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 Leia antes de operar  
 

Este manual deve ser lido com atenção por todas as pessoas que têm ou terão a responsabilidade de usar, 

manter 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! 
Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue a energia antes de remover a tampa do instrumento. 

Desconecte a bateria antes de remover o módulo do sensor para manutenção. Nunca opere o instrumento 

quando a tampa for removida. Remova a tampa do instrumento e o módulo do sensor apenas em uma área 

sabidamente não perigosa. 
 

Notas Especiais 
 

Quando o instrumento é retirado da caixa de transporte e ligado pela primeira vez, pode haver 

algum vapor orgânico ou inorgânico residual preso dentro da câmara do detector. A leitura 

inicial do sensor PID pode indicar alguns ppm. Entre em uma área sabidamente livre de 

qualquer vapor orgânico e ligue o instrumento. Depois de funcionar por vários minutos, o vapor 

residual na câmara do detector será limpo e a leitura deve retornar a zero. 
 

A bateria do instrumento descarrega lentamente, mesmo se ele for desligado. Se o instrumento 

não tiver sido carregado por 5 a 7 dias, a carga da bateria pode estar baixa. Portanto, é uma boa 

prática carregar totalmente o instrumento por pelo menos 10 horas antes do primeiro uso e 

carregá-lo antes de cada dia de uso. Também é recomendado consultar a seção deste Guia do 

Usuário sobre o carregamento da bateria para obter mais informações sobre o carregamento e a 

substituição da bateria. 
 

Não remova o filtro quando o instrumento estiver ligado, caso contrário, a entrada de poeira 

reduzirá a precisão da medição, encurtará a vida útil do sensor e possivelmente danificará o 

sensor. 

 

 AVISOS 
 

PERIGO DE ESTÁTICA: Limpe apenas com um pano úmido.  
 

Por razões de segurança, este equipamento deve ser operado e reparado apenas por pessoal qualificado. 

Leia e compreenda o manual de instruções completamente antes de operar ou fazer manutenção.   
 

• Use apenas a bateria mPower M011-3002-000. A substituição de componentes pode prejudicar a 

segurança intrínseca. Recarregue as baterias apenas em locais não perigosos. 

• Não misture baterias novas com velhas ou baterias de fabricantes diferentes. 

• Para máxima segurança, a precisão do instrumento deve ser verificada expondo-o a um gás de 

calibração de concentração conhecida antes de cada dia de uso. 

• Não use comunicação USB/PC em um local perigoso.  
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NOTA sobre as REGRAS FCC 

• 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. 

• Para atender aos requisitos de exposição à RF da FCC/IC, uma distância de separação de 20 cm ou 

mais deve ser mantida entre a antena deste dispositivo e as pessoas durante a operação do dispositivo. 

Para garantir a conformidade, as operações mais próximas do que essa distância não são 

recomendadas. 

 

Informações gerais 
O NEO é um dos monitores de VOC (Composto Orgânico Volátil) de mão mais avançados disponíveis 

para detecção de ppb (partes por bilhão). O NEO oferece vários modelos, do mais sensível 1 ppb a uma 

faixa alta de até 15.000 ppm para diferentes aplicações e seleções do usuário. Os novos designs do 

detector de fotoionização (PID) e da lâmpada ultravioleta (UV) fornecem excelente sensibilidade, 

estabilidade e reprodutibilidade. As opções incluem monitoramento de dados em tempo real com um 

modem sem fio integrado usando o software aplicativo mPower Suite. 

 

Características principais 

• Tamanho: 9,1 x 2,9 x 2,2 pol. (230 x 74 x 55 mm) 

• Peso: 24,95 oz (708 g) 

• Faixas de VOC de 1 ppb a 15.000 ppm 

• Tempo de resposta de 3 segundos para mudança de 90% (usando isobutileno) 

• Tela grande e intuitiva 

• Lista de fatores de correção integrada com mais de 700 compostos 

• Bomba embutida para até 30 metros de distância de amostragem 

• Modo de higiene para medição de TWA e STEL com notificação de alarme 

• Modo de amostragem para medições LDAR – (detecção e reparo de vazamentos) 

• Alarme de homem caído com notificação remota sem fio em tempo real 

• Opção de conexão sem fio ISM 

• Fácil serviço e manutenção 

• Porta de carga micro USB 
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Interface de usuário 
A interface do usuário do instrumento consiste no display LCD, LEDs de alarme, um transdutor de alarme 

e quatro teclas. As teclas são: 

 

 

 

Tecla Esquerda：   

Tecla Direita：  

Tecla p/ Cima：  
 

Tecla  

p/ Baixo/Modo：       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interface de usuário NEO 

 

 

 

 

LEDs de alarme 

Tecla Esquerda 

Mover o Cursor 

Tecla para baixo 

/modo (lig/des) 

Tecla Direita 

Mover o Cursor 

Alarme sonoro 

Tecla  

para Cima 

Tela de 

LCD 

Filtro de entrada 

Tampa do sensor 

Saída 

de gás 
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Display 
O display LCD fornece feedback visual que inclui a leitura, bomba, homem caído, hora, condição da 

bateria e outras funções. 

 

O display mostra as seguintes informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela de LCD 

 

Item Descrição 

Informação de gás Mostra o gás de medição e seu fator de correção 

Leitura Concentração de gás medida pelo instrumento 

Calibração Vencida O ícone do cilindro aparece quando a calibração está vencida 

Status da bomba Indica se a bomba está funcionando ou bloqueada 

Status de homem caído O ícone aparece quando o alarme de homem caído está ativado 

Status da lâmpada O ícone da lâmpada está luminoso quando aceso e riscado 

quando apagado 

Registro de dados ligado Verifica se o registro de dados está ativado 

Status da bateria Indica a capacidade da bateria em 3 barras 

Hora Indica a hora atual 

Temperatura Indica a temperatura atual dentro do instrumento 

 

 

Luz de fundo  
O LCD está equipado com uma luz de fundo LED que pode ser ligada manualmente ou configurada para 

ligar automaticamente para auxiliar na leitura do visor em condições de pouca luz. 

Hora 

Status da 

bomba 

Temperatura 

Status da bateria 

Registro de Dados ligado 

Unidade de 

leitura e 

concentração 

Nome do gás e 

fator de 

correção 

    Status de Cal./Resp. 

Homem 

caído 

ativado 

Status da lâmpada Aviso de 

Alarme 

Calibração Vencida 
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Carregando uma bateria de íon-lítio 
Sempre carregue totalmente a bateria antes de usar o instrumento. A tela exibirá um ícone de bateria de 

vazio (sem barras) a totalmente carregada (3 barras).  
 

Siga este procedimento para carregar o instrumento: 
 

1. Conecte o Micro-USB à porta de carregamento na parte inferior do instrumento. 

2. Conecte o conector USB* em a) um computador pessoal, ou b) no adaptador AC/DC e 

conecte o adaptador AC/DC na tomada da parede. 
 

O instrumento começa a carregar automaticamente. O LED de carregamento fica vermelho para 

indicar carregamento. Durante o carregamento, as 3 barras no ícone da bateria no visor do 

instrumento são animadas. Quando a bateria está totalmente carregada, o LED fica verde, o 

ícone não é mais animado e mostra uma bateria cheia, e a mensagem ‘Totalmente Carregada’ é 

exibida. 

*NOTA: Qualquer cabo USB A para Micro B obtido localmente funcionará para carregar, mas não 

funcionará para comunicação com a configuração do mPower Suite e o software de transferência de 

dados. O cabo USB mPower P/N M-011-3003-000 é necessário para um PC reconhecer o instrumento e 

se comunicar com o mPower Suite. 
 

ATENÇÃO! 
Para reduzir o risco de ignição de atmosferas perigosas, recarregue e substitua as baterias apenas em áreas 

sabidamente não perigosas. Use apenas o número de peça da bateria de lítio recarregável mPower: 

M011-3002-000. 

Aviso de carga baixa 
Quando a carga da bateria cai abaixo de uma voltagem predefinida, o instrumento avisa com 

um bipe e pisca uma vez a cada minuto, e o ícone de "bateria vazia" pisca uma vez por 

segundo. Desligue o instrumento dentro de 10 minutos e recarregue a bateria ou substitua a 

bateria por uma nova com carga completa. 

Bateria do relógio 
Uma bateria de relógio interna é montada em uma das placas de circuito impresso do instrumento. Esta 

bateria de longa duração evita que as configurações na memória sejam perdidas sempre que a bateria de 

íon de lítio ou baterias alcalinas são removidas. Essa bateria reserva deve durar aproximadamente cinco 

anos e deve ser substituída por um técnico de serviço autorizado da mPower. Não é substituível pelo 

usuário. 

Proteção de dados enquanto a energia está desligada 
Quando o instrumento é desligado, todos os dados atuais em tempo real, incluindo os últimos valores 

medidos, são apagados. No entanto, os dados registrados são preservados em memória não volátil, de 

forma que, mesmo se a bateria for desconectada, os dados registrados não serão perdidos. 
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Operação do Instrumento 
O NEO fornece medições em tempo real e ativa sinais de alarme sempre que as leituras ultrapassam os 

limites predefinidos. Antes do envio à fábrica, o instrumento é predefinido com limites de alarme padrão 

e o sensor é pré-calibrado com gás de calibração padrão. No entanto, o instrumento deve ser testado e a 

calibração verificada antes do primeiro uso. Depois que o instrumento estiver totalmente carregado e 

calibrado, ele estará pronto para operação imediata. 
 

O instrumento funciona em diferentes modos de operação definidos pelo modelo do produto e 

configuração de fábrica. Quando a unidade é ligada, ela entra no modo de usuário, onde os usuários 

básicos só podem ver e usar um conjunto limitado de funções. No modo de configuração, que é 

protegido por senha, os usuários avançados podem ajustar várias configurações. Em alguns casos, o modo 

de configuração não pode ser acessado no visor do instrumento e o software mPower Suite deve ser usado 

para alterar as configurações. 

 

Modo de usuário básico 

Ligando e desligando o NEO 

Ligando. Pressione e segure a tecla Modo  até que o visor, o alarme sonoro do bipe e os LEDs 

acendam, e depois solte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se o logotipo mPower não aparecer primeiro, é provável que haja um problema e um distribuidor ou 

suporte técnico mPower deve ser contatado. O instrumento executa autotestes depois que a tela exibe a 

versão do firmware e o número de série.  
 

Os autotestes incluem:  

 

 

 

 

 

 
Após os autotestes, o instrumento mostrará as informações de 

configuração do sensor e do instrumento em sequência. 

Assim que a tela de leitura numérica com ícones for exibida, o instrumento estará totalmente funcional e 

pronto para uso.  

Desligando  Pressione e segure a tecla Modo por 3 segundos e continue a pressioná-la por uma 

contagem regressiva de 5 segundos até que “Unidade desligada ...” seja exibido. 
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Resumo do modo de usuário 
Depois de ser ligado, o NEO será executado em qualquer um dos dois modos de operação do usuário 

básico, que podem ser selecionados no submenu Configuração do monitor (consulte a seção Modo de 

Configuração): 

Modo de Higiene 
Este é o modo padrão que exibe leituras de concentração em tempo real, compara-as aos limites de alarme, 

executa cálculos de TWA e STEL e registra os dados. Ele também mostra informações auxiliares variadas 

e ativa recursos como exibição de gráfico rolante e transferência de dados em tempo real para um PC. 

Modo de pesquisa (amostragem LDAR) 
Este modo registra até 9.999 leituras de amostras individuais durante uma janela de tempo iniciada pelo 

usuário. É ideal para amostragem de detecção e reparo de vazamento (Leak Detection and Repair  

- LDAR). Para procedimentos detalhados de amostragem LDAR, consulte a seção Modo de 

Configuração, submenu Configuração do Monitor (Modos de Operação).  

Menu principal do modo de usuário 

Pressione a tecla pra cima  ou a tecla Modo  para percorrer as telas do menu principal. Se 

nenhuma ação for realizada em qualquer tela por 60 segundos, o display retornará ao menu principal 

automaticamente.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma para o menu principal básico do modo de usuário 
 

Bomba de amostragem integrada 
O instrumento inclui uma bomba de amostragem integrada do tipo diafragma, fornecendo taxas de fluxo 

de 330 a 450 cc/min. ajustável em três configurações de velocidade. Quando usada com filtros de 0,45 

µm de 25 mm de diâmetro, a taxa de fluxo é de cerca de 250 a 360 cc/min. em configurações baixas e 

altas. O fluxo diminuirá se o filtro acumular partículas ou se um filtro não for usado e as partículas 

ficarem presas no diafragma da bomba. Conectando a tubulação de Teflon com 1/8 "de diâmetro interno à 

porta de entrada de gás, esta bomba pode puxar amostras de ar de 200' (61 m) de distância 

horizontalmente ou 90' (27,5 m) verticalmente, a cerca de 3' (0,9 m) por segunda taxa de fluxo. Observe 

que a 200' a resposta do PID será atrasada em cerca de 1 minuto, o tempo necessário para que a amostra 

de gás alcance o instrumento.  

APURAÇÃO 
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IMPORTANTE! 
 

Durante a operação, certifique-se de que a entrada da sonda e a saída de gás estejam livres de obstruções. 

Obstruções podem causar desgaste prematuro da bomba, leituras falsas ou parada da bomba.  

Status da bomba 
Durante a operação normal, o ícone da bomba mostra alternadamente a entrada e a 

saída. Se houver uma falha ou obstrução da bomba, o alarme soa e o ícone de parada 

da bomba pisca. Se isso ocorrer, remova a obstrução e pressione a tecla Direita para 

reiniciar a bomba. 

Filtro de sifão externo 

O filtro externo é feito de uma membrana PTFE (Teflon) ou PVDF com tamanho de poro de 0,45 

mícron para evitar que poeira ou outras partículas sejam sugadas para o coletor do sensor, o que pode 

danificar o instrumento. Isso prolonga a vida útil do sensor e da bomba. Para instalar o filtro externo, 

basta parafusá-lo na sonda de entrada do instrumento usando a conexão Luer. 

Sinais de Alarme 
Durante cada período de medição, a concentração de gás é comparada com os limites de alarme 

programados (configurações de limite de alarme de concentração de gás). Se a concentração exceder 

qualquer um dos limites predefinidos, o alarme sonoro e o LED vermelho piscando são ativados 

imediatamente para alertar sobre a condição de alarme. 
 

Além disso, o instrumento ativa o alarme sob várias outras condições de falha, incluindo baixa carga da 

bateria, falha da lâmpada UV, concentração de gás de parada da bomba acima da faixa, etc., conforme 

mostrado abaixo. 

Sumário do sinal de alarme 

Mensagem Condição Sinal de alarme 

ALTO O gás excede o limite de 'Alarme Alto' 3 bipes/flashes por segundo 

+ de O gás excede a faixa de medição 3 bipes/flashes por segundo 

MAX O gás excede o alcance máximo da 

eletrônica 

3 bipes/flashes por segundo 

BAIXO O gás excede o limite de 'Alarme 

Baixo' 

2 bipes/flashes por segundo 

TWA O gás excede o limite 'TWA' 1 bipe/flash por segundo 

STEL O gás excede o limite 'STEL' 1 bipe/flash por segundo 

O ícone da 

bomba pisca 

Falha de bomba 3 bipes/flashes por segundo 

Lâmpada Falha da lâmpada PID 3 bipes/flashes por segundo mais a 

mensagem 'Lâmp' 

O ícone da 

bateria pisca 

Bateria Fraca 1 flash, 1 bipe por minuto mais o ícone 

da bateria pisca 

CAL A calibração falhou ou está vencida 1 bipe/flash por segundo 

NEG A leitura de gás mede menos do que o 

número armazenado na calibração 

1 bipe/flash por segundo 
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Calibração e limites de alarme predefinidos 
O instrumento é calibrado de fábrica com gás de calibração padrão e programado com limites de alarme 

padrão. Por exemplo, no NEO PPM, os valores padrão são: 

 

Gás de Cal.  Span de Cal. Unid. Baixo Alto TWA STEL 

Isobutileno 10 ppm 50 100 10 25 
 

Limites de alarme e parâmetros de calibração podem ser ajustados no modo de configuração conforme 

desejado para fins de teste e aplicações particulares. 

Testando os alarmes 
O alarme pode ser testado sempre que a tela principal (Leitura) for exibida. Pressione a tecla Direita e os 

alarmes audíveis e visuais serão testados. 

Registro de dados 
Durante o registro de dados, o instrumento exibe um ícone de disco para indicar que o registro de dados 

está ativado. O status padrão é ter o registro de dados ativado, em intervalos de 60 segundos, o que 

permite até um ano de armazenamento de dados. 
 

O instrumento armazena a concentração de gás medida no final de cada intervalo de amostra (quando o 

registro de dados está ativado). Além disso, as seguintes informações são armazenadas: ID do usuário, ID 

do local, número de série, data da última calibração e limites de alarme. Todos os dados são retidos 

(mesmo depois que a unidade é desligada) na memória não volátil para que possam ser baixados 

posteriormente para um PC. Os dados armazenados são organizados em "eventos", com um novo evento 

criado cada vez que o instrumento é ligado, ou um parâmetro de configuração é alterado ou o registro de 

dados é interrompido. 
 

Depois que um evento é registrado, a unidade registra uma forma mais curta dos dados. Quando 

transferidos para um PC executando o mPower Suite, esses dados são organizados com um número de 

amostra, hora, data e concentração de gás. 

 

Homem Caído  
As configurações estão disponíveis para ligar/desligar dependendo da necessidade do usuário. 
 

O alarme de homem caído é um recurso de segurança crítico e potencialmente salvador de vidas do NEO. 

Sua função é baseada na premissa de que se o instrumento estiver imóvel quando não deveria, seu usuário 

pode estar em perigo. Se for esse o caso, o NEO não só dispara o alarme localmente no instrumento, mas 

também remotamente, por uma rede sem fio, para notificar as pessoas nas proximidades, bem como os 

oficiais de segurança remotos em um centro de comando, que uma pessoa está caída, para que a ajuda 

possa ser enviada rapidamente. 
 

Nota: A notificação remota requer conexão sem fio a uma rede. 

Wireless 
Quando NEO está equipado com capacidade sem fio, ele é configurado por meio do submenu sem fio. 

 

 

 

 

 



12 

 

Modo de Configuração 
O Modo de configuração é usado para modificar as configurações do instrumento. 

Modo de configuração de navegação 
Existem dois tipos de menus no modo de configuração: 1) os que pedem a seleção de uma lista e 2) os 

que pedem a entrada de um valor numérico. 

Seleção de uma lista 
Por exemplo, o submenu Medição contém uma lista de formato de texto e uma lista de botões radiais.   

 

 

 

 

 

 

 

• Pressione a tecla para Cima ou a tecla Modo  para rolar pela lista. 

• Pressione a tecla Direita  para selecionar o item de menu.  

• Pressione a tecla Esquerda  para salvar e sair. 

 

Inserindo Valores Numéricos 
Por exemplo, para inserir uma senha numérica: 

• Aumente ou diminua o número de 0 a 9 pressionando a tecla para 

Cima ou a tecla Modo . 

• Pressione a tecla Esquerda  ou Direita  para mover o cursor. 

• Depois de inserir os números desejados, pressione a tecla Esquerda  ou Direita  para mover o 

cursor até a marca ‘√’ e, em seguida, pressione a tecla para Cima para aceitar e passar 

para o próximo menu. 
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Entrando e saindo do modo de configuração 

Na tela de leitura principal, pressione e segure a tecla para Cima  e a tecla Modo  

simultaneamente até que a tela Senha seja exibida. Insira a senha de 4 dígitos, 

mova o cursor para ‘√’, e depois pressione a tecla para Cima para 

entrar no Modo de Configuração. 

 

Nota: a senha padrão é 0000. A senha só pode ser alterada conectando o 

instrumento a um PC executando o software mPower Suite. 

 

Após entrar com sucesso no Modo de Configuração, a tela à direita será exibida. O 

marcador de calibração é mostrado e seu ícone é destacado. Use a tecla para Cima 

ou a tecla Modo  para rolar pelo menu até que o item desejado seja 

alcançado e use a tecla Direita para selecioná-lo.  
 

Para sair do Modo de configuração e retornar à operação normal, pressione a 

tecla Esquerda repetidamente em qualquer uma das telas do Menu de 

Configuração. 

 

Menus do modo de configuração 
Esta tabela resume os menus e submenus do Modo de Configuração. Nem todos esses menus serão 

exibidos se a opção não for configurada usando o software mPower Suite 

      
Calibração Medição Configuração de 

Alarme 
Registro de 

dados 
Configuração do 

monitor 
Wireless 

Calib Zero Unidade de 

medição 

Limites de Alarme Limpar 

Datalog 

Data e hora Rádio ligado/ 

desligado 

Calib Span Gás de medição Modo de Alarme Intervalo Display Restauração 

de fábrica 

Definir Gás de 

Cal. 

 Configurações de 

Alarme 

 Velocidade da 

Bomba 

 

Definir valor de 

Span 

 Bipe de 

comodidade 

 Definir parada da 

bomba 

 

Definir valor do 

Span 2 

 Alarme de homem 

caído 

 Gráfico contínuo  

Cal. 3 pontos    Dados em tempo 

real 

 

    Idioma  

    Auto-zeramento  

    Unidade de temp.  

    Modo de operação  

    ID do local  

    ID do usuário  
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Fig 4: Fluxograma para o modo de configuração 
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Calibração 

Visão geral da calibração 
Embora o instrumento normalmente mantenha uma calibração aproximada por 

várias semanas, quando usado para a saúde e segurança do trabalhador, ele deve ser 

calibrado ou testado antes de cada dia de uso. O intervalo entre as calibrações de 

span pode ser estendido com base na experiência do usuário por quanto tempo a 

calibração se mantém em suas condições operacionais. Para melhor precisão, o gás 

de calibração escolhido é igual ao gás a ser medido. No entanto, isso geralmente é inconveniente, e o 

isobutileno se tornou o gás de calibração substituto padrão porque tem boa resposta e é barato, estável e 

não tóxico. Um fator de correção (FC) pode então ser aplicado para fazer o NEO exibir em unidades de 

concentração reais do gás sendo medido. Este FC é selecionado da biblioteca de gases do instrumento de 

mais de 200 compostos, ou inserido manualmente. 

Configuração de calibração 
O gás Span de um cilindro é convenientemente fornecido ao instrumento usando um regulador com taxa 

de fluxo fixa de cerca de 0,5 L/min (500 cc por min.) para corresponder ou exceder ligeiramente a taxa de 

fluxo da bomba do instrumento. Alternativamente, o gás span pode primeiro ser preenchido em uma bolsa 

de gás (por exemplo, bolsa Tedlar®) ou distribuído por meio de um regulador de fluxo de demanda para 

corresponder com precisão ao fluxo da bomba. Outra alternativa é usar um regulador com fluxo > 500 

cc/min, mas permitir que o excesso de fluxo escape por um conector T ou um tubo aberto.. 

Calibração Zero 
Este procedimento determina o ponto zero da curva de calibração do sensor. Conecte o instrumento a uma 

fonte de ar limpo livre de VOCs, como um cilindro, bolsa de gás ou ar ambiente filtrado por um tubo de 

carvão (tubo de zeragem de VOC). A maior parte do ar externo é suficientemente livre de contaminantes 

que pode ser usado para calibração zero, exceto para medições na faixa de ppb baixa. A fonte de ar deve 

ter uma concentração de oxigênio de 20,9% (ou a mesma do gás a ser medido) porque os níveis de 

oxigênio têm algum efeito na resposta do PID.  
 

Selecione ‘Calib. Zero’ pressionando a tecla Direita para entrar no submenu. A mensagem ‘Por favor 

aplique gás zero’ é exibida. Inicie a calibração zero pressionando a tecla para Cima e uma contagem 

regressiva de 30 segundos será iniciada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: para abortar a zeragem e prosseguir para a calibração Span, pressione a tecla Esquerda a qualquer 

momento durante o processo. Uma mensagem de confirmação ‘Zero abortado!’ aparecerá, seguida pelo 

menu de calibração Span. 
 

Quando concluído, esta mensagem "Calibração zero concluída!" é mostrada e o display move-se 

automaticamente para o menu de calibração Span. 
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Calibração Span 
Este procedimento determina o segundo (e terceiro, se Cal 3 pontos for selecionado na Configuração do 

Monitor) ponto(s) da curva de calibração do sensor. Um ou dois cilindros de gás de referência padrão (gás 

span) equipados com um regulador limitador de fluxo de 500 cc/min ou um regulador de correspondência 

de fluxo é a maneira mais simples de realizar este procedimento. A concentração do gás span deve ser 

escolhida para estar próxima da concentração mais alta esperada das medições reais. Também é preferido 

usar o mesmo gás de equilíbrio (por exemplo, ar ou nitrogênio) que ocorre nas medições reais.  
 

Para realizar uma calibração Span, conecte o adaptador de calibração à porta de entrada do instrumento e 

conecte a tubulação ao regulador ou bolsa de gás. Selecione ‘Calib. Span’ pressionando a tecla Direita 

para entrar no submenu. A mensagem ‘favor aplicar gás’ é exibida. Inicie o fornecimento de gás e 

pressione a tecla para Cima para iniciar uma contagem regressiva de calibração span de 30 segundos. A 

calibração também começará automaticamente sem pressionar a tecla para Cima se uma concentração de 

gás alta o suficiente for detectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: para abortar a calibração Span, pressione a tecla Esquerda a qualquer momento durante o processo. 

A mensagem de confirmação ‘Span é abortado!’ aparece seguida do próximo item de menu. 
 

Quando a calibração Span 1 estiver concluída, uma mensagem semelhante 

a esta é exibida (o valor é apenas um exemplo): 
 

Calibração de 3 pontos 
Se ‘Cal. 3 pontos’ estiver habilitado (consulte Configuração do Monitor), prossiga para executar o Span 2 

da mesma maneira que para o Span 1. 
 

A calibração de 3 pontos deve ser usada sempre que uma precisão aprimorada for necessária. É 

especialmente recomendado para medições acima de 500 ppm, onde a resposta do PID não é tão linear. 

Definir gás de calibração 
No menu Definir Gás de Cal., selecione o gás de calibração na biblioteca de gás mPower ou na lista de 

gases personalizados do usuário. Os nomes e parâmetros do gás personalizado só podem ser configurados 

por meio do software mPower Suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pressione a tecla direita para selecionar Biblioteca de gases ou Gases personalizados. Pressione a tecla 

para Cima ou a tecla Modo para rolar pela lista de gases. Para rolagem em alta velocidade, pressione e 

segure a tecla para Cima até que o nome do gás desejado seja alcançado. Pressione a tecla Direita para 

selecionar o gás e a tecla Esquerda para salvar e sair. 

O Span 1 está concluído! 

Leitura = 10,0 ppm 
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Definir valor de Span 
As configurações do valor Span (incluindo Span 2) devem corresponder às concentrações de gás padrão. 

Verifique se a unidade de concentração (por exemplo, ppm ou mg/m3) no cilindro de gás está de acordo 

com a configuração do instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Calibração de 3 pontos 
Normalmente, uma calibração de 2 pontos fornece linearidade adequada na 

resposta do PID, mas uma calibração de 3 pontos (Zero, Span 1 e Span 2) pode ser 

habilitada para mais precisão, particularmente na faixa de alta concentração acima 

de cerca de 500 ppm, onde a resposta é menos linear . Use a tecla direita para 

entrar na calibração de 3 pontos, depois para Cima ou Modo para rolar para ligar 

ou desligar, Direita para selecionar e Esquerda para salvar e sair. 
 

Abaixo está a lista de primeiro e segundo pontos Span padrão ao usar isobutileno para calibração. Essas 

configurações podem ser alteradas no menu Calibração. 
 

Modelo NEO Span Span 2 

MP181 100 ppm 1000 ppm 

MP182 100 ppm 5000 ppm 

MP184 10 ppm 1000 ppm 

MP185 10 ppm 1000 ppm 

MP186 5 ppm (benzeno) N/A 
 

Medição 
Os submenus de Medição são Unidade de Medida e Gás de Medição. 

 

Unidade de medida 
As unidades de medida padrão disponíveis incluem: 
 

Unidade Descrição 

ppm partes por milhão 

ppb partes por bilhão 

mg/m3 miligramas por metro cúbico 

µg/m3 microgramas por metro cúbico 

µmol/mol µmol por mol 

10-6 por milhão 
 

Gás de Medição 
Os gases de medição são organizados em duas listas: 

• Biblioteca de Gases é uma lista predefinida que contém cerca de 700 produtos químicos detectáveis 

pelo PID. 
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• Gases Personalizados são definidos pelo usuário, usando mPower Suite para configurar todos os 

parâmetros de gás, incluindo o nome, valor(es) span, fator(es) de correção e limites de alarme padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pressione a tecla Direita para selecionar Biblioteca de gases ou Gases personalizados. Pressione a tecla 

para Cima ou a tecla Modo para rolar pela lista de gases. Para rolagem em alta velocidade, pressione e 

segure a tecla para Cima até que o nome do gás desejado seja alcançado. Pressione a tecla Direita para 

selecionar o gás e a tecla Esquerda para salvar e sair. 

Configurações de Alarme 
Durante cada período de medição, a concentração de gás é comparada com os limites  

de alarme programados (Baixo, Alto, TWA e STEL). Se a concentração exceder  

qualquer um dos limites predefinidos, o alarme sonoro alto e o LED vermelho piscando  

são ativados imediatamente para alertar sobre a condição de alarme. Pressione a tecla  

Direita para entrar no menu Configuração de Alarme.  

Limites de Alarme 
Neste menu, os limites de alarme Alto, Baixo, STEL 

e TWA podem ser alterados. Pressione a tecla direita 

para entrar no menu Limites de alarme. 

 

Alarme Alto 
O limite padrão de alarme alto é definido pelo instrumento para corresponder ao  

valor do gás de medição atual. Para alterar o limite de Alarme Alto, pressione a  

tecla para Cima ou Modo para aumentar ou diminuir o valor de cada dígito e a  

tecla Direita ou Esquerda para mover o cursor. Mova o cursor para ‘√’ após a  

conclusão da configuração e pressione Cima para salvar e sair. 
 

Alarmes baixo, STEL e TWA 
Defina os limites de Alarme Baixo, STEL e TWA da mesma maneira descrita acima para o limite de 

Alarme Alto.  
 

Nota: todos os limites de alarme padrão dependem do gás de medição e são expressos em ppm. 

Modo de Alarme 
Existem dois modos de alarme selecionáveis: 

Travado 
Quando o alarme é disparado, ele permanece ativado mesmo quando a concentração cai abaixo do 

limite do alarme. O alarme deve ser interrompido manualmente pressionando a tecla Direita. A 

configuração travada controla apenas os alarmes Alto, Baixo, STEL e TWA.  

Reinicialização automática 
Quando a condição de alarme não está mais presente, o alarme para automaticamente. 
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Pressione a tecla para Cima ou Modo para passar de um modo de alarme para outro. Pressione Direita 

para selecionar um modo de alarme e Esquerda para salvar e sair. 

Configurações de Alarme 
Os alarmes sonoros e luminosos podem ser programados para serem ligados ou desligados 

individualmente ou em combinação. As opções são:   

• Ambos ligados   

• Apenas luz  

• Apenas alarme sonoro   

• Ambos desligados 
 

Pressione a tecla para Cima ou Modo para passar de uma opção para a próxima. Em seguida, pressione 

Direita para fazer uma seleção, seguida de Esquerda para salvar e sair. 

Bipe de comodidade 
Com o bipe de comodidade ativado, o alarme sonoro emite um bipe a cada minuto para indicar que está 

tudo OK e que o instrumento está funcionando normalmente.  
 

Pressione a tecla para Cima ou Modo para passar de uma opção para a próxima. Em seguida, pressione 

Direita para fazer uma seleção, seguida de Esquerda para salvar e sair. 

Alarme de homem caído 
O alarme de homem caído notifica o pessoal próximo se o instrumento permanecer imóvel por cerca de 

30 segundos, quando deveria estar em movimento, indicando um possível trabalhador em perigo. Se a 

opção sem fio estiver ativada, a notificação de alarme também será enviada para um local remoto. 

Durante o tempo de aviso, o alarme soa 2x por segundo e pergunta ao usuário ‘Você está bem?’. Nesse 

caso, o usuário pode reconhecer e parar o alarme pressionando a tecla Esquerda ou simplesmente 

inclinando o instrumento brevemente. Se o Tempo de Advertência expirar sem reconhecimento, o Alarme 

de Homem Caído completo de 3x bipes por segundo começa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarme de homem caído des/lig 
Pressione Direita para fazer uma seleção seguida de Esquerda para salvar e sair. 

Sensibilidade 
Esta sensibilidade do sensor de movimento pode ser definida como Baixa, Média 

ou Alta. Baixa sensibilidade significa menos alarmes e alta sensibilidade significa 

detecção mais fácil de movimento parado e mais chance de um alarme. Use Cima 

ou Modo para mover para cima ou para baixo na lista, Direita para  

selecionar e Esquerda para salvar e sair. 

Tempo de Aviso 
O Tempo de Aviso é a quantidade de tempo que o alarme de homem caído 

permanece ativado após ser disparado. O tempo padrão é 30s.  
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Registro de dados 
O instrumento armazena automaticamente as leituras de concentração em 

intervalos regulares de tempo (esta função não pode ser desligada). No submenu 

datalog, um usuário pode ajustar o intervalo ou limpar todos os dados. Pressione 

Direita para entrar no menu Datalog. 

Limpar Registro de Dados 
Isso apaga todos os dados armazenados no registro de dados. 
 

Cuidado: Uma vez que os dados são apagados, eles não podem ser recuperados. 

 

 

 

 

 

 

 
1. Pressione a tecla Direita para limpar o registro de dados. O visor pergunta, ‘Limpar Datalog?’ 

2. Pressione a tecla Esquerda se não quiser limpar o registro de dados. 

3. Pressione a tecla Cima se quiser limpar o registro de dados. Quando tiver sido apagado, o display 

mostra ‘Datalog Limpo!’ E passa para o próximo submenu, Intervalo. 

Intervalo 
Os intervalos são mostrados em segundos. O valor padrão é 60 segundos e o 

máximo é 3600 segundos (1 hora). Há capacidade de dados suficiente para 

funcionar por 6 dias em intervalos de 1 segundo, 12 meses em intervalos de 60 

segundos ou 6 anos em intervalos de 10 minutos. Quando o datalog estiver cheio, 

ele faz um ciclo e começa a substituir os dados mais antigos. 

 

Para alterar o intervalo do registro de dados, pressione a tecla Cima ou Modo para 

aumentar ou diminuir o valor de cada dígito e a tecla Direita ou Esquerda para mover o cursor. Em 

seguida, mova o cursor para ‘√’ e pressione Cima para salvar e sair. 

Configuração do monitor 

(Mnt) 
Várias configurações podem ser acessadas 

aqui, incluindo data e hora, parâmetros da 

bomba, parâmetros de exibição e seleção 

de calibração de 3 pontos. 
 

Data e hora 

Data 
A data é expressa como Mês/Dia/Ano, com dois dígitos para cada um. Para 

alterar a data, pressione a tecla Cima ou Modo para aumentar ou diminuir o 

valor de cada dígito e a tecla Direita ou Esquerda para mover o cursor. Mova o 

cursor para ‘√’ após a conclusão da configuração e pressione Cima para salvar 

e sair. 
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Hora 
A hora é expressa em horas/minutos/segundos, com dois dígitos para cada um. 

A hora está no formato de 24 horas (militar). Ajuste a hora da mesma maneira 

que para a data. 
 

Display 
A função Display é usada para definir o contraste e a luz de fundo do LCD. 

Contraste LCD 
O contraste padrão do LCD é de cerca de 50%.  

 

 
 

Para alterar o contraste, pressione a tecla Cima ou Modo para aumentar ou diminuir o valor do dígito, 

então mova o cursor para ‘√’ e pressione Cima para salvar e sair. 

Luz de fundo 
A luz de fundo pode ser definida como automática, manual ou desligada. No modo automático, a luz 

de fundo acende e permanece acesa em condições de pouca luz. No Modo Manual, pressionar a tecla 

Direita ou Esquerda liga a luz de fundo por um minuto. 

Velocidade da Bomba 
A bomba pode operar em duas velocidades, baixa e alta, variando de cerca de 250 a 350 cc/min com um 

filtro padrão de 0,45 µm no lugar, ou cerca de 350 a 450 cc/min com o filtro removido. A operação em 

baixa velocidade é mais silenciosa e conserva uma pequena quantidade de energia. Quase não há 

diferença na precisão da amostragem. A alta velocidade da bomba é recomendada para uma resposta mais 

rápida ao usar uma mangueira de extensão para amostrar ou ao medir compostos pesados, que tendem a 

ter uma resposta lenta devido à adsorção nas superfícies de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 
Use a tecla Direita para entrar na Velocidade da Bomba, depois Cima ou Modo para rolar na lista, Direita 

para selecionar e Esquerda para salvar e sair. Observe que cada velocidade da bomba tem seu próprio 

limite de parada. 
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Definir limite de parada da bomba 
O limite de parada da bomba é a configuração de consumo de corrente para 

um alarme de bomba bloqueada. A configuração padrão é 500 a 800, 

dependendo do modelo. O consumo real da bomba em tempo real é exibido 

no canto superior direito. Bloqueie brevemente a sonda de entrada com um 

dedo e observe o aumento no valor da corrente da bomba. Defina o limite 

de parada em cerca de 50-100 unidades acima da leitura da bomba 

desbloqueada, mas abaixo da leitura da bomba bloqueada. Pressione a tecla 

Cima ou Modo para aumentar ou diminuir o valor de cada dígito, e a tecla 

Direita ou Esquerda para mover o cursor. Em seguida, mova o cursor para 

‘√’ e pressione Cima para salvar e sair. Defina um limite de parada de 

bomba diferente para cada velocidade de bomba. 
 

NOTA: Para NEO Benz MP186, defina o limite de bloqueio com um tubo de benzeno aberto (usado) no 

suporte para evitar um alarme de bloqueio quando um tubo é inserido para medições de benzeno. 

Gráfico Contínuo 
Se a função Gráfico Contínuo estiver habilitada, o display no modo de usuário básico mostra a leitura 

instantânea junto com um gráfico em tempo real das leituras passadas imediatas em uma janela de 2 

minutos. Ative o gráfico contínuo como em qualquer outro menu de seleção de lista. 

 

 

 

 

 

 

 

Dados em tempo real 
A saída de dados em tempo real para um PC está disponível por meio de um cabo USB e/ou sem fio via 

Bluetooth de baixa energia usando um aplicativo Android. Selecione ‘Ligar’ neste menu e consulte a 

seção Interface do computador abaixo para obter os procedimentos. 

Idioma 

O idioma de exibição pode ser selecionado como inglês, chinês simplificado ou 

chinês tradicional. Escolha o idioma como em qualquer outro menu de seleção de 

lista.  

Auto-zeramento 
Com o Auto-zeramento habilitado, o instrumento zera automaticamente se o sinal ficar abaixo da última 

calibração do zero por algum tempo. Esse desvio pode ocorrer 1) lentamente à medida que a lâmpada 

envelhece, 2) uma poeira ou película de óleo se acumula na janela da lâmpada ou 3) 

uma mudança nas condições ambientais, como gás de matriz de fundo, umidade ou 

temperatura. A configuração padrão de zeragem automática é desligada. No 

momento de habilitar o auto-zero, certifique-se de que o instrumento esteja 

funcionando em um ambiente limpo por vários minutos para garantir que o sinal de 

zero da linha de base esteja bem estabelecido. Habilite esta função como com 

qualquer outro menu de seleção de lista. 

Unidade de temperatura 
Selecione as temperaturas de exibição em °C ou °F, incluindo a temperatura do tubo para NEO Benzeno. 
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Seleção do modo operacional e procedimentos LDAR 
Use este submenu para selecionar entre os dois modos de operação disponíveis: 

Higiene 
Este é o modo padrão que exibe leituras de concentração instantâneas e as compara aos limites de 

alarme e executa cálculos de TWA e STEL. Ele também habilita recursos como exibição de Gráfico 

Contínuo e transferência de dados em tempo real para um PC. 

Pesquisa (LDAR) 
Este modo registra leituras de amostras individuais durante uma janela de tempo iniciada pelo usuário, 

projetada para amostragem de detecção e reparo de vazamento (Leak Detection and Repair - 

LDAR). Para medir um ponto de amostragem: 

1. Selecione o modo de pesquisa neste menu  

2. Defina a ID do usuário e a primeira ID do local nos dois menus a seguir. Saia para o menu 

principal. 

3. O visor mostra “Pronto… Iniciar amostragem?” Quando estiver no local de amostragem 

desejado, pressione a tecla Direita para iniciar a bomba e iniciar o período de amostragem. 

4. Quando a leitura máxima ou de outra forma desejada for observada, pressione a tecla para Baixo 

para registrar a concentração da amostra. Se houver um segundo ou mais pontos de amostragem 

durante este período de amostragem, pressione a tecla Baixo novamente, quantas vezes desejar. 

5. Quando estiver satisfeito com a(s) leitura(s) de amostragem, pressione a tecla Direita e a unidade 

perguntará "Parar Amostragem?" Pressione a tecla Esquerda para retornar ao mesmo período de 

amostragem ou a tecla Direita para finalizar a amostra. 

6. O ID do local é incrementado automaticamente em um na próxima vez que uma amostragem for 

iniciada. Até 9999 locais podem ser inseridos, após os quais os primeiros dados do local são 

substituídos. 

7. Se o período de amostragem for encerrado sem ter pressionado a tecla Baixo para registrar uma 

leitura, nenhuma informação será armazenada no Registro de Amostra (consulte Interface do 

Computador abaixo), mas a ID do Local ainda será incrementada quando a próxima amostragem 

for iniciada. 

ID do local e ID do usuário 
Altere a ID do local e a ID do usuário para LDAR como para qualquer outra entrada alfanumérica. 

Observe que o texto pode ser inserido para facilitar o local e a identificação do usuário. A ID do usuário e 

a ID do local mais recente são mantidas se a unidade for desligada e ligada novamente. Para reiniciar a 

sequência de ID do usuário em 0001, ela deve ser redefinida manualmente neste menu. 

Wireless 

Rádio ligado/desligado 
A comunicação de rádio sem fio pode ser habilitada se o instrumento tiver um módulo sem fio instalado. 

Habilite esta função como com qualquer outro menu de seleção de lista. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Restauração de fábrica 
Se o aplicativo usado para se comunicar não puder localizar o NEO, redefinir os parâmetros de fábrica 

pode ajudar. Pressione a tecla Direita para iniciar a contagem regressiva de reinicialização. 
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Interface do PC usando mPower Suite 
O software mPower Suite pode ser usado para 1) fazer download dos dados registrados, 2) fazer upload 

dos parâmetros de configuração para o instrumento, 3) monitorar dados em tempo real e 4) atualizar o 

firmware do instrumento. O mPower Suite e o firmware do instrumento podem ser baixados do nosso site 

em https://www.mpowerinc.com/software-downloads/ . 

Conectando e Configurando 

1. Ligue o instrumento e pressione Cima do modo de usuário básico para entrar no modo de 

comunicação do PC. 

2. Conecte o cabo USB ao PC e a extremidade Micro-USB ao instrumento.* 

    ATENÇÃO!  Conecte apenas em ambientes não perigosos! 

3. Inicie o mPower Suite no PC e clique no botão “Pesquisar” para encontrar o instrumento. 

4. Encontre o instrumento na lista de Dispositivos Conectados da barra esquerda. Clique em S/N para 

obter o arquivo de configuração do instrumento. 

5. Edite os parâmetros de configuração conforme desejado e clique em “Gravar” para fazer o upload da 

configuração para o instrumento.   

6. “Ler” permite baixar o arquivo de configuração atual do instrumento. 

7. “Salvar” permite armazenar o arquivo de configuração atual no PC. 

8. “Carregar” permite acessar um arquivo de configuração armazenado do PC para o mPower Suite. 

9. Para atualizar o firmware do instrumento, selecione “Atualizar 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 

M-011-3003-000 é necessário para um PC reconhecer o instrumento e se comunicar com o mPower Suite. 

 
Tela de configuração do mPower Suite 

https://www.mpowerinc.com/software-downloads/
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Recuperação de Registro de Dados 
10. Para baixar o datalog do instrumento para o PC, selecione “Pegar Log”. Esse processo pode levar 

vários minutos porque o registro de dados está sempre ativado e arquivos grandes podem ser criados. 

Os arquivos do registro de dados aparecerão na guia “Datalog” na parte superior da tela. Abaixo está 

uma tela de amostra de informações do datalog listando o tempo de amostra e leitura instantânea. Um 

novo arquivo de registro de dados único é criado sempre que o instrumento é ligado ou a 

configuração é alterada. O painel do meio mostra a hora de início do arquivo e o número de pontos 

de dados. 

11. 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 arquivo de 

registro de dados único atual ou todos os dados armazenados (registro de dados inteiro).  

 

 

Tela de registro de dados do mPower Suite 

 

 

 

 

 

 

 

Exportar único registro de dados 
Exportar todo o registro de dados 
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Recuperação de registro de amostragem LDAR 
12. Para baixar os registros de amostragem do instrumento para o PC, selecione “Pegar Log”. Esse 

processo pode levar vários minutos porque o registro de dados está sempre ativado e arquivos 

grandes podem ser criados. Os arquivos de registro de amostragem serão exibidos na guia “Registro 

de amostragem” na parte superior da tela. Abaixo está uma tela de amostra de informações de 

registro listando o nome do usuário, ID do local, tempo da amostra, nome do gás e leitura da 

amostra. Um novo Registro de Amostragem Única é criado cada vez que o usuário inicia a 

amostragem no Modo de Pesquisa e pressiona a tecla para Baixo. Um novo ID de local é atribuído 

após a amostragem anterior ser interrompida e uma nova amostragem ser iniciada. Cada local pode 

ter várias leituras de amostra individuais. Os IDs de local ignorados indicam que a tecla Baixo não 

foi pressionada durante o período de amostragem e, portanto, nenhum registro de amostra foi criado. 

13. 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, a seguir, clique em 

Exportar todos os registros de amostragem.  

 

 

Tela de registro de amostragem do mPower Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportar registro de amostragem 
Exportar todos os registros de amostragem 
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Dados em tempo real 
14. (Esta função requer mPower Suite versão 1.1.0.114 ou posterior com firmware NEO v.1.9.1 ou 

posterior.) 

15. Para exibir uma lista de leituras em tempo real, clique na guia “Dados em tempo real” na parte 

superior da tela. Insira o intervalo de tempo de leitura desejado, selecione uma pasta no PC para 

armazenar os dados e crie um nome de arquivo.   

16. Certifique-se de que o NEO está conectado e clique em “Iniciar” para iniciar o monitoramento em 

tempo real. Para visualizar os dados em tempo real no instrumento ao mesmo tempo em que 

aparecem na lista do PC, pode-se selecionar a opção Gráfico Contínuo na Configuração do Monitor. 

Selecione “Parar” quando terminar e “Limpar” para descartar os dados quando não forem mais 

necessários.   

17. Os dados devem estar disponíveis como um arquivo .csv legível em Excel na pasta selecionada. Para 

separar os dados em colunas no Excel, clique no menu “Dados” na parte superior e selecione “Texto 

para colunas” para converter. 

 ATENÇÃO! 
Os certificados de segurança para locais perigosos são inválidos quando o NEO é operado com um cabo 

conectado a um computador ou qualquer outro dispositivo. Realize transferências de dados em tempo real 

apenas em áreas conhecidas por não apresentarem risco de explosão. 

 

 

Tela de dados em tempo real do mPower Suite 
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Manutenção 

Limpeza ou troca do sensor/lâmpada PID 
 

Limpeza e troca da lâmpada 
 

1. Desparafuse a tampa do sensor e puxe o sensor diretamente para 

fora, fazendo um leve movimento de balanço, se necessário. 

 

 

 

 

2. Coloque luvas de dedo e retire a lâmpada. Insira uma nova 

lâmpada ou limpe a existente conforme descrito abaixo. 

 

 

 

3. Use um cotonete umedecido com metanol para limpar a superfície 

plana da janela da lâmpada. Se a sujeira gordurosa for difícil de 

remover com metanol, a janela pode ser polida com pasta de 

polimento de pó fino de alumina. 

 

 

 

 

4. Use um pano limpo para limpar a janela da lâmpada novamente. 

 

 

 

 

 

5. Reinsira a lâmpada limpa, conecte o sensor e aparafuse a tampa do 

sensor. 

 

 

6. Sempre recalibre o PID após limpar a lâmpada e/ou sensor. 
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 Limpeza de Sensor 
 

1. Desparafuse a tampa do sensor. 

 

 

 

 

 

2. Puxe o sensor diretamente para fora, usando um leve movimento 

de balanço, se necessário. 

 

 

 

 

 

3. Coloque o sensor em um béquer e cubra-o com etanol ou metanol 

puro. 

 

 

 

 

4. Coloque o béquer em um banho de limpeza ultrassônica e sonique 

por 5 minutos. Em seguida, substitua o álcool por água destilada e 

sonique por 2 minutos. Por último, retire o sensor e seque-o. Se 

possível, use um jato suave de ar limpo para soprar o líquido 

residual para fora do sensor. 

 

5. Sempre recalibre o PID após limpar o sensor. 

 

Bomba de Amostragem 
A vazão deve ser de aproximadamente 250-350 cc/min em baixa velocidade da bomba e 350-450 cc/min 

em alta velocidade da bomba quando não houver vazamento de ar. Ao se aproximar do final de sua vida 

útil operacional, a bomba consumirá mais energia e atrairá uma vazão significativamente menor. Além 

disso, se poeira ou partículas excessivas entrarem na bomba, o fluxo será reduzido. Uma bomba forte 

deve parar e/ou quase parar quando um dedo é usado para bloquear a entrada. Se a bomba não parar, mas 

o fluxo for fraco, é provável que partículas estejam presas no diafragma da bomba. Quando isso ocorre, é 

necessário substituir ou reconstruir a bomba ou limpar o diafragma. O reparo da bomba requer a remoção 

da placa de circuito e é preferencialmente feito por um centro de serviço autorizado. 
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Solução de problemas 
 

Problema Razões possíveis Soluções 

Não é possível ligar depois de 

carregar a bateria 

Bateria com defeito. Ligue para o centro de serviço 

autorizado para substituir a 

bateria 

Leitura anormalmente alta 

 

 

 

 

 

 

Filtro Sujo. 

Módulo do sensor sujo. 

 

Umidade excessiva ou 

condensação de água. 

Calibração incorreta. 

Substitua o filtro. 

Limpe ou substitua o módulo 

do sensor. 

Seque o módulo do sensor. 

 

Calibre a unidade. 

Leitura anormalmente baixa Filtro sujo. 

Módulo do sensor sujo. 

 

Lâmpada fraca ou suja. 

Calibração incorreta. 

Substitua o filtro. 

Limpe ou substitua o módulo 

do sensor. 

Limpe ou substitua a lâmpada. 

Calibre a unidade. 

Alarme sonoro inoperante Alarme sonoro desativado 

 

Alarme sonoro ruim 

Verifique se o alarme sonoro 

não está desligado. 

Ligue para o centro de serviço 

autorizado. 

Fluxo de entrada muito baixo Diafragma da bomba 

danificado ou com detritos. 

Vazamentos no caminho do 

fluxo. 

Ligue para o centro de serviço 

autorizado. 

Verifique se há vazamentos no 

trajeto do fluxo; por exemplo, 

o-ring do módulo sensor, 

conectores de tubo, encaixe de 

compressão de tubo de Teflon. 

Alarme “lâmpada” ligado 

durante a operação 

Circuito de acionamento da 

lâmpada. 

Lâmpada PID fraca ou com 

defeito. 

Desligue a unidade e ligue-a 

novamente. 

Substitua a lâmpada UV 

PC não reconhece instrumento Cabo errado Use o cabo USB mPower P/N 

M-011-3003-000 
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Informações de contato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

mPower Electronics Inc. 
3046 Scott Blvd. Santa Clara, CA 95054 USA 

Telefone: (408) 320-1266 
Ligação gratuita: (866) mPower7 (866) 676-9377 

Fax: (669) 342-7077 
info@mpowerinc.com  
www.mpowerinc.com 
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