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

Além disso, são apresentadas instruções de segurança e informações
gerais sobre o produto.

O público a quem esta documentação técnica se destina é exclusivamente o
pessoal técnico autorizado e treinado.

1.1 Fabricante
O fabricante do produto é:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Alemanha
Tel.: (+49) 941 4090-0
Fax: (+49) 941 4090-7001
E-mail: sales@reinhausen.com

Se desejar, você poderá receber mais informações sobre o produto e novas
edições desta documentação técnica através desse endereço.

1.2 Local de conservação
Mantenha esta documentação técnica, assim como outros documentos
complementares sempre em local acessível e sempre disponíveis para uso
futuro.

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

1.3.1 Sistema de advertência
Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da forma descrita a seguir.
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1.3.1.1 Aviso de advertência específico a determinadas seções
Os avisos de advertências específicos a determinadas seções dizem
respeito a capítulos ou seções inteiras, subseções ou vários parágrafos
dentro desta documentação técnica. Nesta documentação técnica, as notas
de advertência são estruturadas conforme o seguinte modelo:

 ADVERTÊNCIA

Tipo do perigo!
Origem do perigo e consequências.

► Medida
► Medida

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

 PERIGO!  Instrução de procedimento para a prevenção de uma situação
perigosa.

1.3.1.3 Palavras de sinalização e pictogramas
São utilizadas as seguintes palavras de sinalização:

Palavra de
sinalização

Significado

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

ADVERTÊNCI
A

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

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

AVISO Indica medidas para evitar danos materiais.

Tabela 1: Palavras de sinalização nas notas de advertência
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O alerta para os perigos é feito com pictogramas:

Pictograma Significado

Advertência de uma área de perigo

Advertência de uma tensão elétrica perigosa

Advertência de materiais inflamáveis

Advertência do perigo de queda

Advertência de perigo de esmagamento

Tabela 2: Pictogramas em notas de advertência

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

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

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

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

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

Informações sobre procedimentos com mais de uma etapa
As informações sobre procedimentos que compreendem mais de uma etapa
de trabalho são estruturadas de acordo o seguinte modelo:

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

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

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

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

Convenção tipográfica Utilização Exemplo

MAIÚSCULAS Elementos de comando,
interruptores

ON/OFF

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

Negrito Elementos de comando
Software

Pressionar o botão
Avançar
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Convenção tipográfica Utilização Exemplo

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

Itálico Mensagens de sistema,
mensagens de erro, sinais

Alarme Monitoramento de
funcionamento disparado

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

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

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

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

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

2.1 Utilização apropriada
O produto é um aparelho para exibição e operação das visualizações
baseadas na Web de aparelhos ISM®.

O produto é destinado exclusivamente à utilização em instalações e
equipamentos de energia elétrica. Ele pode ser utilizado apenas se forem
observados os requisitos e as condições, bem como os avisos de
advertência mencionados nesta documentação técnica e os avisos de
advertência afixados no produto. Isso se aplica a toda a vida útil, desde a
entrega, passando pela montagem e operação, e terminando na
desmontagem e eliminação.

As seguintes utilizações são consideradas apropriadas:
▪ Utilize o produto conforme esta documentação técnica, as condições de

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

pessoal qualificado.
▪ Utilize os dispositivos e ferramentas especiais fornecidos exclusivamente

para o fim previsto e de acordo com as determinações desta
documentação técnica.

▪ Opere o produto exclusivamente em áreas industriais. Observe as
instruções desta documentação técnica relativas à compatibilidade
eletromagnética e aos dados técnicos.
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2.2 Utilização inapropriada
Qualquer utilização do produto divergente do que está descrito na seção
”Utilização apropriada” [►Parágrafo 2.1, Página 11] será considerada
inapropriada. Além disso, observe o seguinte:
▪ O produto não é um aparelho de proteção. Não o utilize para funções

relativas à segurança.
▪ Perigo de explosões e de incêndio causado por gases, vapores ou pós

facilmente inflamáveis ou explosivos. Não operar o produto em áreas
sujeitas a explosões.

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

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

Área de trabalho
Desordem e áreas de trabalho mal iluminadas podem provocar acidentes.
▪ Manter a área de trabalho limpa e organizada.
▪ Garantir a boa iluminação da área de trabalho.
▪ Cumprir a legislação nacional aplicável para a prevenção de acidente.

Trabalhos na operação
O produto só pode ser operado se estiver em perfeitas condições de
funcionamento. Caso contrário, há perigo para a vida e a integridade física.

Proteção contra explosão
Gases altamente inflamáveis ou explosivos, vapores e poeiras podem
causar explosões graves e incêndios.
▪ Não montar nem operar o produto em áreas sujeitas a explosões.
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Condições ambientais
Para garantir um funcionamento confiável e seguro, o produto deverá ser
operado somente sob as condições ambientais indicadas nos dados
técnicos.
▪ Observar as condições de operação indicadas e as exigências relativas

ao local de montagem.

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

Peças de reposição
Peças de reposição não permitidas pelo fabricante pode acarretar
ferimentos pessoais, danos materiais assim como falhas de funcionamento
no produto.
▪ Utilizar exclusivamente as peças de reposição aprovadas pelo fabricante
▪ Entrar em contato com o fabricante.

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

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

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

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

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

vigente para a prevenção de acidentes.
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Pessoas treinadas em eletrotécnica
Uma pessoa treinada em eletrotécnica recebe de um eletricista qualificado
informações e instruções sobre as suas tarefas e os perigos de um
comportamento indevido, bem como sobre dispositivos de proteção e
medidas de proteção. A pessoa treinada em eletrotécnica trabalha
exclusivamente sob a direção e supervisão de um eletricista qualificado.

Operador
O operador usa e opera o produto em conformidade com este documento
técnico. Ele é informado e treinado pelo operador sobre tarefas especiais e
os perigos potenciais resultantes de um comportamento indevido.

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

Pessoal autorizado
O pessoal autorizado da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH é treinado e
formado para manutenções especiais.

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

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

relativas a equipamentos de proteção.
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Equipamento de proteção que deve sempre ser usado

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

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

Equipamento de proteção especial sob condições ambientais
excepcionais

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

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

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

Luvas de proteção
Para a proteção contra perigos mecânicos,
térmicos e elétricos.
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Observe as seguintes recomendações para a operação segura do produto.

Geral
▪ Permita o acesso ao aparelho somente a pessoas autorizadas.
▪ Utilize o aparelho exclusivamente dentro do perímetro de segurança

eletrônica (ESP – "electronic security perimeter"). Não ligue o aparelho à
Internet sem proteção.

▪ O aparelho deve ser operado exclusivamente por pessoal treinado e
conscientizado quanto à segurança de TI.

Colocação em funcionamento
Para a colocação em funcionamento do aparelho, observe as seguintes
recomendações:
▪ Ative a configuração de SSL para garantir, com isso, a comunicação

segura com o servidor através do protocolo SSL/TLS.
▪ Ative a configuração de advertência de SSL. Desse modo é verificada a

autenticidade do servidor.
▪ Faça uso da possibilidade de importar certificados próprios. Isso garante

uma verificação sem interrupções da autenticidade do servidor.
▪ Conecte o aparelho a um servidor de log central utilizando a Interface

Syslog.

Operação
Durante a operação do aparelho, observe as seguintes recomendações:
▪ Altere a senha de administração a intervalos regulares.
▪ Informe-se sobre atualizações de segurança.

Interfaces
O aparelho utiliza as seguintes interfaces para a comunicação:
▪ ETH0
▪ ETH1
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Neste capítulo pode ser encontrada uma visão geral da estrutura e modo de
funcionamento do produto.

4.1 Material fornecido
Os seguintes componentes estão contidos no material fornecido:
▪ Painel de toque MControl 7" ou MControl 10"
▪ Prendedores de fixação
▪ Adaptador de trilho (opcional)
▪ Documentação técnica

Note o seguinte:
▪ Verificar se todos os componentes foram fornecidos de acordo com os

documentos de expedição.
▪ Armazenar as peças em local seco até a montagem.

4.2 Descrição do funcionamento
O produto é um aparelho para exibição e operação das visualizações
baseadas na Web de aparelhos ISM®. Com um comutador externo de
Ethernet é possível conectar o aparelho com até 10 aparelhos ISM® e
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selecionar, por meio de um menu, qual aparelho ISM® deve ser exibido.
Para o funcionamento correto, o software (aplicativo) do aparelho ISM®
deve corresponde à versão 3.310 ou mais recente.

Figura 1: Descrição do funcionamento
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4.3 Estrutura
Dependendo do pedido, o aparelho tem uma tela com diagonal de
7" (177,8 mm) ou 10" (254 mm).

Figura 2: Vista frontal
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O aparelho dispõe das seguintes interfaces para conexão:

Figura 3: Interfaces

1 Alimentação de corrente 2 Interface USB (2x)

3 Interface de rede ETH0 4 Interface de rede ETH1

4.4 Exemplos de configuração
Os seguintes exemplos mostram a configuração das interfaces para os
diferentes casos de utilização do aparelho.
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MControl com aparelho ISM® sem display próprio (OT1205)
O aparelho é configurado de fábrica com esse caso de utilização.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM

Figura 4: MControl com aparelho ISM® sem display próprio

Interface Configuração

ISM-CPU:ETH2.1 Endereço IP: 192.168.165.1 (não ajustável)

MControl(7”):ETH0 Endereço IP: 192.168.165.243
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

MControl(10”):ETH0 Endereço IP: 192.168.165.245
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Tabela 4: Exemplo de configuração das interfaces (configuração de fábrica)
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MControl com aparelho ISM® com display próprio (OT1205)
Para utilizar o aparelho com um display próprio, é necessário utilizar a
interface opcional ETH2.2 do aparelho ISM®. Além disso, é possível
configurar as interfaces de modo correspondente.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM

OT1205

1.2ETH 1.1

Figura 5: MControl com aparelho ISM® com display próprio (OT1205)

Interface Configuração

ISM-CPU:ETH2.2 Endereço IP: 192.0.1.230
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

MControl:ETH0 Endereço IP: 192.0.1.100
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Tabela 5: Exemplo de configuração das interfaces
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MControl com dois aparelhos ISM®
É possível conectar até dois aparelhos ISM® diretamente ao aparelho É
necessário utilizar a interface opcional ETH2.2 do aparelho ISM® e
configurar a interface de modo correspondente.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM-2

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-1

Figura 6: MControl com dois aparelhos ISM®

Interface Configuração

ISM1-CPU:ETH2.2 Endereço IP: 192.0.1.230
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2 Endereço IP: 192.0.1.231
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

MControl:ETH0 Endereço IP: 192.0.1.100
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

MControl:ETH1 Endereço IP: 192.0.1.101
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Tabela 6: Exemplo de configuração das interfaces
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MControl com três ou mais aparelhos ISM®
Para utilizar o aparelho com três ou mais aparelhos ISM®, é necessário
utilizar também um comutador de rede. É necessário utilizar a interface
opcional ETH2.2 do aparelho ISM® e configurar a interface de modo
correspondente.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM-2

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-1

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-3

Comutador
(externo)

Figura 7: MControl com três aparelhos ISM®

Interface Configuração

ISM1-CPU:ETH2.2 Endereço IP: 192.0.1.230
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2 Endereço IP: 192.0.1.231
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

ISM3-CPU:ETH2.2 Endereço IP: 192.0.1.232
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

MControl:ETH0 Endereço IP: 192.0.1.100
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Tabela 7: Exemplo de configuração das interfaces
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5.1 Embalagem, transporte e armazenagem

5.1.1 Aceitação, montagem e fabricação
A embalagem do material é feita com uma caixa de papelão resistente. Esta
garante que o envio na posição de transporte prevista seja seguro e que
nenhuma de suas peças toque a área de carga do meio de transporte ou o
piso após o descarregamento.

A caixa pode suportar uma carga máxima de até 10 kg.

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

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

Proteger contra
a umidade

Este lado para
cima

Frágil Suspender por
aqui

Centro de
gravidade

Tabela 8: Símbolos válidos para o envio

5.2 Transporte, recebimento e tratamento de envios
Além das vibrações, geralmente também ocorrem impactos durante o
transporte. Para afastar a possibilidade de danos, deve-se evitar que o
aparelho sofra quedas, tombamentos, choques ou seja virado de borco.

Caso uma caixa tombe, caia de certa altura (p. ex. por rompimento do
anteparo) ou caia livremente, geralmente ocorrem danos
independentemente do seu peso.

Antes da aceitação (confirmação de recebimento), o destinatário deve
verificar cada entrega quanto a:
▪ integridade do material de acordo com a nota de expedição
▪ danos exteriores de qualquer tipo
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As verificações devem ser efetuadas depois do descarregamento, quando é
possível ter acesso à caixa ou à embalagem de transporte por todos os
seus lados.

Danos visíveis
Se, durante o recebimento do envio, forem constatados danos de transporte
externos, proceda da seguinte forma:
▪ Descreva imediatamente os danos de transporte verificados nos

documentos de expedição e exija a assinatura do responsável pela
entrega.

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

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

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

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

▪ Não deixe de verificar também a vedação da embalagem.

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

possível por telefone e por escrito, comunicando-lhe da sua
responsabilidade e prepare uma descrição dos danos.

▪ Para isso, observe os prazos válidos no respectivo país. Informe-se sobre
isso com a antecedência necessária.

No caso dos danos ocultos, é difícil responsabilizar a empresa de
transportes (ou outros causadores do dano). Em termos atuariais, uma
solicitação de indenização dessa natureza somente tem chances de
sucesso se isso estiver expressamente determinado no contrato de seguro.
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5.3 Armazenagem de material enviado
Na seleção e preparação do local de armazenamento, é obrigatório:
▪ Proteger o material armazenado contra umidade (alagamentos, água de

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

▪ Apoiar as caixas sobre caibros e ripas para protegê-las contra a umidade
do piso e proporcionar melhor ventilação.

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

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

após tempestades, chuvas fortes, nevascas, etc. e tomar as providências
adequadas.
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Este capítulo contém uma descrição de como montar e conectar o aparelho
corretamente. Observe os esquemas de conexão aplicáveis.

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

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

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

superfícies de trabalho e do pessoal.

6.1 Preparação
Observe as seguintes informações antes de começar a montagem do
produto.

6.1.1 Ferramenta necessária
Para a montagem, são necessárias as seguintes ferramentas:
▪ Chave de fenda comum (largura da lâmina 3,5 mm) para a conexão dos

cabos de alimentação
▪ No caso de montagem em painel de controle: chave de fenda com

sextavado interno (abertura 2 mm) para prender os fixadores.
▪ No caso de montagem em trilho: parafuso Philips para fixação do

adaptador do trilho (opcional)
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6.1.2 Compatibilidade eletromagnética
O aparelho foi desenvolvido em conformidade com as normas de CEM
aplicáveis. Para que as exigências das normas de CEM sejam mantidas,
devem ser observados os pontos indicados a seguir.

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

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

compensação de potencial.
▪ O aparelho e o respectivo cabeamento devem manter uma distância

mínima de 10 m a interruptores de potência, separadores de carga e
barramentos.

6.1.2.2 Exigência relativa ao cabeamento do local de operação
Durante o cabeamento do local de operação, observe o seguinte:
▪ Não acondicionar, na mesma calha elétrica, condutores propensos a

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

▪ Ligar à terra e curto-circuitar os condutores de reserva.
▪ Nunca conectar o aparelho a um condutor principal de vários fios

elementares.

6.1.2.3 Exigência relativa ao cabeamento no armário de distribuição
No cabeamento do armário de distribuição, observe o seguinte:
▪ O armário de distribuição para a montagem do aparelho deve ser

preparado de acordo com EMC:
– Divisão funcional do armário de distribuição (separação espacial)
– Compensação de potencial constante (todas as peças de metal são

interligadas)
– Disposição dos cabos compatível com EMC (separação de condutores

propensos a causar interferência de linhas sensíveis a interferência)
– Blindagem otimizada (caixa de metal)
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– Proteção contra sobretensão (proteção contra raios)
– Aterramento geral (barra de aterramento principal)
– Prensa-cabos compatíveis com EMC
– As bobinas de acionador existentes devem ser conectadas

▪ Os cabos de conexão do aparelho devem ser acondicionados bem
próximos à caixa metálica ligada à terra ou em suportes de cabos de
metal ligados à terra.

▪ As linhas de sinal e de alimentação devem ser acondicionadas em
suportes de cabos separados.

▪ O aterramento do aparelho deve ser feito pelo parafuso previsto para
essa finalidade com um cabo.

6.1.3 Cabos recomendados
Durante o cabeamento do aparelho, observe a seguinte recomendação da
Maschinenfabrik Reinhausen.

Cabo Tipo de cabo Seção transversal
do condutor

Comprimento
máx.

Alimentação de
corrente

sem blindagem ≥ 0,5 mm² -

Aterramento
funcional

sem blindagem ≥ 2,5 mm² -

Ethernet RJ45 mín. Cat-5,
blindado S/FTP

- 100 m

Tabela 9: Cabos recomendados

6.1.4 Exigências relativas à alimentação de corrente
Para a operação segura do produto, observe as seguintes exigências
relativas à alimentação de corrente:
▪ Ligue o aparelho exclusivamente a um circuito com limitação de energia

de acordo com IEC 61010-1. Para isso, utilize um fusível de proteção a
aparelhos: 250 VDC, 2 A, 5 x 20 mm, característica “de ação lenta” A
fonte de tensão deve estar isolada.

▪ Como alternativa, é possível também ligar o aparelho a uma fonte de
tensão que corresponda às exigências da classe 2 do NEC em
conformidade com UL 1310.
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6.2 Montar o aparelho
AVISO
Danos ao aparelho!
A circulação insuficiente do ar ambiente pode provocar danos ao aparelho
por sobreaquecimento.
► Deixar livre a fenda de refrigeração.
► Deixar uma distância de 40 mm até os componentes vizinhos em cima,

em baixo e atrás do aparelho.
► Montar o aparelho exclusivamente na posição horizontal (formato

oblongo).
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Montagem em um painel de controle
É possível montar o aparelho por meio de fixadores em um painel de
controle. A espessura recomendada para a parede é 2...5 mm. Para a
montagem, faça o seguinte:
1. Executar o recorte no painel de controle.

Figura 8: Executar o recorte no painel de controle

MControl 7" A = 197 mm, B = 141 mm

MControl 10" A = 283 mm, B = 210 mm
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2. Inserir o aparelho no recorte pela parte frontal.

Figura 9: Inserir o aparelho pela parte frontal
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3. Colocar os fixadores no aparelho e apertá-los.

Figura 10: Colocar os fixadores no aparelho e apertar
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Montagem em um trilho (opcional, apenas MControl 7")
No caso de encomenda do aparelho com um adaptador para trilho opcional,
é possível prender o aparelho em um trilho do tipo TH 35-7.5 ou TH 35-15
(conforme EN 60715).
ü O trilho está montado no armário de distribuição.
1. Prender o adaptador de trilho na parte traseira do aparelho.

Figura 11: Instalar o adaptador de trilho
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2. Enganchar o aparelho no local apropriado no trilho, tendo o cuidado de
fazer o componente encaixar corretamente.

Figura 12: Montagem em um trilho
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6.3 Conectar o aparelho
Para conectar o aparelho, faça o seguinte:
ü Para a conexão, utilize exclusivamente os cabos especificados. Observe

os cabos recomendados [►Parágrafo 6.1.3, Página 31].
1. Conectar o cabo de rede na conexão ETH0.

Figura 13: Conectar o cabo de rede

2. Conectar o cabo de aterramento ao painel de toque e ligá-lo ao
aterramento no local de montagem (por exemplo, barra coletora de terra).

Figura 14: Conectar a terra funcional
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3. Passar os fios no terminal do conector e prender com auxílio de uma
chave de fenda.

Figura 15: Inserir os fios

4. Conectar a alimentação de energia.

Figura 16: Conectar a alimentação de energia
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Para colocar o aparelho em funcionamento, faça o seguinte:
ü O aparelho está montado e conectado.
1. Ligar a alimentação de corrente.

ð O aparelho será iniciado.
2. Definir a senha de administrador.

No estado de fornecimento, a senha de administrador é 0000.

3. Configurar a interface de rede do aparelho [►Parágrafo 8.2.2, Página
45].

4. Definir o endereço do aparelho ISM® [►Parágrafo 8.2.1, Página 44].
5. Sair do menu e, se necessário, selecionar o aparelho ISM® desejado.
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Neste capítulo são descritas todas as funções e ajustes do aparelho.

8.1 Operação
O aparelho é equipado com uma tela de toque resistiva (MControl 7") ou
uma tela de toque capacitiva (MControl 10"). É possível operar o aparelho
com os dedos.

Não é possível operar a tela MControl 10" com luvas.

Figura 17: Operação
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Ativar o menu de configuração
Para ativar o menu de configuração, pressione qualquer ponto do display
por mais de 3 s.

Figura 18: Ativar o menu de configuração

Para alterar a configuração, é necessário inserir a senha de administrador.
Ao sair do menu ou após 10 minutos de inatividade, será feito o seu logout
automaticamente.

Mais informações podem ser encontradas na seção “Configurar o painel de
toque [►Parágrafo 8.2, Página 44]”.

Selecionar o aparelho ISM conectado
Se a ligação a um ou mais aparelhos ISM® tiver sido configurada, é
possível abrir um menu de opções para exibir o aparelho ISM® desejado.
Para isso, faça o seguinte:
1. Ativar o menu de configuração.
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2. Selecionar o item de menu Terminar.
ð É exibido o menu de opções.

Figura 19: Menu de opções

3. Selecionar o aparelho ISM® desejado.

Teclado de tela
Existe um teclado de tela para inserir texto ou valores.

Figura 20: Teclado de tela

, 
Escolher entre letras e números/caracteres

Exibir mais caracteres

Alterar o idioma do teclado

Ocultar o teclado

Tabela 10: Funções adicionais
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Para inserir caracteres especiais, pressione uma determinada letra e
mantenha-a pressiona até que seja exibido uma caixa de diálogo para
seleção. Observe que, dependendo do idioma de teclado escolhido, alguns
caracteres especiais não estarão disponíveis.

Figura 21: Caracteres especiais

8.2 Configurar o painel de toque

8.2.1 Servidor
Este menu permite configurar a ligação aos aparelhos ISM®.

Figura 22: Configurar o servidor

SSL/TLS
Ativando a opção SSL, a conexão com o aparelho ISM® é efetuada por
meio de criptografia SSL/TLS.

Advertência de SSL-TLS
Ativando a opção de advertência de SSL/TLS, o aparelho exibe uma
advertência se a conexão via SSL/TLS ao aparelho não puder ser
autenticada por meio de um certificado confiável.
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Servidor 1...10
Nos campos de entrada é possível inserir o endereço IP ou o nome de host
do aparelho ISM® com o qual deve ser criada uma ligação. É possível
inserir endereços IP de 10 aparelhos no máximo.

8.2.2 Rede
Este menu permite configurar as interfaces de rede ETH0 e ETH1 do
aparelho.

Figura 23: Configurar a rede

Nome de host
No campo de entrada é possível inserir o nome de host.

Interface ETH0/ETH1
É possível ativar a configuração de rede (DHCP) automática para as
interfaces ETH0 e ETH1 ou configurar um endereço IP fixo, máscara de
sub-rede e gateway padrão.

DNS
É possível definir ser o servidor DNS deve ser detectado automaticamente.
Outra opção é inserir um endereço preferencial e um alternativo do
servidor DNS.
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8.2.3 Display
Este menu permite configurar a exibição.

Figura 24: Configurar o display

Brilho da tela
É possível ajustar o brilho da tela conforme o necessário.

Desligar a tela
É possível definir se a tela deve ser desligada após um determinado tempo.

Desativando a função "Desligar a tela", a vida útil do display
será reduzida.

Esmaecer a tela
É possível definir se a tela deve ser esmaecida após um determinado
tempo. Além disso, é possível definir qual o grau de brilho que a tela deve
ter quando for esmaecida.

É possível usar a função “Esmaecer a tela” apenas se ativar a função
“Desligar a tela”.
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8.2.4 Tempo
O menu permite ajustar a data e o horário.

Figura 25: Ajustar data e o horário

Ajustar data e o horário
É possível ajustar a data e o horário do aparelho manualmente. Outra opção
é utilizar um servidor de tempo NTP.

NTP
É possível sincronizar a tempo do aparelho  automaticamente através de
um servidor de tempo NTP. Para isso é necessário conectar o aparelho via
Ethernet a um servidor de tempo NTP. É possível ajustar os seguintes
parâmetros:
▪ Ativar/desativar NTP
▪ Servidor NTP 1
▪ Servidor NTP 2 (opcional, no caso de queda do primeiro servidor de

tempo)
▪ Fuso horário
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8.2.5 Segurança
Este menu permite configurar as opções de segurança.

Figura 26: Segurança

Alterar senha de administrador
É possível alterar a senha de administrador

Certificados
É possível importar certificados próprios para a autenticação da ligação
SSL/TLS. Isso é obrigatório, por exemplo, ao utilizar um certificado próprio
no seu aparelho ISM® (servidor). O aparelho dá suporte à importação de
certificados do formato Base64 (extensão de arquivo .pem).

Com a função “Excluir certificados” é possível excluir todos os certificados
do aparelho.

Syslog
É possível definir se o aparelho deve enviar mensagens de Syslog a um
servidor. Ativando esta opção, é necessário configurar o endereço de
servidor (endereço IP ou nome de host), o protocolo de transferência e a
porta.
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8.2.6 Generalidades
Este menu permite definir o idioma da interface do usuário ou retornar o
aparelho às configurações de fábrica.

Figura 27: Generalidades

8.2.7 Importar e exportar
Este menu permite importar uma imagem do sistema.

Figura 28: Importar e exportar
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AVISO
Danos ao sistema de arquivos!
O sistema de arquivos pode sofrer danos devido a uma transmissão de
dados defeituosa. Um sistema de dados danificado pode levar à perda de
capacidade de operação do aparelho.
► Durante a importação, não desligue o aparelho da alimentação de

eletricidade.
► Durante a importação não remova o pen drive USB nem desconecte a

conexão à rede.

Importar uma imagem do sistema ou configurações do sistema de um
pen drive USB.
Para importar a imagem do sistema ou as configurações do sistema de um
pen drive, faça o seguinte:
ü Verifique se o pen drive está formatado com o sistema de arquivos

FAT32.
1. Conectar o pen drive na conexão USB do aparelho.
2. Ativar o menu de configuração.
3. Selecionar o menu Importar e exportar.
4. Selecionar Importar imagem do sistema ou Importar configurações

do sistema.
5. Selecionar o arquivo desejado e confirmar com o botão OK.

ð A imagem do sistema ou as configurações do sistema são
importadas.

ð O aparelho reiniciar para concluir a importação.

Exportar as configurações do sistema para o pen drive
Para exportar as configurações do sistema em um pen drive, faça o
seguinte:
ü Verifique se o pen drive está formatado com o sistema de arquivos

FAT32.
1. Conectar o pen drive na conexão USB do aparelho.
2. Ativar o menu de configuração.
3. Selecionar o menu Importar e exportar.
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4. Selecionar Exportar configurações do sistema.
ð As configurações do sistema são exportadas.

Importar a imagem do sistema por meio de conexão de rede
É possível importar a imagem do sistema por meio da conexão de rede.
Para isso é preciso ativar a função Atualização Remota. A função
Atualização Remota dá suporte à conexão por meio dos seguintes
navegadores:
▪ Chrome versão 64 ou mais recente
▪ Internet Explorer versão 11 (apenas com modo de compatibilidade

desativado)
▪ Firefox versão 47 ou mais recente
▪ Opera versão 38 ou mais recente

A comunicação entre o aparelho e o PC não é criptografada.
Utilize a função Atualização Remota exclusivamente em redes
seguras.

Para importar a imagem de sistema por meio de uma conexão de rede, faça
o seguinte;
1. Ativar o menu de configuração.
2. Selecionar o menu Importar e exportar.
3. Ativar a opção Atualização Remota.
4. Inserir o endereço IP do aparelho no navegador do seu PC (configuração

de fábrica MControl 7” ETH0: 192.168.165.243; MControl 10” ETH0:
192.168.165.245).

5. Fazer logon como administrador (nome de usuário admin, senha como
definida na colocação em funcionamento).

6. Selecionar a Imagem do sistema e iniciar a Importação.
ð A imagem do sistema ou as configurações do sistema são

importadas.
ð O aparelho reiniciar para concluir a importação.
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Redefinição do sistema por meio de pen drive
Se o aparelho apresentar defeitos, é possível executar uma redefinição do
sistema por meio da pen drive. Entre em contato com a Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH para receber um pen drive para a redefinição do
sistema.

Para recuperar o sistema por meio do pen drive, faça o seguinte:
ü O aparelho está desligado.
1. Encaixar o pen drive no aparelho.
2. Ligar o aparelho.
3. Iniciar a recuperação do sistema.
ð O aparelho reinicia para concluir a recuperação do sistema.

8.2.8 Informação
Este menu  permite exibir as características do sistema.

Figura 29: Exibir informações sobre o aparelho
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O aparelho não precisa de manutenção. É possível limpar a caixa externa
do aparelho com um pano seco.
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Este capítulo descreve a resolução de falhas de funcionamento simples.

10.1 Falhas gerais
Ocorrência/detalhe Causa Solução

Sem função
▪ O display está preto

Sem alimentação de
corrente

Verificar a alimentação de
corrente

A tensão de alimentação
está fora da faixa
permitida

Corrigir a faixa de tensão

Fusível interno defeituoso Entrar em contato com a
Maschinenfabrik
Reinhausen

Erro de software Entrar em contato com a
Maschinenfabrik
Reinhausen
Executar uma redefinição
do sistema por meio de
pen drive [►Parágrafo
8.2.7, Página 49]

A visualização do aparelho
ISM® conectado não está
sendo exibida

Cabo de conexão
defeituoso

Verificar o cabo de ligação

Configurações de rede
defeituosas

Verificar as configurações
de rede

Tabela 11: Falhas gerais

10.2 Outras falhas
Se não for possível encontrar uma solução para uma falha, entre em
contato com a Maschinenfabrik Reinhausen. Tenha à mão os seguintes
dados:
▪ Número de série

– Placa de características
– Tela de informações

▪ Versão do software
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Prepare-se para responder às seguintes perguntas:
▪ Ocorreu uma atualização de firmware?
▪ Já houve problemas com esse aparelho anteriormente?
▪ Já houve contato com a Maschinenfabrik Reinhausen por esse motivo?

Em caso afirmativo, com quem?
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Encontra-se a seguir uma descrição da desmontagem segura do aparelho.

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

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

Para desmontar o aparelho, faça o seguinte:
1. Desconectar a alimentação de corrente.
2. Remover o cabo de rede.
3. Remover o cabo de aterramento.
4. No caso de montagem em trilho: pressionar o aparelho para baixo e

soltá-lo do trilho.
5. No caso de montagem em painel de controle: soltar os fixadores e

empurrar o aparelho para a frente e removê-lo do recorte no painel de
controle.
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Observe os regulamentos nacionais de eliminação do país em o aparelho
que for utilizado.
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13.1 Display
MControl 7" MControl 10"

Diagonal 7" (177,8 mm) 10,1" (254 mm)

Resolução WVGA 
(800 x 480 pixels)

WXGA 
(1280 x 800 pixels)

Cores 16,7 milhões (24 bits)

Brilho típ. 450 cd/m² típ. 400 cd/m²

Ângulo visual (horizontal/
vertical)

89°/89° 80°/80°

Tipo de toque resistivo capacitivo

Tabela 12: Display

13.2 Alimentação de corrente
MControl 7"/10"

Faixa de tensão permitida 18...34 VDC
UN: 24 VDC
Ondulação residual Upp: ≤ 2,4 V

Consumo de potência Máx. 20 W

Tabela 13: Alimentação de corrente

Interface

Interface Pino Descrição

1 +24 VDC (+)

2 Massa (-)

Tabela 14: Interface para alimentação de corrente
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13.3 Conexão em rede do sistema
MControl 7"/10"

Interfaces 2 USB
2 Ethernet (IEEE 802.3 com 10/100 BaseTx)
1 CFast

Tabela 15: Conexão em rede do sistema

Interfaces

Interface Pino Descrição

1 A_TD+

2 A_TD-

3 B_RD+

4 C_BI+

5 C_BI-

6 B_RD-

7 D_BI+

8 D_BI-

Tabela 16: ETH0, ETH1

Interface Pino Descrição

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

Tabela 17: USB 2.0

Interface Protocol
o

Porta Descrição

ETH0 TCP 22 SSH (acesso de serviço)

ETH0 TCP 443 HTTPS (acesso do cliente para atualização
remota)
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Interface Protocol
o

Porta Descrição

ETH1 TCP 22 SSH (acesso de serviço)

ETH1 TCP 443 HTTPS (acesso do cliente para atualização
remota)

Tabela 18: Lista das portas Ethernet abertas

13.4 Condições ambientais
Temperatura de operação -25 °C...+70 °C na montagem vertical

-25 °C...+60 °C nos outros tipos de montagem

Temperatura de
armazenamento

-40 °C...+85 °C

Unidade relativa 10...95 % sem condensação

Grau de proteção Na parte frontal no caso de montagem no painel de
controle: IP54
Na parte traseira ou outros tipos de montagem: IP20

Pressão do ar Operação: 2000 m acima do nível médio do mar
Armazenamento: 3000 m acima do nível médio do mar

Irradiação de UV Proteger o aparelho da luz solar direta

Distância mínima a outros
aparelhos/armário de
distribuição

Em cima/embaixo/atrás: 40 mm

Tabela 19: Condições ambientais permitidas

13.5 Dimensões e peso
MControl 7" MControl 10"

Largura x altura x
profundidade

212 mm x 156 mm x
45 mm
(8,35 in x 6,14 in x 1,77 in)

298 mm x 225 mm x
53,1 mm
(11,73 in x 8,86 in x
2,09 in)

Peso aprox. 0,85 kg (1,87 lb) aprox. 1,85 kg (4,08 lb)

Tabela 20: Dimensões e peso
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13.6 Normas e diretrizes

Compatibilidade eletromagnética

IEC 61000-4-2 Imunidade à descarga de eletricidade estática (ESD)
▪ Contato: ±4 kV
▪ Ar: ±8 kV

IEC 61000-4-3 Imunidade a campos eletromagnéticos de alta
frequência
▪ 10 V/m; 80...3000 MHz; 80 % AM

IEC 61000-4-4 Imunidade a transientes elétricos rápidos (burst)
▪ Alimentação: 2 kV
▪ Interfaces de comunicação 1 kV

IEC 61000-4-5 Imunidade a tensões de impulso (surge)
▪ Alimentação: 500 V
▪ Interfaces de comunicação 1 kV

IEC 61000-4-6 Imunidade a interferências por linhas de transmissão,
induzida por campos de alta frequência
▪ 10 V, 150 kHz...80 MHz, 80 % AM

IEC 61000-4-8 Imunidade a campos magnéticos nas frequências de
alimentação
▪ 100 A/m, 50/60 Hz, constante

IEC 61000-4-9 Imunidade a campo magnético pulsado
▪ 1000 A/m, 50/60 Hz, constante

Tabela 21: Imunidade conforme IEC 61000-6-2

CISPR 16-2-1 Procedimento para medição da emissão de
interferência de alta frequência (interferências de rádio)
e imunidade – Medição de geração de interferência por
linhas de transmissão: classe A

CISPR 16-2-3 Procedimento para medição da emissão de
interferência de alta frequência (interferências de rádio)
e imunidade – Medição da emissão da interferência
irradiada: classe A

CISPR 22 (EN 55022) Instalações de informática – Propriedades de
interferência – Valores-limite e procedimentos de
medição: classe A

Tabela 22: Geração de interferência conforme IEC 61000-6-4
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Testes de resistência ao ambiente

IEC 60068-2-1 Frio seco - 20 °C / 16 horas

IEC 60068-2-2 Calor seco + 70 °C/ 16 horas

IEC 60068-2-78 Calor úmido constante
+ 40 °C / 95 % / 16 horas

Tabela 23: Testes de resistência ao ambiente
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