA_1 

 Não 2 / Informações de ponto único com marca de data/hora / M_SP_TA_1 

 Não 3 / Informações do ponto duplo / M_DP_NA_1 

 Não 4 / Informações do ponto duplo com marca de data/hora / M_DP_TA_1 

 Não 5 / Informações de posição de etapa / M_ST_NA_1 

 Não 6 / Informações de posição de etapa com marca de data/hora / M_ST_NA_1 

 Não 7 / Cadeia de 32 bits / M_BO_NA_1 

 Não 8 / Cadeia de 32 bits com marca de data/hora / M_BO_TA_1 

 Não 9 / Valor medido, valor normalizado / M_ME_NA_1 

 Não 10 / Valor medido, valor normalizado com marca de data/hora / M_ME_TA_1 

 Sim 11 / Valor medido, valor dimensionado / M_ME_NB_1 

 Não 12 / Valor medido, valor dimensionado com marca de data/hora / M_ME_TB_1 

 Não 13 / Valor medido, valor curto de vírgula flutuante / M_ME_NC_1 

 Não 14 / Valor medido, valor curto de vírgula flutuante com marca de data/hora / M_ME_TC_1 

 Não 15 / Totais integrados / M_IT_NA_1 

 Não 16 / Totais integrados com marca de data/hora / M_IT_TA_1 

 Não 17 / Evento de equipamento de proteção com marca de data/hora / M_EP_TA1 

 Não 
18 / Eventos inicias empacotados de equipamento de proteção com marca de data/hora / 
M_EP_TB1 

 Não 19 / Informações de circuito de saída empacotadas com marca de data/hora / M_EP_TC_1 

 Não 20 / Informações de ponto único empacotadas com marca de data/hora / M_PS_NA_1 

 Não 21 / Valor medido, valor normalizado sem descrição de qualidade / M_ME_ND_1 

  Informações do processo na direção do controle 

 Não 45 / Comando simples / C_SC_NA_1 

 Não 46 / Comando duplo / C_DC_NA_1 

 Não 47 / Comando de regulagem de tap / C_RC_NA_1 

 Não 48 / Comando de definição de ponto, valor normalizado / C_SE_NA_1 

 Não 49 / Comando de ponto de ajuste, valor dimensionado / C_SE_NB_1 

 Não 50 / Comando de ponto definido, valor curto de vírgula flutuante / C_SE_NC_1 

 Não 51 / Cadeia de 32 bits / C_BO_NA_1 

  Informações do sistema na direção do monitor 

 Não 70 / Fim da inicialização / M_EI_NA_1 

  Informações do sistema na direção do controle 

 Sim 100 / Comando de interrogação / C_IC_NA_1 

 Não 101 / Comando de interrogação do contador / C_CI_NA_1 

 Sim 102 / Comando de leitura / C_RD_NA_1 

 Não 103 / Comando de sincronização de relógios / C_CS_NA_1 

 Não 104 / Comando de teste / C_TS_NB_1 

 Não 105 / Comando do processo de redefinição / C_RP_NC_1 
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 Não 106 / Atraso no comando de aquisição / C_CD_NA_1 

  Parâmetro na direção do controle 

 Não 110 / Parâmetro de valor medido, valor normalizado / P_ME_NA_1 

 Não 111 / Parâmetro de valor medido, valor dimensionado / P_ME_NB_1 

 Não 112 / Parâmetro de valor medido, valor curto de vírgula flutuante / P_ME_NC_1 

 Não 113 / Ativação de parâmetros / P_AC_NA_1 

  Transferência de arquivos 

 Não 120 / Arquivo pronto / F_FR_NA_1 

 Não 121 / Seção pronta / F_SR_NA_1 

 Não 122 / Abrir diretório, selecionar arquivo, abrir arquivo, abrir seção / F_SC_NA_1 

 Não 123 / Última seção, último segmento / F_LS_NA_1 

 Não 124 / Confirmação de arquivo, confirmação de seção / F_AF_NA_1 

 Não 125 / Segmento / F_SG_NA_1 

 Não 126 / Diretório / F_DR_TA_1 

   

Funções básicas da aplicação 

  Inicialização da estação 

 Não Inicialização remota 

   

  Interrogação geral 

 Sim Global 

 Não Grupo 1 

 Não Grupo 2 

 Não Grupo 3 

 Não Grupo 4 

 Não Grupo 5 

 Não Grupo 6 

 Não Grupo 7 

 Não Grupo 8 

 Não Grupo 9 

 Não Grupo 10 

 Não Grupo 11 

 Não Grupo 12 

 Não Grupo 13 

 Não Grupo 14 

 Não Grupo 15 

 Não Grupo 16 

   

  Sincronização do relógio 

 Não Sincronização do relógio 

   

  Transmissão de comando 

 Não Transmissão direta do comando 

 Não Transmissão direta do comando de ponto definido 

 Não Selecionar e executar comando 

 Não Selecione e execute o comando de ponto definido 

 Não C_SE ACTTERM usado 

 Não Sem definição adicional 

 Não Duração do impulso curto 

 Não Duração do impulso longo 

 Não Saída persistente 

   

  Transmissão de totais integrados 
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 Não Solicitação de contador 

 Não Congelamento do contador sem redefinição 

 Não Congelamento do contador com redefinição 

 Não Zerar contador 

 Não Contador de solicitações gerais 

 Não Contador de solicitações grupo 1 

 Não Contador de solicitações grupo 2 

 Não Contador de solicitações grupo 3 

 Não Contador de solicitações grupo 4 

   

  Carregamento de parâmetros 

 Não Valor limite 

 Não Fator de suavização 

 Não Limite baixo para transmissão do valor medido 

 Não Limite alto para transmissão do valor medido 

   

  Ativação de parâmetros 

 Não Ativação/desativação de transmissão cíclica persistente ou periódica do objeto endereçado 

   

  Transferência de arquivos 

 Não Transferência de arquivos na direção do monitor 

 Não Transferência de arquivos na direção do controle 

 

13.2 Lista de interoperabilidade IEC 60870-5-104 (porta ethernet) 

Nome do fornecedor: Maschinenfabrik Reinhausen 

Nome do dispositivo: MSENSE FO ECU-S, Eth firmware v1.4 e superior 

   

Camada de aplicação 

  Endereço comum de ASDU 

 Não Um octeto 

 Sim Dois octetos 

   

  Endereço do objeto de informação 

 Não Um octeto 

 Não Dois octetos 

 Sim Três octetos 

 Não Com estrutura 

 Sim Sem estrutura 

   

  Causa de transmissão 

 Não Um octeto 

 Sim Dois octetos (com endereço originador) 

   

  Seleção de ASDUs padrão 

  Informações do processo na direção do monitor 

 Sim 1 / Informações do ponto único / M_SP_NA_1 

 Não 2 / Informações de ponto único com marca de data/hora / M_SP_TA_1 

 Não 3 / Informações do ponto duplo / M_DP_NA_1 

 Não 4 / Informações do ponto duplo com marca de data/hora / M_DP_TA_1 

 Não 5 / Informações de posição de etapa / M_ST_NA_1 

 Não 6 / Informações de posição de etapa com marca de data/hora / M_ST_NA_1 

 Não 7 / Cadeia de 32 bits / M_BO_NA_1 
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 Não 8 / Cadeia de 32 bits com marca de data/hora / M_BO_TA_1 

 Não 9 / Valor medido, valor normalizado / M_ME_NA_1 

 Não 10 / Valor medido, valor normalizado com marca de data/hora / M_ME_TA_1 

 Sim 11 / Valor medido, valor dimensionado / M_ME_NB_1 

 Não 12 / Valor medido, valor dimensionado com marca de data/hora / M_ME_TB_1 

 Não 13 / Valor medido, valor curto de vírgula flutuante / M_ME_NC_1 

 Não 14 / Valor medido, valor curto de vírgula flutuante com marca de data/hora / M_ME_TC_1 

 Não 15 / Totais integrados / M_IT_NA_1 

 Não 16 / Totais integrados com marca de data/hora / M_IT_TA_1 

 Não 17 / Evento de equipamento de proteção com marca de data/hora / M_EP_TA1 

 Não 18 / Eventos inicias empacotados de equipamento de proteção com marca de data/hora / M_EP_TB1 

 Não 19 / Informações de circuito de saída empacotadas com marca de data/hora / M_EP_TC_1 

 Não 20 / Informações de ponto único empacotadas com marca de data/hora / M_PS_NA_1 

 Não 21 / Valor medido, valor normalizado sem descrição de qualidade / M_ME_ND_1 

  Informações do processo na direção do controle 

 Não 45 / Comando simples / C_SC_NA_1 

 Não 46 / Comando duplo / C_DC_NA_1 

 Não 47 / Comando de regulagem de tap / C_RC_NA_1 

 Não 48 / Comando de definição de ponto, valor normalizado / C_SE_NA_1 

 Não 49 / Comando de ponto de ajuste, valor dimensionado / C_SE_NB_1 

 Não 50 / Comando de ponto definido, valor curto de vírgula flutuante / C_SE_NC_1 

 Não 51 / Cadeia de 32 bits / C_BO_NA_1 

  Informações do sistema na direção do monitor 

 Não 70 / Fim da inicialização / M_EI_NA_1 

  Informações do sistema na direção do controle 

 Sim 100 / Comando de interrogação / C_IC_NA_1 

 Não 101 / Comando de interrogação do contador / C_CI_NA_1 

 Sim 102 / Comando de leitura / C_RD_NA_1 

 Não 103 / Comando de sincronização de relógios / C_CS_NA_1 

 Não 104 / Comando de teste / C_TS_NB_1 

 Não 105 / Comando do processo de redefinição / C_RP_NC_1 

 Não 106 / Atraso no comando de aquisição / C_CD_NA_1 

  Parâmetro na direção do controle 

 Não 110 / Parâmetro de valor medido, valor normalizado / P_ME_NA_1 

 Não 111 / Parâmetro de valor medido, valor dimensionado / P_ME_NB_1 

 Não 112 / Parâmetro de valor medido, valor curto de vírgula flutuante / P_ME_NC_1 

 Não 113 / Ativação de parâmetros / P_AC_NA_1 

  Transferência de arquivos 

 Não 120 / Arquivo pronto / F_FR_NA_1 

 Não 121 / Seção pronta / F_SR_NA_1 

 Não 122 / Abrir diretório, selecionar arquivo, abrir arquivo, abrir seção / F_SC_NA_1 

 Não 123 / Última seção, último segmento / F_LS_NA_1 

 Não 124 / Confirmação de arquivo, confirmação de seção / F_AF_NA_1 

 Não 125 / Segmento / F_SG_NA_1 

 Não 126 / Diretório / F_DR_TA_1 

   

Funções básicas da aplicação 

  Inicialização da estação 

 Não Inicialização remota 

   

  Interrogação geral 

 Sim Global 

 Sim Grupo 1 
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 Sim Grupo 2 

 Sim Grupo 3 

 Sim Grupo 4 

 Sim Grupo 5 

 Sim Grupo 6 

 Sim Grupo 7 

 Sim Grupo 8 

 Não Grupo 9 

 Não Grupo 10 

 Não Grupo 11 

 Não Grupo 12 

 Não Grupo 13 

 Não Grupo 14 

 Não Grupo 15 

 Não Grupo 16 

   

  Sincronização do relógio 

 Não Sincronização do relógio 

   

  Transmissão de comando 

 Não Transmissão direta do comando 

 Não Transmissão direta do comando de ponto definido 

 Não Selecionar e executar comando 

 Não Selecione e execute o comando de ponto definido 

 Não C_SE ACTTERM usado 

 Não Sem definição adicional 

 Não Duração do impulso curto 

 Não Duração do impulso longo 

 Não Saída persistente 

   

  Transmissão de totais integrados 

 Não Solicitação de contador 

 Não Congelamento do contador sem redefinição 

 Não Congelamento do contador com redefinição 

 Não Zerar contador 

 Não Contador de solicitações gerais 

 Não Contador de solicitações grupo 1 

 Não Contador de solicitações grupo 2 

 Não Contador de solicitações grupo 3 

 Não Contador de solicitações grupo 4 

   

  Carregamento de parâmetros 

 Não Valor limite 

 Não Fator de suavização 

 Não Limite baixo para transmissão do valor medido 

 Não Limite alto para transmissão do valor medido 

   

  Ativação de parâmetros 

 Não Ativação/desativação de transmissão cíclica persistente ou periódica do objeto endereçado 

   

  Transferência de arquivos 

 Não Transferência de arquivos na direção do monitor 

 Não Transferência de arquivos na direção do controle 
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13.3 IEC 60870-5 mapa de dados 
 

  

IEC 60870-5 mapa de 
dados      

Versão: 1.4       

        
Tipo ASDU 1 : 

M_SP_NA_1 
Informações de 
ponto único    -101 -104    

     
Estado do 
alarme        

IOA Setor Nome Descrição Tipo Codificação Classe Grupo 

171 1 AlarmLatch01 Bloqueio de alarme 01 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

172 1 AlarmLatch02 Bloqueio de alarme 02 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

173 1 AlarmLatch03 Bloqueio de alarme 03 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

174 1 AlarmLatch04 Bloqueio de alarme 04 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

175 1 AlarmLatch05 Bloqueio de alarme 05 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

176 1 AlarmLatch06 Bloqueio de alarme 06 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

177 1 AlarmLatch07 Bloqueio de alarme 07 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

178 1 AlarmLatch08 Bloqueio de alarme 08 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

179 1 AlarmLatch09 Bloqueio de alarme 09 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

180 1 AlarmLatch10 Bloqueio de alarme 10 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

181 1 AlarmLatch11 Bloqueio de alarme 11 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

182 1 AlarmLatch12 Bloqueio de alarme 12 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

183 1 AlarmLatch13 Bloqueio de alarme 13 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

184 1 AlarmLatch14 Bloqueio de alarme 14 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

185 1 AlarmLatch15 Bloqueio de alarme 15 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

186 1 AlarmLatch16 Bloqueio de alarme 16 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

187 1 AlarmLatch17 Bloqueio de alarme 17 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

188 1 AlarmLatch18 Bloqueio de alarme 18 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

189 1 AlarmLatch19 Bloqueio de alarme 19 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

190 1 AlarmLatch20 Bloqueio de alarme 20 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

191 1 AlarmLatch21 Bloqueio de alarme 21 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

192 1 AlarmLatch22 Bloqueio de alarme 22 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

193 1 AlarmLatch23 Bloqueio de alarme 23 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

194 1 AlarmLatch24 Bloqueio de alarme 24 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

195 1 AlarmLatch25 Bloqueio de alarme 25 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

196 1 AlarmLatch26 Bloqueio de alarme 26 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

197 1 AlarmLatch27 Bloqueio de alarme 27 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

198 1 AlarmLatch28 Bloqueio de alarme 28 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

199 1 AlarmLatch29 Bloqueio de alarme 29 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

200 1 AlarmLatch30 Bloqueio de alarme 30 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

201 1 AlarmLatch31 Bloqueio de alarme 31 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

202 1 AlarmLatch32 Bloqueio de alarme 32 M_SP_NA_1 
0 = sem alarme bloqueado, 1 = 
alarme bloqueado 1 4 

        

Estado do relé  Factory_struct      
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Endereço de 
registro Setor Nome Descrição 1 bit Codificação Classe Grupo 

203 1 Relay1 
Relé 1 estado (após 
consideração de fail safe) M_SP_NA_1 0 = sem energia; 1 = com energia 1 5 

204 1 Relay2 
Relé 2 estado (após 
consideração de fail safe) M_SP_NA_1 0 = sem energia; 1 = com energia 1 5 

205 1 Relay3 
Relé 3 estado (após 
consideração de fail safe) M_SP_NA_1 0 = sem energia; 1 = com energia 1 5 

206 1 Relay4 
Relé 4 estado (após 
consideração de fail safe) M_SP_NA_1 0 = sem energia; 1 = com energia 1 5 

207 1 Relay5 
Relé 5 estado (após 
consideração de fail safe) M_SP_NA_1 0 = sem energia; 1 = com energia 1 5 

208 1 Relay6 
Relé 6 estado (após 
consideração de fail safe) M_SP_NA_1 0 = sem energia; 1 = com energia 1 5 

209 1 Relay7 
Relé 7 estado (após 
consideração de fail safe) M_SP_NA_1 0 = sem energia; 1 = com energia 1 5 

210 1 Relay8 
Relé 8 estado (após 
consideração de fail safe) M_SP_NA_1 0 = sem energia; 1 = com energia 1 5 

        

        
Tipo ASDU 11 : 

M_ME_NB_1 
Valor medido, valor 
dimensionado    -101 -104    

     
Dados de 
temperatura  rData_Temp_estrut      

IOA Setor Nome Descrição Tipo Codificação Classe Grupo 

2 1 CH01_Temperature 
Canal 01 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

3 1 CH02_Temperature 
Canal 02 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

4 1 CH03_Temperature 
Canal 03 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

5 1 CH04_Temperature 
Canal 04 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

6 1 CH05_Temperature 
Canal 05 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

7 1 CH06_Temperature 
Canal 06 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

8 1 CH07_Temperature 
Canal 07 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

9 1 CH08_Temperature 
Canal 08 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

10 1 CH09_Temperature 
Canal 09 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

11 1 CH10_Temperature 
Canal 10 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

12 1 CH11_Temperature 
Canal 11 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

13 1 CH12_Temperature 
Canal 12 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

14 1 CH13_Temperature 
Canal 13 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

15 1 CH14_Temperature 
Canal 14 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

16 1 CH15_Temperature 
Canal 15 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

17 1 CH16_Temperature 
Canal 16 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

18 1 CH17_Temperature 
Canal 17 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

19 1 CH18_Temperature 
Canal 18 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

20 1 CH19_Temperature 
Canal 19 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

21 1 CH20_Temperature 
Canal 20 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

22 1 CH21_Temperature 
Canal 21 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

23 1 CH22_Temperature 
Canal 22 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

24 1 CH23_Temperature 
Canal 23 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

25 1 CH24_Temperature 
Canal 24 Temperatura 
atual M_ME_NB_1 

Temperatura x 100 [p. ex. 12345 
for 123,45] 2 1 

26 1 CH01_Status Canal 01 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

27 1 CH02_Status Canal 02 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

28 1 CH03_Status Canal 03 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 
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29 1 CH04_Status Canal 04 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

30 1 CH05_Status Canal 05 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

31 1 CH06_Status Canal 06 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

32 1 CH07_Status Canal 07 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

33 1 CH08_Status Canal 08 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

34 1 CH09_Status Canal 09 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

35 1 CH10_Status Canal 10 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

36 1 CH11_Status Canal 11 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

37 1 CH12_Status Canal 12 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

38 1 CH13_Status Canal 13 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

39 1 CH14_Status Canal 14 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

40 1 CH15_Status Canal 15 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

41 1 CH16_Status Canal 16 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

42 1 CH17_Status Canal 17 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

43 1 CH18_Status Canal 18 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

44 1 CH19_Status Canal 19 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

45 1 CH20_Status Canal 20 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

46 1 CH21_Status Canal 21 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

47 1 CH22_Status Canal 22 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

48 1 CH23_Status Canal 23 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

49 1 CH24_Status Canal 24 Estado atual M_ME_NB_1 
Código de erro: 0 = Válido; 2 = 
Desabilitado; 3 = Sem sinal 1 2 

50 1 CH01_SigStr 
Canal 01 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

51 1 CH02_SigStr 
Canal 02 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

52 1 CH03_SigStr 
Canal 03 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

53 1 CH04_SigStr 
Canal 04 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

54 1 CH05_SigStr 
Canal 05 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

55 1 CH06_SigStr 
Canal 06 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

56 1 CH07_SigStr 
Canal 07 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

57 1 CH08_SigStr 
Canal 08 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

58 1 CH09_SigStr 
Canal 09 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

59 1 CH10_SigStr 
Canal 10 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

60 1 CH11_SigStr 
Canal 11 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

61 1 CH12_SigStr 
Canal 12 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

62 1 CH13_SigStr 
Canal 13 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 
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63 1 CH14_SigStr 
Canal 14 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

64 1 CH15_SigStr 
Canal 15 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

65 1 CH16_SigStr 
Canal 16 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

66 1 CH17_SigStr 
Canal 17 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

67 1 CH18_SigStr 
Canal 18 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

68 1 CH19_SigStr 
Canal 19 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

69 1 CH20_SigStr 
Canal 20 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

70 1 CH21_SigStr 
Canal 21 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

71 1 CH22_SigStr 
Canal 22 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

72 1 CH23_SigStr 
Canal 23 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

73 1 CH24_SigStr 
Canal 24 Intensidade do 
sinal atual (100 % - 0 %) M_ME_NB_1 

0 a 100 para 0% a 100% 
(verifique se o sinal é válido 
[status]) 2 3 

74 1 CH01_Amplitude Canal 01 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

75 1 CH02_Amplitude Canal 02 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

76 1 CH03_Amplitude Canal 03 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

77 1 CH04_Amplitude Canal 04 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

78 1 CH05_Amplitude Canal 05 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

79 1 CH06_Amplitude Canal 06 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

80 1 CH07_Amplitude Canal 07 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

81 1 CH08_Amplitude Canal 08 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

82 1 CH09_Amplitude Canal 09 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

83 1 CH10_Amplitude Canal 10 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

84 1 CH11_Amplitude Canal 11 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

85 1 CH12_Amplitude Canal 12 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

86 1 CH13_Amplitude Canal 13 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

87 1 CH14_Amplitude Canal 14 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

88 1 CH15_Amplitude Canal 15 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

89 1 CH16_Amplitude Canal 16 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

90 1 CH17_Amplitude Canal 17 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

91 1 CH18_Amplitude Canal 18 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

92 1 CH19_Amplitude Canal 19 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

93 1 CH20_Amplitude Canal 20 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

94 1 CH21_Amplitude Canal 21 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

95 1 CH22_Amplitude Canal 22 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

96 1 CH23_Amplitude Canal 23 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

97 1 CH24_Amplitude Canal 24 Amplitude atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

98 1 CH01_Gain Canal 01 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

99 1 CH02_Gain Canal 02 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

100 1 CH03_Gain Canal 03 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

101 1 CH04_Gain Canal 04 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

102 1 CH05_Gain Canal 05 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

103 1 CH06_Gain Canal 06 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

104 1 CH07_Gain Canal 07 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 



 

91 Documento nº MAN0008-EN-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

105 1 CH08_Gain Canal 08 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

106 1 CH09_Gain Canal 09 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

107 1 CH10_Gain Canal 10 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

108 1 CH11_Gain Canal 11 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

109 1 CH12_Gain Canal 12 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

110 1 CH13_Gain Canal 13 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

111 1 CH14_Gain Canal 14 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

112 1 CH15_Gain Canal 15 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

113 1 CH16_Gain Canal 16 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

114 1 CH17_Gain Canal 17 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

115 1 CH18_Gain Canal 18 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

116 1 CH19_Gain Canal 19 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

117 1 CH20_Gain Canal 20 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

118 1 CH21_Gain Canal 21 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

119 1 CH22_Gain Canal 22 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

120 1 CH23_Gain Canal 23 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

121 1 CH24_Gain Canal 24 Ganho atual M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 8 

               
Configuração 
do canal  User_channel_struct      
Endereço de 
registro Setor Nome Descrição Tipo Codificação Classe Grupo 

122 1 CH01_Enable Habilitação de canal 01 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

123 1 CH02_Enable Habilitação de canal 02 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

124 1 CH03_Enable Habilitação de canal 03 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

125 1 CH04_Enable Habilitação de canal 04 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

126 1 CH05_Enable Habilitação de canal 05 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

127 1 CH06_Enable Habilitação de canal 06 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

128 1 CH07_Enable Habilitação de canal 07 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

129 1 CH08_Enable Habilitação de canal 08 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

130 1 CH09_Enable Habilitação de canal 09 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

131 1 CH10_Enable Habilitação de canal 10 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

132 1 CH11_Enable Habilitação de canal 11 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

133 1 CH12_Enable Habilitação de canal 12 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

134 1 CH13_Enable Habilitação de canal 13 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

135 1 CH14_Enable Habilitação de canal 14 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

136 1 CH15_Enable Habilitação de canal 15 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

137 1 CH16_Enable Habilitação de canal 16 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

138 1 CH17_Enable Habilitação de canal 17 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

139 1 CH18_Enable Habilitação de canal 18 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

140 1 CH19_Enable Habilitação de canal 19 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

141 1 CH20_Enable Habilitação de canal 20 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

142 1 CH21_Enable Habilitação de canal 21 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

143 1 CH22_Enable Habilitação de canal 22 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

144 1 CH23_Enable Habilitação de canal 23 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

145 1 CH24_Enable Habilitação de canal 24 M_ME_NB_1 0 = Desabilitar; senão, habilitar 2 6 

146 1 CH01_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 01 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

147 1 CH02_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 02 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

148 1 CH03_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 03 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

149 1 CH04_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 04 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

150 1 CH05_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 05 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

151 1 CH06_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 06 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 



 

92 Documento nº MAN0008-EN-R19-LE © Copyright Rugged Monitoring Inc. 

152 1 CH07_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 07 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

153 1 CH08_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 08 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

154 1 CH09_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 09 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

155 1 CH10_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 10 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

156 1 CH11_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 11 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

157 1 CH12_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 12 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

158 1 CH13_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 13 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

159 1 CH14_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 14 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

160 1 CH15_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 15 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

161 1 CH16_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 16 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

162 1 CH17_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 17 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

163 1 CH18_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 18 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

164 1 CH19_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 19 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

165 1 CH20_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 20 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

166 1 CH21_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 21 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

167 1 CH22_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 22 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

168 1 CH23_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 23 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

169 1 CH24_Offset 
Offset de temperatura de 
canal 24 M_ME_NB_1 

Offset de temperatura x 100 
[p. ex. 125 para 1.25C] 2 6 

        
Informações do 
sistema de 
dados  

rData_SysInfo_struc
t      

IOA Setor Nome Descrição Tipo Codificação Classe Grupo 

233 1 MajorVersion 
Versão principal do 
firmware M_ME_NB_1 0 a 99 2 7 

234 1 MinorVersion Revisão do firmware M_ME_NB_1 0 a 99 2 7 

235 1 GenErrorH 
Código de erro do sistema 
MSW M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 6 

236 1 GenErrorL 
Código de erro do sistema 
LSW M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 6 

237 1 CalibErrorH 
Erro de calibragem CRC (1 
bit por canal) MSW M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 6 

238 1 CalibErrorL 
Erro de calibragem CRC (1 
bit por canal) LSW M_ME_NB_1 Uso interno Nenhum 6 

239 1 InternalTemp Temperatura interna x 100 M_ME_NB_1 
Temperatura interna x 100 [p. ex. 
3846 for 38.46] 2 1 

        
Informações do 
sistema  Factory_struct      
Endereço de 
registro Setor Nome Descrição Tipo Codificação Classe Grupo 

241 1 Device Tipo de dispositivo M_ME_NB_1 

Definir: 3 = MSENSE FO ECU-I; 
21 = unidade de teste MSENSE 
FO ECU; 22 = MSENSE FO 
ECU-I 2 7 

242 1 Modelo Modelo do dispositivo M_ME_NB_1 Reservado 2 7 

243 1 NbChannel Número de canais M_ME_NB_1 1 a 32 para 1 a 32 canais 2 7 

244 1 CalibYY Ano de calibragem M_ME_NB_1 18 para 2018 2 7 

245 1 CalibMM Mês de calibragem M_ME_NB_1 1 a 12 2 7 

246 1 CalibDD Dia de calibragem M_ME_NB_1 1 a 31 2 7 

247 1 SerialNumberH 
Nº de série de identificação 
exclusivo MSW M_ME_NB_1 MSW da variável de 32 bits 2 7 

248 1 SerialNumberL 
Nº de série de identificação 
exclusivo LSW M_ME_NB_1 LSW da variável de 32 bits 2 7 

               
Configuração 
do usuário  User_config_struct      
Endereço de 
registro Setor Nome Descrição Tipo Codificação Classe Grupo 
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250 1 AcquisitionMode 
Modo de ganho automático 
de aquisição M_ME_NB_1 

Definir: 0 = Reservado; 1 = Hora 
fixa; 2 = CGA ligado 2 6 

251 1 TempAveraging Cálculo da média M_ME_NB_1 
50 a 100; 100 = 100 % do último 
valor (sem média) = padrão 2 6 

252 1 HoldLastGood 
Manter o último valor bom 
para scan de x M_ME_NB_1 0 a 9; padrão = 3 2 6 

253 1 LogEn Habilitar registro interno M_ME_NB_1 
0 = Desabilitar; 1 = Habilitar, não 
registrar; 2 = Registrar 2 6 

254 1 LogRate Taxa de registro interno M_ME_NB_1 Define 2 6 

        
Envelheciment
o        
Endereço de 
registro Setor Nome Descrição Tipo Codificação Classe Grupo 

1 2 AG1 OperatingH 

Horas operacionais (exceto 
horas operacionais iniciais) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW da variável de 32 bits 
(horas x 100) Nenhum 9 

2 2 AG1 OperatingL 

Horas operacionais (exceto 
horas operacionais iniciais) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW da variável de 32 bits (horas 
x 100) Nenhum 9 

3 2 AG1 AgingH 

Horas de envelhecimento 
(exceto horas de 
envelhecimento iniciais) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW da variável de 32 bits 
(horas x 100) Nenhum 9 

4 2 AG1 AgingL 

Horas de envelhecimento 
(exceto horas de 
envelhecimento iniciais) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW da variável de 32 bits (horas 
x 100) Nenhum 9 

5 2 AG1 Temperature 
Temperatura operacional 
em tempo real M_ME_NB_1 Temperatura x 100 Nenhum 9 

6 2 AG1 AgingRate 
Taxa de envelhecimento 
em tempo real M_ME_NB_1 Taxa x 100 Nenhum 9 

11 2 AG2 OperatingH 

Horas operacionais (exceto 
horas operacionais iniciais) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW da variável de 32 bits 
(horas x 100) Nenhum 9 

12 2 AG2 OperatingL 

Horas operacionais (exceto 
horas operacionais iniciais) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW da variável de 32 bits (horas 
x 100) Nenhum 9 

13 2 AG2 AgingH 

Horas de envelhecimento 
(exceto horas de 
envelhecimento iniciais) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW da variável de 32 bits 
(horas x 100) Nenhum 9 

14 2 AG2 AgingL 

Horas de envelhecimento 
(exceto horas de 
envelhecimento iniciais) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW da variável de 32 bits (horas 
x 100) Nenhum 9 

15 2 AG2 Temperature 
Temperatura operacional 
em tempo real M_ME_NB_1 Temperatura x 100 Nenhum 9 

16 2 AG2 AgingRate 
Taxa de envelhecimento 
em tempo real M_ME_NB_1 Taxa x 100 Nenhum 9 

21 2 AG3 OperatingH 

Horas operacionais (exceto 
horas operacionais iniciais) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW da variável de 32 bits 
(horas x 100) Nenhum 9 

22 2 AG3 OperatingL 

Horas operacionais (exceto 
horas operacionais iniciais) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW da variável de 32 bits (horas 
x 100) Nenhum 9 

23 2 AG3 AgingH 

Horas de envelhecimento 
(exceto horas de 
envelhecimento iniciais) 
MSW M_ME_NB_1 

MSW da variável de 32 bits 
(horas x 100) Nenhum 9 

24 2 AG3 AgingL 

Horas de envelhecimento 
(exceto horas de 
envelhecimento iniciais) 
LSW M_ME_NB_1 

LSW da variável de 32 bits (horas 
x 100) Nenhum 9 

25 2 AG3 Temperature 
Temperatura operacional 
em tempo real M_ME_NB_1 Temperatura x 100 Nenhum 9 

26 2 AG3 AgingRate 
Taxa de envelhecimento 
em tempo real M_ME_NB_1 Taxa x 100 Nenhum 9 
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14 DESCRIÇÃO DO ARQUIVO CID DO IEC 61850 (  ) 

A seguir podem ser encontrados alguns comentários aplicáveis às entradas (nós lógicos) no arquivo MSENSE FO ECU-S 
CID (efetivamente o arquivo ICD). Esses comentários foram extraídos do arquivo CID do MSENSE FO ECU-S. 
 
Todas as informações relacionadas ao protocolo IEC 61850 são de somente leitura. 
 
Para um download completo do arquivo ICD, faça o download a partir do servidor web por meio do instrumento (se o servidor 
web estiver desativado, é necessário ativá-lo). 
 

 

<LN desc="Relay 1 Status" inst="1" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO1 Estado do relé 1 GGIO_0 

<LN desc="Relay 2 Status" inst="2" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO2 Estado do relé 2 GGIO_0 

<LN desc="Relay 3 Status" inst="3" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO3 Estado do relé 3 GGIO_0 

<LN desc="Relay 4 Status" inst="4" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO4 Estado do relé 4 GGIO_0 

<LN desc="Relay 5 Status" inst="5" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO5 Estado do relé 5 GGIO_0 

<LN desc="Relay 6 Status" inst="6" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO6 Estado do relé 6 GGIO_0 

<LN desc="Relay 7 Status" inst="7" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO7 Estado do relé 7 GGIO_0 

<LN desc="Relay 8 Status" inst="8" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO8 Estado do relé 8 GGIO_0 

<LN desc="FailSafe 1 Status" inst="11" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO11 Configuração do relé 1 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 2 Status" inst="12" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO12 Configuração do relé 2 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 3 Status" inst="13" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO13 Configuração do relé 3 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 4 Status" inst="14" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO14 Configuração do relé 4 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 5 Status" inst="15" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO15 Configuração do relé 5 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 6 Status" inst="16" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO16 Configuração do relé 6 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 7 Status" inst="17" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO17 Configuração do relé 7 GGIO_1 

<LN desc="FailSafe 8 Status" inst="18" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/> GGIO18 Configuração do relé 8 GGIO_1 

<LN desc="System Information" inst="1" lnType="STMP_2" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP1 
Configuração do 
dispositivo STMP_2 

<LN desc="User Configuration" inst="2" lnType="STMP_1" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP2 Configuração de usuário STMP_1 

<LN desc="Informações do sistema de dados” inst="3” lnType="STMP_3” lnClass="STMP” 

prefix=""/> STMP3 Informações do sistema STMP_3 

<LN desc="Channel Configuration Ch 1" inst="10" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP10 
Configuração do canal 1 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 2" inst="11" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP11 
Configuração do canal 2 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 3" inst="12" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP12 
Configuração do canal 3 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 4" inst="13" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP13 
Configuração do canal 4 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 5" inst="14" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP14 
Configuração do canal 5 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 6" inst="15" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP15 
Configuração do canal 6 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 7" inst="16" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP16 
Configuração do canal 7 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 8" inst="17" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP17 
Configuração do canal 8 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 9" inst="18" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP18 
Configuração do canal 9 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 10" inst="19" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP19 
Configuração do canal 10 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 11" inst="20" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP20 
Configuração do canal 11 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 12" inst="21" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP21 
Configuração do canal 12 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 13" inst="22" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP22 
Configuração do canal 13 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 14" inst="23" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP23 
Configuração do canal 14 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 15" inst="24" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP24 
Configuração do canal 15 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 16" inst="25" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP25 
Configuração do canal 16 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 17" inst="26" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 

prefix=""/> STMP26 
Configuração do canal 17 
(habilitar, offset) STMP_4 
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<LN desc="Channel Configuration Ch 18" inst="27" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 
prefix=""/> STMP27 

Configuração do canal 18 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 19" inst="28" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 
prefix=""/> STMP28 

Configuração do canal 19 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 20" inst="29" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 
prefix=""/> STMP29 

Configuração do canal 20 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 21" inst="30" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 
prefix=""/> STMP30 

Configuração do canal 21 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 22" inst="31" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 
prefix=""/> STMP31 

Configuração do canal 22 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 23" inst="32" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 
prefix=""/> STMP32 

Configuração do canal 23 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Channel Configuration Ch 24" inst="33" lnType="STMP_4" lnClass="STMP" 
prefix=""/> STMP33 

Configuração do canal 24 
(habilitar, offset) STMP_4 

<LN desc="Temperature Data Ch 1" inst="50" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP50 
Estado e temperatura do 
canal 1 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 2" inst="51" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP51 
Estado e temperatura do 
canal 2 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 3" inst="52" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP52 
Estado e temperatura do 
canal 3 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 4" inst="53" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP53 
Estado e temperatura do 
canal 4 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 5" inst="54" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP54 
Estado e temperatura do 
canal 5 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 6" inst="55" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP55 
Estado e temperatura do 
canal 6 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 7" inst="56" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP56 
Estado e temperatura do 
canal 7 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 8" inst="57" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP57 
Estado e temperatura do 
canal 8 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 9" inst="58" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP58 
Estado e temperatura do 
canal 9 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 10" inst="59" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP59 
Estado e temperatura do 
canal 10 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 11" inst="60" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP60 
Estado e temperatura do 
canal 11 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 12" inst="61" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP61 
Estado e temperatura do 
canal 12 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 13" inst="62" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP62 
Estado e temperatura do 
canal 13 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 14" inst="63" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP63 
Estado e temperatura do 
canal 14 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 15" inst="64" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP64 
Estado e temperatura do 
canal 15 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 16" inst="65" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP65 
Estado e temperatura do 
canal 16 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 17" inst="66" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP66 
Estado e temperatura do 
canal 17 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 18" inst="67" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP67 
Estado e temperatura do 
canal 18 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 19" inst="68" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP68 
Estado e temperatura do 
canal 19 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 20" inst="69" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP69 
Estado e temperatura do 
canal 20 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 21" inst="70" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP70 
Estado e temperatura do 
canal 21 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 22" inst="71" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP71 
Estado e temperatura do 
canal 22 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 23" inst="72" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP72 
Estado e temperatura do 
canal 23 STMP_5 

<LN desc="Temperature Data Ch 24" inst="73" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/> STMP73 
Estado e temperatura do 
canal 24 STMP_5 
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15 APÊNDICE – DESENHOS MECÂNICOS 

Este apêndice contém desenhos mecânicos com dimensões em unidades métricas. Especificações do produto também 
estão incluídas aqui e em outros capítulos destas instruções de operação, especialmente no capítulo 3. 

15.1 Sonda de temperatura 
Aqui estão ilustradas as três versões das sondas de temperatura disponíveis. As sondas são fabricadas com material Teflon 
e Torlon, com um intervalo de temperatura de -40 a +250 °C. As dimensões estão em mm. 
 

 

15.2 Bucha de passagem 
Estes desenhos fornecem informações dimensionais detalhadas sobre as buchas de passagem, em mm. O material é aço 
inoxidável 316. . 

 
 

O seguinte desenho fornece informações sobre o raio mínimo de curvatura da sonda quando conectada a uma bucha de 
passagem. 
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15.3 Cabo de extensão e feixe de cabos de extensão 

15.3.1 Cabo de extensão único 

Este desenho apresenta especificações detalhadas da estrutura, inclusive dimensões mecânicas (em mm). O material é 
PVC. Quando usado do lado externo, este cabo deve ser protegido contra influências prejudiciais como roedores, neve e 
chuva. Faixa de temperatura é de -40 a +85 °C. A instalação de cabos de extensão não é recomendada quando a 
temperatura ambiente é inferior ao nível de congelamento. . 

 

15.3.2 Cabo de extensão em feixe 

Este desenho apresenta especificações detalhadas da estrutura, inclusive dimensões mecânicas. O material é borracha 
reforçada com aço. . 

 

15.4 Flange de montagem (placa de parede do tanque) 
O seguinte desenho mostra uma placa da parede do tanque típica (para oito buchas de passagem e com pinos sem anel 
de vedação); as outras versões são semelhantes, exceto pela adição de uma ranhura do anel de vedação ou pela ausência 
de furos para pinos. A placa pode ter até 25 buchas de passagem instaladas. O material é aço inoxidável 316. As dimensões 
estão em mm. 
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15.5 Caixa de interface 
A seguinte figura mostra a configuração e as dimensões da i-Box (em mm). O material é aço inoxidável 316. O material de 
vedação é neoprene. Ao instalar esta caixa, o respiradouro não deve estar localizado em cima da caixa. 
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15.6 Instrumento – MSENSE FO ECU-S (  ) 
Este desenho fornece especificações mecânicas para o instrumento MSENSE FO ECU-S. O material da caixa é alumínio 
moldado.  
 
Para especificações elétricas e de software completas deste produto, ver seção 3.2.1. 
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Este desenho mostra como instalar um instrumento MSENSE FO ECU-S em um painel oscilante. As dimensões do recorte 
são indicadas no desenho acima. 
 

 
 

15.7 Instrumento – unidade de teste do MSENSE FO (  ) 
Este desenho fornece especificações mecânicas para o instrumento MSENSE FO ECU-S. O material da caixa é polímero 
ABS reforçado moldado; em conformidade com UL 94HB.  
 
Para especificações completas deste produto, ver seção 3.2.1. 
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Para especificações elétricas e de software completas deste produto, ver seção 3.2.2. 

15.8 Instrumento – MSENSE FO ECU-I (  ) 
Este desenho fornece especificações mecânicas para o instrumento MSENSE FO ECU-I. O material da caixa é alumínio 
extrudado. Para especificações completas deste produto, ver seção 3.2.3 
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