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SEGURANÇA E GARANTIA 

Este manual deve estar disponível aos responsáveis pela instalação, 
manutenção e usuários do Monitor de Umidade em Óleo (MO). 

A instalação, manutenção e operação de equipamentos em subestações de energia elétrica 
requerem cuidados especiais e, portanto, todas as recomendações deste manual, normas 
aplicáveis, procedimentos de segurança, práticas de trabalho seguras e bom julgamento devem 
ser utilizadas durante a instalação, operação e manutenção do Monitor de Umidade MO. 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

Para garantir a segurança dos usuários, proteção dos equipamentos e operação correta, os 
seguintes cuidados mínimos devem ser seguidos durante a instalação e manutenção do MO: 

1) Leia cuidadosamente este Manual antes da instalação, operação e manutenção do MO. 
Erros na instalação, manutenção ou nos ajustes do MO podem causar alarmes indevidos 
ou ainda podem deixar de ser emitidos alarmes pertinentes, com risco de operação 
insegura e avarias ao transformador. 

2) A instalação, ajustes e operação do MO devem ser feitas por pessoal treinado e 
familiarizado com transformadores e outros equipamentos de potência, dispositivos de 
controle e circuitos de comando de subestações. 

3) Atenção especial deve ser dada à instalação do MO (capítulos 5, 6 e sub-capítulos), 
incluindo tipo e bitola dos cabos utilizados, bem como à correta parametrização do 
equipamento (capítulo 7) e aos procedimentos para colocação em serviço (capítulos 8). 

4) Ao efetuar ensaios de rigidez dielétrica na fiação (tensão aplicada), desconectar o cabo de 
terra ligado ao terminal 17 do Módulo de Interface a fim de evitar a destruição das 
proteções contra sobretensões existentes no interior do aparelho devido à aplicação de 
tensões elevadas durante longo período (por exemplo, 2kV por 1 minuto). Estas proteções 
estão internamente conectadas entre os terminais de entrada/saída e o terra, grampeando 
a tensão em cerca de 300V. 

TERMO DE GARANTIA 

O Monitor de Umidade MO será garantido pela Treetech pelo prazo de 2 (dois) anos, contados 
a partir da data de aquisição, exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação ou vícios 
de qualidade que o tornem impróprio para o uso regular. 

A garantia não abrangerá danos sofridos pelo produto em conseqüência de acidentes, mau 
uso, manuseio incorreto, instalação ou aplicação incorreta, ensaios inadequados ou em caso 
de rompimento do selo de garantia. 

A eventual necessidade de assistência técnica deverá ser comunicada à TREETECH ou a seu 
representante autorizado, com a apresentação do equipamento acompanhado de documento 
fiscal adequado. 

Nenhuma garantia, expressa ou subentendida, além daquelas citadas acima é provida pela 
Treetech. A Treetech não provê qualquer garantia de adequação do MO a uma aplicação 
particular. 

O vendedor não será imputável por qualquer tipo de dano a propriedades ou por quaisquer 
perdas e danos que surjam, estejam conectados, ou resultem da aquisição do equipamento, da 
performance do mesmo ou de qualquer serviço possivelmente fornecido juntamente com o MO. 

Em nenhuma hipótese o vendedor será responsabilizado por prejuízos ocorridos, incluindo mas 
não se limitando a: perdas de lucros ou rendimentos, impossibilidade de uso do MO ou 
quaisquer equipamentos associados, custos de capital, custos de energia adquirida, custos de 
equipamentos, instalações ou serviços substitutos, custos de paradas, reclamações de clientes 
ou funcionários do comprador, não importando se os referidos danos, reclamações ou prejuízos 
estão baseados em contrato, garantia, negligência, delito ou qualquer outro. 

Em nenhuma circunstância o vendedor será imputado por qualquer dano pessoal, de qualquer 
espécie. 
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1. Introdução 

O excesso de água no óleo isolante de equipamentos de alta tensão como transformadores e 

reatores acarreta efeitos negativos amplamente conhecidos, tais como a diminuição da rigidez 

dielétrica e a migração de água para o papel isolante, com risco de formação de bolhas e 

envelhecimento acelerado na presença de altas temperaturas, colocando em risco a vida útil e 

a integridade do equipamento. 

O Monitor de Umidade MO é composto de um Módulo de Medição, instalado em contato com o 

óleo, e um Módulo de Interface que permitem a medição e monitoração on-line da água 

presente no óleo, proporcionando informações importantes para o diagnóstico do estado atual 

do equipamento: 

 Medição do percentual de saturação de água no óleo e temperatura do óleo (RS%); 

 Cálculo do percentual de saturação de água convertido para uma temperatura de 

referência selecionada pelo usuário (RS% @ TREF), permitindo saber, por exemplo, qual 

seria o valor da saturação de água a uma temperatura padrão ou à menor temperatura 

esperada para o óleo durante a operação do transformador; 

 Percentual de saturação de água convertido para um segundo valor de temperatura, 

medido em uma entrada para sensor Pt100 a 0ºC (RS% @ T2), permitindo saber, por 

exemplo, qual seria o valor da saturação de água caso seja desenergizado o transformador 

e este resfrie até atingir a temperatura ambiente (neste caso, a temperatura T2 seria a 

temperatura ambiente, medida através de um sensor Pt100); 

 Teor de água no óleo em partes por milhão (ppm), calculado a partir das medições de 

percentual de saturação de água e temperatura do óleo, com constantes de solubilidade de 

água programáveis pelo usuário; 

 Cálculo da tendência de evolução (taxa de aumento ou redução) do teor de água no óleo 

em ppm por dia (ppm/24h). 

Baseado nas informações acima, são programados no MO valores limites para emissão de 

alarmes por percentuais de saturação de água (RS%, RS% @ TREF e RS% @ T2) altos ou 

muito altos, teor de água (ppm) alto ou muito alto e tendência de evolução de teor de água alta. 

 

(a)      (b)  

Figura 1.1 – Monitor de Umidade MO 

(a) Módulo de Interface - (b) Módulo de Medição 

 



 Manual Técnico - Monitor de Umidade MO        MA-018      30/01/2017    Rev. 3.2 Pág. I-3 

Características Principais 

 IED (Intelligent Electronic Device) projetado especificamente para as condições de pátio de 

subestação (interferências, temperaturas extremas), aptos para integração a sistemas de 

supervisão ou de monitoração pela porta RS485 (Modbus padrão ou DNP3.0); 

 Display tipo LED de fácil visualização; 

 Saída analógica programável para indicação remota de RS%, RS% @ TREF, RS% @ T2 ou 

teor de água (ppm). Faixa de saída programável: 0...1, 0...5, 0...10, 0...20 ou 4...20mA; 

 Seis relés de saída programáveis pelo usuário para indicações de alarmes; 

 Função de autodiagnóstico com um relé de saída NF para detecção de qualquer condição 

de falha de sensor, dos cabos de conexão, de alimentação auxiliar ou falha interna ao MO. 

 Total ausência de partes mecânicas para parametrização e calibração. 

 Relógio interno com data e horário; 

 Memória de massa opcional para armazenamento das medições de saturação relativa, teor 

de água no óleo, temperatura do óleo, temperatura do sensor 2 (se utilizado), tendência de 

evolução do teor de água e ocorrências de alarmes, baseada em relógio interno com dia, 

mês, ano, hora, minuto e segundo. Uma gravação na memória pode ser iniciada por: 

- Intervalo de tempo entre gravações selecionado pelo usuário, ou; 

- Ocorrência de qualquer alarme. 

2. Filosofia de Funcionamento 

2.1.  Saturação relativa e Teor de água 

Para possibilitar a medição da umidade presente no óleo, o Módulo de Medição do MO é 

instalado em contato com o óleo, geralmente em uma válvula em local com boa circulação de 

óleo, e contém um sensor que mede a saturação relativa de água no óleo, em percentual 

(RS%). 

A saturação relativa é a proporção entre o teor de água dissolvida no óleo (ppm) e a 

solubilidade de água no óleo (ppm), sendo a solubilidade o teor máximo de água que esse 

mesmo óleo poderia dissolver. Portanto, o teor de água no óleo em ppm corresponde à 

saturação relativa multiplicada pela solubilidade de água. 

A solubilidade de água no óleo depende de características próprias do óleo (composição, 

acidez, etc.), representadas por suas constantes de solubilidade A e B, e varia também em 

função de sua temperatura. Por essa razão, o Módulo de Medição mede também a temperatura 

do óleo, o que juntamente com as constantes de solubilidade A e B programadas pelo usuário 

permite ao MO determinar a solubilidade de água no óleo. 

A partir da solubilidade de água calculada e da medição de saturação relativa, o MO pode 

então calcular o teor de água no óleo, em ppm. 
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As constantes de solubilidade de água no óleo A e B são programadas pelo usuário usando 

valores típicos para o tipo de óleo utilizado ou usando valores obtidos através de ensaios, 

como explanado no Apêndice A. 

2.2.  Conversões de Saturação relativa para diferentes temperaturas 

Dado que a solubilidade de água no óleo varia em função da temperatura, é natural que a 

saturação relativa também varie, ainda que o teor de água em ppm permaneça constante. À 

medida que o óleo esfria a solubilidade de água diminui, aumentando a saturação relativa. Se a 

temperatura do óleo atingir níveis suficientemente baixos, chega um ponto em que a 

solubilidade se aproxima do teor de água, ocorrendo então a formação de água livre no óleo, 

com risco de falha do equipamento. Em geral convenciona-se que com valores de saturação 

relativa superiores a 50% já existe o risco de formação de água livre no óleo. 

Do acima exposto conclui-se que pode existir a situação em que um equipamento em operação 

com temperatura elevada não apresenta risco de formação de água livre, porém esse mesmo 

equipamento ao ser desenergizado e resfriar até a temperatura ambiente apresentará água 

livre no óleo, impedindo assim sua re-energização. 

Por essa razão, além de medir a saturação de água na temperatura atual do equipamento, o 

MO efetua também os cálculos de conversão da saturação de água para dois outros valores de 

temperatura utilizando as constantes de solubilidade de água no óleo A e B: 

 Uma temperatura de referência, programada pelo usuário, que pode ser um valor 

padrão para permitir comparações entre equipamentos ou ainda o menor valor de 

temperatura ambiente esperada durante todo o ano; 

 A temperatura medida na segunda entrada para sensor Pt100 existente no MO, 

utilizada tipicamente para medição da temperatura ambiente. Dessa forma o MO 

calcula de forma on-line a quanto se elevaria a saturação de água no óleo caso o 

equipamento seja desenergizado. A utilização dessa segunda entrada de medição de 

temperatura é opcional. 

2.3.  Alarmes por excesso de água no óleo 

Para sinalizar condições em que o excesso de água no óleo pode trazer perigo ao 

equipamento, podem ser programados no MO limites de alarme baseados nos diversos 

parâmetros medidos e calculados: 

 Medição on-line de saturação de água no óleo Alta ou Muito Alta; 

 Saturação de água convertida para temperatura de referência Alta ou Muito Alta; 

 Saturação de água convertida para temperatura ambiente Alta ou Muito Alta; 

 Teor de água no óleo em ppm Alto ou Muito Alto; e 

 Tendência de evolução (taxa de variação, em ppm/dia) do teor de água no óleo Alta. 
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3. Operação 

Todas as operações no Monitor de Umidade são realizadas através do display, dos LEDs e das 

teclas no painel frontal do Módulo de Interface, com as seguintes funções: 

Tecla de Programação: Nas telas de medições, permite acesso à senha para entrar no 

menu de programação. Nos menus de programação, abandona o menu atual 

retornando para o menu de nível anterior. Se acionado durante a alteração de um parâmetro, 

retorna para o menu de nível anterior sem salvar a alteração efetuada. 

 
 Tecla Sobe: navegação para os menus e incrementa valores programados. 

 

 
Tecla Desce: navegação para os menus e decrementa valores programados. 

 

 Tecla Enter: Seleciona menus e parâmetros e salva valores programados. 

3.1.  Indicações de variáveis 

Durante o modo normal de trabalho, o Monitor de Umidade MO mostra em seu display o valor 

da variável indicada pelo LED aceso à sua esquerda, dentre as seguintes opções: 

 RS% (Saturação Relativa de Água no Óleo, em %) 

 RS% @ tref (Saturação Relativa convertida à temperatura de referência tref, em %) 

 RS% @ t2 (Saturação Relativa convertida à temperatura t2, em %) 

 H2O ppm (Teor de Água no Óleo, em ppm) 

 Temp. Óleo (Temperatura do Óleo no sensor de umidade, em ºC) 

Qualquer das medidas acima pode ser consultada pressionando as teclas  e . Os LEDs 

indicarão qual a medida que está sendo mostrada no display do MO. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Indicação das variáveis no display 

 

 

Indicação da variável discriminada pelo LED aceso à 

esquerda – no exemplo, saturação relativa de água no óleo 

Teclas de operação e programação 

 LEDs de 

sinalização 

de alarmes 

 LEDs de indicação da  

variável mostrada no 

display 
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3.2. Indicações de alarmes 

Quando o valor de alarme programado para qualquer das variáveis (saturações relativas %, 

teor de água ppm ou tendência de evolução do teor de água) é atingido, a condição é 

sinalizada pelo LED correspondente à direita do display, como mostra o exemplo da figura 3.2. 

São acionados também o(s) contato(s) de saída programado(s) para este evento. 

 

Figura 3.2 – Indicações iniciais 2 

 

 

Figura 3.2 – Exemplo de indicação de alarme 

3.3. Consulta de variáveis adicionais 

Além das variáveis discriminadas pelos LEDs à esquerda do display, o MO disponibiliza 

também as seguintes variáveis, que podem ser consultadas através do teclado frontal. São 

elas: 

 TEND – Tendência de evolução (taxa de aumento ou redução) do teor de água no óleo em 

ppm por dia (ppm/24h). 

 T2 – Temperatura medida pelo sensor de temperatura 2 (caso seja utilizado), normamente 

utilizado para medir a temperatura ambiente.  

 HORA, MIN, SEG, DIA, MES, ANO - Hora, minuto, segundo, dia, mês e ano do relógio 

interno. 

Para consultar essas variáveis, pressionar a tecla , aparecerá no display a sigla “TEND” 

alternada com o valor registrado para a medição de tendência de evolução do teor de água no 

óleo. Pressionando sucessivamente a tecla  a consulta avança para as seguintes variáveis: 

T2 (apenas se utilizado sensor de temperatura 2), HORA, MIN, SEG, DIA, MES e ANO, e 

pressionando a tecla  a consulta retorna para as variáveis anteriores. A qualquer momento 

pressionar a tecla   para retornar à indicação de variáveis padrão. Caso não ocorra nenhuma 

intervenção do usuário num período de 20 segundos, o MO retorna automaticamente para a 

indicação das variáveis padrão. 

3.4. Indicações de autodiagnósticos 

Caso o sistema de autodiagnóstico do MO detecte algum problema com os sensores de 

medição, os cabos de conexão ou mesmo uma falha interna, o código de erro correspondente 

será indicado no display alternando com a sigla “ERR” (ver tabela de erros, capítulo IV). 

 

Alarme por alta saturação atuado 
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Figura 3.3 – Indicações do autodiagnóstico 

Pressionando as teclas  ou  o display volta à indicação das variáveis, retornando a 

indicação do código de erro após algum tempo sem pressionar nenhuma tecla. 
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4. Topologia do Sistema 

Uma instalação típica do Monitor de Umidade MO possui a topologia mostrada na figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.1 – Topologia típica 

Os itens principais necessários para a instalação são: 

- Módulo de Medição MO 

- Módulo de Interface MO 

- Sensor de temperatura 2 (uso opcional, por exemplo, para medição da temperatura 

ambiente) 

- Cabo blindado de 6 vias para conexão do Módulo de Medição ao Módulo de Interface 

- Cabo blindado de 3 vias para conexão do sensor de temperatura 2 (se utilizado) ao Módulo 

de Interface 

- Cabo par-trançado blindado 2 vias para comunicação serial e/ou indicação remota via loop 

de corrente (se utilizadas) 

- Painel para instalação do Módulo de Interface ao tempo (se aplicável) 

- Insumos básicos: fita teflon, eletrodutos, etc. 

5. Instalação Mecânica 

5.1. Módulo de Medição 

O Módulo de Medição do MO deve ser instalado em uma válvula de no mínimo ½” que permita 

o contato do mesmo com o óleo a ser medido. A válvula utilizada deve ser de passagem livre, 

do tipo esfera ou gaveta. Não devem ser utilizadas válvulas que não permitem passagem livre, 

como as do tipo “globo”. 

O Módulo de Medição pode ser fornecido com a haste em dois diferentes comprimentos, como 

mostra a figura 5.1. O comprimento de haste a utilizar deve ser escolhido em função da 

distância da extremidade da rosca onde será fixado o MO até o fluxo de óleo, que deve ser 

preferencialmente inferior a 115mm, no caso da versão A, ou menor que 225mm no caso da 

versão B, como ilustra a figura 5.2. Dessa forma se garante que a extremidade onde estão os 

sensores seja inserida no fluxo de óleo. 

Módulo de Medição MO  

 

Módulo de Interface MO 

 

Sistema de 

Aquisição de Dados 

Sensor de temperatura 2 

(uso opcional) 

- contatos de alarme 

- contato de autodiagnóstico 

- sinal mA indicação remota 
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O Módulo de Medição possui rosca externa de ½” BSP (padrão) ou ½” NPT (sob pedido) que 

pode ser fixada diretamente na válvula, caso esta possua rosca compatível, ou utilizando 

adaptador adequado. 

 

Figura 5.1 – Dimensional do Módulo de Medição 

 

 

 

Figura 5.2 – Distância máxima para instalação do Módulo de Medição 

Versão W (mm) 

A 190  2 

B 300  2 

C 510  2 

 

Versão X (mm) 

A < 115 

B < 225 

C < 435 
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Figura 5.3 - Módulo sensor com cabeçote 

 

 

O sensor deve ser instalado em uma região com boa circulação de óleo, de forma que a 

medição de umidade seja representativa da condição geral do equipamento. Simultaneamente, 

deve ser dada preferência a áreas com menores temperaturas, de forma a aumentar a precisão 

da medição (por exemplo, em um óleo mineral típico, cada 1% de variação na saturação 

relativa corresponde a pouco mais de 1ppm de variação no teor de água com o óleo a 40ºC, 

enquanto a 80ºC esse mesmo 1%de variação corresponde a mais de 4ppm). Observar também 

os limites de temperatura de operação do Módulo de Medição, de -40 a +85ºC. 
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5.1.1. Procedimento de instalação 

a) Afrouxar a porca (1) do elemento de fixação (2). 

 

b) Empurrar o elemento de fixação (2) na direção da extremidade da haste, de forma que 

a extremidade permaneça oculta no elemento de fixação (2). 

         

 

c) Aplicar quantidade suficiente de fita teflon na rosca do elemento de fixação (2). 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 
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d) Rosquear parcialmente o elemento de fixação (2) na válvula (3), deixando folga 

suficiente para a expulsão do ar do interior da válvula (3). 

e) Abrir apenas um pouco a válvula (3), permitindo que o óleo entre em seu interior e 

expulse o ar através da folga deixada na rosca do elemento de fixação (2). Aparar o 

óleo que sair através da rosca com estopa, evitando que escape para o meio ambiente. 

   

 

f) Quando todo o ar tiver sido expulso do interior da válvula (3), terminar de rosquear o 

elemento de fixação (2) na válvula (3) utilizando uma chave fixa tamanho 22. 

g) Abrir completamente a válvula (3) e inserir o Módulo de Medição até a posição 

desejada, preferencialmente de forma que a extremidade onde estão os sensores 

alcance o fluxo de óleo. Deve ser tomado cuidado especial para que a haste do Módulo 

de Medição não se aproxime demasiadamente de áreas sujeitas a campos elétricos 

elevados, de forma a não comprometer a isolação do transformador. 

       

 

3 

2 
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h) Apertar a porca (1) do elemento de fixação (2) utilizando uma chave fixa tamanho 22, 

de forma a travar o Módulo de Medição em sua posição. 

 

5.2. Módulo de Interface 

O Módulo de Interface do Monitor de Umidade MO deve ser instalado protegido das 

intempéries, seja no interior de painéis ou abrigado em edifícios. É recomendável a utilização 

de sistema anti-condensação. O Módulo de Interface é adequado para instalação do tipo 

embutida, podendo ser fixado, por exemplo, em portas ou chapas frontais de painéis utilizando 

as presilhas com ele fornecidas. Na figura 5.3 são mostradas as principais dimensões do 

equipamento, bem como as dimensões do recorte na chapa para inserção do mesmo. Atenção 

especial deve ser dada à espessura das camadas de pintura da chapa onde é feito o recorte, 

pois em alguns casos, quando é utilizada pintura de alta espessura, a diminuição da área do 

recorte pode impedir a inserção do equipamento. Os terminais de ligação estão instalados na 

parte traseira do MO, em 2 conectores removíveis, de forma a facilitar as conexões. Podem ser 

utilizados cabos de 0,3 a 2,5mm2, nus ou com terminais do tipo “pino” (ou “agulha”). 

 

Figura 5.4 – Dimensional do Módulo de Interface 

1 

2 
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6. Instalação Elétrica 

A figura 6.1 mostra o diagrama de ligação geral para a instalação do MO, incluindo a 

interligação entre os Módulos de Medição e de Interface e suas entradas e saídas. 

 

 

Figura 6.1 – Diagrama de ligação 

6.1.  Módulo de Medição e Sensor de Temperatura 2 

O Módulo de Medição deve ser conectado ao Módulo de Interface através de cabo blindado, 

sem interrupção da malha, que deve ser aterrada apenas na extremidade próxima ao MO. 

Caso haja a necessidade de bornes intermediários para essa interligação, passar também a 

malha do cabo por borne, evitando a interrupção da mesma, como mostra a figura 6.2. O trecho 

de cabo sem blindagem devido à emenda deve ser o mais curto possível. 

O mesmo se aplica em relação ao sensor de temperatura 2, usado geralmente para medição 

de temperatura ambiente: deve ser utilizado cabo blindado, aterrado apenas na extremidade 

próxima ao MO e mantendo a malha sem interrupção, como mostrado na figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Detalhes da blindagem dos cabos de ligação do Módulo de Medição 

6.2. Módulo de Interface 

O Módulo de Interface do Monitor de Umidade MO possui as seguintes entradas e saídas: 

ENTRADAS TERMINAIS MO 

1) Alimentação auxiliar e terra: 
Entrada para alimentação universal 
(38 ~ 265 Vcc/Vca, <8W, 50/60Hz). 

17 – terra 
18 – cc/ca 
19 – cc/ca 

2) Entradas para o Módulo de Medição: 
Uma entrada para conexão direta do Módulo de Medição  

Sensor 

Pt100  
3,4 e 5 

Sensor 
RS% 

9,10 e 11 

3) Entrada para Sensor de Temperatura 2: 
Uma entrada de uso opcional para conexão direta de sensor 

Pt100  a 0ºC 

6, 7 e 8 

4) Porta RS485 – Scada: 
Conexão a sistema de aquisição de dados, protocolo 
MODBUS-RTU ou DNP3.0, via cabo de par trançado e 
blindado. 

31 ( + ) 
32 ( -  ) 

 
 

SAÍDAS TERMINAIS MO 

1) Saída em loop de corrente: 
Uma saída para indicação remota com variável e faixa de saída 
(0...1, 0...5, 0...10, 0...20 ou 4...20 mA) selecionadas pelo 
usuário. 

1 (+) 
2 ( - ) 

2) Relés programáveis: 
Dois contatos de alarme livres de potencial com função e modo 
de operação NA ou NF programáveis pelo usuário. 

22 (relé 1) 
23 (relé 2) 
20/21 (pontos comuns 

aos relés 1 e 2) 

 
 

Pt100 

 

 
 

RS% 

 

Pt100 

EXTREMIDADE 
DA BLINDAGEM 
ISOLADA 

MÓDULO 
DE 

MEDIÇÃO 

SENSOR 2 
(Opcional) 

INTERCONEXÃO 
DA BLINDAGEM 

BORNES DE 
CONEXÃO 

EXTREMIDADE 
DA BLINDAGEM 
ATERRADA 

MANTER A BLINDAGEM DOS 
CABOS ATÉ O MAIS 
PRÓXIMO POSSÍVEL DO MO 
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3) Relés programáveis: 
Quatro contatos de alarme livres de potencial com função e 
modo de operação NA ou NF programáveis pelo usuário. 

25 (relé 4) 
26 (relé 5) 
27 (relé 6) 
28 (ponto comum aos 

relés 4, 5 , 6 e 
autodiagnóstico) 

29 e 30 (relé 7) 

4) Relé de autodiagnóstico: 
Contato livre de potencial NF para sinalização de falha de 
alimentação, falha nos cabos de conexão, nos sensores ou 
falha interna. 

24 
28 (ponto comum aos 

relés 4, 5 e 6) 

 
A comunicação serial RS485, quando utilizada, deve ser interligada ao sistema de aquisição de 

dados por meio de um cabo de par trançado blindado, mantendo a malha sem interrupção em 

todo o percurso e aterrando-a em apenas uma das extremidades. Caso haja a necessidade de 

bornes intermediários para essa interligação, passar também a malha do cabo por borne, 

evitando a interrupção da mesma, como mostra a figura 6.3. O trecho de cabo sem blindagem 

devido à emenda deve ser o mais curto possível. A distância máxima admitida para este tipo de 

comunicação serial é de 1300 metros. Pode ser necessário utilizar um resistor de terminação 

em cada extremo do cabo de comunicação, no valor de 120 ohms. 

 

MO 

31 32 
- + 

 

Figura 6.3 – Detalhes da blindagem do cabo de comunicação serial 

7. Parametrização 

Para garantir a correta operação do sistema, devem ser ajustados no Módulo de Interface do 

MO diversos parâmetros que fornecerão ao equipamento as informações necessárias ao seu 

funcionamento. Os ajustes podem ser efetuados por meio de seu teclado frontal, com o auxílio 

do display, ou software de parametrização, através da porta de comunicação serial RS485. 

Os parâmetros programáveis estão organizados em menus com acesso protegido por senha. 

No menu principal o usuário terá acesso aos submenus de programação, onde poderá navegar 

e ajustar os valores de acordo com as características do transformador e necessidades dos 

usuários. 
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7.1.  Acesso ao menu de programação 

Para acessar o menu de programação do Monitor de Umidade MO,  seguir o procedimento 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Acesso ao menu de programação 

Os parâmetros programáveis estão divididos em diversos submenus: ALRM (ajuste de 

alarmes), CNF (configurações do aparelho), SENS (características do sensor de saturação 

relativa), MED (características do óleo), LOG (configurações da memória de massa, somente 

se o equipamento estiver equipado com essa função opcional), RLG (ajuste do relógio), FAB 

(menu de fábrica, protegido por senha) e DWL (atualização do firmware). 

1) Na tela de indicação 
geral, pressionar e manter 

pressionada a tecla  por 
3 segundos. 

2) Será mostrada a tela de 
senha de acesso 
(password). Pressionar a 

tecla  para entrar o 
valor da senha. 

3) Utilizando as teclas  

e  , ajustar a senha. 
A senha de fábrica é 0 
(zero), e pode ser 
reprogramada pelo 
usuário (ver submenu 
CNF). 

5) É mostrado o primeiro 
submenu (ALRM). Utilizar as 

teclas  e  para selecionar 

um submenu e pressionar  
para acessar seus parâmetros. 

O número inicial que é 
mostrado quando se 
chega a este parâmetro 
pode ser utilizado para 
recuperar a senha, em 
caso de esquecimento. 
Informar o número ao 
nosso Depto. de 
Assistência Técnica. 
para decifrá-lo. 

4) Após ajustar a senha, 

pressionar a tecla  para 
entrar no primeiro menu de 
programação.  
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Retorna 

Retorna Avança 

 

Avança 

Retorna Avança 

Retorna Avança 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Retorna 

Avança 

Retorna Avança   

 

 

Retorna Avança 

 

 

 

 

7.2.  Estrutura de acesso aos submenus: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 – Estrutura de acesso aos submenus  

Dentro de um submenu, 

pressionar as teclas  e  
para navegar entre os 
parâmetros. Ao chegar ao 
parâmetro desejado, pressionar 

 para alterá-lo. 

Menu SENS 

Menu ALRM 

Menu CNF 

Volta à indicação de 

umidade e temperatura 

OFFS 
SLOP 
CLBR 

RSA 
ALM1 
RSMA 
ALM2 
H2OA 
ALM3 
H20M 
ALM4 
THA 
ALM5 
 

Menu Principal 

FSAN 
VSAN 
FESA 
IESA 
BDR 
END 
PRT 
IDI 
NPW 
 

Menu MED 

A1 
A2 
B 
RTD2 
TREF 
CTT 
 
 

Menu RLG 

Volta à indicação de 

umidade e temperatura 

Menu DWL 

 

Bloqueado por senha 

Menu FAB 

DIA 
MES 
ANO 
HOR 
MIN 

 

Bloqueado por senha 

Menu LOG * 

TLG 
HTO 
HH2O 

RLOG 

* O submenu LOG 
somente será apresentado 
no menu se o MO estiver 
equipado com essa 
função opcional. 
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7.2.1. Submenu ALRM (Alarmes) 

Permite acesso a todos os parâmetros referentes a alarmes do MO. 

- Com o display indicando ALRM , pressionar a tecla    para dar 

ter acesso aos parâmetros de alarmes, ou 

- Pressione a tecla  para ir ao menu de configuração CNF  ou    

para retornar a indicação de umidade e temperatura do óleo. 

 

 

 

 
- Utilize as teclas  e  para selecionar o parâmetro a ser alterado e pressione  para 

confirmar. A seguir, utilize as teclas  e  para ajustar o valor desejado no parâmetro. 

Pressione  para salvar a alteração efetuada ou  para abandonar a edição do 

parâmetro sem salvar as alterações. 

- Os seguintes parâmetros podem ser ajustados no submenu ALRM: 

 

- RSA –  Alarme por Saturação de água no óleo Alta 

 

Faixa de ajuste: 0 a 100%, em passos de 1% 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro ALM1 

 

 
 

 
 

 

- ALM1 – Relé para sinalização do Alarme RSA (Saturação de 

água no óleo Alta) 

O alarme por percentual de saturação de água em óleo alta pode ser 

sinalizado remotamente através de um dos contatos de saída do MO. 

Neste parâmetro é selecionado o relé de saída para esta função dentre 

os relés RL1, RL2, RL4, RL5, RL6 e RL7. Caso não se deseje sinalizar 

este alarme em um relé de saída, selecionar a opção “NULL”. O mesmo 

relé pode ser utilizado para sinalizar simultaneamente outras condições 

de alarme (vide parâmetros ALM2, ALM3, ALM4 e ALM5). 

 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro RSMA 

 

 
 

 
 

 

- RSMA – Alarme por Saturação de água no óleo Muito Alta 

 

Faixa de ajuste: 0 a 100%, em passos de 1% 

Pressionar a tecla   para avançar ao parâmetro ALM2 
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- ALM2 – Relé para sinalização do Alarme RSMA (Saturação de 

água no óleo Muito Alta) 

O alarme por percentual de saturação de água no óleo muito alta pode 

ser sinalizado remotamente através de um dos contatos de saída do 

MO. Neste parâmetro é selecionado o relé de saída para esta função 

dentre os relés RL1, RL2, RL4, RL5, RL6 e RL7. Caso não se deseje 

sinalizar este alarme em um relé de saída, selecionar a opção “NULL”. 

O mesmo relé pode ser utilizado para sinalizar simultaneamente outras 

condições de alarme (vide parâmetros ALM1, ALM3, ALM4 e ALM5). 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro H2OA 

 

 
 

 
 

 

- H2OA – Teor de água no óleo Alto 

 

Faixa de ajuste: 0 a 500ppm, em passos de 1ppm 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro ALM3 

 

 
 

 
 

 

- ALM3 – Relé para sinalização do Alarme H2OA (Teor de água 

no óleo Alto) 

O alarme por teor de água no óleo alto pode ser sinalizado 

remotamente através de um dos contatos de saída do MO. Neste 

parâmetro é selecionado o relé de saída para esta função dentre os 

relés RL1, RL2, RL4, RL5, RL6 e RL7. Caso não se deseje sinalizar 

este alarme em um relé de saída, selecionar a opção “NULL”. O mesmo 

relé pode ser utilizado para sinalizar simultaneamente outras condições 

de alarme (vide parâmetros ALM1, ALM2, ALM4 e ALM5). 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro H2OM 

 

 
 

 
 

 

- H2OM – Teor de água no óleo Muito Alto 

Faixa de ajuste: 0 a 1000ppm, em passos de 1ppm 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro ALM4 
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- ALM4 – Relé para sinalização do Alarme H2OM (Teor de água 

no óleo Muito Alto) 

O alarme por teor de água no óleo muito alto pode ser sinalizado 

remotamente através de um dos contatos de saída do MO. Neste 

parâmetro é selecionado o relé de saída para esta função dentre os 

relés RL1, RL2, RL4, RL5, RL6 e RL7. Caso não se deseje sinalizar 

este alarme em um relé de saída, selecionar a opção “NULL”. O mesmo 

relé pode ser utilizado para sinalizar simultaneamente outras condições 

de alarme (vide parâmetros ALM1, ALM2, ALM3 e ALM5). 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro THA 

 

 
 

 
 

 

- THA – alarme por tendência de evolução do teor de água no 

óleo alta  

Faixa de ajuste: 0 a 50,0 ppm/dia, em passos de 0,1ppm/dia 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro ALM5 

 

 
 

 
 

 

- ALM5 – Relé para sinalização do Alarme THA (Tendência de 

evolução do teor de água alta) 

O alarme por tendência de evolução do teor de água no óleo alta pode 

ser sinalizado remotamente através de um dos contatos de saída do 

MO. Neste parâmetro é selecionado o relé de saída para esta função 

dentre os relés RL1, RL2, RL4, RL5, RL6 e RL7. Caso não se deseje 

sinalizar este alarme em um relé de saída, selecionar a opção “NULL”. 

O mesmo relé pode ser utilizado para sinalizar simultaneamente outras 

condições de alarme (vide parâmetros ALM1, ALM2, ALM3 e ALM4). 

Pressionar a tecla    para retornar ao menu principal. 

 

 
 

 
 

 

7.2.2. Submenu CNF (Configurações) 

Permite acesso a todos os parâmetros de configuração geral do MO. 

- Com o display indicando CNF , pressionar a tecla    para dar ter 

acesso aos parâmetros do MO ou;  

- Pressione a tecla  para ir ao menu de configuração SENS  ou  

  para retornar ao menu ALRM  ou    para retornar a 

indicação de umidade e temperatura do óleo. 

 

 

 

 
- Utilize as teclas  e  para selecionar o parâmetro a ser alterado e pressione  para 
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confirmar. A seguir, utilize as teclas  e  para ajustar o valor desejado no parâmetro. 

Pressione  para salvar a alteração efetuada ou  para abandonar a edição do 

parâmetro sem salvar as alterações. 

- Os seguintes parâmetros podem ser ajustados no submenu CONF: 

 

- FSAN -  seleciona a Faixa da Saída Analógica 
 

 
 

 
 
 

 

Faixa de ajuste: 0- 1  

0- 5  

0-10 

0-20 

4-20 

0- 1 mA 

0- 5 mA 

0-10 mA 

0-20 mA 

4-20 mA 

Pressionar a tecla  para avançar ao parâmetro VSAN 

- VSAN – seleciona a Variável a ser mostrada na Saída Analógica 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Faixa de 
ajuste: 

RS  

RSTR  

 

 

 

 

 

 

RST2 
 

 

 

H20  

TO  

T2  

TEND  

Percentual de saturação de água no óleo 

Percentual de saturação de água no óleo, 
calculado com base na temperatura de 
referência 

Percentual de saturação de água no óleo, 

calculado com base na temperatura 2 

Teor de água no óleo 

Temperatura do óleo 

Temperatura medida pelo sensor 2 

Tendência de evolução do teor de água em 
óleo 

Pressionar a tecla  para avançar ao parâmetro FESA 

- FESA – ajusta o valor da variável para o Fim de Escala da Saída 

Analógica. 

Faixa de ajuste: -55 a 500 em passos de 1 

Pressionar a tecla  para avançar ao parâmetro IESA 

 

 
 

 
 

 

- IESA – ajusta o valor da variável para o Início de Escala da 

Saída Analógica. 

Faixa de ajuste: -55 a 500 em passos de 1 

Pressionar a tecla  para avançar ao parâmetro BDR. 

 

 
 

 
 

 

- BDR – Seleciona a velocidade da comunicação serial  

 
 

 
 

 

Faixa de ajuste: 9.6   kbps 

19.2 kbps 

38.4 kbps 

Pressionar a tecla  para avançar ao parâmetro END 
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- END – Endereço do MO na comunicação serial 

Faixa de ajuste: 1 a 31 em passos de 1 

Pressionar a tecla  para avançar ao parâmetro PRT 

 

 
 

 
 

 

- PRT – Protocolo de Comunicação do MO 

Faixa de ajuste: MDB (Modbus) ou DNP (DNP3.0, somente a partir da 

versão 1.03). 

Pressionar a tecla  para avançar ao parâmetro IDI 

 

 
 

 
 

 

- IDI – seleção do idioma para as legendas do Módulo de 

Interface. 

 

 
 

 
 
 

 

Faixa de ajuste: POR  = 

ENG  = 

ESP   = 

português 

inglês 

espanhol 

Pressionar novamente a tecla    para avançar ao parâmetro NPW 

- NPW – ajusta nova senha para acesso aos menus de 

programação.  

Faixa de ajuste:  0 a 999 em passos de 1. A senha de fábrica é 0 (zero). 

Pressionar a tecla    para retornar ao menu principal 

 

 
 

 
 

 

7.2.3. Submenu SENS (Sensor) 

Permite informar ao Módulo de Interface as características do sensor de saturação de água. Os 

valores desses parâmetros podem ser obtidos na folha de dados fornecida junto com o Módulo 

de Medição ou diretamente na etiqueta nele fixada. 

- Com o display indicando SENS , pressionar a tecla  para ter 

acesso aos parâmetros do sensor de saturação de água; 

- Pressione a tecla  para ir ao menu de configuração MED  ou    

para retornar ao menu CNF  ou    para retornar a indicação de 

umidade e temperatura do óleo. 

 
 

 

 

- Utilize as teclas  e  para selecionar o parâmetro a ser alterado e pressione  para 

confirmar. A seguir, utilize as teclas  e  para ajustar o valor desejado no parâmetro. 

Pressione  para salvar a alteração efetuada ou  para abandonar a edição do 

parâmetro sem salvar as alterações. 

- Os seguintes parâmetros podem ser ajustados no submenu SENS: 
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- OFFS – característica do sensor de saturação de água  

Programar o valor particular do Módulo de Medição conectado ao 

Módulo de Interface, obtido na etiqueta fixada no Módulo de Medição ou 

em sua folha de dados. 

- Faixa de ajuste: 0 a 1,200, em passos de 0,001. 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro SLOP 

 

 
 

 
 

 

- SLOP – característica do sensor de saturação de água 

Programar o valor particular do Módulo de Medição conectado ao 

Módulo de Interface, obtido na etiqueta fixada no Módulo de Medição ou 

em sua folha de dados. 

- Faixa de ajuste: 28,00 a 32,00, em passos de 0,01. 

Pressionar a tecla    para retornar ao menu principal 

 

 
 

 
 

 

- CLBR – ajuste fino de medição de saturação relativa (RS%) 

Permite que o usuário efetue uma calibração fina de medição de 

saturação relativa (RS%), através de um ajuste de off-set. 

- Faixa de ajuste: -10.0 a +10.0 em passos de 0,1 

 

 
 

 

7.2.4. Submenu MED (Medição) 

Permite ajustar os parâmetros de cálculo utilizados pelo MO, tais como as características de 

solubilidade de água do óleo e outros. 

-  Com o display indicando MED , pressionar a tecla  para ter 

acesso aos parâmetros; 

- Pressione a tecla  para avançar ao submenu opcional LoG , ou 

pressione a tecla   para retornar ao menu SENS  ou    para 

retornar a indicação de umidade e temperatura do óleo. 

 
 
 
 
 

 
 

 

- Utilize as teclas  e  para selecionar o parâmetro a ser alterado e pressione  para 

confirmar. A seguir, utilize as teclas  e  para ajustar o valor desejado no parâmetro. 

Pressione  para salvar a alteração efetuada ou  para abandonar a edição do 

parâmetro sem salvar as alterações. 

- Os seguintes parâmetros podem ser ajustados no submenu MED: 
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- A1 – característica de solubilidade de água no óleo (unidade e 
décimo) 

Permite ao MO determinar a solubilidade de água no óleo. Podem ser 

ajustados valores típicos, de acordo com o tipode óleo (vide tabela 

abaixo), ou valores obtidos em ensaios (vide Apêndice A). 

Obs.: A concatenação dos parâmetros A1 e A2 forma o parâmetro A. 

Exemplo: A1 = 7,0 e A2 = 895  Parâmetro A = 7,0895 

Tipo de óleo Valor típico de A 

Mineral 7,0895 

Silicone 6,2906 

Envirotemp FR3 5,3318 

 

Faixa de ajuste: 1,0 a 9,9, em passos de 0,1 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro A2 

 

 
 

 
 

 

- A2 – característica de solubilidade de água no óleo (centésimos) 

Complemento ao parâmetro A1, para formar o parâmetro A. 

Faixa de ajuste: 0 a 999, em passos de 1 

 

Pressionar novamente a tecla    para avançar ao parâmetro B 

 

 
 

 
 

 

- B – característica de saturacão de água no óleo 

Permite ao MO determinar a solubilidade de água no óleo. Podem ser 

ajustados valores típicos, de acordo com o tipode óleo (vide tabela 

abaixo), ou valores obtidos em ensaios (vide Apêndice A). 

 Tipo de óleo  Valor típico de B 

Mineral 1567 

Silicone 1187 

Envirotemp FR3 687 

 

Faixa de ajuste: 0 a 3000, em passos de 1 

Pressionar novamente a tecla    para avançar ao parâmetro RTD2 

 

 
 

 
 

 

- RTD2 – sensor de temperatura 2 

Permite habilitar ou desabilitar a entrada do sensor de temperatura 2, 

geralmente utilizado para medição de temperatura ambiente. Quando 

este sensor não for utilizado, a entrada deve ser desabilitada para evitar 

a emissão de um falso alarme de autodiagnóstico. 

 

 
 

        
 

 

- Faixa de ajuste: 

 

ON = 

OFF = 

Entrada para sensor 2 habilitada 

Entrada para sensor 2 desabilitada 

Pressione novamente a tecla    para avançar ao parâmetro TREF  
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- TREF – temperatura de referência para cálculo de RS%@tref 

Ajuste da temperatura de referência tref, utilizada para cálculo da 

saturação relativa convertida à temperatura de referência (RS% @ tref). 

Faixa de ajuste: -55 a 200ºC, em passos de 1ºC 

Pressionar novamente a tecla    para avançar ao parâmetro TTC 

 

 
 

 
 

 

- CTT – constante de tempo para cálculo de tendência 

Constante de tempo do filtro digital de primeira ordem utilizado no cálculo 

de tendência de evolução do teor de água no óleo. Essa filtragem evita 

que variações temporárias no teor de água provoquem cálculos de 

tendência elevados, causando alarmes indevidos. 

Faixa de ajuste: 1 a 30 dias, em passos de 1 dia. 

Pressionar novamente a tecla    para retornar ao menu principal. 

 

 
 

 
 

 

7.2.5. Submenu LOG (Log de Medições e Eventos) 

Permite ajustar as configurações para gravação de medições e eventos na memória de massa 

do MO. Esse submenu somente será apresentado caso o MO esteja equipado com essa 

função opcional. A memória de massa do MO é do tipo FIFO (First In First Out), isto é, ao 

chegar ao final da memória os dados mais antigos começam a ser sobrescritos por dados 

novos. Uma nova gravação na memória pode ser iniciada por intervalo de tempo ou por 

variação nas medições de temperatura do óleo e teor de água no óleo superior aos limites 

ajustados. A capacidade da memória é de 1489 registros, cada registro com medições de 

saturação relativa, teor de água no óleo, temperatura do óleo, temperatura do sensor 2 (se 

utilizado), tendência de evolução do teor de água e ocorrências de alarmes. 

- Com o display indicando log , pressionar a tecla  para ter 

acesso aos parâmetros da memória de massa; 

- Pressione a tecla  para ir ao menu de configuração rlg  ou    

para retornar ao menu med  ou    para retornar a indicação de 

umidade e temperatura do óleo. 

 
 

 

 

 

- Utilize as teclas  e  para selecionar o parâmetro a ser alterado e pressione  para 

confirmar. A seguir, utilize as teclas  e  para ajustar o valor desejado no parâmetro. 

Pressione  para salvar a alteração efetuada ou  para abandonar a edição do 

parâmetro sem salvar as alterações. 

- Os seguintes parâmetros podem ser ajustados no submenu LOG: 
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- TLG – Intervalo de tempo para efetuar gravação na memória  

Determina o intervalo de tempo para que o MO efetue uma nova 

gravação na memória de massa, em minutos. 

- Faixa de ajuste: 1 a 1000 minutos, em passos de 1. 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro HTO 

 

 
 

 
 

 

- HTO – Variação de temperatura do óleo para o MO efetuar 

gravação na memória 

Determina um valor de variação na temperatura do óleo, em ºC, que se 

excedido faz com que o MO efetue uma nova gravação na memória de 

massa. Esse recurso permite prolongar o tempo para que os dados mais 

antigos da memória sejam sobrescritos, evitando gravações caso as 

medições não variem de forma significativa. 

- Faixa de ajuste: 0,1 a 10ºC, em passos de 0,1. 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro Hh2o 

 

 
 

 
 

 

- HH2O – Variação do teor de água no óleo para o MO efetuar 

gravação na memória 

Determina um valor de variação no teor de água no óleo, em ppm, que 

se excedido faz com que o MO efetue uma nova gravação na memória 

de massa. Esse recurso permite prolongar o tempo para que os dados 

mais antigos da memória sejam sobrescritos, evitando gravações caso 

as medições não variem de forma significativa. 

- Faixa de ajuste: 0,1 a 5ppm, em passos de 0,1. 

Pressionar a tecla    para retornar ao menu principal 

 

 
 

 
 

 

- RLOG - Reset de LOG 

Efetua o reset da memória de massa do MO. Ao selecionar a opção 

"SIM" e confirmar, todos os dados da memória de massa serão 

apagados. 

 

7.2.6. Submenu RLG (Relógio) 

Permite ajustar o relógio e calendário do aparelho. 

- Com o display indicando RLG , pressionar a tecla  para ter 

acesso ao ajuste do relógio ou; 

- Pressione a tecla  para ir ao menu FAB  ou    para retornar ao 

menu log  ou    para retornar a indicação de umidade e 

temperatura do óleo. 
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- Utilize as teclas  e  para selecionar o parâmetro a ser alterado e pressione  para 

confirmar. A seguir, utilize as teclas  e  para ajustar o valor desejado no parâmetro. 

Pressione  para salvar a alteração efetuada ou  para abandonar a edição do 

parâmetro sem salvar as alterações. 

Os seguintes parâmetros podem ser ajustados no submenu RLG: 

- MES – ajuste do mês do calendário 

Faixa de ajuste: mês 1 a 12, em passos de 1 mês. 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro DIA 

 

 
 

 
 

 

- DIA – ajuste do dia do calendário 

Faixa de ajuste: dia 1 a 31, em passos de 1 dia. 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro ANO 

 

 
 

 
 

 
 

- ANO – ajuste do ano do calendário 

Faixa de ajuste: ano 05 (2005) a 99 (2099), em passos de 1 ano. 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro HOR 

 

 
 

       
 

 

- HOR – ajuste da hora do relógio 

Faixa de ajuste: 0 a 23 horas, em passos de 1 hora. 

Pressionar a tecla    para avançar ao parâmetro MIN 

 

 
 

        
 

 

- MIN – ajuste dos minutos do relógio 

Faixa de ajuste: 0 a 59 minutos, em passos de 1 minuto. 

Pressionar a tecla    para retornar ao menu principal 

 

 
 

 
 

 

7.2.7. Submenu FAB (Fábrica) 

O menu FABR é de uso exclusivo em fábrica ou na assistência técnica, e é protegido por 

senha, não estando disponível o seu acesso. 
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- Com o display indicando FAB , pressionar a tecla  para ter 

acesso à tela de senha ou; 

- Pressione a tecla  para ir ao menu DWL  ou    para retornar ao 

menu RLG  ou    para retornar a indicação de umidade e 

temperatura do óleo. 

 

 
 

        
 

 

 

 

7.2.8. Submenu DWL (Download de firmware) 

O menu DWL é usado para fazer a atualização do firmware utilizando a comunicação serial. 

Esse menu é bloqueado por senha a fim de evitar acesso acidental. Consulte a Assistência 

Técnica da Treetech caso necessite utilizar essa função para atualização do firmware do MO. 

- Com o display indicando DWL , pressionar a tecla  para ter 

acesso à tela de senha; 

Faixa de ajuste:  0 a 999 em passos de 1. 

Essa senha é idêntica a senha usada para acessar o menu principal. 

Pressione a tecla  para retornar a indicação de umidade e 

temperatura do óleo ou pressione a tecla  para retornar ao menu 

FAB . 
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Parte III – Colocação em Funcionamento 

Índice de Assuntos 

Capítulo Título Página 

8. Procedimento para colocação em serviço III-2 
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8. Procedimento para colocação em serviço 

Uma vez efetuada a instalação dos equipamentos de acordo com a Parte II deste manual, a 

colocação em serviço deve seguir os passos básicos a seguir. 

 Verificar a instalação mecânica do Módulo de Medição e do Módulo de Interface de acordo 

com as recomendações do capítulo 5. Deve ser tomado cuidado especial para que a haste 

do Módulo de Medição não se aproxime demasiadamente de áreas sujeitas a campos 

elétricos elevados, de forma a não comprometer a isolação do transformador. 

 Verificar a instalação elétrica de acordo com as recomendações do capítulo 6. Checar a 

correção das ligações elétricas (por exemplo, através de ensaios de continuidade). 

 Se for efetuar ensaios de rigidez dielétrica na fiação (tensão aplicada), desconectar o cabo 

de terra ligado ao terminal 17 do Módulo de Interface a fim de evitar a destruição das 

proteções contra sobretensões existentes no interior do aparelho. Estas proteções estão 

internamente conectadas entre os terminais de entrada/saída e o terra, grampeando a 

tensão em cerca de 300V. A aplicação de tensões elevadas durante longo período (por 

exemplo, 2kV por 1 minuto) causaria a destruição dessas proteções. 

 Reconectar o cabo de terra ao terminal 17 do módulo de interface, caso tenha sido 

desconectado para ensaio de tensão aplicada. Energizar o Módulo de Interface do MO com 

qualquer tensão na faixa de 38 a 265Vcc/Vca 50/60Hz. 

 Efetuar toda a parametrização do Módulo de Interface, de acordo com as instruções no 

capítulo 7. A parametrização efetuada pode ser anotada no formulário fornecido na página 

seguinte, e deve incluir: 

- Os parâmetros OFFS e SLOP correspondentes ao Módulo de Medição empregado, 

obtidos na folha de dados fornecida junto com o Módulo de Medição ou diretamente na 

etiqueta nele fixada (vide sub-capítulo 7.2.3). 

- As constantes de solubilidade de água no óleo A e B (vide sub-capítulo 7.2.4). Podem 

ser utilizados valores típicos de acordo com o tipo de óleo utilizado ou valores 

calculados utilizando o procedimento descrito no Apêndice A. 

 Verificar se as indicações de saturação relativa e teor de água no óleo estão condizentes 

com os valores presentes no óleo. Se necessário, reajustar as constantes de solubilidade 

de água no óleo A e B de acordo com o procedimento descrito no Apêndice A. 

 Verificar se as indicações de temperatura do óleo no sensor de umidade e temperatura 

ambiente (se utilizada) estão corretas. 

 Com um miliamperímetro dc, verificar se a saída em loop de corrente apresenta valor 

condizente com o valor da variável a ela atribuída. 

 Com um medidor de continuidade, testar a atuação dos contatos de alarme. A atuação dos 

contatos pode ser forçada reduzindo os ajustes de alarmes a valores inferiores às 

medições atuais. 
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Monitor de Umidade em Óleo MO – Folha de Parametrização 

Nº. Série Módulo de Interface:  Data:  

Nº. Série Módulo de Medição:  Responsável:  

Sub-menu Parâmetro Descrição Valor Ajustado 

ALRM 

RSA Alarme por Saturação de água no óleo Alta  % 

ALM1 Relé para sinalização do Alarme RSA   

RSMA Alarme por Saturação de água Muito Alta  % 

ALM2 Relé para sinalização do Alarme RSMA   

H2OA Teor de água no óleo Alto  ppm 

ALM3 Relé para sinalização do Alarme H2OA   

H2OM Teor de água no óleo Muito Alto  ppm 

ALM4 Relé para sinalização do Alarme H2OM   

THA Alarme por Tendência evolução H2O Alta  ppm/d 

ALM5 Relé para sinalização do Alarme THA   

CNF 

FSAN Faixa da Saída Analógica   

VSAN Variável da Saída Analógica   

FESA Fim de Escala da Saída Analógica   

IESA Início de Escala da Saída Analógica   

BDR Baud-rate da comunicação serial  bps 

END Endereço na comunicação serial   

PRT Protocolo de Comunicação   

IDI Idioma para Interface   

NPW Nova senha para acesso aos menus   

SENS 
OFFS Caract. sensor de saturação de água   

SLOP Caract. sensor de saturação de água   

MED 

A1 Caract. solubilidade de água (un. / déc.)   

A2 Caract. solubilidade de água (cent.)   

B Caract. solubilidade de água   

RTD2 Sensor de temperatura 2   

TREF Temperatura de Referência para RS%@tref  ºC 

CTT Constante de Tempo para cálc. Tendência  dias 

LOG 
(opcional) 

TLG Tempo para gravação na memória  min. 

HTO Variação Temp. Óleo para grav. memória  ºC 

HH2O Variação de H2O para gravação memória  ppm 

RLG 

DIA Dia do calendário   

MES Mês do calendário   

ANO Ano do calendário   

HOR Hora do relógio   

MIN Minutos do relógio   
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Parte IV – Resolução de Problemas 

(troubleshooting) 

 

Índice de Assuntos 

Capítulo Título Página 

9. Resolução de Problemas IV-2 

9.1 
O MO apresenta mensagens de autodiagnóstico 

em seu display 
IV-2 

9.2 
O MO não lê ou lê valor incorreto do teor de 

água e da saturação relativa  
IV-4 

9.3 
O MO não lê ou lê valor incorreto da 

temperatura do óleo 
IV-5 

9.4 
O MO não lê ou lê valor incorreto da 

temperatura do sensor RTD 2 
IV-5 

9.5 
O MO não comunica com o sistema de aquisição 

de dados 
IV-5 

9.6 
Indicação remota pela saída analógica 

incorreta 
IV-6 

 

Índice de Figuras 

Figura Título Página 

9.1 Indicações de autodiagnóstico IV-2 
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9. Resolução de problemas: 

Caso se encontrem dificuldades ou problemas na operação do sistema, sugerimos consultar as 

possíveis causas e soluções simples apresentadas a seguir. Se estas informações não forem 

suficientes para sanar a dificuldade, favor entrar em contato com a assistência técnica da 

Treetech ou seu representante autorizado. 

9.1. O MO apresenta mensagens de autodiagnóstico em seu display 

A função de autodiagnóstico implementada no MO permite que eventuais defeitos externos ao 

equipamento ou mesmo falhas internas sejam detectadas e diagnosticadas, permitindo que na 

maioria dos casos o próprio usuário identifique e corrija os problemas com rapidez. 

Ao detectar um problema, o MO acionará seu contato de autodiagnóstico e indicará em seu 

display a sigla “ERR”, alternada com o código da falha que está ocorrendo, como ilustra a 

figura 9.1. O código da falha é indicado através dos quatro dígitos do display em formato 

hexadecimal. Seu significado é mostrado nas tabelas a seguir, respeitando o dígito do display 

em que o código aparece. Caso ocorram falhas simultâneas, o número indicado em um dado 

dígito será a soma dos erros individuais. 

      

      

 

 

Figura 9.1 – Indicações de autodiagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dígito 1 

Indicação de que há 

um erro ativo. 

Indicação do código 

do erro ativo. 

Dígito 2 Dígito 3 Dígito 4 Dígito 1 
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Código 
Indicado 

Descrição Causas prováveis Ações recomendadas 

0 
Sem falha 
neste dígito. 

- - 

1 

Falha na 
medição de 
temperatura 
do óleo. 

Mau contato no cabo 
conectado ao terminal 
3 do módulo de 
medição. Vide figura 
6.1, página II-7. 

Verificar a existência de mau contato em 
todo o percurso do cabo conectado ao 
terminal 3 do módulo de medição, 
incluindo a conexão ao módulo de 
interface, aos bornes de passagem e a 
conexão ao módulo de medição. 

Falha interna ao sensor 
de temperatura do óleo. 

Substituir o Módulo de Medição defeituoso 
e contatar a assistência técnica Treetech. 

2 

Falha na 
medição de 
temperatura 
do sensor 2  

O sensor 2 não está 
em uso, porém sua 
medição está habilitada 
no parâmetro RTD2. 

 Desabilitar a medição desse sensor no 
parâmetro RTD2, sub-capítulo 7.2.4 
página II-18. 

Mau contato no cabo 
conectado ao terminal 
3 do sensor Pt100. 
Vide figura 6.1, página 
II-7. 

 Verificar a existência de mau contato em 
todo o percurso do cabo conectado ao 
terminal 3 do sensor de temperatura 2, 
incluindo a conexão ao módulo de 
interface, aos bornes de passagem e a 
conexão ao sensor Pt100. 

3 

Ocorrência 
simultânea 
dos códigos 1 
e 2 acima 

Vide códigos 1 e 2 
acima. 

Proceder como indicado para os códigos 1 
e 2 acima 

 

 
 

Dígito 2 

Código 
Indicado 

Descrição Causas prováveis Ações recomendadas 

0 
Sem falha 
neste dígito. 

- - 

1 

Falha na 
medição de 
temperatura 
do óleo 

Mau-contato no cabo 
conectado ao terminal 
1 e/ou terminal 2 do 
módulo de medição. 
Vide figura 6.1, página 
II-7. 

Verificar a existência de mau contato em 
todo o percurso do cabo conectado ao 
terminal 1 e/ou terminal 2 do módulo de 
medição, incluindo a conexão ao módulo 
de interface, aos bornes de passagem e a 
conexão ao módulo de medição. 

2 

Falha na 
medição de 
temperatura 
do sensor 2 

O sensor 2 não está 
em uso, porém sua 
medição está habilitada 
no parâmetro RTD2. 

Desabilitar a medição desse sensor no 
parâmetro RTD2, sub-capítulo 7.2.4, 
página II-18. 

Mau contato no cabo 
conectado ao terminal 
1 e/ou terminal 2 do 
sensor Pt100. Vide 
figura 6.1, página II-7. 

Verificar a existência de mau contato em 
todo o percurso do cabo conectado ao 
terminal 1 e/ou terminal 2 do sensor de 
temperatura 2, incluindo a conexão ao 
módulo de interface, aos bornes de 
passagem e a conexão ao sensor. 

3 

Ocorrência 
simultânea 
dos códigos 1 
e 2 acima 

Vide código 1 acima. 
Proceder como indicado para o código 1 
acima. 
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Dígito 3 

Código 
Indicado 

Descrição Causas prováveis Ações recomendadas 

0 
Sem falha 
neste dígito. 

- - 

1 

Falha na 
medição de 
saturação 
relativa 

Mau-contato ou 
desconexão em um dos 
cabos conectados aos 
terminais 4, 5 e 6 do 
Módulo de Medição. 
Vide figura 6.1, página 
II-7. 

Verificar a existência de maus-contatos ou 
desconexões em todo o percurso dos 
cabos conectados aos terminais 4, 5 e/ou 
6 do Módulo de Medição, incluindo a 
conexão ao módulo de interface, aos 
bornes de passagem e a conexão ao 
módulo de medição. 

Curto-circuito entre os 
cabos conectados aos 
terminais 4, 5 e 6 do 
Módulo de Medição. 
Vide figura 6.1, página 
II-7. 

Verificar a existência de curtos-circuitos 
em todo o percurso dos cabos conectados 
aos terminais 4, 5 e/ou 6 do Módulo de 
Medição, incluindo a conexão ao módulo 
de interface, aos bornes de passagem e a 
conexão ao módulo de medição. 

Falha interna ao sensor 
de saturação relativa. 

Substituir o Módulo de Medição defeituoso 
e contatar a assistência técnica Treetech. 

4 
Erro interno - 
Conversor AD 

Falha interna ao 
Módulo de Interface. 

Substituir o Módulo de Interface defeituoso 
e contatar a assistência técnica Treetech. 

 

 
 

Dígito 4 

Código 
Indicado 

Descrição Causas prováveis Ações recomendadas 

0 
Sem falha 
neste dígito. 

- - 

1 
Erro interno - 
Memória 
EEPROM 

Falha interna ao 
Módulo de Interface. 

Substituir o Módulo de Interface defeituoso 
e contatar a assistência técnica Treetech. 

 

9.2.  O MO não lê ou lê valor incorreto do teor de água e da saturação 
relativa 

Causas Prováveis  Ações recomendadas 
Mau-contato, desconexão ou inversão em 
um dos cabos conectados aos terminais 4, 5 
e 6 do Módulo de Medição.  

Verificar a existência de maus-contatos, 
desconexões ou inversões em todo o percurso 
dos cabos conectados aos terminais 4, 5 e/ou 6 
do Módulo de Medição, incluindo a conexão ao 
módulo de interface, aos bornes de passagem e 
a conexão ao módulo de medição. Vide figura 
6.1, página II-7. 

Uso de cabo sem blindagem, blindagem sem 
aterramento ou com aterramento incorreto 
na ligação do Módulo de Medição ao Módulo 
de Interface.  

Utilizar cabo blindado, conectado de acordo com 
as recomendações do sub-capítulo 6.1, página II-
7. 

Falha do Módulo de Medição Substituir o Módulo de Medição defeituoso e 
contatar a assistência técnica Treetech. 
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9.3.  O MO não lê ou lê valor incorreto da temperatura do óleo 

Causas Prováveis  Ações recomendadas 
Mau-contato em um dos cabos 
conectados aos terminais 1, 2 e 3 do 
Módulo de Medição. 

Verificar a existência de maus-contatos em todo o 
percurso dos cabos conectados aos terminais 1, 2 
e/ou 3 do Módulo de Medição, incluindo a conexão ao 
módulo de interface, aos bornes de passagem e ao 
módulo de medição. Vide figura 6.1, pág. II-7. 

Uso de cabo sem blindagem, blindagem 
sem aterramento ou com aterramento 
incorreto na ligação do Módulo de 
Medição ao Módulo de Interface.  

Utilizar cabo blindado, conectado de acordo com as 
recomendações do sub-capítulo 6.1, página II-7. 

Falha do Módulo de Medição Substituir o Módulo de Medição defeituoso e contatar 
a assistência técnica Treetech. 

9.4. O MO não lê ou lê valor incorreto da temperatura do sensor RTD 2 

Causas Prováveis  Ações recomendadas 

A medição do sensor 2 não está 
habilitada no parâmetro RTD2. 

Habilitar a medição do sensor de temperatura 2 no 
parâmetro RTD2, sub-capítulo 7.2.4 página II-18. 

Mau-contato em um dos cabos 
conectados aos terminais 1, 2 e 3 do 
Sensor de Temperatura 2. 

Verificar a existência de maus-contatos em todo o 
percurso dos cabos conectados aos terminais 1, 2 
e/ou 3 do Sensor de Temperatura 2, incluindo a 
conexão ao módulo de interface, aos bornes de 
passagem e a conexão ao sensor de temperatura 2. 
Vide figura 6.1, página II-7. 

Uso de cabo sem blindagem, blindagem 
sem aterramento ou com aterramento 
incorreto na ligação do Sensor de 
Temperatura 2 ao Módulo de Interface.  

Utilizar cabo blindado, conectado de acordo com as 
recomendações do sub-capítulo 6.1, página II-7. 

Falha do sensor de temperatura 2 Substituir o sensor de temperatura defeituoso e 
contatar a assistência técnica Treetech. 

9.5.  O MO não comunica com o sistema de aquisição de dados 

Causas Prováveis  Ações recomendadas 

Programação incorreta dos parâmetros 
da comunicação serial no Módulo de 
Interface. 

Verificar a programação correta dos seguintes 
parâmetros no submenu CNF (sub-capítulo 7.2.2): 

- Baud-rate – parâmetro BDR 

- Endereço – parâmetro END 

- Protocolo – parâmetro PROT 

Mau-contato, desconexão ou inversão 
em um dos cabos de comunicação 
serial. 

Verificar a existência de maus-contatos, desconexões 
ou inversões em todo o percurso do cabo de 
comunicação, incluindo a conexão ao módulo de 
interface, a bornes de passagem e ao sistema de 
aquisição de dados. Vide figura 6.3, página II-9. 

Uso de cabo sem blindagem, blindagem 
sem aterramento ou com aterramento 
incorreto na ligação do sistema de 
aquisição ao Módulo de Interface.  

Utilizar cabo blindado, conectado de acordo com as 
recomendações do sub-capítulo 6.2, página II-8, e 
figura 6.3, página II-9. 

Tipo de cabo utilizado incorreto O cabo de comunicação deve ser do tipo par-
trançado blindado. Vide sub-capítulo 6.2, página II-8. 

Distância entre extremos da rede de 
comunicação superior a 1300 metros 

Caso o circuito exceda a distância de 1300 metros, é 
necessária a utilização de módulos repetidores ou 
aplicação de fibra ótica. 
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9.6.  Indicação remota pela Saída Analógica incorreta 

Causas Prováveis  Ações recomendadas 

Programação incorreta dos parâmetros 
relacionados à saída de corrente 

Verificar a programação dos seguintes parâmetros no 
menu CNF (sub-capítulo 7.2.2): 

- Faixa da saída de corrente – FSAN 

- Seleção da variável a indicar – VSAN 

- Valor de fim de escala – FESA 

- Valor de início de escala – IESA 

Ligação incorreta do cabo de ligação Verificar a correta ligação dos cabos (polaridade, 
eventuais curtos-circuitos, links abertos, aterramento) 
entre o MO e o sistema de medição. Vide figura 6,1, 
página II-7. 

Carga máxima permitida excedida Verificar a carga máxima permitida para cada padrão 
de saída selecionado. (ver Dados Técnicos, Apêndice 
B, pág. V-4). 
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Parte V – Apêndices 

Índice 

Apêndice Título Página 

A Determinação da Solubilidade de Água no Óleo V-2 
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E.2 Protocolo DNP3.0 V-10 
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Apêndice  A – Determinação da Solubilidade de Água no Óleo 

A solubilidade de água no óleo é o máximo teor de água, em ppm, que esse óleo é capaz de 

dissolver a uma dada temperatura. Quando o teor de água se aproxima ou ultrapassa o valor 

da solubilidade, a água em excesso se separa do óleo, formando água livre. 

O Módulo de Medição do MO efetua a medição da saturação relativa de água no óleo (RS%), 

que é a proporção entre o teor de água dissolvida no óleo (ppm) e a solubilidade de água no 

óleo (ppm). A medição de saturação relativa é absoluta, não sendo afetada pela temperatura 

ou pelo tipo de óleo. A partir dessa medição são calculados, utilizando também a solubilidade 

de água, o teor de água no óleo em ppm e as conversões de saturação relativa para a 

temperatura de referência e para a temperatura ambiente. Daí a importância para o MO da 

determinação da solubilidade de água no óleo, de forma a permitir esses cálculos. 

A solubilidade de água no óleo varia em função de sua temperatura, razão pela qual o Módulo 

de Medição efetua também essa medição, e depende também de características próprias do 

óleo, representadas por suas constantes de solubilidade A e B. 

As constantes de solubilidade de água no óleo A e B variam principalmente em função do tipo 

de óleo, como exemplificam os valores típicos mostrados na tabela a seguir. 

Tipo de óleo Valor típico de A Valor típico de B 

Mineral 7,0895 1567 

Silicone 6,2906 1187 

Envirotemp FR3 5,3318 687 

Esses valores típicos podem ser utilizados pelo usuário para parametrização do MO (ver sub-

capítulo 7.2.4), obtendo bons resultados na maioria das aplicações. Pode haver situações, no 

entanto, em que devido a variações em outras características do óleo, tais como óleo muito 

envelhecido, acidez, ou outras, seja necessário determinar essas constantes de forma 

particular para o óleo sob medição, obtendo assim maior exatidão. Para isso pode ser seguido 

o procedimento descrito a seguir. 

1. Instalar o MO no óleo em que se deseja determinar as constantes de solubilidade. 

2. Variar a temperatura do óleo de forma a obter leituras do MO em no mínimo duas 

temperaturas diferentes, sendo desejável três, com diferença de no mínimo 10ºC entre 

elas. 

3. Para cada temperatura do óleo, aguardar cerca de 20 minutos para assegurar a 

estabilização das medições e então retirar uma amostra de óleo e tomar nota das 

medições de saturação relativa (RS%) e temperatura do óleo informadas pelo MO. 

Para cada temperatura deve ser tomada uma nova amostra de óleo, visto que pode 

ocorrer variação do teor de água devido à absorção ou liberação de água pelo papel 

isolante ou ainda devido à dissolução de água que estava livre ou vice-versa. 

4. Analisar as amostras de óleo em laboratório para determinar seus teores de água. 

Preencher a tabela abaixo com os resultados obtidos. Os dados apresentados abaixo 

são um exemplo de preenchimento: 
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5. A partir dos dados acima, preencher a tabela a seguir: 

 

Valores de X  

X = 1 / (273,1 + temperatura ºC) 

Valores de Y 

Y = Log (100 x ppm / RS%) 

0,0032798 1,82552 

0,0030902 2,12729 

0,0029121 2,47478 

 
6. Os valores de X e Y dessa tabela se relacionam de acordo com a equação de uma 

reta: 

Y = -B . X + A 

Onde A e B são as constantes de solubilidade de água no óleo que desejamos 

encontrar.  

Para obter os valores dessas constantes que melhor se adaptem aos dados medidos, 

pode ser utilizada a técnica de regressão linear. A regressão linear pode ser realizada 

facilmente utilizando softwares de mercado, como por exemplo, o Microsoft® Excel®. 

Caso necessário, a Treetech pode fornecer uma planilha do Excel para realizar este 

cálculo; contate-nos pelo email: comercial@treetech.com.br. 

 

No exemplo acima, a regressão linear dos dados resulta que: 

Y = -1764 . X + 7,5999 
 

De onde obtemos: 
A = 7,5999 e 
B = 1764 

Medições obtidas do MO 
Teor de água (ppm) 

obtido em laboratório 
Temperatura ºC Saturação Relativa RS% 

31,8 26,9 18,0 

50,5 13,8 18,5 

70,3 6,2 18,5 

mailto:comercial@treetech.com.br
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Apêndice  B – Dados Técnicos 

Módulo de Interface 

Tensão de Alimentação: 38 a 265 Vac/Vdc 50/60Hz 

Consumo máximo: < 5 W 

Temperatura de Operação: -40 a +85 ºC 

Grau de Proteção: IP 20 

Conexões - Terminais Removíveis: 0,3 a 2,5mm2, 22 a 12 AWG  

Fixação: Fixação embutida em painel 

Medições diretas de temperatura: 

 Tipo de Entrada: 

 Faixa de medição: 

 Erro máximo a 20ºC: 

 Desvio por variação de temperatura: 

 Tipo de conexão: 

Duas (óleo + 2ª temperatura selecionável) 

Pt100 
contínua 

-55 a 200ºC 

0,5% do fim de escala 

20ppm/ºC 

Três fios 

Medição de Percentual de Saturação de Água: 

 Tipo de Entrada: 

 Faixa de medição: 

 Erro máximo a 20ºC: 

 Conexão: 

 

Sensor de umidade TreeTech 

0 a 100% de saturação de água 

2% de saturação de água  

Três fios 

Saída analógica: 

 Erro máximo: 

 Opções (selecionáveis) e carga máxima: 

Uma 

0,5 % do fim de escala 

0...1mA,    10k 

0...5mA,    2k 

0...10mA,  1k 

0...20mA,  500 

4...20 mA, 500 

Saídas a Relés: 

 Potência máxima de chaveamento: 

 Tensão máxima de chaveamento: 

 Corrente máxima de condução: 

Contatos livres de potencial 

70 W (dc) / 220 VA (ac) 

250 Vdc / 250 Vac 

5 A 

Portas de Comunicação Serial: 1 RS485 para sistema de supervisão / 
monitoração 

Protocolos de comunicação: Modbus RTU ou DNP3.0 nível 1 

Memória de Massa (opcional): 

 Intervalo de gravação: 

 Capacidade: 

Não-volátil tipo FIFO (First In First Out) 

1 a 1000 minutos 

1489 registros 
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Módulo de Medição 

Temperatura de Operação – Ambiente: -40 a +85 ºC 

Temperatura de Operação – Óleo: -40 a +85 ºC 

Temperatura de Armazenamento: -51 a +125 ºC 

Tempo de resposta típico: 10 minutos 

Pressão máxima suportada no 
processo: 

0,1 MPa (1,0 bar) / Vácuo pleno 

Grau de Proteção: IP 66 (NEMA 4) 

Conexões: 6 fios 0,3 a 1,5mm2, 22 a 14 AWG  

Instalação: Válvula esfera ou gaveta 1/2” ou maior 

Conexão à válvula:  Rosca 1/2” BSP (padrão) ou 1/2" NPT (opcional) 
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Apêndice  C – Especificação para pedido 

O Monitor de Umidade MO é um equipamento universal, tendo suas características 

selecionadas em seus menus de programação através de seu painel frontal ou pela porta serial 

RS485. A entrada de alimentação é universal (38 a 265 Vcc/Vca 50/60Hz). 

Deste modo, no pedido de compra do aparelho somente é necessário especificar: 

 Monitor de Umidade MO – Módulo de Medição 

- Versão de comprimento da haste desejada: versão A (190mm) ou B (300mm) 

- Tipo de rosca de conexão desejada: padrão (1/2" BSP) ou 1/2" NPT 

- Quantidade. 

 Monitor de Umidade MO – Módulo de Interface 

- Quantidade (um Módulo de Interface para cada Módulo de Medição) 

- Funções opcionais desejadas (Opcional 1 – Memória de Massa) 
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Apêndice  D – Ensaios Efetuados 

Imunidade a Surtos (IEC 60255-22-5): 

 surtos fase-neutro: 

 surtos fase-terra e neutro-terra: 

 

1 kV, 5 por polaridade (+/-) 

2 kV, 5 por polaridade (+/-) 

Imunidade a Transitórios Elétricos (IEC 60255-22-1 e 
IEEE C37.90.1): 

 valor de pico 1º ciclo 

 freqüência: 

 tempo e taxa de repetição: 

 decaimento a 50%: 

 

2,5 kV 

1,1 MHz 

2 segundos, 400 surtos/seg. 

5 ciclos 

Impulso de Tensão (IEC 60255-5): 

 forma de onda: 

 amplitude e energia: 

 número de pulsos: 

 

1,2 / 50 seg. 

5 kV 

3 neg. e 3 pos., intervalo 5s  

Tensão Aplicada (IEC 60255-5): 

 Tensão suportável à freqüência industrial 

 

2 kV 60Hz 1 min. contra terra 

Imunidade a Campos Eletromagnéticos Irradiados (IEC 
61000-4-3 / IEC60255-22-3): 

 Freqüência: 

 Intensidade de campo: 

 

26 a 1000 MHz 

10 V/m 

Imunidade a Perturbações Eletromagnéticas Conduzidas 
(IEC 60255-22-6): 

 Freqüência: 

 Intensidade de campo: 

 

0,15 a 80 MHz 

10 V/m 

Descargas Eletrostáticas (IEC 60255-22-2 e IEEE 
C37.90.3): 

 Modo ar: 

 Modo contato: 

 

8 kV, dez descargas/polaridade 

6 kV, dez descargas/polaridade 

Imunidade a Transitórios Elétricos Rápidos (IEC60255-
22-4 e IEEE C37.90.1): 

 Teste na alimentação, entradas e saídas: 

 Teste na comunicação serial: 

 

4 kV 

2 kV 

Ensaio Climático: (IEC 60068-2-14): 

 Faixa de temperatura: 

 Tempo total do teste: 

 

-40 a +85ºC 

96 horas 

Resposta à vibração: (IEC 60255-21-1): 

 Modo de Aplicação: 

 Amplitude: 

 

 Duração: 

 

3 eixos (X, Y e Z), senoidal 

0,075mm de 10 a 58 Hz 

1G de 58 a 150 Hz 

8 min/eixo 

Resistência à vibração: (IEC 60255-21-1): 

 Modo de Aplicação: 

 Freqüência: 

 Intensidade: 

 Duração: 

3 eixos (X, Y e Z), senoidal 

10 a 150 Hz 

2G 

160 min/eixo 
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