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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. O usuário deve entender como definir os parâmetros corretos e interpretar os
resultados obtidos.

CUIDADO！

• REMOVA A TAMPA DO MONITOR SOMENTE EM ÁREA SABIDA COMO NÃO
•
•
•
•

PERIGOSA.
RECARREGUE A BATERIA SOMENTE EM UMA ÁREA SABIDA COMO NÃO
PERIGOSA.
USE SOMENTE A BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DO mPOWER P/N M0203001-000.
A UTILIZAÇÃO DE COMPONENTES QUE NÃO SEJAM DO mPOWER ANULARÁ A
GARANTIA E PODE COMPROMETER O DESEMPENHO SEGURO DESTE PRODUTO
A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES PODE IMPACTAR A SEGURANÇA
INTRÍNSECA.

CUIDADO: LEITURAS ALTAS FORA DA ESCALA PODEM INDICAR UMA
CONCENTRAÇÃO EXPLOSIVA. QUALQUER LEITURA RÁPIDA DE ESCALA ACIMA
SEGUIDA POR UMA LEITURA DECLINADA OU ERRÁTICA PODE INDICAR UMA
CONCENTRAÇÃO DE GÁS ALÉM DO LIMITE SUPERIOR DE ESCALA QUE PODE
SER PERIGOSO.

AVISOS !
SOMENTE A PARTE DE DETECÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL DESTE INSTRUMENTO
FOI AVALIADA PARA O DESEMPENHO.

CUIDADO: ANTES DE USAR A CADA DIA, A SENSIBILIDADE DO SENSOR DE GÁS
COMBUSTÍVEL DEVE SER TESTADA EM UMA CONCENTRAÇÃO CONHECIDA DE
GÁS METANO EQUIVALENTE A 20 A 50% DA CONCENTRAÇÃO COMPLETA. A
PRECISÃO DEVE ESTAR DENTRO DE 0 E +20% DO REAL. A PRECISÃO PODE SER
CORRIGIDA POR UM PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO.

AVISOS !
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas
condições a seguir: (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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CUIDADO: Alterações ou modificações nesta unidade não expressamente aprovadas pela parte
responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital
Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer
proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento
gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as
instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de
que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência
prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o
equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes
medidas:
• Reoriente ou reposicione a antena receptora.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está
conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Condições especiais para uso seguro
• O detector multigás MUNI deve ser calibrado se não passar no teste de resposta, quando um novo

sensor for instalado, ou pelo menos uma vez a cada 180 dias, dependendo do uso e da exposição do
sensor a venenos e contaminantes.
• Nenhuma precaução contra descarga eletrostática é necessária para equipamentos portáteis que
tenham um invólucro feito de plástico, metal ou uma combinação dos dois, exceto onde um
mecanismo gerador de estática significativo tenha sido identificado. Atividades como colocar o item
em um cinto, operar um teclado ou limpar com um pano úmido não apresentam um risco eletrostático
significativo. No entanto, quando um mecanismo gerador de estática é identificado, como escovar
repetidamente contra roupas, devem ser tomadas precauções adequadas, por exemplo, o uso de
calçado antiestático.
Nota: Recomenda-se que os usuários consultem o ISA -RP12.13, Parte II-1987 para obter informações
gerais sobre a instalação, operação e manutenção de instrumentos de detecção de gás combustível.

Descarte adequado do produto no final da vida útil
Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE - Retorno de equipamentos
elétricos e eletrônicos) diretiva (2002/96/EC) tem como objetivo promover a reciclagem
de equipamentos elétricos e 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 eléctrico e electrónico 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 separadas do lixo geral ou doméstico. Por
favor, use o sistema de devolução e coleta disponível em seu país para o descarte deste
produto.

3

Guia do usuário MUNI

1. Informações Gerais
O MUNI MP420 é um detector de 4 gases compacto e leve para a segurança do trabalhador em locais
perigosos, com quatro sensores padrão para oxigênio (O2), combustíveis (LEL), monóxido de carbono
(CO) e sulfeto de hidrogênio (H2S). Os sensores alternativos são oxigênio sem chumbo (O2), metano
infravermelho de baixa potência (CH4), dióxido de enxofre (SO2) e cianeto de hidrogênio (HCN). O
detector é embalado em uma caixa robusta sem peças móveis. A energia da bateria oferece 2 turnos de
trabalho de tempo de execução (24 horas) para um detector padrão de 4 gases, e duração estendida ao usar
um sensor infravermelho de baixa potência. A operação simples de 2 botões resulta em facilidade de uso e
redução significativa do tempo gasto no treinamento do usuário.

1.1 Características principais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vários modelos para conformidade básica com entrada em espaço confinado (CSE), além de
sensores SO2 e HCN.
Amostragem de difusão
Compacto, robusto, leve e fácil de usar
LCD retroiluminado automático com grandes dígitos numéricos
Menu fácil de navegar com dois botões
Funcionamento da bateria 24 horas com sensor LEL pelistor ou tempo prolongado com sensor
infravermelho LEL de baixa potência
Indicadores de status de duas cores sobre autodiagnóstico regular do sensor, bateria e circuitos
Alarmes LED de grande angular
Registro de 1000 eventos
Combinação de adaptador de carga/cabo de interface micro USB para PC
Avaliação de entrada de clima IP-68
Sensores e bateria substituíveis
Conectividade sem fio BLE (Bluetooth de baixa energia) opcional
MuniDock opcional para calibração e resposta convenientes
Caixa externa durável de duplo impacto

NOTA
Devido à melhoria contínua de nossos produtos, este manual pode não refletir todas as atualizações mais
recentes de software, firmware e hardware para o instrumento recebido.
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2. Bateria
Carregue totalmente a bateria MUNI ao receber o instrumento e antes de cada dia de uso.

ATENÇÃO
Para reduzir o risco de ignição de atmosferas perigosas, recarregue apenas em uma área
sabidamente não perigosa!

2.1 Carregamento da bateria
Deslize o conector de carga/comunicação na parte
inferior do MUNI e o adaptador CA na tomada de
parede. Como alternativa, carregue em um PC usando o
cabo Micro-USB para USB. Durante o carregamento
ativo, o ícone da bateria muda de vazio para cheio se a
unidade estiver ligada. Se a unidade estiver desligada, um
LED vermelho indica o carregamento, que muda para
verde quando completamente carregado. O carregamento
completo de uma bateria vazia leva cerca de 4 horas
usando o adaptador CA. Conectar a um PC sozinho pode
não carregar totalmente a bateria. É seguro usar o
adaptador CA e o cabo do PC simultaneamente.

Micro-USB p/
cabo USB PC
Conector de
carga/comun.
Para
tomada

NOTA: Qualquer cabo USB A para Micro B obtido
localmente funciona para carregar em um PC, mas não funciona para comunicação com a configuração do
mPower Suite e o software de transferência de dados. O cabo USB mPower P/N M011-3003-000 é
necessário para um PC reconhecer o instrumento e se comunicar com o mPower Suite.

2.2 Status da bateria
O pequeno ícone da bateria no canto superior direito da tela mostra o nível de carga da bateria e alerta
sobre qualquer problema de carregamento.

Carga completa

Carga Parcial

Carga Baixa

pisca
Alarme de bateria

Quando a carga da bateria cai abaixo de uma tensão predefinida, o instrumento avisa emitindo um bipe e
piscando uma vez a cada minuto. O instrumento desliga-se automaticamente em 10 minutos, após o qual a
bateria deve ser recarregada. Quando ocorre um alarme de bateria fraca, recomendamos trocar
imediatamente os instrumentos para um MUNI totalmente carregado e/ou carregar a bateria em um local
não perigoso.

2.3 Substituição da bateria
A bateria de íons de lítio MUNI é soldada à placa de circuito e não precisa de manutenção. Em caso de
falha da bateria ou fim da vida útil, entre em contato com o Serviço de Assistência mPower ou um centro
de serviço autorizado para substituir a bateria.

5

Guia do usuário MUNI

3. Interface do Usuário
A interface do usuário MUNI consiste em duas teclas, quatro soquetes de sensor, uma grande tela de
cristal líquido (LCD), seis LEDs de alarme, um alarme sonoro e um alarme de vibração.

3.1 Visores e teclas
O LCD fornece informações visuais que incluem leituras de gás em tempo real, tipos de sensores, status
do registro de eventos, status da bateria, status do wireless e outros.

C

O2

6

Guia do usuário MUNI

3.1.1 Ícones Indicadores de Status
Ao longo da parte superior da maioria das telas estão ícones de status que indicam se uma função está
operando e/ou sua força ou nível.

Ícone

Função
Comunicação sem fio Bluetooth habilitada
O coração piscando, junto com o LED verde piscando, indica que a unidade está ligada e
funcionando
Registro de eventos habilitado (não é possível desligar)
Status de carga da bateria
Todos os sensores foram testados e calibrados; nenhum sensor está vencido para um teste de
resposta ou calibração de acordo com os intervalos configurados no instrumento.
Calibração vencida
Teste de Resposta vencido

3.1.2 Teclas e Interface
O MUNI tem duas teclas:
Tecla esquerda [+/OK]
Confirmar Operação/Aumentar Número

Tecla direita [ /↓]
Ligar-desligar/ Move Cursor

Essas duas teclas são marcadas como [+/OK] para confirmar as operações ou aumentar o número e [ /↓]
para ligar/desligar o aparelho ou mover o cursor.
Além das funções descritas acima, pressionar a tecla Esquerda [+/OK] na tela principal pode ser usado
para ativar manualmente a luz de fundo do LCD quando ela estiver desligada e para testar manualmente
os alarmes de LED, áudio e vibração quanto ao funcionamento adequado.
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3.2 Visão geral do alarme
O MUNI fornece uma notificação de alarme inconfundível de quatro vias que inclui alarme sonoro
audível, luzes LED brilhantes, vibração e notificação de alarme no visor. Os limites de alarme podem ser
programados e os sensores ativados ou desativados seletivamente.
Durante cada período de medição, a concentração de gás é comparada com os limites de alarme
programados para alarmes Baixo, Alto, TWA e STEL. Se a concentração ultrapassar (ou ficar abaixo, no
caso do oxigênio) qualquer um dos limites pré-definidos, os alarmes são ativados imediatamente para
alertar o usuário MUNI da condição de alarme. Além disso, o MUNI emite um alarme quando a carga da
bateria está baixa e em outras condições de falha.

Prioridade (da mais alta
para a mais baixa)

Tipo de Alarme

Tipos de alarme e prioridade
LED vermelho Alarme Sonoro

Alarme de sensor máximo
(Limite de resposta do sensor)
Alarme de falha de sensor
Alarme acima da faixa
(Limite de exibição do
firmware)
Alarme de gás alto
Alarme de Gás Baixo
Desvio negativo
Alarme STEL
Alarme TWA
Falha de calibração
Falha no teste de resposta
Bateria fraca

Vibrador

3 Flashes/seg.

3 Bipes/seg.

1 Vibração/seg.

3 Flashes/seg.

3 Bipes/seg.

1 Vibração/seg.

3 Flashes/seg.

3 Bipes/seg.

1 Vibração/seg.

3 Flashes/seg.
2 Flashes/seg.
1 Flash/seg.
1 Flash/seg.
1 Flash/seg.
1 Flash/seg.
1 Flash/seg.
1 Flash/min.

3 Bipes/seg.
2 Bipes/seg.
1 Bipe/seg.
1 Bipe/seg.
1 Bipe/seg.
1 Bipe/seg.
1 Bipe/seg.
1 Bipe/min.

1 Vibração/seg.
1 Vibração/seg.
1 Vibração/seg.
1 Vibração/seg.
1 Vibração/seg.
1 Vibração/seg.
1 Vibração/seg.
1 Vibração/min.
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4. Operação Básica
4.1 Ligando
Pressione e segure a tecla [ /↓] por 3 segundos, até que a o alarme sonoro bipe e o LED vermelho pisque.
Quando a unidade é ligada, ela passa por um autoteste e aquecimento antes que a tela de leitura principal
do MUNI apareça e esteja pronta para uso. Se um sensor não estiver aquecido, ele exibirá “--" até que
esteja pronto (geralmente 30 segundos ou menos).
CUIDADO: O alarme é alto. Durante a inicialização, pode-se silenciar a maior parte do som, mantendo
temporariamente um dedo sobre a abertura do alarme sonoro. Não coloque fita adesiva sobre a abertura
do alarme sonoro, pois ele silencia continuamente, causando um sério problema de segurança.

4.2 Desligando
No modo de leitura normal, pressione e segure a tecla [ /↓] por uma contagem regressiva de 5 segundos
até que a unidade exiba ‘UNIDADE DESLIGADA.

4.3 Telas de sensor ativo
Quando um ou mais sensores não estão instalados ou desligados, a tela mostra apenas os sensores ativos
instalados.

4.4 Teste de Alarme e Luz de Fundo
No modo de operação normal e em condições sem alarme, o alarme sonoro, alarme vibratório, LED e luz
de fundo podem ser testados a qualquer momento pressionando Esquerda [+/OK] uma vez. Manter a tecla
[+/OK] pressionada por mais de 3 segundos repete o teste de alarme enquanto a tecla Esquerda [+/OK]
estiver pressionada.
A luz de fundo pode ser ligada por um minuto, para auxiliar a visibilidade em condições escuras,
pressionando Esquerda [+/OK] uma vez ou pressionando Direita [ /↓] e percorrendo o Menu Principal
do Usuário (esses métodos se aplicam apenas se a luz de fundo for no modo manual, mas não no modo
automático; consulte Comunicação do PC, Seção 6.1)

ATENÇÃO!
Se algum dos alarmes não responder a este teste, verifique as configurações de alarme usando
mPower Suite para ver se os alarmes foram desligados. Se algum dos alarmes estiver habilitado,
mas não funcional, não use o instrumento. Entre em contato com um centro de serviço mPower
para obter suporte técnico.
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4.5 Menu do usuário principal
Pressionar repetidamente a tecla Direita [ /↓] fornece acesso rápido para visualizar vários parâmetros.
São exibidos Pico, Mínimo, STEL e TWA para cada sensor desde a ativação, com a opção de limpar e
reiniciar Pico ou Mínimo. As telas de data e hora são autoexplicativas. Se o MUNI estiver equipado com
um sensor LEL, o gás de calibração e o gás de medição correspondentes (e seu fator de correção) são
exibidos (eles podem ser alterados no mPower Suite). A última tela antes de retornar às leituras em tempo
real é “Modo Com.?”. Pressionar Esquerda [+/OK] interrompe as leituras e aguarda a comunicação com
um PC usando o mPower Suite para transferir dados ou atualizar a configuração do instrumento (consulte
a Seção 6).

LEITURAS EM TEMPO REAL
[ /↓]
PICO
Limpar pico?
[ /↓]
MÍNIMO
Limpar Mín.?
[ /↓]
STEL
[ /↓]
TWA
[ /↓]
DATA
[ /↓]
HORA
[ /↓]
GÁS DE MEDIÇÃO DE LEL, FATOR DE CORREÇÃO (se instalado)
[ /↓]
GÁS DE CALIBRAÇÃO DE LEL (se instalado)
[ /↓]
MODO COM.?
Modo de comunicação do PC (parar leituras)
[ /↓]
LEITURAS EM TEMPO REAL
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5. Modo de Configuração
O modo de configuração (modo def.) é usado para definir as configurações de operação do MUNI e para
calibrar os sensores.

5.1 Entrando no Modo de Configuração
Pressione e segure as teclas [+/OK] e [ /↓] simultaneamente por 3 segundos até que a tela de senha apareça
(SNH_ _ _ _?). A senha padrão é ‘0000’ e pode ser alterada usando o software mPower Suite. A senha é
necessária apenas na primeira vez em que o Modo de configuração é acessado após a energia ser ligada.

•
•
•

Mova o cursor até o dígito desejado usando a tecla Direita [ /↓].
Aumente o número de 0 a 9 pressionando Esquerda [+/OK].
Depois de inserir todos os quatro dígitos, pressione [ /↓] novamente para mover para
pressione [+/OK] para registrar a senha e entrar no modo de configuração.

e

Se a senha não estiver correta, a mensagem ‘SNH ERRO REPETIR?’ Pressione Esquerda [+/OK] para tentar
novamente ou Direita [ /↓] para retornar ao modo de leitura normal. Se um dígito errado for inserido, use a
tecla [ /↓] para mover o cursor entre os quatro dígitos e pressione [+/OK] para alterar a entrada.

5.2 Saindo do modo de configuração
Para sair, role pelo Menu do Modo de Configuração principal usando a tecla Direita [ /↓] até que SAIR?
seja exibido e pressione [+/OK]. Ou simplesmente espere e a unidade retornará ao modo de operação
normal automaticamente se nenhum botão for pressionado por um minuto.

5.3 Modo de Configuração de Navegação para Editar Parâmetros
Depois de entrar no modo de configuração, o CAL? menu é exibido primeiro. Pressione Direita [ /↓]
para percorrer os menus e Esquerda [+/OK] para entrar em um menu. Uma vez dentro de um submenu,
pressione [ /↓] para mover o cursor e [+/OK] para editar e salvar os parâmetros, conforme exemplificado
acima para as senhas. Para sair de um submenu, percorra toda a lista até que SAIR? seja mostrado e, em
seguida, pressione Esquerda [+/OK].

Menus e submenus do modo de configuração
CAL?
(Calibração)
CAL DE AR?
SPAN ÚNICO?
MULTI SPAN?
DEF SPAN?
RESP ÚNICA?
MULTI RESP?
INTVL CAL?
INTVL RESP?
SAIR?

SENSOR LIG-DES?
(Habilitar/
desabilitar)
SALV?

ALARME DO SENSOR?
(define limites de alarme)
ALARME ALTO?
ALARME BAIXO?
ALARME STEL?
ALARME TWA?
SAIR?
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do Monitor)
DATA?
HORA?
SAIR?
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5.4 Calibração e Teste de Resposta
Use este menu para executar calibração zero ou span para um ou mais sensores, teste de resposta dos
sensores e alarmes para funcionalidade e alterar a concentração do gás span.
O MUNI deve ser calibrado no primeiro dia de uso e em intervalos regulares não superiores a 180 dias,
dependendo do uso e exposição a partículas, contaminantes e venenos de sensores. Um teste de resposta
diário deve ser realizado para garantir uma resposta funcional de todos os sensores e alarmes.
•

O TESTE DE RESPOSTA é definido como uma breve exposição aos gases do sensor, normalmente de 10 a
20 segundos, apenas o tempo suficiente para indicar que os sensores estão respondendo e os alarmes estão
funcionando, sem preocupação com uma medição quantitativa.

•

CALIBRAÇÃO é definida como expor o(s) sensor(es) a um gás padrão de concentração conhecida durante o
tempo de calibração completo (normalmente 30-60 segundos, mas mais tempo para HCN) e definir a leitura
do(s) sensor(es) igual à concentração do gás de calibração.

Os intervalos de calibração e procedimentos de teste de resposta podem variar devido ao tipo de sensor,
condições ambientais, regulamentos locais e/ou políticas da empresa do usuário. * Lembretes automáticos
para calibração e testes de resposta podem ser configurados no menu CAL? ou usando o software
mPower Suite (consulte a Seção 6.1). Quando uma calibração ou teste de resposta é devido, um pequeno
ícone é exibido ao lado do nome do sensor:
para Cal. e para Resp., conforme mostrado abaixo:

A calibração também é necessária se:
• O sensor falhou em um teste de resposta ou calibração anterior
• O módulo do sensor foi substituído por um cuja calibração está vencida.
• Um novo sensor é instalado.
Para obter mais informações sobre a frequência de calibração, consulte a Nota 3 do Tech/App “Com que
frequência calibrar detectores de gás”.*
* A frequência de calibração deve ser definida pela política da empresa do usuário porque cada aplicação é diferente
e pode causar perda de sensibilidade do sensor por vários motivos fora do controle do mPower, como líquidos, sujeira
ou corrosão, impedindo que o gás alcance um sensor, ou exposição a produtos químicos que envenenam a função de
um sensor. Os sensores de gás exótico tendem a precisar de calibração mais frequente do que os sensores comuns de
O2, LEL, CO e H2S. Em geral, recomendamos um teste de resposta antes de cada dia de uso para testar a resposta do
sensor e a função de alarme. Uma verificação de calibração pode ser realizada aplicando um gás de concentração
conhecida para ver se os sensores ainda respondem dentro dos limites típicos. Os intervalos de verificação de
calibração podem ser aumentados conforme o usuário ganha experiência na aplicação. Se uma verificação de resposta
ou calibração falhar, o instrumento deve receber uma calibração completa. Recomendamos não mais do que um mês
entre as calibrações completas, mas isso pode ser estendido por até 6 meses se a política da empresa permitir.
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5.4.1 Gases Span Recomendados
5.4.1.1 Seleção de gás de calibração
O mPower recomenda uma mistura de 60 ppm CO / 15 ppm H2S / 2,5% CH4 (50% LEL) / 18% O2,
(equilíbrio N2) para permitir a calibração de 4 sensores padrão ao mesmo tempo. Outras opções de gás de
calibração estão listadas na tabela abaixo.

Sensor

Intervalo de
resolução

Gás de calibração

Mix 4 gases LEL/O2/CO/H2S
Oxigênio (O2)
Pelistor de combustíveis (LEL%)
Hidrocarbonetos NDIR (LEL%)
CO (Monóxido de Carbono)
H2S (Sulfeto de Hidrogênio)
HCN (Cianeto de Hidrogênio)
SO2 (Dióxido de Enxofre)

Veja os sensores abaixo
0.1-30%Vol
1-100%LEL
1-100%LEL
1-1000 ppm
0.1-100 ppm
0.1-50 ppm
0.1-20 ppm

50%LEL/18% O2/60 ppm CO/15 ppm H2S
18 %Vol O2 e/ou 100% N2 para definir zero
50 %LEL (2.5 %Vol Metano, equilíbrio de ar)
50 %LEL (2.5 %Vol Metano)
60 ou 100 ppm CO
15 ou 25 ppm H2S
10 ppm HCN
5 ppm SO2

Nota: Use o gás de equilíbrio do ar, se disponível. Caso contrário, use o gás de equilíbrio do nitrogênio (exceto o
pelistor LEL deve ter oxigênio)

5.4.1.2 Compostos de calibração alternativos para sensores LEL
Como os sensores LEL são detectores de banda larga, eles podem ser calibrados com muitos gases
possíveis. O tipo de gás de calibração é selecionado a partir de uma lista de mais de 50 compostos no
mPower Suite (Seção 6), normalmente metano, mas propano e pentano também são comumente usados.
O gás de medição também é selecionado no mPower Suite. Fatores de correção (FCs) são calculados e
aplicados automaticamente para fazer a leitura do display em equivalentes do gás de medição. Observe
que os FCs são muito diferentes para sensores NDIR e para sensores de pelistor. Até agora, os FCs são
implementados apenas para os sensores de pelistor LEL, enquanto para o sensor NDIR apenas o metano
pode ser usado. TA Nota 7 fornece listas abrangentes de fatores para sensores de pelistor e NDIR LEL,
juntamente com valores ligeiramente ajustados para países da EMEA. Entre em contato com a mPower
para obter ajuda na implementação de qualquer um desses Fatores de Correção alternativos.

5.4.2 Procedimentos de Calibração
5.4.2.1 Calibração de Ar
A calibração de ar define a linha de base zero para sensores de gases tóxicos e combustíveis e 20,9% para
oxigênio. É feito com ar fresco normal ou outra fonte de ar limpo. É sempre melhor zerar o MUNI antes
da calibração com gás, em vez de depois.
•

Entrar no modo de configuração e no submenu CAL?, onde o primeiro item é Calibração de ar:
Modo de configuração → CAL? → AR CAL?

• Pressione Esquerda [+/OK] e uma contagem regressiva de 30 segundos começa. Quando terminar,
“PASSA” ou “FALHA” é exibido. Para abortar, pressione Direita [ /↓] a qualquer momento durante
a contagem regressiva.

• O sensor de oxigênio executa um Span (definido para 20,9%) durante a calibração do ar e pode ser
zerado (definido para 0,0%) usando nitrogênio no menu Span Único.
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5.4.2.1 Calibração Span multigás
Selecione o gás Span adequado conforme descrito acima e verifique o cilindro de gás para garantir que as
concentrações correspondam aos valores do gás span. Caso contrário, ajuste o(s) valor(es) conforme
descrito abaixo. Além disso, verifique a data de validade do cilindro e não use gás expirado.

• Entre no modo de configuração, entre no submenu CAL? e vá até MULTI SPAN ?:
Modo de configuração → CAL? → → → MULTI SPAN?
• Pressione esquerda [+/OK] e as concentrações do gás span são mostradas:
(Versão global)

(Versão chinesa)

• Conecte a tampa de calibração à face frontal do MUNI e inicie o fluxo de gás span usando
preferencialmente um regulador de 0,3 a 0,5 LPM (faixa de 0,3 a 1,0 LPM).

• Pressione Esquerda [+/OK] e aguarde a contagem regressiva de 30 segundos e o resultado da
calibração “PASSA” ou “FALHA”.

• Para abortar, pressione Direita [ /↓] a qualquer momento durante a contagem regressiva.
• Desligue o suprimento de gás, remova a tampa de calibração e saia do menu CAL?.
• Parâmetros do sensor de oxigênio durante a calibração span multigás:
•

Span é qualquer concentração de 0-30% diferente de 20,9% (Cal. de ar é usado para definir
20,9%).
• Na versão Global, o oxigênio é habilitado por padrão e definido em 18%.
• Na versão da China, o oxigênio é desabilitado por padrão e definido como 0% para Span Único
separado.
Entrada de
Gás de Cal
Tampa
de Cal

Cilindro
de Gás
de Cal.

NOTA: Se a calibração do sensor falhar, tente novamente. Se a calibração falhar novamente, desligue a
energia e substitua o sensor.
ATENÇÃO! Não substitua os sensores em locais perigosos!
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5.4.2.2 Calibração Span de Gás Único
A calibração span de gás único pode ser feita para gases não disponíveis em uma mistura ou para o sensor
de oxigênio em valores inferiores a 20,9%. Recomendamos o uso de 18% de O2 para trabalho em ar
respirável normal e 0% de O2 (nitrogênio puro) para trabalho em atmosferas inertes. Se a mistura de gás
Multi-Span contiver um nível de O2 abaixo de 20,9%, ela também pode ser usada para um Span Único de
oxigênio feito separadamente.

• Entre no modo de configuração, entre no submenu CAL? e vá até SPAN ÚNICO?:
Modo de configuração→ CAL? → → SPAN ÚNICO?

• Pressione Esquerda [+/OK] e o primeiro nome do sensor piscará. Mova o cursor até o sensor desejado.
• Pressione Esquerda [+/OK] e a concentração do gás span é exibida.
• Coloque a tampa de calibração e proceda como para Span Multigás acima.
5.4.2.3 Definir o valor do Span
Para definir a concentração de gás de calibração span:

• Entre no modo de configuração, entre no sub-menu CAL? e vá até DEF. SPAN?:
Modo de configuração→ CAL? → → → DEF. SPAN?

•
•
•
•

Pressione Esquerda [+/OK] e o primeiro nome do sensor piscará. Mova o cursor até o sensor desejado.
Pressione Esquerda [+/OK] e a concentração do gás span é exibida.
Mova o cursor para o dígito desejado e esquerda [+/OK] para alterar o valor de span.
Mova o cursor para ? e pressione Esq. [+/OK] para salvar. Repita com outros sensores se necessário.

5.4.2.4 Testes de Resposta de Gás Único e Multigás
Um teste de resposta é uma verificação rápida se os sensores e alarmes estão funcionando, sem fazer uma
calibração precisa. Entre no modo de configuração, submenu CAL? e vá até RESP ÚNICA? ou MULTI
RESP?. Em seguida, use exatamente os mesmos procedimentos para calibrações de gás único e multigás,
as únicas diferenças são os tempos de contagem regressiva mais curtos e a confirmação de que os alarmes
apropriados estão funcionando corretamente. É conveniente e preferível usar o(s) mesmo(s) gás(es) para
os testes de resposta como para a calibração span, embora outros gases com concentrações semelhantes
possam ser usados para que o(s) sensor(es) respondam e que ativem os alarmes.

5.4.3 Intervalos de Cal. e Resp.
Os intervalos de calibração e teste de resposta são o número de dias (até 365) até que o MUNI lembre o
usuário de realizar esses testes novamente.

• Entre no modo de configuração, submenu CAL? e vá até INTVL SPAN? ou INTVL RESP?:
Modo de configuração → CAL? → → → INTVL SPAN? → INTVL RESP?

•
•
•
•

Pressione Esquerda [+/OK] e o primeiro nome do sensor piscará. Mova o cursor até o sensor desejado.
Pressione Esquerda [+/OK] e o intervalo é mostrado (em dias).
Mova o cursor para o dígito desejado e esquerda [+/OK] para alterar o valor.
Mova o cursor para ? e pressione Esq. [+/OK] para salvar. Repita com outros sensores se necessário.
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5.5 Habilitar/Desabilitar Sensor
Os sensores podem ser desativados se não forem necessários para uma aplicação específica ou se um
sensor falhar, mas os outros sensores ainda fornecem leituras úteis.

• Para desativar ou ativar um sensor, entre no menu SENSOR LIG/DES do modo de configuração:
Modo de configuração→→ SENSOR LIG/DES?

• Pressione Esquerda [+/OK] para entrar e o status Ligado/Desligado do primeiro sensor piscará.

• Pressione Direita [ /↓] para rolar até o sensor desejado e pressione Esq. [+/OK] para ligar/desligar.
• Pressione Direita [ /↓] até que o visor mostre SALVAR? E pressione Esquerda [+/OK] para salvar.

5.6 Configurações de Alarme do Sensor
Todos os limites de alarme podem ser personalizados, incluindo alarmes alto, baixo, STEL e TWA.

• Entre no modo de configuração, menu SENSOR ALARM? e vá até o alarme desejado:
Modo de config.→→→ SENSOR ALARM? → ALARME ALTO? → ALARME BAIXO? → etc.

• Pressione Esquerda [+/OK] para entrar no submenu de alarme específico.
• Role para a direita [ /↓] até que o sensor desejado esteja piscando e pressione esquerda [+/OK] para
selecionar o alarme do sensor, por exemplo, ALM AL 20.0?

• Pressione Direita para destacar o dígito desejado e Esquerda para alterar o valor do alarme. Mantenha
pressionada a tecla Esquerda [+/OK] para rolagem contínua do número.

• Mova o cursor para a ? e pressione Esquerda [+/OK] para salvar.
• Repita para outros limites de alarme conforme necessário.

5.7 Configuração do Monitor
Este menu é usado para ajustar a data e hora como para qualquer entrada numérica. A data está no
formato Ano-Mês-Dia e o relógio está no formato 24 horas. O relógio também pode ser acertado
sincronizando com o PC, se essa opção for habilitada usando o mPower Suite.

• Entre no modo de configuração, menu CONFIG MNT? e vá até DATA? Ou HORA?:
Modo de configuração→→→ CONFIG MNT? → DATA? → HORA?

• Pressione Esquerda [+ / OK] para entrar no submenu específico.
• Role Direita [ /↓] até que o dígito desejado comece a piscar e pressione Esquerda [+/OK] para alterar
o valor. Mantenha pressionada a tecla Esquerda [+/OK] para rolagem contínua do número.

• Pressione Direita [ /↓] repetidamente até que SALVAR? seja exibido e pressione Esquerda [+/OK]
para salvar.
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6. Comunicação com PC
O software mPower Suite pode ser usado para 1) baixar eventos registrados, 2) carregar
parâmetros de configuração para o instrumento e 3) atualizar o firmware do instrumento. O
conjunto mPower e o firmware do instrumento podem ser baixados de nosso site em
https://www.mpowerinc.com/software-downloads/ .
Micro B (5-Pin) para cabo USB

6.1 Conectando e Configurando

• Ligue o instrumento, passe pelo Modo do usuário principal e entre no MODO COM.
• Deslize o conector de carga/comunicação na parte inferior do MUNI. Conecte o cabo USB ao PC e a
extremidade Micro-USB ao conector de carga/comunicação no instrumento.*
ATENÇÃO! Conecte apenas em ambientes não perigosos!
• Inicie o mPower Suite no PC e clique no botão “Pesquisar” para encontrar o instrumento.
• Encontre o instrumento na barra esquerda da lista de dispositivos conectados. Clique em S/N para
obter o arquivo de configuração do instrumento.
• Edite os parâmetros de configuração conforme desejado, incluindo aqueles nas guias para cada sensor
no canto superior direito. Clique em “Gravar” para fazer o upload da configuração para o
instrumento.
• “Ler” permite baixar o arquivo de configuração atual do instrumento.
• “Salvar” permite armazenar o arquivo de configuração atual no PC.
• “Carregar” permite acessar um arquivo de configuração armazenado do PC para o mPower Suite.
• Para atualizar o firmware do instrumento, selecione “Upgrade de Firmware”. O firmware deve
primeiro ser baixado para o PC do site da mPower www.mPowerinc.com.
*NOTA: Qualquer cabo USB A para Micro B obtido localmente funcionará para o carregamento da bateria, mas
não para a comunicação com o software mPower Suite. O cabo USB mPower P/N M011-3003-000 é necessário para
um PC reconhecer o instrumento e se comunicar com o mPower Suite.

Tela de configuração principal do mPower Suite
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6.1.1 Detalhes de Configuração
Esses itens podem ser configurados usando o mPower Suite e não são acessíveis no modo de
configuração do instrumento ou são mais fáceis de gerenciar no mPower Suite.
• Modo de alarme: Reinicialização automática significa que os sinais de alarme param assim que a
condição de alarme não existe mais. Modo travado significa que o alarme continua até que o
usuário o reconheça pressionando a tecla Esquerda [+/OK]. Em Dispositivo de alarme, o usuário
pode marcar ou desmarcar as caixas para ativar ou desativar qualquer sinal de alarme.

ATENÇÃO!
Desativar todos os dispositivos de alarme evita a notificação de concentrações perigosas de gás e
pode causar ferimentos graves ou morte!
• Luz de fundo: Automático liga automaticamente em condições de pouca luz e Manual requer a
iniciação do usuário pressionando as teclas Esquerda [+/OK] ou Direita [ /↓].
• Verificação da política:
o “Deve Resp/Cal” impede que o instrumento seja usado uma vez que o intervalo de resposta
ou calibração seja alcançado, até que uma Resp ou Cal seja executada.
o “Trava obrigatória Resp/Cal” permite anular o requisito de Resp/Cal inserindo a senha do
instrumento.
• Os intervalos de resposta e calibração podem ser definidos no painel mais à direita, na guia
Sumário, se todos os sensores forem iguais, ou individualmente em cada guia de sensor. O software
permite definir intervalos entre 1 e 365 dias, mas para todos os instrumentos MUNI os intervalos de
calibração não devem exceder 180 dias. Notificações e verificação de política são desativadas
definindo os intervalos para zero.

Configurações de alarme, amplitude e intervalo Resp/Cal do mPower Suite
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• As concentrações de gás span, as unidades de exibição e os níveis de alarme do sensor
individuais também podem ser configurados nas guias do sensor no painel mais à direita.
• O gás de calibração LEL e o gás de medição podem ser selecionados em uma lista de mais de 50
compostos para o sensor Pellistor LEL. Se a medição e o gás de calibração forem diferentes, um
fator de correção é calculado e aplicado para fazer a exibição do sensor em % LEL equivalente do
gás de medição. (Cerca de 20 fatores estão disponíveis para o sensor NDIR LEL - entre em contato
com a mPower para obter ajuda na aplicação desses fatores.)

Seleção de gás LEL do mPower Suite
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6.2 Certificados de Calibração e Recuperação de Log de Eventos
O MUNI armazena automaticamente até 1000 eventos consistindo em resultados de teste de resposta,
resultados de calibração e eventos de alarme que duram mais do que alguns segundos. Quando o
armazenamento está cheio, os dados mais antigos são substituídos pelo evento mais recente.
• Os registros de eventos podem ser recuperados diretamente do instrumento ou através do MuniDock.
• Para baixar o log de eventos para o PC, selecione “Baixar Log” na barra inferior do painel. Este
processo pode demorar alguns minutos porque o registro de dados está sempre ativado e muitos
arquivos podem ser gerados. Os arquivos do evento aparecerão na guia “Datalog” na parte superior da
tela. Abaixo está uma tela de amostra de informações de log de eventos listando o tipo de evento,
leituras e outras informações auxiliares.
• Para exportar dados para um arquivo csv legível pelo Excel ou outro software de planilha, mova o
cursor sobre o painel de dados direito, clique com o botão direito do mouse e selecione o arquivo de
evento atual ou todos os arquivos armazenados (Registro de dados inteiro).

Exportar único registro de dados
Exportar todo registro de dados
Gerar Certificado

Resultados de Resposta/Calibração/Alarme recuperados do MUNI

• 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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Certificado de calibração gerado diretamente a partir do MUNI ou via MuniDock

7. Operação MuniDock
7.1 Procedimentos de Cal/Resp do MuniDock
• Para melhores resultados, baixe a versão mais recente do mPower Suite em
https://www.mpowerinc.com/software-downloads/.
• Mais instruções serão incluídas quando o MuniDock estiver disponível.

7.2 Download de dados MuniDock e certificados de calibração
• As instruções serão incluídas quando o MuniDock estiver disponível.
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8. Manutenção
O MUNI requer pouca manutenção, além do carregamento diário da bateria (consulte a Seção 2),
substituição regular do filtro e substituição do sensor conforme necessário (1 a 3 anos dependendo do
sensor e das condições de uso). A bateria pode precisar de substituição após um longo serviço ou
condições extremas de uso.

8.1 Filtro Externo
Use um filtro externo em ambientes com poeira excessiva ou aerossóis líquidos. O filtro se conecta ao
encaixe frontal cobrindo todas as quatro portas de entrada de gás do sensor.
NOTA: O filtro externo irá retardar a resposta dos sensores MUNI. Substitua o filtro quando estiver
visivelmente sujo ou quando os tempos de resposta se tornarem visivelmente longos.

8.2 Substituição do filtro interno, sensores, LCD ou bateria
ATENÇÃO!
Abra o invólucro do instrumento apenas em locais não perigosos.
1. Desligue o instrumento.
2. Remova os seis parafusos na parte traseira do instrumento.
3. Vire o instrumento, levante a tampa frontal.
4. Sensores: Levante cuidadosamente cada sensor a ser inspecionado ou substituído.
Instale o sensor substituto. Certifique-se de que os pinos de contato elétrico estejam alinhados com os
orifícios da placa do PC e que o sensor esteja firmemente encaixado. Os locais dos sensores são
marcados na placa de circuito e os sensores não podem ser trocados por tipos diferentes.
5. Filtro: na parte interna da tampa frontal do invólucro, retire e substitua a esponja do filtro branca e/ou
o vedante preto do sensor, conforme necessário.
6. LCD: Levante o LCD e coloque a fita elétrica de um novo LCD no pequeno conector branco na placa
de circuito. Empurre o grampo preto para baixo para prender a fita (veja abaixo).
7. Bateria: a bateria está soldada na parte inferior da placa de circuito e deve ser substituída em um
centro de serviço autorizado.
8. Certifique-se de que o LCD está conectado, recoloque a tampa do invólucro e aperte os 6 parafusos.
IMPORTANTE! Sempre execute uma calibração completa após substituir os sensores.

Substituição de
sensor e LCD

Conexão LCD:
a. Coloque a fita de LCD plana no suporte branco
b. Empurre o grampo preto na fita para prender

Substituição de
filtro e vedante
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9. Solução de problemas
Problema

Possíveis razões e soluções

Razões:
Cabo USB ou circuito de carregamento com defeito. Bateria com
Não consigo ligar depois de
defeito.
carregar a bateria
Soluções:
Tente carregar a bateria novamente. Substitua o cabo USB ou
carregador.
Soluções:
Senha perdida
Ligue para o suporte técnico em (408) 320-1266
Razões:
Alarme sonoro e/ou outros alarmes desativados. Campainha ruim.
Alarme sonoro, luzes LED e
Soluções:
motor de vibração inoperantes
Verifique em 'Alarme' no mPower Suite se o alarme sonoro e/ou
outros alarmes não estão desligados. Ligue para o centro de serviço
autorizado.
Razões:
Filtro ou entrada suja ou entupida. Sensor sujo ou velho. Umidade
Leituras anormalmente altas ou
excessiva e condensação de água. Calibração incorreta.
baixas ou barulhentas.
Soluções:
Substitua os filtros. Substitua o(s) sensor(es). Calibre a unidade.
Razões: Sensor LEL em curto; Sensor LEL quebrado
Erro E001; Erro E002
Soluções: Substitua o sensor LEL
Razões:
Cabo errado. Conector de carga/comunicação com defeito
Não é possível se comunicar com
Soluções:
o PC
Use o cabo USB mPower P/N M011-3003-000. Substitua o conector
de carga/adaptador AC ou empurre os contatos do conector.
Para peças de reposição, entre em contato com um centro de serviço autorizado mPower.
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10. Especificações Técnicas

Todas as especificações e sensores listados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique se há
atualizações em www.mpowerinc.com .
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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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