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Leia antes de operar
Este manual deve ser lido cuidadosamente por todas as pessoas que têm ou terão a
responsabilidade de usar, fazer a manutenção ou consertar este produto. O produto funcionará
conforme projetado apenas se for usado, mantido e reparado de acordo com as instruções do
fabricante.

ATENÇÃO !

• Nunca opere o monitor quando a tampa for removida.
• Remova a tampa do monitor e a bateria apenas em áreas conhecidas como não perigosas.
• Use apenas a bateria de lítio da mPower, número de peça M500-0001-000 [1.17.02.0002] (3,6 V,
2700mAH, tamanho AA) ou célula de peça nº ER14505 fabricada por EVE Energy Co., LTD
• Este instrumento não foi testado em uma atmosfera explosiva de gás/ar com uma concentração de
oxigênio maior que 21%.
• A substituição de componentes prejudicará a adequação para segurança intrínseca.
• A substituição de componentes anulará a garantia.
• Recomenda-se fazer o teste de resposta com um gás de concentração conhecida para confirmar se
o instrumento está funcionando corretamente antes do uso.
• Antes de usar, certifique-se de que a camada ESD incolor na tela não esteja danificada ou
descascada. (A película protetora azul usada para o envio pode ser removida.)

Descarte adequado do produto no final da vida útil
A diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (Waste Electrical
and Electronic Equipment - WEEE) (2002/96/EC) tem como objetivo promover a
reciclagem de equipamentos eletrônicos e seus componentes no fim da vida útil.
Este símbolo (caixote do lixo com uma cruz) indica uma separação diferenciada dos
resíduos de equipamento elétrico e eletrônico nos países da UE. Este produto pode
conter uma ou mais baterias de níquel-hidreto metálico (NiMH), íon de lítio ou
alcalinas. Informações específicas sobre a bateria são fornecidas neste guia do
usuário. As baterias devem ser recicladas ou descartadas de maneira adequada. No
final de sua vida útil, este produto deve passar por coleta e reciclagem separada do
lixo geral ou doméstico. Use o sistema de devolução e coleta disponível em seu país
para o descarte deste produto.
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1. Informações Gerais
O UNI (MP100) é um monitor individual de gases tóxicos de sensor único. Ele exibe a concentração de
gás continuamente em um LCD de grande segmento. Ele também monitora os valores de STEL, TWA,
Pico e Mínimo (para O2 apenas) e podem ser exibidos sob demanda. Os limites de alarme alto, baixo,
STEL e TWA são configuráveis. A carcaça é feita de material durável de alta resistência. A operação de
duas teclas é simples de usar. O sensor e a bateria podem ser substituídos facilmente. A calibração
também é muito conveniente.

2. Interface do Usuário
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porta de alarme sonoro
Janela de alarme LED
LCD
Tecla esquerda (confirmar / aumentar o número)
Tecla direita (liga-desliga / movimento do cursor)
Clip de Jacaré
Entrada de gás do sensor
Vibrador
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3. Display
1. Nome do gás, inclui: CO, H2S ou O2
2. Ponto de interrogação (para confirmar a ação)
3. Indicador de status da unidade "OK" e para confirmar a entrada
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Unidade de gás, inclui: x10-6, ppm,%, mg/m3, µmol/mol
Status de carga da bateria
Indicador de alarme ALTO, BAIXO, STEL, TWA (quando piscando)
Calibração Span (em andamento ou vencida)
Calibração zero (em andamento ou vencida)
Leitura de concentração ou outro parâmetro
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4. Operação
4.1 Ligando e desligando a unidade
Pressione e segure a tecla direita por 3 segundos, até que a luz vermelha, o alarme sonoro e o vibrador
acendam, seguido pela luz verde, e o LCD exibe “Ligado”. Para desligar, pressione e segure a tecla direita
no modo de exibição normal por uma contagem regressiva de 5 segundos, até que a unidade exiba
“Desligado”.

4.2 Sequência de aquecimento
Depois de ligar, a unidade entra em uma sequência de aquecimento e autoteste, mostrando a versão do
firmware da seguinte forma:
•

Se o sensor não puder ser identificado ou não estiver instalado, a tela exibe alternadamente
e

•

.

Se a configuração de vencimento de Resposta ou Calibração estiver habilitada e a data de
vencimento tiver passado, o display irá alternar entre

ou

e

. A tecla

esquerda deve ser pressionada para reconhecimento, caso contrário, o instrumento desligará
automaticamente após 15s.
Por último, os seguintes valores serão mostrados de acordo:
Limite de alarme alto

•
•
•
•

Limite de alarme baixo
Limite de alarme STEL (limite de exposição de curto prazo)
Limite de alarme TWA (média ponderada de 8 horas)

4.3 Modo de usuário normal
4.3.1

Leituras em tempo real

Quando o aquecimento é concluído, a unidade entra no modo normal e começa a
exibir as concentrações instantâneas de gás.
Pressionando a tecla direita, o usuário pode verificar outros valores, incluindo STEL, TWA, PICO, MÍN
(para O2 apenas) e registro de alarme. O display retorna às leituras em tempo real de qualquer outra tela
se não houver nenhuma ação de tecla por 60 segundos.

4.3.2 STEL
Isso exibe o cálculo do Limite de exposição de curto prazo (STEL), que é a
concentração média em uma janela móvel nos 15 minutos anteriores. O valor STEL
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sobe e desce com algum tempo de atraso em relação à leitura instantânea. Um alarme
STEL não pode ser apagado, exceto desligando e religando a unidade, mas será
apagado automaticamente após 15 minutos em ar puro.

4.3.3 TWA
Exibe o cálculo da Média Ponderada no Tempo (TWA), que é a concentração média
vezes a fração de 8 horas em que o instrumento esteve ligado. O valor de TWA é
semelhante a uma dose no sentido de que aumenta, mas nunca diminui, até que seja
reiniciado desligando a unidade. Da mesma forma, um alarme TWA não pode ser
apagado, exceto desligando e ligando novamente a unidade.

4.3.4 Pico
A tela de pico mostra o valor mais alto desde que a unidade foi
ligada.
Pressione a tecla esquerda para entrar na tela Limpar pico e
pressione a tecla esquerda novamente para reconhecer e limpar o
valor de pico.

4.3.5

Mínimo (sensor de oxigênio apenas)

A tela Mínimo é usada apenas para o sensor de oxigênio e mostra
o valor mais baixo desde que a unidade foi ligada.
Pressione a tecla esquerda para entrar na tela Limpar mínimo e
pressione a tecla esquerda novamente para reconhecer e limpar o
valor mínimo.

4.3.6 Registro de Alarme
Até 50 eventos de alarme com duração ≥5 segundos são
registrados na memória e os últimos 10 eventos podem ser
visualizados no instrumento. Quando A 1 é alcançado usando a
tecla direita, ele pisca entre a tela A 1 e uma tela mostrando a
concentração e tipo de alarme. Os valores precedidos por um “--” sem rótulo de alarme indicam um
evento de alarme de concentração negativa. Use a tecla esquerda para percorrer os 10 alarmes disponíveis.
Para visualizar todos os 50 eventos de alarme junto com os carimbos de data e hora, é necessário usar
uma caixa de acoplamento ou CaliCase conectado a um computador com o software mPower Suite.
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4.4 Modo de Configuração
No modo Config, o usuário pode alterar os parâmetros e calibrar a unidade. Em geral, use a tecla esquerda
para aumentar o número ou confirmar uma operação e use a tecla direita para mover o cursor ou ir para o
próximo item do menu.

4.4.1 Entrando e saindo do modo de configuração
Pressione e segure a Tecla Esquerda e a Tecla Direita juntas por 3 segundos até que a tela de senha seja
exibida,

seguida por

, com um dígito ou cursor piscando, para solicitar que o usuário

insira a senha. A senha padrão é 0000. Use a tecla esquerda para aumentar o número, e a tecla direita para
mover o cursor e a tecla esquerda “OK” novamente para aceitar a entrada de senha e entrar no modo de
configuração. Se a entrada do dígito estiver incorreta, use a tecla direita para mover o cursor e a tecla
esquerda para alterar a entrada.
NOTA: A senha predefinida do MP100 é 0000.
Para sair do modo de configuração, pressione a tecla direita até que

apareça e confirme com a

tecla esquerda para retornar ao modo normal.

4.5 Calibração do Sensor e Teste de Resposta
Antes que a unidade possa monitorar o gás corretamente, ela precisa ser calibrada usando gás zero e gás
span. Os testes de calibração e resposta são registrados no registro de dados do instrumento para fins de
conformidade.

4.5.1 Calibração zero (ar fresco)
A calibração zero define a linha de base para o sensor. É preferencialmente feito ao ar livre na mesma
temperatura e umidade ambiente que serão usadas para as medições. No entanto, nitrogênio, ar de cilindro
seco ou outra fonte de gás sabidamente livre de compostos detectáveis também podem ser usados. Uma
exceção é que para um sensor de oxigênio (O2), a calibração de ar fresco define o valor para 20,9%,
portanto, ar deve ser usado.
No menu

, pressione a Tecla Esquerda para iniciar uma calibração zero. A unidade exibe uma

contagem regressiva de 15 segundos seguida pelo resultado da calibração como

ou

.O

usuário pode abortar a calibração zero durante a contagem regressiva pressionando a Tecla Direita, após
isso

é exibido.
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4.5.2 Calibração Span
A calibração span determina a sensibilidade do sensor ao gás. Os gases e concentrações de calibração
recomendados estão listados na Seção 7.7 no final deste manual e na TA Nota 4 (disponível em
www.mpowerinc.com). Os procedimentos especiais de calibração para gases altamente reativos são
descritos na TA Nota 6. A calibração do sensor de oxigênio é revertida de outros sensores e usa nitrogênio
puro com 0% de oxigênio durante o procedimento de span e 20,9% de oxigênio (ar) durante o
procedimento de ar fresco “zero”. Recomendamos o uso de um regulador de fluxo fixo de pelo menos 0,3
LPM, mas não mais do que 0,6 LPM. Use as conexões de tubulação o mais curtas possível.

Procedimento de calibração de span
1. Conecte o Adaptador de Calibração ao regulador do cilindro de gás span e encaixe-o no sensor UNI.

2. Entre no menu

, inicie o fluxo de gás e pressione a Tecla Esquerda para iniciar a contagem

regressiva de calibração. O tempo de calibração normalmente é de 60 segundos, mas pode ser menor
ou maior dependendo do tipo de sensor.
3. Para abortar a calibração span durante a contagem regressiva, pressione a tecla direita e

é

exibido.
4. Após a contagem regressiva, o resultado da calibração span

ou

é exibido.

5. Desligue o suprimento de gás e remova o adaptador de calibração.

CUIDADO
Durante o monitoramento normal, nunca opere o MP100 com o adaptador de calibração conectado,
pois isso bloqueará a difusão do gás no sensor.
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4.5.3 Teste de resposta
Um teste de resposta é uma verificação rápida para garantir que o sensor e os alarmes estão funcionando
corretamente. É feito com o mesmo gás que é usado para calibração span. Acesse o menu

, inicie

o fluxo de gás e pressione a tecla esquerda para iniciar a contagem regressiva de resposta (normalmente
45 segundos, mas varia com o sensor). Após a contagem regressiva, o resultado do teste de resposta
ou
a tecla direita e

é exibido. Para abortar o teste de resposta durante a contagem regressiva, pressione
é exibido. Embora um teste de resposta seja um evento registrado no registro de

dados, o usuário sempre pode fazer uma verificação de resposta não registrada, como respirar em um
monitor de oxigênio, apenas para verificar se o sensor e os alarmes estão funcionando.

4.6 Definindo as configurações do instrumento
4.6.1 Limites de Alarme
Todos os limites de alarme predefinidos, ALTO, BAIXO, STEL e TWA podem ser alterados. A partir

destes menus:

pressione a

Tecla Esquerda para alterar o limite de alarme correspondente, usando o mesmo processo para inserir uma
senha (Seção 5.1.1):
O valor da configuração atual é exibido, com o primeiro dígito piscando:

Use a tecla esquerda para aumentar o dígito atual, alternando de 0 a 9:

Use a tecla direita para mover o cursor para o próximo dígito:
Depois que todos os dígitos forem inseridos, use a tecla direita para mover até o
símbolo “OK” e pressione a tecla esquerda para salvar a entrada. A unidade
exibirá SALV por alguns segundos enquanto armazena o valor, mas não é
necessário pressionar OK para iniciar o salvamento.
NOTA: O MP100 mostrará uma mensagem de erro “Err” se:

•
•
•

O alarme Baixo foi tentado ser definido mais alto do que a configuração de alarme alto.
O alarme Alto foi tentado ser definido mais baixo do que a configuração de alarme baixo.
O valor inserido está fora da faixa de medição.
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4.6.2 Valor de Span
A concentração do gás span pode ser alterada no menu Cal. DEF usando o
mesmo processo usado para definir os limites de alarme.
NOTA: O MP100 mostrará uma mensagem de erro “Err” se:

•
•

A configuração de Span é menor que 5% da faixa de medição ou maior que a faixa de medição.
Para o sensor de oxigênio, a configuração de span é maior que 19,0%.

4.6.3 Intervalos de resposta/calibração
Nos menus de intervalo de Calib. e Resp., o LCD alterna entre:

e

, ou

e

. Pressione a tecla esquerda para entrar no menu e alterar o intervalo usando o mesmo processo
usado para definir os limites de alarme. Observe que o valor 0 significa que as notificações Resp. ou Calib.
estão desativadas.

NOTA: O MP100 mostrará “Err” se o intervalo estiver fora do intervalo válido: 0-180 dia(s).

4.6.4 Unidade de concentração de gás
O menu da unidade de concentração de gás alterna entre
e
. Pressione a tecla esquerda
para entrar no submenu da unidade de gás, mostrando a unidade atualmente selecionada piscando. As
opções de unidades incluem x10-6, ppm, mg/m3 e µmol/mol para sensores de gases tóxicos e % para
oxigênio. Use a tecla direita para percorrer a lista de unidades e selecione, e a tecla esquerda para
confirmar e sair.

4.6.5 Ativar/Desativar Vibrador
O vibrador consome muita energia e pode ser desativado para estender a vida útil da bateria. O menu
Vibrador alterna entre

e

. Pressione a tecla esquerda para alterar o status de ativação/

desativação do vibrador. O status atual do vibrador é exibido, alternando entre
ligado, ou entre

e

e

se

, se desativado. Use a tecla direita para alterar o status e use a tecla

esquerda para confirmar e sair.

4.6.6 Ativar/desativar zero na inicialização
A linha de base do sensor pode alterar devido a mudanças nas condições ambientais, como temperatura ou
umidade, e requer uma calibração zero. O MP100 pode solicitar que o usuário faça a calibração zero toda
vez que a unidade for ligada, e este recurso pode ser ativado/desativado.
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O menu Zero na Inicialização alterna entre

e

. Pressione a tecla esquerda para alterar o

status de ativação/desativação do zero de inicialização. O status atual é exibido, alternando entre
e

se ligado, ou entre

e

se desativado. Use a tecla direita para alterar o status

e a tecla esquerda para confirmar e sair. Quando a unidade é reiniciada e o usuário é solicitado

a

zerar, ela deve ser iniciada dentro de 30 s ou então a zeragem é ignorada.

4.6.7

Ativar/Desativar Inicialização Rápida

Se a inicialização rápida estiver ativada, as telas que mostram os valores de limite de alarme ALTO /
BAIXO / STEL / TWA serão ignoradas durante a sequência de aquecimento. Na inicialização, a unidade
mostra o número da versão do firmware e vai diretamente para as leituras de concentração.
O menu de inicialização rápida alterna entre

e

. Pressione a tecla esquerda para alterar o

status de ativação/desativação de inicialização rápida. Habilite ou desabilite a inicialização rápida e
confirme o status usando o mesmo processo de habilitar/desabilitar Alarme de Vibração ou Zero na
Inicialização.

4.6.8

Resetando a configuração

Se alguns parâmetros da unidade estiverem incorretos e o usuário tiver dificuldade em corrigi-los, este
menu pode ser usado para definir todos os parâmetros de configuração de volta para a condição padrão de
fábrica. A partir da alternância de exibição
menu

e

, pressione a Tecla Esquerda para entrar no

(resetar). Em seguida, pressione a tecla esquerda para confirmar ou a tecla direita para

abortar o reset.
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5. Interface do computador
A interface do computador requer uma única caixa de acoplamento ou estação de acoplamento CaliCase
conectada a um PC equipado com o software mPower Suite. O mPower Suite pode ser usado para 1)
baixar alarmes registrados e eventos de calibração, 2) carregar parâmetros de configuração para o
instrumento e 3) atualizar o firmware do instrumento. Tanto o conjunto mPower quanto o firmware do
instrumento podem ser baixados do site em https://www.mpowerinc.com/software-downloads/ .
1.

Conecte o cabo USB à caixa de acoplamento e ao PC.

ATENÇÃO!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conecte apenas em ambientes não perigosos!

Ligue o instrumento e insira-o com a face para baixo na caixa de acoplamento.
Inicie o mPower Suite no PC e clique no botão “Pesquisar” no painel inferior.
Encontre o instrumento na lista de Dispositivos Conectados da barra esquerda. Clique em S/N para
obter o arquivo de configuração do instrumento.
Edite os parâmetros de configuração conforme desejado e clique em “Gravar” para carregar a
configuração para o instrumento.
“Ler” baixa o arquivo de configuração atual do instrumento.
“Salvar” armazena o arquivo de configuração atual no PC.
“Carregar” envia um arquivo de configuração armazenado do PC para o mPower Suite.
Para atualizar o firmware do instrumento, selecione “Firmware Upgrade”. O firmware deve primeiro
ser baixado para o PC do site da mPower www.mPowerinc.com.

Tela mPower Suite
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10. Os eventos de alarme são mostrados na metade inferior do painel e os tempos de
Resposta/Calibrações podem ser visualizados clicando na guia correspondente.
11. Para exportar dados para um arquivo csv legível pelo Excel ou outro software de planilha, mova o
cursor sobre o painel de dados inferior, clique com o botão direito do mouse e selecione “Exportar
registro de eventos”.

Resultados de resposta/calibração recuperados do instrumento UNI
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6. Calibrações da caixa de encaixe UNI (MP100T)
6.1 Configuração da caixa de acoplamento
Antes que a caixa de acoplamento possa ser usada para calibrações, ela deve ser configurada para o tipo
de gás e concentração span desejados.
1. Conecte o cabo USB à caixa de acoplamento e ao PC.

ATENÇÃO!
2.
3.
4.
5.

Conecte apenas em ambientes não perigosos!

Inicie o mPower Suite no PC e clique no botão “Pesquisar” no painel inferior.
Encontre a caixa de acoplamento na lista Dispositivos Conectados do painel esquerdo e clique nela
para obter a página de configuração da caixa de acoplamento.
Selecione o nome do gás no menu suspenso e edite a concentração do gás do cilindro, o número do
lote e a data de validade conforme necessário.
Clique em “Gravar” para fazer o upload da configuração para a caixa de acoplamento. Como um
lembrete, afixe uma etiqueta no painel frontal indicando o tipo de gás. Etiquetas para CO e H2S são
fornecidas.

6.

A caixa de acoplamento não permitirá calibrações ou testes de resposta após a data de validade do
cilindro inserida.
7. Tempo limite de hibernação é o número de segundos de inatividade antes que a caixa de acoplamento
desligue automaticamente. Pressione o botão Cal/ para ligar novamente.
8. “Salvar” armazena o arquivo de configuração atual da caixa de acoplamento no PC.
9. “Carregar” envia um arquivo de configuração da caixa armazenado do PC para o mPower Suite.
10. Para atualizar o firmware da caixa de acoplamento, selecione “Firmware Upgrade”. O firmware
MP100T deve primeiro ser baixado para o PC a partir do site da mPower www.mPowerinc.com.
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6.2 Conexão de gás da caixa e processo de calibração
1.
2.
3.

Conecte o gás e o regulador à conexão rápida na porta de entrada de gás de calibração da caixa de
acoplamento usando 6 mm ou ¼ de polegada de tubulação o.d.
Se o ar ambiente não estiver livre de compostos detectáveis, conecte a entrada de ar a uma fonte de ar
fresco.
Se desejar, conecte a tubulação à saída de gás para escapar
da área
de respiração do operador.

Componentes da caixa de acoplamento
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conexões de gás de calibração

Coloque o instrumento UNI voltado para baixo na base.
Se o LED de status [4] estiver apagado, pressione Cal/ [5] até que o LED fique verde.
Pressione Cal [5] para iniciar a calibração ou Resp. [6] para executar um teste de resposta. O LED
deve piscar em verde por cerca de 100s durante a calibração ou 25s durante um teste de resposta.
Se a calib. ou resp. for bem-sucedida, o LED da unidade [3] ficará verde, caso contrário, vermelho.
Até 2.000 relatórios de Cal. ou Resp. serão salvos no armazenamento interno da caixa de encaixe.
Para desligar, segure o botão Cal até o LED de status desligar.
Resumo das indicações visuais e sonoras de alarme
LED
LED da
unidade
[3]
Status LED
[4]

Cor

Alarme sonoro

Descrição

Verde piscando

Nenhum

Teste de calibração/resposta

Verde

Bipa uma vez

Aprovado no teste de calib./resp.

Laranja

Nenhum

Tipo de sensor incompatível

Vermelho

3 bipes por seg.

Falha no teste de calib./resp.

Verde

Nenhum

Ligado

Verde piscando

Nenhum

Bateria fraca

Laranja

Nenhum

Carregando

Vermelho piscando

Nenhum

Bloqueio da bomba
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6.3 Download de dados da caixa e certificados de calibração
1.

Para fazer download dos relatórios de teste Cal / Resp, clique no botão Download Registro no painel
inferior. Não é necessário ter um UNI na caixa de acoplamento. Visualize os relatórios na guia
Registro de Dados.

Resultados de resposta/calibração recuperados da caixa de encaixe UNI
2.

3.

Para exportar dados para um arquivo csv legível pelo Excel ou outro software de planilha, mova o
cursor sobre o painel de dados direito e clique com o botão direito do mouse e selecione o resultado
Cal / Resp atual (registro de dados único) ou todos os resultados armazenados (Registro de dados
inteiro).
Para imprimir um certificado de calibração, clique com o botão direito do mouse no painel direito e
selecione Gerar certificado. Insira as informações desejadas, como nome do operador e número de
lote do cilindro, e clique em Imprimir na parte inferior.
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7. Manutenção e especificações
CUIDADO!
A manutenção deve ser realizada apenas por uma pessoa qualificada, que tenha o treinamento
adequado e compreenda totalmente o conteúdo do manual.

7.1 Substituição da bateria
A bateria geralmente dura 3 anos, mas pode ser descarregada mais rapidamente se a
unidade entrar em alarme com frequência. Quando a carga está baixa, a unidade exibe
um ícone de bateria vermelho e um alarme de bateria fraca é acionado uma vez por
minuto. Quando a bateria acaba, é exibido

e o alarme de bateria

descarregada dispara a cada segundo. A bateria deve ser substituída da seguinte forma:

1） Desligue o MP100 e coloque-o voltado para baixo em uma superfície macia.
2） Use uma chave de fenda Torx T10 para afrouxar cada um dos quatro parafusos
girando-os no sentido anti-horário.

3） Remova a tampa superior após desconectar cuidadosamente o conector da campainha.
4） Deslize a bateria para fora de seu compartimento.
5） Coloque a nova bateria no compartimento com a extremidade “+” voltada para o “+” na placa de
circuito impresso.

6） Conecte o conector da campainha e reinstale a tampa superior.
7） Reinstale os parafusos através da tampa traseira. Tenha cuidado para não apertar demais os
parafusos.

Filtro
Sensor

Bateria
18
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ATENÇÃO!

• Nunca opere o monitor quando a tampa for removida.
• Remova a tampa do monitor e a bateria apenas em áreas conhecidas como não perigosas.
• Use apenas a bateria de lítio da mPower, número de peça M500-0001-000 [1.17.02.0002] (3,6 V,
2700mAH, tamanho AA) ou célula de peça nº ER14505 fabricada por EVE Energy Co., LTD.

7.2 Substituição do filtro do sensor
Um filtro adesivo removível deve ser usado no MP100 para evitar que detritos sujem o sensor. Substitua o
filtro sempre que ele parecer sujo, obstruído por partículas, entre em contato com o líquido ou quando a
resposta do sensor ficar fraca e/ou lenta. Use filtros externos de encaixe ao operar em ambientes
empoeirados para facilitar a troca do filtro.
1) Desligue o MP100 e remova a tampa superior conforme descrito acima para a
substituição da bateria.
2) Retire um filtro de sua folha, centralize-o sobre o sensor e pressione
suavemente para baixo.
3) Reconecte alarme sonoro e reinstale a tampa superior conforme descrito
acima para a substituição da bateria. Tenha cuidado para não apertar demais
os parafusos.

Clipe de filtro externo

7.3 Substituição do sensor
Os modelos MP100 são projetados para facilitar a substituição do sensor. Os sensores de CO e H2S têm
vida operacional típica de 5 anos, enquanto outros são de 1 a 2 anos, conforme garantia (consulte as
especificações na seção 7.8).
1) Desligue o MP100 e remova a tampa superior conforme descrito acima para a substituição da bateria.
2) Substitua o sensor antigo por um novo. Certifique-se de que os pinos não estejam tortos ou corroídos.
Alinhe os pinos com os orifícios correspondentes e empurre o sensor diretamente para dentro. O
sensor deve se encaixar perfeitamente na placa de circuito impresso.
3) Verifique o filtro do instrumento e, se necessário, substitua conforme descrito na seção anterior.
4) Reconecte o alarme sonoro e reinstale a tampa superior conforme descrito acima para a substituição
da bateria. Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos.
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CUIDADO!
Os sensores não são intercambiáveis. Use apenas sensores mPower e apenas o tipo de sensor
especificado para o seu monitor MP100. O uso de componentes que não sejam mPower
anulará a garantia e pode comprometer o desempenho seguro deste produto.

7.4 Solução de problemas
Problema

Possível Razão

Solução

Não é possível ligar a

Bateria não instalada

Instale a bateria.

unidade

Bateria esgotada ou com defeito.

Substitua a bateria.

Leitura anormalmente

Calibração incorreta ou zerada quando

Calibrar zero e span. Garanta ar limpo ao

baixa

há gás detectável presente.

zerar.

(ou falha na

Fluxo do gás de calibração > 0,6 LPM

Use fluxo entre 0,3 e 0,6 LPM

calibração)

Filtro integrado obstruído.

Substitua o filtro. Use um clipe de filtro
externo em ambientes empoeirados.

Sensor fraco.

Peça ao Técnico de serviço para verificar as
contagens brutas e substituir o sensor
conforme necessário.

O adaptador de calibração está

Remova o adaptador de calibração.

conectado.
Leitura anormalmente

Calibração incorreta ou gás span

Zero e Span calibram o instrumento.

alta

degradado usado ou a tubulação

Certifique-se de que o gás span não tenha

(ou falha na

absorve o gás span

expirado.

calibração)

Tubulação curta e inerte usada (PTFE)
Fluxo do gás de calibração <0,3 LPM

Use fluxo entre 0,3 e 0,6 LPM

O ambiente contém substâncias de

Verifique a Nota 4 do TA para possíveis

sensibilidade cruzada

sensibilidades cruzadas.

Leitura anormalmente

Calibração incorreta ou gás span

Zero e Span calibram o instrumento.

barulhenta

degradado usado ou a tubulação

Certifique-se de que o gás span não tenha

(ou falha na

absorve o gás de calibração

expirado.

calibração)

Tubulação curta e inerte usada (PTFE)
Sensor fraco.

Peça ao Técnico de serviço para verificar as
contagens brutas e substituir o sensor
conforme necessário.

Alarme sonoro, LED

Alarme sonoro, LEDs ou alarme

ou alarme vibratório

vibratório com defeito.

inoperante

Porta de alarme bloqueada

Ligue para o centro de serviço autorizado.
Desbloqueie a porta de alarme.

20

UNI MP100 Guia do Usuário

7.5 Resumo do Sinal de Alarme
Display

Motivo
Alarme acima da faixa：
Alarme sonoro 3 bips por segundo
LED 3 flashes por segundo
1 vibração por segundo
“+ de” e “500” (“alcance do sensor”) 1 flash por
segundo

Alarme alto：
Alarme sonoro 3 bips por segundo
LED 3 flashes por segundo
1 vibração por segundo
“ALTO” 2 flashes por segundo
Alarme baixo：
Alarme sonoro 2 bips por segundo
LED 2 flashes por segundo
1 vibração por segundo
“BAIXO” 2 flashes por segundo
Alarme STEL：
Alarme sonoro 1 bip por segundo
LED 1 flash por segundo
1 vibração por segundo
“STEL” 2 flashes por segundo
Alarme TWA：
Alarme sonoro 1 bip por segundo
LED 1 flash por segundo
1 vibração por segundo
“TWA” 2 flashes por segundo
Alarme de desvio negativo：
Alarme sonoro 1 bip por segundo
LED 1 flash por segundo
1 vibração por segundo
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Alarme de Resposta Vencido:
Alarme sonoro 1 bip por minuto
LED 1 flash por minuto
1 vibração por minuto

Alarme de calibração vencida:
Alarme sonoro 1 bip por minuto
LED 1 flash por minuto
1 vibração por minuto

Alarme de bateria fraca：
Alarme sonoro 1 bip por segundo
LED 1 flash por segundo
“bat frac” 1 flash por segundo

Alarme de bateria vazia：
Alarme sonoro 1 bip por minuto
LED 1 flash por minuto
1 vibração por minuto
1 flash por minuto
Alarme de erro do sensor：
Alarme sonoro 1 bip por segundo
LED 1 flash por segundo
“SEN Err” 1 flash por segundo
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7.6 Especificações do sensor e configurações padrão
Sensor

Alcance Resolução Span* Baixo Alto STEL TWA Anel do Tempo de
(ppm)
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) Painel Resp. t90 (s)
0-500
1
100
35
200
100
35
15
CO
0-1000
1
100
35
200
100
35 Vermelho
15
0-1999
1
100
35
200
100
35
15
0-50
0.1
25
10
20
15
10
15
Azul
0-100
0.1
25
10
20
15
10
15
H2S
claro
0-200
0.1
25
10
20
15
10
15
0-1000
1
25
10
20
15
10
30
0-100
1
50
25
50
35
25 Laranja
150
NH3
0-500
1
50
25
50
35
25
150
Cl2
0-50
0.1
10
2
5
1
0.5 Laranja
30
ClO2
0-1
0.01
0.5** 0.2
0.5
0.3
0.1 Laranja
120
0-1000
1
100
100
400
400 100 Laranja
70
H2
0-2000
1
100
100
400
400 100
70
HCN
0-100
0.1
10
4.7
5
4.7
4.7 Laranja
200
NO
0-250
1
25
25
50
25
25 Laranja
30
NO2
0-20
0.1
5
1
10
1
1
Laranja
30
PH3
0-20
0.01
5
1
2
1
0.3 Laranja
60
SO2
0-20
0.1
5
2
10
5
2
Laranja
15
0.1
10
2
5
2
1
Laranja
120
ETO (óxido de 0-100
etileno)
0-200
0.1
10
2
5
2
1
Laranja
120
O3
0-5
0.01
1**
0.1
0.2
0.1
0.1 Laranja
60
HF
0-20
0.1
6**
2
6
6
3
Laranja
90
HCl
0-15
0.1
10**
2
5
5
1
Laranja
90
CH3SH
0-10
0.1
5
2
5
2
0.5 Laranja
20
Acetaldeído
0-20
0.1
5
2
5
2
1
Laranja
120
THT
0-40
0.1
10
5
10
5
5
Laranja
60
* A configuração de span padrão é igual à concentração de gás span recomendada.
** A calibração desses sensores requer um gerador de gás ou outras precauções especiais. Consulte TA
Nota 6 para procedimentos recomendados e fontes de gás.

Sensor
O2

Alcance Resolução Span* Baixo Alto STEL TWA Anel do Tempo de
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%) (%) Painel Resp. t90 (s)
0 - 25
0.1
0.0
19.5 23.5
Azul
15
escuro
0 - 30
0.1
0.0
19.5 23.5
15

* Os sensores de oxigênio no MP100 usam nitrogênio puro ou outro gás inerte tanto para o Span quanto
para o Teste de Resposta.
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7.7 Especificações do instrumento
Tamanho

3.46 x 2.44 x 1.3 pol.
(88 x 62 x 33 mm)

Peso

4.4 oz (125 g)

Sensores

Eletroquímica

Tempo de
resposta (t90)

15 segundos (CO/H2S/O2)
Outros variam, consulte a folha de especificações do sensor individual

Bateria

Bateria de lítio tamanho AA substituível, operação típica de 3 anos

Temperatura

-4°F a 122°F (-20°C a 50°C)

Umidade

5 a 95% de umidade relativa
(Sem Condensação)

Tipo de Alarme

• Alarmes alto, baixo, STEL e TWA ajustáveis
• Alarme acima da faixa
• Alarme de bateria fraca

Sinal de alarme

• 95 dB @ 30 cm
• LEDs vermelhos brilhantes
• Vibrador embutido

Calibração

Calibração de 2 pontos, zero e span, energia em zero (selecionável pelo
usuário)

Log de Eventos

Até 50 eventos de alarme

Avaliação de IP

IP-67

EMI/RFI

Diretiva EMC: 2014/30/UE

Certificações de
Segurança

Classe I, Div 1, Grupo ABCD
Classe II, Div 1, Grupo EFG
Classe III, Div 1
T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C

IECEx

Ex ia IIC T4 Ga

ATEX

II 1G
Ex ia IIC T4 Ga

Vida do Sensor

Vida operacional esperada de CO e H2S 5 anos ou mais, outros 1 a 2 anos
conforme garantia

Garantia

2 anos em unidades de O2, CO, H2S, SO2, HCN, NO, NO2, e PH3, incluindo
sensor; 1 ano em outros
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Suporte técnico e contatos mPower
mPower Electronics Inc.
3046 Scott Blvd. Santa Clara, CA 95054
Telefone: (408) 320-1266
Fax: (669) 342-7077
info@mpowerinc.com
www.mpowerinc.com
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