Manual introdutório
Obrigado pro comprar nosso produto.
Este manual explica resumidamente como preparar
uma unidade RTR-500DC para uso e como instalar
o software.

É possível obter detalhes sobre como usar o
software “RTR-500DC for Windows” e suas
funções no software “Guia de operações
(Ajuda)”.

© Copyright T&D Corporation. Todos os direitos reservados.
2017. 07 16504780083 (9 Edição)

Avisos importantes e limitação de responsabilidade

Para usar este produto corretamente, leia atentamente este manual
antes de usar o produto.
A T&D Corporation não tem qualquer responsabilidade por qualquer
falha e/ou problema neste produto, ou no computador, que seja
causado pelo manuseio inadequado deste produto e irá considerar
esse erro ou problema fora do âmbito das condições para reparação
gratuita descritas na garantia anexada.
- Todos os direitos deste Manual pertencem à T&D Corporation.
- É proibido usar, duplicar e/ou alterar uma parte ou todo o manual sem a permissão
da T&D Corporation.
- Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation USA
nos Estados Unidos, Japão e em todos os outros países.
- Windows Vista é uma marca ou marca registrada da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos, Japão e/ou em outros países.
- Todas as marcas registradas, nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos
mencionados neste documento ou em produtos em utilização são propriedade da
T&D Corporation ou de seus respectivos donos.
- As especificações, design e outros conteúdos descritos neste manual podem ser
alterados sem aviso prévio.
- Siga com cuidado as precauções de segurança indicadas no manual.
- Não podemos garantir e não nos responsabilizamos pela segurança deste produto
quando usado de outras formas diferentes daquelas para as quais foi destinado.
- As mensagens de tela neste documento podem ser um pouco diferente das
mensagens reais.
- Notifique a loja onde você comprou esse produto ou a T&D Corporation se
encontrar erros, falhas ou explicações pouco claras neste manual.
A T&D Corporation não é responsável por qualquer dano ou perda de lucros
causados pelo uso do nosso produto.
- Este produto foi criado apenas para uso privado e/ou industrial. Não deverá ser
usado em situações em que sejam necessárias precauções de segurança
rigorosas, por exemplo com equipamento médico, de forma direta ou indireta.
- A T&D Corporation não é responsável por qualquer falha ou problema causado
pelo uso do nosso produto nem por qualquer problema causado pelo uso dos
resultados de medições do nosso produto. Esteja ciente dessa informação antes
de usar o nosso produto.
- Este Manual não pode ser reemitido, por isso, guarde-o em um local seguro.
- Leia a garantia e as provisões para reparação gratuita com cuidado.
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Acordo do usuário do software
Limitação de responsabilidade
- Apesar de a T&D Corporation ter feito testes operacionais no software
“RTR-500DC for Windows”, não é possível garantir que todas as operações
funcionarão adequadamente em todas as condições.
- A T&D Corporation não aceitará qualquer responsabilidade por qualquer dano,
direto ou indireto, que resulte do uso do “RTR-500DC for Windows”.
- As especificações do “RTR-500DC for Windows” podem ser sujeitas a mudanças
e o serviço pode ser encerrado sem aviso prévio ao usuário. Nesse caso, a T&D
Corporation não aceitará qualquer responsabilidade por qualquer dano, direto ou
indireto, devido à incapacidade de uso do “RTR-500DC for Windows”.
- A T&D Corporation não tem obrigação de corrigir nenhum defeito encontrado no
“RTR-500DC for Windows”.

Copyright
- O copyright do RTR-500DC for Windows, incluindo o programa e documentos
relevantes, pertence apenas à T&D Corporation.
- A reimpressão ou redistribuição para fins comerciais, de uma parte ou do todo, em
revistas ou como parte de qualquer produto sem o consentimento expresso da
T&D Corporation é expressamente proibida. Qualquer consulta relativa à
distribuição comercial deve ser dirigida ao Departamento de Vendas da T&D
Corporation.
- Não tente alterar ou modificar o RTR-500DC for Windows.
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Precauções de segurança e instruções
Os itens a seguir devem ser estritamente obedecidos para a
segurança desta unidade, e para sua própria proteção e de outros
contra danos físicos e/ou danos a propriedade. Antes de usar
este produto, leia com cuidado e compreenda completamente
o conteúdo a seguir.

Explicação dos símbolos
Explicação dos símbolos de aviso
PERIGO

Essas entradas são ações que não devem nunca,
em circunstância alguma, ser realizadas. A realização
dessas ações pode causar danos físicos pessoais
graves ou morte.

CUIDADO

Essas entradas são ações que, se realizadas, poderão
causar ferimentos ou danos em pessoas ou objetos.

Explicação dos símbolos de imagem
Indica um aviso importante ou nota de cuidado.
Indica uma ação proibida.
Indica uma ação que deve ser realizada.
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PERIGO
Quando instalar ou usar esta unidade, certifique-se de seguir todos os avisos
e instruções do fabricante do computador.
Não desmonte, repare ou modifique a unidade.
Fazer isso pode causar incêndio ou eletrocussão.

Se água ou um corpo externo entrar na unidade, desconecte os cabos,
remova as pilhas e interrompa o uso imediatamente.
Continuar a usar o produto poderá causar incêndio ou eletrocussão.

Não use esta unidade em locais molhados ou úmidos, como banheiros.
Fazer isso pode causar incêndio, eletrocussão e/ou falha.

Guarde a unidade e os acessórios fora do alcance de crianças.
Não fazer isso pode resultar em acidentes inesperados e ferimentos por brincar com as
peças ou engoli-las.

Não conecte a tomadas de telefone os cabos de comunicação conectados à
unidade.
Continuar a usar o produto poderá causar incêndio ou eletrocussão.

Se a unidade emitir fumaça ou odores estranhos, desconecte a energia e os
cabos de comunicação imediatamente.
Continuar a usar o produto poderá causar incêndio ou eletrocussão.

Não deixe cair nem exponha a unidade a impactos fortes. Se isso acontecer,
desconecte a energia e os cabos de comunicação imediatamente e interrompa
o uso do produto.
Continuar a usar o produto poderá causar incêndio ou eletrocussão.

Certifique-se de remover periodicamente poeira e sujeira do plugue do
adaptador. Ao realizar a manutenção, certifique-se de desconectar o plugue
da tomada.
Se houver acúmulo de poeira no plugue, a umidade pode causar fraco isolamento e
resultar em incêndio.

Não remova a pilha ou desconecte o adaptador AC com as mãos molhadas.
Isso pode causar eletrocussão.

Introdução
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CUIDADO
Observe que este Manual introdutório foi escrito com base na pressuposição
de que o usuário já providenciou os detalhes sobre a configuração de
qualquer equipamento necessário para ativar a conexão de rede, e que
a conexão funciona com sucesso.
A T&D Corporation não se responsabilizará por quaisquer danos em que um contratado,
usuário ou terceiros possam sofrer, direta ou indiretamente, devido à incapacidade de se
comunicar ou de usar os dispositivos de comunicação.

Além disso, a T&D Corporation não é responsável por qualquer dano, falha
ou problema, direto ou indireto, causado pelo uso dos nossos produtos.
Esta unidade foi criada apenas para uso privado e/ou industrial.
Não deverá ser usado em situações em que sejam necessárias precauções
de segurança rigorosas, por exemplo com equipamento médico, de forma
direta ou indireta.
Gases nocivos ou químicos poderão causar corrosão e/ou outros perigos à
unidade. Além disso, entrar em contato com substâncias perigosas pode
causar danos físicos às pessoas que manusearem a unidade. Por isso, não
use ou armazene a unidade em qualquer ambiente exposto a químicos e/ou
gases nocivos.
Esta unidade não é à prova d’água.
Se a unidade ficar suja, limpe-a com um pano limpo.

Não armazene, use ou deixe a unidade em locais expostos diretamente à luz
solar, temperaturas elevadas, temperaturas extremamente baixas ou muita
umidade.
Isso pode causar deformação tanto ao revestimento externo quanto ao interno. Isso
também pode causar condensação no interior da unidade, causando incêndios ou
eletrocussão.

Os terminais das pilhas podem ter contato insuficiente devido à idade ou
vibração.
Isso pode gerar perda de dados.

Os terminais das pilhas podem ter contato insuficiente devido à idade ou
vibração.
Isso pode gerar perda de dados.
A vida útil da pilha varia dependendo do tipo de pilha, do seu desempenho, do ambiente
de medida, da frequência de comunicação e da temperatura ambiente em que é usada.

Se não pretender usar a unidade durante um longo período de tempo, por
questões de segurança, remova a pilha.
Deixar pilhas dentro da unidade pode causar vazamento da pilha e falha.

Não use um adaptador AC que não seja o especificado para ser usado com
a unidade.
Fazer isso pode causar incêndio ou falha.

Não insira os dedos ou objetos externos nos conetores dos cabos.
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Certifique-se de que todos os plugues dos cabos estão totalmente inseridos,
para não causar uma conexão inadequada. Além disso, ao desconectar os
cabos da unidade, não puxe o cabo, mas sim segure o conector para
desconectar.
Não corte ou altere os cabos do adaptador AC ou os cabos de comunicação.
Além disso, não torça, puxe ou balance qualquer um dos cabos.
Para evitar danos na unidade devido a eletricidade estática, remova a
eletricidade estática do seu corpo tocando em metal (maçaneta de porta,
caixilho) antes de tocar na unidade.
A eletricidade estática pode causar não só danos na unidade, mas também falhas ou
perda de dados.

Não desconecte o cabo de comunicação durante a comunicação sem fio ou
comunicação USB.
Isso pode causar efeitos adversos à unidade e/ou ao PC.

Não garantimos o funcionamento da unidade se ela tiver sido conectada ao
PC com um hub USB ou com um cabo de extensão USB.
Não use ou armazene a unidade nos seguintes locais.
Se o fizer, existe o risco de eletrocussão, incêndio e/ou outros efeitos
adversos para a unidade e/ou para outros dispositivos próximos.
- Áreas expostas a luz solar direta
Isso causará o sobreaquecimento do interior da unidade, podendo causar incêndio,
deformação e/ou outros danos, incluindo falhas.

- Áreas expostas a campos magnéticos fortes
Isso pode causar danos, incluindo falhas.

- Áreas com vazamentos de água
Isso pode causar eletrocussão ou outros danos, incluindo falhas.

- Áreas expostas a eletricidade estática
Isso pode causar danos, incluindo falhas.

- Áreas expostas a vibrações excessivas
Isso pode causar ferimentos, falhas, danos ou perda de contato elétrico correto.

- Áreas não planas ou niveladas
Isso pode causar queda da unidade e resultar em ferimentos e/ou danos.

- Áreas próximas ao fogo ou expostas a calor excessivo
Isso pode causar danos, incluindo falhas e deformação.

- Áreas expostas a poeira, sujeira e fumaça excessivas
Isso pode causar danos, incluindo falhas.

Introdução
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Observações as precauções de instalação
para dispositivos de comunicação sem fio
Ao instalar os dispositivos de comunicação sem fio, tenha um cuidado especial ao selecionar os locais
para garantir uma comunicação adequada.
Observe que mesmo após uma instalação bem-sucedida, devido a alterações nas condições
ambientais, podem ocorrer erros de comunicação ao reiniciar o sistema.
Tanto quanto possível, tente manter os dispositivos de comunicação sem fio distantes de metais e
posicione-os em lugares altos sem obstruções.
- Observe que, em muitos casos, paredes, pisos, escadas, cercas e mesas
contêm metal. Para realizar a comunicação entre unidades em áreas
abertas e fechadas, posicione as unidades em área fechada próximas a
uma janela para que as ondas de rádio sejam transmitidas facilmente.
- Instale esses dispositivos a mais de 30 cm de distância de paredes ou
quadros que contenham metal.
- Se as unidades de comunicação sem fio estiverem localizadas em um
contentor de metal, como um freezer ou geladeira, o intervalo de comunicação sem fio pode ser reduzido. Na maioria dos casos, as ondas de
rádio são transmitidas através de portas e aberturas de portas, portanto
posicione a unidade o mais próximo possível das portas.

Repetidor
(RTR-500)
Posicione de maneira que
a antena fique longe de objetos
ou paredes.

Tanto quanto possível, mantenha os dispositivos distante de fontes emissoras de ruído.
- Equipamentos como instrumentos industriais, dispositivos eletrônicos ou lâmpadas fluorescentes geram
ruído. Posicione as unidades a mais de 1 metro de distância desses dispositivos.
- Posicione as unidades a mais de 1 metro de distância de computadores e outros dispositivos que emitam
ruído.
- Mantenha todos os fios o mais distantes possível de dispositivos de comunicação sem fio. Seja cauteloso ao
aproximar qualquer fio ou cabo tais como cabos de corrente elétrica, fios de telefone ou cabos de LAN.

Objetos que contêm muita água, como plantas ou o solo, absorvem ondas de rádio. É altamente
recomendável que tais materiais não sejam colocados próximos ou entre unidades de comunicação
sem fio.
- Ao medir a temperatura em uma estufa, foi relatado que os erros de comunicação aumentavam à medida que
as plantas cresciam.
- Não coloque as unidades diretamente no chão.

Não coloque na mesma área dispositivos que estão usando o mesmo canal de frequência de
comunicação.
- Se o mesmo canal for usado para vários dispositivos, ocorrerão mais erros de comunicação e a vida útil da
pilha também será reduzida.
- Se houver alguma possibilidade de dispositivos com o mesmo canal de frequência estarem em comunicação
sem fio ao mesmo tempo, certifique-se de alterar os canais de frequência para que não sejam iguais.

Após fazer a instalação, verifique a força do sinal sem fio.
Verificar a partir do software:
  O aplicativo de software inclui um recurso para verificar a força do sinal sem fio. No menu [Wireless Route
Settings] do RTR-500DC Settings Utility, é possível verificar a força do sinal.  

Verificar a partir do RTR-500DC:
No Menu principal do RTR-500DC, abra [Monitor Mode] – [Specify Remote Unit]; verifique a força do sinal
olhando para os ícones de antena exibidos na janela de monitoração.
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Informações de conformidade
FCC Statement
This device complies with Part 15 of the Federal Communications
Commission (FCC) rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules,
this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B
limits.
All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded.
Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to
radio or television reception.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Note about Antenna Usage: This device has been designed to operate with the supplied
antenna only. Use of any other antenna is strictly prohibited.

IC Statement
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada (IC). Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
Ce dispositif est conforme à la norme RSS 210 d’Industrie Canada.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne
doit pas produire de brouillage et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le
fonctionnement du dispositif.

Observação importante
Os produtos sem fio não podem ser usados em países em que os produtos não foram
aprovados, de acordo com as regulamentações de produtos sem fio do país.
A T&D Corporation não tem qualquer responsabilidade pelo uso desses produtos, nem pode
ser responsabilizada pelas consequências legais resultantes do uso desses produtos sem fio
em áreas não aprovadas.
Introdução
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O que é o “RTR-500DC”?
Linhas gerais
O RTR-500DC é um Data Collector de comunicação sem fio de fácil
utilização desenvolvido para a portabilidade manual. Sem a
necessidade de reunir manualmente os dispositivos de registro, é
possível, através da comunicação sem fio, coletar dados de dispositivos
de registro que tenham sido registrados como unidades remotas.
Os dados podem então ser exibidos com facilidade em forma de
gráfico no visor LCD do Data Collector, permitindo a verificação in
loco dos dados.
O RTR-500DC é compatível com qualquer Data Logger sem fio de
RTR-500 Series.
Data Loggers compatíveis
RTR-501/502/503/505/507S/574/576
** RTR-505 é um nome coletivo para o RTR-505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA e 505-P.

Recursos da função de comunicação sem fio
Baixar dados através da comunicação sem fio
O intervalo de comunicação sem fio entre um Data Logger e um RTR-500DC é
de cerca de 150 metros (500 pés). É possível baixar dados dos Data Loggers
sem precisar lidar com eles. Além disso, ao configurar um repetidor, é possível
estender o intervalo da comunicação sem fio.

Função de monitoração e monitoração de avisos
Quando usa a função de monitoração, o RTR-500DC realiza a comunicação sem
fio em um intervalo definido com os Data Loggers registrados (unidades
remotas) para monitorar as leituras atuais e o status da unidade remota. Se
ocorrer um aviso em uma unidade remota em que a função de monitoração
esteja ativa, os usuários serão avisados através de um som de bipe.

Registrar até 224 Data Loggers em um RTR-500DC
Até 224 Data Loggers podem ser registrados em um RTR-500DC. O registro do
Data Logger é realizado em Grupos, cada um com um canal de frequência
atribuído para a comunicação. Os grupos podem ser feitos e registrados da
forma mais conveniente para você: por local, por item e assim por diante.

Operar unidades remotas através de diversas unidades RTR-500DC
Além de uma unidade RTR-500DC poder ser definida para gerenciar um grande
número de unidades remotas, diversas unidades RTR-500DC também podem ser
usadas para a comunicação com uma unidade remota através da comunicação
sem fio. A mesma unidade remota pode ser registrada em diversas unidades
base (RTR-500DC), usando o software “RTR-500DC for Windows” e copiando o
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registro da unidade base em várias unidades base ou usando a função “Visitor
Entry” quando a unidade base lê as informações da unidade remota diretamente,
sem uso do software. Dessa forma, não é necessário repetir o processo de
registro da unidade remota.

Iniciar e interromper a gravação
É possível definir o início e a interrupção da gravação para o Data Logger a
partir do RTR-500DC.

Recursos do RTR-500DC
Exibição gráfica de dados gravados no LCD de alta qualidade
É possível visualizar os dados coletados pelos Data Loggers em forma de
gráfico no LCD do RTR-500DC. Aqui é possível verificar se um limite máximo/
mínimo foi excedido ou não, bem como as leituras mais altas e mais baixas.

Suporta até 15 unidades remotas em capacidade
de armazenamento completo
Ao baixar unidades que não estejam com a capacidade de armazenamento
cheia, é possível armazenar e gerenciar até 250 sessões de download.

Fácil operação com uma mão
O prático seletor de operação simplifica a operação do RTR-500DC. Ao girar o
seletor para cima e para baixo, as diversas opções de seleção do menu são
exibidas e podem ser facilmente selecionadas pressionando o seletor.

Função Backup da dados
Quando há pouca energia na pilha, a unidade entra automaticamente no modo
de suspensão a fim de proteger os dados. Depois de entrar no modo de
suspensão, a unidade pode reter os dados gravados por cerca de um mês.

Várias fontes de alimentação e função Economia de energia
É possível fornecer energia ao RTR-500DC a partir de qualquer fonte a seguir:
Pilhas alcalinas AAA, pilhas Ni-MH AAA, alimentação por USB ou adaptador AC
(opcional). A função de economia de energia desligará a unidade
automaticamente para economizar energia da pilha se a unidade não for usada
por cerca de três minutos.

Função Atualização de firmware
O firmware pode ser facilmente atualizado conectando o respectivo RTR-500DC
ao computador com um cabo de comunicação USB. As atualizações do
firmware serão atualizadas periodicamente na medida em que novos novos
dispositivos forem lançados, para oferecer suporte a essas alterações. Para
saber mais sobre como atualizar o firmware e sobre as informações mais
recentes de atualização, visite nosso site T&D (http://www.tandd.com/).

Introdução
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Antes de usar este produto
O que são “unidades base”, “unidades remotas” e “repetidores”?
Os termos a seguir são usados em todo o Manual. As definições dos
termos são as seguintes:
Unidade base

Esse termo é usado para referência a qualquer unidade RTR-500DC que tenha
sido definida como unidade base. Uma unidade base coleta leituras atuais e
dados medidos e gravados em unidades remotas através da comunicação sem
fio, além de realizar monitorações.

Unidade remota
Esse termo é usado para referência a qualquer Data Logger RTR-500 Series que
tenha sido definido como unidade remota. Uma unidade remota mede e grava
vários itens como temperatura, umidade e muitos outros. O intervalo de
comunicação sem fio entre uma unidade remota e uma unidade base, se for
direta e sem obstruções, é de cerca de 150 metros (500 pés).
RTR-501/502: Temperatura
RTR-503/507S: Temperatura e umidade
RTR-574: Luminosidade, intensidade de UV, temperatura e umidade
RTR-576: Concentração de CO2, temperatura e umidade
RTR-505 *

RTR-505-TC/505-Pt ----------------- Temperatura (Termopar/Pt100, Pt1000)
RTR-505-V ----------------------------- Voltagem
RTR-505-mA -------------------------- 4-20 mA
RTR-505-P ----------------------------- Pulso
** As unidades 505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA, e 505-P são coletivamente referidas como
“RTR-505”.

Repetidor
Esse termo é usado para fazer referência a qualquer unidade RTR-500 que
tenha sido definida como repetidor. Se a comunicação sem fio não for realizada
com êxito devido a obstáculos, ou se você desejar ampliar o alcance da
comunicação sem fio, adicione um ou mais repetidores entre a(s) unidade(s)
remota(s) e a unidade base.
Repetidor
RTR-500

Unidade base

Unidade(s) remota(s)

Unidade(s) remota(s)

150 m
(500 pés)

150 m
(500 pés)

150 m
(500 pés)

Fazendo o registro e definindo as configurações com o software especializado
“RTR-500DC for Windows”, é possível criar um sistema através do qual a
comunicação sem fio será viabilizada entre as unidades base, unidades remotas
e repetidores.
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Sobre os grupos
Ao registrar unidades remotas e repetidores em uma unidade base, é
conveniente organizá-los e registrá-los em grupos conforme a localização, o
objetivo ou qualquer outro critério. A seguir, pode ser atribuído um canal de
frequência de comunicação a cada grupo. As unidades remotas e os repetidores
não podem ser registrados em mais de um grupo.

Grupo 1

Grupo 2

Sobre a quantidade de registros possíveis
Número de grupos: Até 7 grupos para cada unidade RTR-500DC
Número de unidades remotas: Até 32 unidades por grupo (16 unidades para
RTR-505/574/576)
Número de repetidores: Até 15 unidades por grupo
--Ainda que a quantidade de grupos seja reduzida, o número máximo de unidades
remotas/repetidores por grupo não se altera.
--Ainda que a quantidade de unidades remotas/repetidores seja reduzida, o número
máximo de grupos por unidade RTR-500DC não se altera.

Introdução

15

Procedimentos básicos
A seguir está o fluxo básico de procedimentos.
Preparação
1. Verifique a unidade base
   Verifique o conteúdo do pacote e inspecione a unidade
   Verifique as operações básicas
- Instale a pilha
- Operações via botões e seletor de operação
- Sobre os ícones e abreviações

2. Instale o software “RTR-500DC for Windows”
Precauções antes da instalação e procedimento de instalação
Ambiente operacional do software

3. Instale o driver de dispositivo USB
Procedimento de instalação
  Verifique os drivers de dispositivo USB para unidades base, unidades remotas e
repetidores

4. Prepare as unidades remotas e repetidores (se necessário)
Siga as instruções no Manual do usuário que acompanha a unidade remota ou o
repetidor.

Observações sobre a operação
Verifique os métodos de comunicação
- Comunicação entre o RTR-500DC e o PC
- Comunicação entre a unidade remota/repetidor e o PC
- Comunicação entre o RTR-500DC e a unidade remota

Registrar dispositivos e configurar
(usando “RTR-500DC for Windows”)
Abrir aplicativos e verificar o menu
Verificar o processo de registros e configurações
- Para detalhes, incluindo informações sobre a janela de configurações, consulte o
“Guia de operações” no software ou o menu “Ajuda” no Settings Utility.

Usar funções do RTR-500DC
- Funções de comunicação entre o RTR-500DC e a unidade remota
(Monitoração, Download de dados, etc.)
  - Funções de visualização (Gráfico, Lista de dados, etc.)
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Preparação
Esta seção explica o que deve ser feito antes que os registros e as
configurações sejam executados.
Conteúdo do pacote ------------------------------18
Conecte a antena ------------------------------------------ 18

Diagrama de aparência e nomenclatura
das partes------------------------------------------19
Instalar a pilha -------------------------------------20
Outras fontes de alimentação disponíveis para uso---- 20
Substituição da pilha -------------------------------------- 20
Modo de suspensão--------------------------------------- 20

Função Desligamento automático
e ligar/desligar -------------------------------------21
Ligar a unidade -------------------------------------------- 21
Desligar a unidade----------------------------------------- 21
Função Desligamento automático------------------------ 21

Operações por botões e Seletor de operação--22
Usar o Seletor de operação------------------------------- 22
Funções de botão ----------------------------------------- 22

Sobre os ícones e as abreviações---------------23
Instalar o software ---------------------------------24
Antes de instalar o software:------------------------------ 24

Instalar a unidade do driver de dispositivo USB--27

Conteúdo do pacote
Verifique o conteúdo do pacote.

RTR-500DC × 1

Antena × 1

Software
CD-ROM × 1

Manual introdutório
(Garantia) × 1

Mini-B USB cabo
(US-15C) × 1

Pilha alcalina AAA
(LR03) × 2

Conectar a antena
Conecte a antena fornecida ao conector da antena.

Certifique-se de instalar o software antes de conectar um
RTR-500DC a um PC com o cabo USB.
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Diagrama de aparência e nomenclatura das partes

58

109
26,3

125

						
Conector da antena
seletor de operação
Visor LCD
Botão <List>
Botão <Collect>
Botão <Power>
Área de comunicação óptica
Área de ranhura

(Unidade: mm)

Antena
Conector do cabo de comunicação USB
Conector do cabo de comunicação RS-232C
Conector do adaptador AC
Tampa da pilha

O RTR-500DC será designado neste manual como “unidade” daqui
em diante.

Preparação
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Instalar a pilha
Remova a tampa da pilha da parte traseira da unidade e insira duas
pilhas alcalinas AAA.
--Certifique-se de usar pilhas novas e do
mesmo tipo.
--Certifique-se de que os polos + e – estão
na direção correta.
--O RTR-500DC não recarrega as pilhas.
--Não insira nem troque as pilhas com as
mãos molhadas.

Outras fontes de alimentação disponíveis para uso
Pilhas Ni-MH AAA
Adaptador AC AD-06A1 (vendido separadamente)
Alimentação USB

Substituição da pilha
Se a unidade for deixada sem pilha ou a energia da pilha for perdida
por mais de 5 minutos, todos os dados gravados serão apagados.

Quando há pouca energia na pilha, a marca de aviso da vida útil da
pilha [
] aparecerá no visor LCD da unidade. Quando essa marca
aparecer, tente substituir as pilhas por outras novas o mais rápido
possível.

Modo de suspensão
Se as baterias não forem substituídas e a energia diminuir ainda mais,
a unidade entrará automaticamente no modo de suspensão a fim de
proteger os dados. No modo de suspensão, a unidade não pode ser
ligada ou operada de forma normal.
20
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Função Desligamento automático e ligar/desligar
Ligar a unidade
Pressione o botão <ON/OFF> ou o seletor de operação para ligar a
unidade.

Pressione o seletor
de operação
ou

Pressione o botão
<ON/OFF>

Desligar a unidade
Pressione o botão <ON/OFF>. Não é possível desligar a unidade a
partir do seletor de operação.

Função Desligamento automático
A unidade será desligada automaticamente se não for usada por cerca
de três minutos para economizar energia da pilha.

Preparação
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Operações por botões e seletor de operação
Usar o seletor de operação
Girar para cima

Pressionar

Girar para baixo

Girar: Menu de opções e lista/Alteração de valores numéricos
--Girando o seletor para cima e para baixo, a seta (cursor) será movida para permitir
que você escolha o item desejado.
--Ao definir o valor numérico, girar o seletor para cima aumenta o valor, girá-lo para
baixo diminui o valor.

Pressionar: OK/Cancelar
--Ao pressionar o seletor, você pode selecionar um menu desejado e concluir ou
ativar uma configuração.
--Pressionar durante uma sessão de download ou pesquisa cancelará a operação.
--Pressionar durante a visualização de um gráfico ou verificação de detalhes de
dados cancelará a operação, retornando ao menu principal.

Pressionar e manter: alterar a visualização
--Ao pressionar e manter o seletor pressionado durante a visualização de um gráfico,
o canal será alterado na visualização.

Funções de botão
Botão <Collect>
--Pressione para fazer download via comunicação sem fio.
--Pressione para abrir a janela em que é possível escolher o Grupo para
comunicação.
--Pressione enquanto todo o gráfico aparecer no visor para mover o cursor
para o valor mais baixo ou mais alto.
--Pressione para retornar o gráfico ampliado ao seu tamanho original.

Botão <List>
--Pressione para abrir a Exibição da lista de dados.
--Pressione enquanto estiver visualizando a Lista de dados para exibir
detalhes dos dados no visor.
--Pressione enquanto todo o gráfico aparecer no visor (×1) para ampliar
a imagem.
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Sobre os ícones e abreviações
A seguir estão algumas explicações gerais e concisas sobre os
ícones e as abreviações.
		

Janela do menu principal

Menus para Comunicação sem fio
Menus para Comunicação óptica ou por cabo
Um item marcado com uma seta significa que ele foi selecionado.
Gire o seletor para mover a seta.
Ao pressionar o seletor, o item selecionado será ativado.
Esses ícones podem aparecer no lado esquerdo da Exibição do menu e da
lista de dados.
Eles indicam que há mais itens de lista ou de menu acima ou abaixo para
exibir; é possível rolar o visor movendo o seletor para cima ou para baixo.
Mova a seta para [Back] e empurre o seletor para retornar à janela anterior.
Mova a seta para [Execute] e empurre o seletor para realizar a operação.

RU

Unidade(s) remota(s)

VRU

Unidade(s) remota(s) visitante(s)

Rpt

Repetidor(es)

COMM

Comunicação
Exemplo: [COMM Error]

Preparação
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Instalar o software
Certifique-se de instalar o software antes de conectar a unidade
a um PC com um cabo USB.
Se você tiver conectado uma unidade a seu computador antes de instalar o driver do
dispositivo USB, certifique-se de clicar no botão [Cancel] na janela do Assistente quando
ela aparecer no visor do computador. Então desconecte o cabo USB da unidade.

Antes de instalar o software:
o Windows está funcionando corretamente?
Se o Windows não estiver funcionando corretamente, o software pode não ser
instalado adequadamente ou pode não funcionar de forma apropriada.
Certifique-se de que o sistema operacional e o “RTR-500DC for Windows” são
compatíveis.
Microsoft Windows 10 32/64 bit
Microsoft Windows 8 32/64 bit
Microsoft Windows 7 32/64 bit
Microsoft Windows Vista 32 bit (SP1 ou mais recente)
Para saber detalhes sobre o ambiente operacional necessário, consulte a página 83.

Feche todos os aplicativos abertos.
Se você estiver executando outros aplicativos, certifique-se de fechá-los antes
da instalação. Se você tiver qualquer software permanentemente ativo no seu
computador, como antivírus ou programa de verificação, certifique-se de
fechá-los também.

Para instalar o “RTR-500DC for Windows” no computador desejado, é
necessário ter direitos de administrador (administrador do
computador).
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Procedimento de instalação do RTR-500DC for Windows

111 Inicie o Windows e faça o logon com a conta de usuário com os
direitos de administrador (administrador do computador).

222 Coloque o CD-ROM na unidade de CD ou DVD.
333 A janela [Install Program] será exibida.
Se a janela [Auto Play] aparecer:
Clique em [Run start.exe].

Se a janela [Install Program] não aparecer automaticamente:
Clique no ícone [start.exe] no drive
de CD/DVD.

444 Selecione “Instalar RTR-500DC for Windows” e clique no botão
[Execute] para iniciar a instalação.

Botão
[Execute]

Selecione “Instalar
RTR-500DC for Windows”

555 Siga as orientações exibidas para concluir a instalação.

Preparação
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Se uma janela, como a mostrada abaixo, aparecer durante a instalação,
escolha [Instalar].

666 Após a instalação, o “RTR-500DC for Windows” aparecerá na tela
inicial do Windows ou no menu Iniciar.
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Instalar a unidade do driver de dispositivo USB
O software fornecido já foi instalado?
Antes de conectar uma unidade a um PC com um cabo USB, certifique-se
de instalar o software fornecido primeiro.
Se a unidade base não for um RTR-500DC, siga as instruções de instalação
dos drivers de dispositivo USB que podem ser encontradas no Manual
introdutório que acompanha a unidade base que você está usando.

111 Abra o “RTR-500DC for

Janela Iniciador

Windows” a partir da
tela inicial ou do menu
Iniciar.

222 Abra o RTR-500DC
Settings Utility.

333 Conecte a unidade ao computador com o cabo USB fornecido.
A instalação do driver USB será iniciada automaticamente.

--Não conecte uma unidade ao computador até que o software tenha sido instalado.

444 Depois que a instalação do driver USB estiver concluída, as

configurações padrão de fábrica serão exibidas automaticamente
na janela de configurações.

Preparação
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Realizar registro, configurações e operação
Esta seção explica alguns itens que precisam ser verificados antes de realizar o
registro e as configurações das unidades base, unidades remotas e repetidores
através do software e antes de iniciar o funcionamento.
Processo de realização de registros e
configurações--------------------------------------30
1. Configurar unidades base------------------------------ 30
2. Registrar Data Loggers como unidades remotas---- 30
3. Registrar repetidores (quando necessário)------------ 30
4. Verificar força do sinal sem fio e definir as
configurações do roteador sem fio----------------------- 31

Janela Iniciador e Aplicativos---------------------32
Como abrir-------------------------------------------------- 32

Comunicação entre o RTR-500DC e o PC 33
Operações que requerem RTR-500DC
PC
Communication -------------------------------------------- 33

Comunicação entre a unidade remota/repetidor
e o PC ----------------------------------------------34
Operações que requerem unidade remota/repetidor
PC
Communication -------------------------------------------- 34

Comunicação sem fio entre o RTR-500DC and
Remote Unit ---------------------------------------35
Operações que requerem RTR-500DC
Remote Unit
Wireless Communication --------------------------------- 35
Operar unidades remotas através de diversas unidades
RTR-500DC------------------------------------------------- 35
Como registrar a mesma unidade remota a diversas
unidades RTR-500DC------------------------------------- 35

Comunicação óptica e a cabo entre o
RTR-500DC e unidades remotas-----------------36
Operações que requerem RTR-500DC
Remote Unit
Optical and Cable Communication ---------------------- 36
Comunicação óptica: RTR-501/502/503/505/507S---- 36
Comunicação a cabo: RTR-574/576--------------------- 36

Processo de registros e configurações
Esta seção explica sucintamente o procedimento para realizar o
registro de dispositivos e a definição de configurações. Para saber
detalhes sobre a visualização da janela de configurações e sobre
como definir as configurações, consulte o Guia de operações do
“RTR-500DC for Windows”.

1. Definir configurações para unidades base
1. Conecte a unidade base ao computador com o cabo USB.
2. Abra o RTR-500DC Settings Utility.
3. Abra o menu [Base Unit Settings] para definir as configurações necessárias.
--Não conecte mais de um RTR-500DC ao computador ao mesmo tempo.

Itens de registro da unidade base
Unidade de temperatura*/relógio/fuso horário
** Unidade de temperatura a ser usada nos dados gravados da unidade remota e na
exibição da unidade remota.

2. Registrar Data Loggers como unidades remotas
1. No RTR-500DC Settings Utility, abra o menu [Remote Unit Settings].
2. Clique no botão [Register].
3. Quando a orientação aparecer na janela do aplicativo, configure o RTR-500DC
e a unidade remota para permitir a comunicação e realizar o registro.
Itens de registro da unidade remota
Nome do grupo/Nome da unidade remota/Canal de frequência/Modo de gravação/
Intervalo de gravação/Configurações da monitoração de avisos

3. Registrar repetidores (quando necessário)
Os repetidores podem ser registrados para ajudar a ampliar o alcance
e melhorar a comunicação sem fio.
1. No RTR-500DC Settings Utility, abra o menu [Repeater Settings].
2. Clique no botão [Register].
3. Quando a orientação aparecer na janela do aplicativo, configure o repetidor
para permitir a comunicação e realizar o registro.
Itens de registro do repetidor
Nome do grupo/Canal de frequência
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4. Verificar força do sinal sem fio e definir as configurações
do roteador sem fio
Depois que todos os registros e configurações tiverem sido feitos,
coloque as unidades remotas e os repetidores em seu posicionamento
real, verifique a força do sinal sem fio e defina as configurações do
roteador sem fio.
1. No RTR-500DC Settings Utility, abra o menu [Wireless Route Settings].
2. Clique no botão [Test Signal] para verificar a força do sinal.
3. Defina as configurações do roteador sem fio.
--Para saber detalhes sobre a visualização da força do sinal e sobre como definir as
configurações do roteador sem fio, consulte o Guia de operações.

Realizar registro, configurações e operação
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Janela Iniciador e Aplicativos
Como abrir
Abra o “RTR-500DC for Windows” a partir da tela inicial ou do menu
Iniciar.
Janela Iniciador

RTR-500DC Settings Utility

Use esse aplicativo para registrar e configurar unidades base,
unidades remotas e repetidores.
RTR-500DC Manager
Use esse aplicativo para baixar dados gravados de uma Unidade
base para um PC.
Gráfico de Temperatura/Umidade Use esse aplicativo para visualizar dados gravados para
RTR-501/502/503/505/507S.
Gráfico multiescala
Use esse aplicativo para visualizar dados gravados para
RTR-505/574/576.
Manual introdutório
Esse documento está disponível em formato PDF.
Guia de operações
Abra para obter informações detalhadas sobre operações,
incluindo descrições de fácil compreensão com capturas de tela
e/ou ilustrações, bem como perguntas frequentes (FAQs).
Help for Unit Recognition Failure Clique aqui para obter informações sobre como verificar e instalar
o driver USB.
Atualizar informações
Clique aqui para obter informações sobre atualizações de software
e firmware.
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Comunicação entre o RTR-500DC e o PC
Operações que requerem RTR-500DC

Comunicação do PC

Configurações da unidade base, alterações nas configurações, inicialização etc.
Baixar dados gravados do RTR-500DC para o PC
Você já concluiu a instalação do “RTR-500DC for Windows” e dos
drivers de dispositivos USB?
Não conecte mais de um RTR-500DC ao PC ao mesmo tempo.

Conecte o RTR-500DC ao computador com o cabo de comunicação
USB fornecido para realizar a comunicação.
Plugue mini-B USB
Para o Conector do cabo de
comunicação USB

Plugue USB-A
Para uma porta USB no PC

Cabo de comunicação
USB (fornecido)

Certifique-se de que o cabo está totalmente inserido,
para não causar uma conexão inadequada.
Se a tela não mudar após conectar o dispositivo, o driver USB pode não ter sido instalado
corretamente. Consulte [Help for Unit Recognition Failure] e verifique o driver USB.
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Comunicação entre a unidade remota/repetidor e o PC
Operações que requerem unidade remota/repetidor
Comunicação do PC
Registro da unidade remota/repetidor, alterações de configuração,
inicialização etc.
Você já concluiu a instalação do “RTR-500DC for Windows” e dos
drivers de dispositivo USB?

Para RTR-501/502/503/505/507S
Coloque a parte frontal da unidade remota sobre a unidade base
conectada ao computador para realizar a comunicação.
Alinhe as áreas de
comunicação óptica

Coloque a unidade remota
no RTR-500DC

Conexão USB
Alinhe as áreas de ranhura

Para RTR-574/576 e RTR-500
Conecte o RTR-500DC ao computador com o cabo de comunicação USB
fornecido para realizar a comunicação.
Conexão USB

Conexão USB

--Certifique-se de que o cabo está totalmente inserido, para não causar uma conexão
inadequada.
--Não conecte dois ou mais dispositivos iguais ao seu PC de uma só vez.
Se a tela não mudar após conectar o dispositivo, o driver USB pode não ter sido instalado
corretamente. Consulte [Help for Unit Recognition Failure] e verifique o driver USB.
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Comunicação sem fio entre o RTR-500DC e a unidade remota
Operações que requerem RTR-500DC
fio da unidade remota
Abrir o menu [

Comunicação sem

] no RTR-500DC

A comunicação sem fio pode ser realizada entre o RTR-500DC e
os Data Loggers que foram registrados e definidos como unidades remotas usando o “RTR-500DC for Windows”.

Operar unidades remotas através de diversas unidades RTR-500DC
Ao registrar a mesma unidade remota em várias unidades RTR-500DC,
é possível reunir as informações da unidade remota, bem como baixar
dados gravados através da comunicação sem fio com qualquer dos
RTR-500DC acima.

Leituras
do monitor

Download
de dados

Download
de dados

Como registrar a mesma unidade remota a diversas
unidades RTR-500DC
Configure uma quantidade de unidades base com o mesmo
conteúdo de registro incluindo repetidores
Após salvar as informações da unidade base no PC usando o
RTR-500DC for Windows, transmita o conteúdo coletado do arquivo para uma
unidade RTR-500DC diferente.
--Abra o RTR-500DC Settings Utility - Menu [Tool] - [Save Base Unit info]/[Send
Registration Contents to Base Unit] (consulte o menu de ajuda do aplicativo para
saber detalhes).

Registre unidades remotas que foram registradas em outras
unidades base
Registrar as unidades remotas para “Visitor Entry”
--No menu principal, abra [WL Visitor Entry] - [Accept Visitor RU] – [Join VRU]
(consulte a página 51 para saber detalhes).
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Comunicação óptica e a cabo entre o RTR-500DC e as
unidades remotas
Operações que requerem RTR-500DC
óptica e por cabo da unidade remota
Abrir o menu [

Comunicação

] no RTR-500DC

Isso permite que o usuário baixe dados gravados das unidades
remotas através de métodos que não sejam a comunicação sem fio.
O método de comunicação dependerá do tipo de unidade remota.

Comunicação óptica: RTR-501/502/503/505/507S
Coloque a parte frontal da unidade remota sobre o RTR-500DC para
realizar a comunicação.
Alinhe as áreas de
comunicação óptica

Coloque a unidade remota
no RTR-500DC

Alinhe as áreas de ranhura

Comunicação a cabo: RTR-574/576
Use um cabo de comunicação serial RS-232C opcional (TR-6C10)
para conectar o RTR-500DC e a unidade remota.
Cabo de comunicação RS-232C
(TR-6C10/vendido separadamente)
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Funções de comunicação
Esta seção explica algumas funções de comunicação importantes e
operações entre o RTR-500DC e unidades remotas que podem ser
realizadas através do RTR-500DC.
Download de dados por grupo-------------------38
Comunicação sem fio:[
Gather Data]----------- 38
Ler os resultados da consideração na janela
“Gathering Result”----------------------------------------- 40

Download de dados de uma unidade remota
selecionada-----------------------------------------41
Comunicação sem fio:[ [
Gather Data]---------- 41
Gather Data]---- 42
Comunicação óptica/a cabo: [

Monitoração----------------------------------------43
Reunir leituras atuais e status atuais da unidade remota:
Monitor Mode]----------------------------------- 43
[
Condições de comunicação para a monitoração------- 44

Visualizar a janela de monitoração---------------45
Monitoração de avisos ---------------------------48
Unidades remotas sujeitas à monitoração de avisos -- 48
Condições de aviso---------------------------------------- 48
Campainha de aviso--------------------------------------- 48

Iniciar/interromper a gravação da unidade
remota ----------------------------------------------49
Comunicação sem fio: [
Comunicação óptica/a cabo: [

Record Settings] ----- 49
Record Settings] -50

Atribuir e liberar o status “Visitor Entry” para
unidades remotas----------------------------------51
[
Visitor Entry]------------------------------------- 51
Mensagens de erro de registro--------------------------- 51
Comunicação com unidades remotas registradas
para “Visitor Entry”----------------------------------------- 52

Erros de comunicação ----------------------------53
Quando a capacidade da memória está cheia:
[Memory Full]----------------------------------------------- 53
Quando a força do sinal está fraca:---------------------- 54
Erros de comunicação relativos ao aplicativo----------- 54

Baixar dados por grupo
Comunicação sem fio:[

Gather Data]

A unidade base RTR-500DC pode baixar dados gravados de até
128 unidades remotas de uma só vez.

111 No menu principal, abra [WL Gather Data].
222 Selecione a origem do download.

[All Groups]: Baixa todos os grupos registrados
[Specify Group]: Baixa apenas a partir do grupo especificado

333 Selecione o modo Download na janela [Execute].

[COM Route]: selecionar o roteador de comunicação
[Direct]: comunicar diretamente sem repetidores
[As Set]: comunicar de acordo com as configurações do roteador sem fio.
Como o RTR-500DC é uma unidade base portátil de mão, recomenda-se definir
[Direct] para que se reduza o tempo de comunicação.
A seleção acima do roteador de comunicação aplica-se à comunicação com
grupos registrados através do RTR-500DC Settings Utility. Quando a comunicação
é realizada com qualquer grupo que foi registrado para “Visitor Entry”, selecione
sempre [Direct].

** Para saber detalhes sobre “Visitor Entry”, consulte a página 51.

[Period]: Período de download de configurações
[1 hour] a [47 hours] (em unidades de 1 hora)
[2 days] a [300 days] (em unidades de 1 dia)
[All Data]: Todos os dados armazenados na unidade remota serão baixados.
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444 Posicione a seta sobre [Execute] e pressione o seletor de

operação para pesquisar a unidade remota e iniciar o download.
Tela durante o download

Número de unidades remotas para as quais o download está concluído
ou em andamento
Número total de unidades remotas
A tela LCD como mostrada acima indica que o download de dados está sendo
(ou foi) executado a partir de três das oito unidades remotas para as quais a
comunicação sem fio está sendo realizada.

Ícone de status do download
Se [ ] estiver piscando, a sessão de download ainda está em andamento.

Lista numérica
Exibe o número atribuído automaticamente na ordem de download dos dados.

Nome do grupo
Exibe o nome do grupo inserido quando o registro da unidade remota foi realizado.

Nome da unidade remota
Exibe o nome da unidade remota inserido quando seu registro foi realizado.
--Mova a seta até [Cancel] e pressione o seletor de operação durante uma sessão
de download para cancelar a operação.
--Quando concluir 250 sessões de download, o RTR-500DC irá interromper o
download e exibir o resultado da consideração. (consulte a página 40 para saber
detalhes).
--Se não houver memória suficiente no RTR-500DC para os dados armazenados na
unidade remota, o RTR-500DC enviará o download dos dados para a próxima
unidade remota, ignorando a anterior. Somente as unidades remotas cujos dados
não excedam a capacidade de memória disponível no RTR-500DC poderão receber
o download.
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Ler os resultados da consideração na janela “Gathering Result”
O resultado da consideração será exibido automaticamente após a
conclusão do download.
Se o RTR-500DC parou de baixar dados ao
completar 250 sessões de download,
] aparecerá no visor
[
LCD.

Ícones para resultados das considerações
[
[
[
[
[
[

]: Download bem-sucedido. Nenhum dado excede os limites superior e inferior
definidos.
]: Download malsucedido.
]: O download não pôde ser realizado devido a memória insuficiente (Memória cheia)
]: O limite superior definido foi excedido.
]: O limite inferior definido foi excedido.
]: Os limites superior e inferior definidos foram excedidos.

Atalho para a exibição do gráfico
Selecione um nome de unidade remota na lista e pressione o botão <List> para
visualizar o gráfico.
--Os dados com ícones como [ ] e [ ] não podem ser visualizados na forma de
gráfico.

Alterar o nome do grupo na exibição
Ao selecionar um nome de unidade remota na lista e pressionar o seletor de
operação, o nome do grupo desaparece e apenas o nome da unidade remota é
exibido. Você pode alterar o nome do grupo na exibição pressionando e
segurando o controle enquanto baixa os dados gravados ou visualiza uma tela
durante o download.
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Baixar dados de uma unidade remota selecionada
Comunicação sem fio [

Gather Data]

111 No menu principal, abra [WL Gather Data].
222 Abra [Specify Remote Unit] e a seguir selecione o grupo e a
unidade remota a partir da qual deseja baixar dados.

333 Selecione o modo Download na janela [Execute].

[COM Route]: selecionar o roteador de comunicação
[Direct]: comunicar diretamente sem repetidores
[As Set]: comunicar de acordo com as configurações do roteador sem fio.
Como o RTR-500DC é uma unidade base portátil de mão, recomenda-se definir
[Direct] para que reduza o tempo de comunicação.

[Period]: Período de download de configurações
[1 hour] a [47 hours]: em unidades de 1 hora
[2 days] a [300 days]: em unidades de 1 dia
[All Data]: todos os dados armazenados na unidade remota serão baixados.

444 Posicione a seta sobre [Execute] e pressione o seletor de

operação para pesquisar a unidade remota e iniciar o download.

Pressionar durante uma sessão de download ou durante uma pesquisa de
unidade remota cancelará a operação.
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Comunicação óptica/a cabo [

Gather Data]

111 Configure o RTR-500DC e a unidade remota para permitir
a comunicação.  

Consulte a página 36 para saber detalhes.

222 No menu principal, abra [OP Gather Data] para iniciar o download.
Pressionar o seletor de operação durante uma sessão de download cancelará a
operação.

Tela durante o download
Na medida em que os dados são baixados, serão mostrados continuamente os
valores altos e baixos e um gráfico de alterações dos dados recebidos.
Se você pressionar e segurar o seletor de operação enquanto baixa os dados
gravados, o canal no visor poderá ser alterado.
C.1

Valor máximo

Valor mínimo

Pressione/segure o seletor de operação durante o download para alterar os canais.

C.2

Valor máximo

Valor mínimo
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Monitoração
Reunir leituras atuais e status atuais da unidade remota:
[
Monitor Mode]
A unidade base RTR-500DC pode ser configurada para comunicar-se
com as unidades remotas registradas através da comunicação sem fio
no intervalo definido, para reunir leituras atuais e status atuais de
unidades remotas.
--Durante o uso da função Monitoração, a função Desligamento automático será
desativada.

111 No menu principal, selecione [WL Monitor Mode].
222 Na janela [Target], selecione e configure o intervalo e o alcance
da monitoração.

[All Groups]
As unidades remotas serão monitoradas em todos os grupos registrados no
RTR-500DC, e as leituras atuais e o status atual dessas unidades serão exibidos
consecutivamente a cada 2 segundos. Pressionar o seletor iniciará a comunicação
(pesquisa).

[Specify Group]
Todas as unidades remotas nos grupos selecionados serão monitoradas, e as
leituras atuais e o status atual dessas unidades serão exibidos consecutivamente
a cada 2 segundos. Ao pressionar o seletor, a janela [Choose a Group] será exibida.
Selecione e defina o grupo para iniciar a comunicação (pesquisa).

[Specify Remote Unit]
As unidades remotas selecionadas serão monitoradas. Será exibido [Choose a
Group] – [Choose a RU], nessa ordem, ao pressionar o seletor. Selecione e defina
a unidade remota que iniciará a comunicação (pesquisa).

[Intervalo] (intervalo de monitoração)
[10S] a [59 S]: em unidades de 1 segundo
[1M] a [60 M]: em unidades de 1 minuto

Pressionar o seletor de operação durante uma sessão de monitoração ou
durante uma pesquisa de unidade remota cancelará a operação.

Funções de comunicação
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Condições de comunicação para a monitoração
O número máximo de unidades remotas que podem ser monitoradas
simultaneamente é 128.
Notas sobre o intervalo de monitoração e o tempo de comunicação
Se a comunicação sem fio da monitoração demorar mais que o intervalo
definido, a próxima sessão de monitoração será realizada sem tempo de espera.

Selecionar [All Groups] ou [Specify Group] quando os repetidores
foram registrados
O RTR-500DC for Windows tenta comunicar-se automaticamente de ambas as
formas: com ou sem o(s) repetidor(es), conforme registrado.
Quando a comunicação é realizada através do(s) repetidor(es), o RTR-500DC
exibe o ícone do repetidor (*1) na janela de monitoração.
Se o ícone do repetidor for exibido, a antena (*2) mostrada na mesma janela não
indicará necessariamente a força do sinal no roteador de comunicação
registrado.

Selecionar [Specify Remote Unit] quando os repetidores foram
registrados
O RTR-500DC realiza a comunicação conforme o registrado.
É possível verificar a força do sinal sem fio no roteador registrado através da
antena (*2) mostrada na janela de monitoração.
** 1: consulte a página 45- 47(

) para saber detalhes.

** 2: consulte a página 45- 47(

) para saber detalhes.
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Visualizar a janela de monitoração
Quando a monitoração é realizada em grupo, o tempo de exibição de
cada janela é de aproximadamente 2 segundos. Um dispositivo de
registro RTR-574 de quatro canais exibe a luminosidade e a intensidade
de UV em uma janela e a temperatura e a umidade em outra. Um
dispositivo de registro RTR-576 de três canais exibe a concentração de
CO2 em uma janela e a temperatura e a umidade em outra.
Janela do RTR-501/502/503/505/507S
Ex.: RTR-503 (temperatura e umidade)

Ex.: RTR-505-V (Voltagem)

Ex.: RTR-505-P (Pulso)

Janelas do RTR-574/576
Ex.: RTR-574 (Luminosidade e intensidade de UV)

Ex.: RTR-574 (Temperatura e umidade)

Funções de comunicação
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Unidade remota na exibição
O eixo horizontal mostra o número total de unidades remotas que estão sendo
monitoradas atualmente. Isso não aparece ao monitorar apenas uma unidade
remota. Quando o número total de unidades remotas é 10, por exemplo, o eixo
mostra a primeira unidade remota na extremidade esquerda e a décima unidade na
extremidade direita. Um ponto negro no eixo horizontal mostra a unidade remota
em exibição atualmente. Se o ponto aparece no meio do eixo, significa que a quinta
unidade remota está em exibição atualmente.

Status da gravação
[REC]: Gravação em andamento/[STP]: Gravação interrompida/[PRG]: Programada
e em espera
Endless/
One Time)
Modo de gravação (
Intervalo de gravação (S: segundos/M: minutos)

Nível da pilha
O nível da pilha na unidade remota será exibido em 6 estágios. Quando o nível da
pilha está abaixo do estágio “2”, podem ocorrer erros na comunicação sem fio com
mais frequência, tal como a falha no download de dados gravados.
5 (Cheia) 4

3

2

1

0

Quantidade de leituras gravadas na unidade remota
O número estimado de leituras gravadas armazenadas na unidade remota é exibido
aqui em uma escala. Quando a unidade remota alcança sua capacidade de
armazenamento, a escala transforma-se em uma barra negra.

Leituras atuais
As medições cumulativas dos dados de luminosidade e intensidade de UV do
RTR-574 também podem ser visualizadas.

Configurações dos limites superiores e inferiores
Exibe as configurações atuais dos limites superiores e inferiores na unidade remota.
A posição no visor pode ser diferente, de acordo com a unidade remota em
utilização. Nada será exibido se os limites superiores e inferiores não tiverem sido
definidos na unidade remota.

Unidade de medida
Temperatura: °C, °F/Umidade: % UR/Luminosidade: lx, klx
Luminosidade cumulativa: lxh, klxh, Mlxh / Intensidade de UV: mW/cm2
Quantidade acumulada de raios UV (*1): mW/cm2h, W/cm2h
Concentração de CO2: ppm
Tensão: V
4-20 mA: mA
Pulso(*2): Pulso (subida), Pulso (descida)
** 1: Na quantidade acumulada de raios UV, “cm2” é abreviado como “s” na janela de
).
monitoração (
** 2: A contagem de pulsos é exibida como [P/Intervalo de gravação e símbolo de subida ou
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descida], indicando a contagem de pulsos durante um intervalo de gravação definido
: número de pulsos de descida em um intervalo de 10 segundos)
(

Consideração de alarme (

: Aviso)

É exibido se/quando a qualificação de uma medição for considerada um aviso.
Nada será exibido se os limites superiores e inferiores não tiverem sido definidos na
unidade remota.

Nome da unidade remota
Exibe o nome da unidade remota inserido quando seu registro foi realizado.

Nome do grupo
Exibe o nome do grupo inserido quando o registro da unidade remota foi realizado.

Antena (força do sinal)
O número de barras exibe a força do sinal de comunicação entre a unidade base e
a unidade remota. Quanto maior o número de barras, melhor o status de
comunicação.

Ícone do repetidor
É exibido quando a comunicação é realizada através do(s) repetidor(es), conforme
registrado. Não será exibido quando a comunicação for realizada sem o(s)
repetidor(es).

Contagem total de pulsos
Quando usar um RTR-505-P (Pulso), será exibido o número cumulativo de pulsos.
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Monitoração de avisos
No processo de monitoração, o RTR-500DC irá monitorar os
avisos. Ao receber a informação da ocorrência de um aviso na
unidade remota, soará uma campainha de aviso.

Unidades remotas sujeitas à monitoração de avisos
A monitoração de avisos será efetuada apenas para as unidades
remotas que tenham sido definidas para ter a monitoração de avisos
LIGADA nas configurações da unidade remota no RTR-500DC
Settings Utility. As unidades remotas em que essa configuração
estiver DESLIGADA terão apenas suas leituras atuais obtidas.

Condições de aviso
Um aviso será considerado de acordo com as configurações do
Tempo de consideração e dos Limites superior/inferior feitas no
RTR-500DC Settings Utility. Se o limite superior ou inferior ultrapassar
a quantidade de tempo ajustada, então será considerado um aviso.

Campainha de aviso
Se ocorrer um aviso em uma unidade remota em monitoração, a
campainha do RTR-500DC emitirá um som de bipe.

: Aviso

Sobre o momento de iniciação da monitoração de avisos
Se a monitoração de avisos for iniciada em uma unidade remota em que um
aviso já esteja ocorrendo, nem o ícone de consideração de alarme nem a
campainha de aviso serão ativados.
Quando a causa do aviso voltar à normalidade e o aviso for interrompido na unidade
remota, a função de Monitoração de avisos para aquela unidade será ativada.

Apagar o ícone de consideração de aviso
Quando o ícone de consideração de alarme aparecer na exibição, continuará
ligado ainda que o aviso seja interrompido na unidade remota. Se desejar
apagar o ícone, interrompa a monitoração pressionando o seletor de operação e
reiniciando a monitoração na janela [Target].
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Iniciar/interromper a gravação da unidade remota
No início da gravação, todos os dados gravados e armazenados
na unidade remota serão excluídos.

Comunicação sem fio: [

Record Settings]

Siga as orientações abaixo para definir as configurações de início/
interrupção da gravação para a unidade remota especificada.

111 No menu principal, abra [WL Record Settings].
222 Selecione [Start Recording] ou [Stop Recording] na gravação da
unidade remota.

333 Selecione o grupo e a unidade remota.
444 Quando desejar iniciar a gravação, defina as configurações para o
modo de início da gravação e selecione [Execute] para pesquisar
as unidades remotas que estão disponíveis para comunicação.

--Pressionar o seletor de operação durante a transmissão cancelará a operação.
Janela Configurações de gravação para iniciar gravação

[Start]
[Programmed]: A gravação será iniciada na data e hora definidas.
[Immediate]: A gravação será iniciada imediatamente.

[Interval] e modo de gravação
O modo de gravação atual e o ícone para as configurações do modo de gravação
na unidade remota serão exibidos aqui.

Hora programada para início da gravação
Se você tiver selecionado [Programmed], defina as configurações para a hora de
início da gravação.

Horário atual

Se desejar iniciar a gravação em várias unidades remotas ao mesmo
tempo, defina as configurações do menu [Remote Unit Settings] no
RTR-500DC Settings Utility. Para saber detalhes, consulte o menu de
ajuda do aplicativo.
Funções de comunicação
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Comunicação óptica/a cabo: [

Record Settings]

111 Configure o RTR-500DC e a unidade remota para permitir a
comunicação.

Consulte a página 36 para saber detalhes.

222 No menu principal, abra [OP Record Settings] para definir as
configurações necessárias para iniciar a gravação.

[Start]
[Programmed]: A gravação será iniciada na data e hora definidas.
[Immediate]: A gravação será iniciada imediatamente.

[Interval] e modo de gravação
O modo de gravação atual e o ícone para as configurações do modo de gravação
na unidade remota serão exibidos aqui.

Hora programada para início da gravação
Se você tiver selecionado [Programmed], defina as configurações para a hora de
início da gravação.

Horário atual

333 Posicione a seta sobre [Execute] e pressione o seletor de
operação para comunicar-se com a unidade remota.
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Atribuir e liberar o status “Visitor Entry” para unidades remotas
[

Visitor Entry]

Essa função permite a comunicação sem fio não habitual entre um
RTR-500DC e unidades remotas que foram registradas em outras
unidades base RTR-500 Series.
O status “Visitor Entry” pode ser atribuído a até 42 unidades remotas.

111 No menu principal, abra [WL Visitor Entry].
222 Para atribuir o status “Visitor Entry” a uma unidade remota,

posicione a parte frontal da unidade remota desejada sobre o
RTR-500DC conectado ao PC, e selecione [Accept Visitor RU].
333 A mensagem [Completed] aparecerá com o número de série e o
nome da unidade* atribuídos à unidade remota com o status
“Visitor Entry”.
** Esse é o nome da unidade
remota durante o registro
original da unidade remota.

444 Para dispensar o status “Visitor Entry”, selecione [Release One] e
escolha dentre os itens na lista ou selecione [Release All].

Mensagens de erro de registro
[Unregistered]
Essa mensagem aparece quando uma comunicação é realizada
entre o RTR-500DC e um Data Logger que está nas suas
configurações padrão de fábrica ou foi reinicializado usando o
RTR-500DC Settings Utility.
[Duplication]/Nome da unidade remota (exibição alternada)
Eles serão exibidos alternadamente quando a comunicação for
realizada com qualquer unidade remota que já tiver sido registrada
por “Visitor Entry” ou qualquer unidade remota que tiver o mesmo
número de unidade remota ou as mesmas informações de registro
de grupo.
[Incompatible]
Essa mensagem aparece quando uma comunicação é realizada
entre o RTR-500DC e um Data Logger incompatível.
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Comunicação com unidades remotas registradas como
“Visitor Entry”
As unidades remotas registradas como “Visitor Entry” serão
registradas automaticamente a um grupo “Visitor”. Um grupo [Visitor]
realiza a comunicação sem o(s) repetidor(es).
Comunicação com as unidades remotas registradas através do “RTR-500DC for Windows”
Unidade base A
Unidade1
Grupo 1

Unidade Unidade Unidade
2
3
4

Grupo 2
Unidade
5

Comunicação com unidades remotas registradas como “Visitor Entry”
Unidade base B

Visitor
Entry

Unidade
1

Unidade
3

Exemplos de uso:
A “unidade base A” monitora todas as unidades remotas.
A “unidade base B” reúne dados gravados a partir das unidades remotas no grupo [Visitor].
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Erros de comunicação
Se a comunicação falhar, a causa pode ser uma das mostradas
a seguir.
Podem ocorrer erros na comunicação sem fio:
--Quando a energia da pilha da unidade base, da unidade remota ou do repetidor
estiver baixa.
--Quando a comunicação tiver sido realizada entre várias unidades do RTR-500DC
e uma unidade remota.
--Quando a força do sinal sem fio estiver fraca.
--Quando a capacidade da memória estiver cheia (alcançar a capacidade da
memória no RTR-500DC)
--Enquanto o aplicativo estiver em comunicação.

Podem ocorrer erros na comunicação por cabo/óptica:
--Quando a energia da pilha da unidade base ou da unidade remota estiver baixa.
--Quando a capacidade da memória estiver cheia (alcançar a capacidade da
memória no RTR-500DC)
--Enquanto o aplicativo estiver em comunicação.

Quando a capacidade de memória está cheia: [Memory Full]
Baixe os dados gravados a partir do RTR-500DC para o seu PC e
exclua dados desnecessários para criar espaço de download para os
novos dados do Data Logger.

Excluir dados selecionados
No menu principal, abra [Data List] – [Select List] – [Select Delete].
--Consulte a página 64 para saber detalhes.

No “RTR-500DC for Windows”, abra o menu [RTR-500DC Manager] –
[Communication] para baixar os dados do RTR-500DC para o seu PC e excluir
os dados armazenados no RTR-500DC. Para saber detalhes, consulte a ajuda
do “RTR-500DC Manager”.

Excluir todos os dados na memória
No menu principal, abra [Set Functions] – [Clear Memory].
--Consulte a página 67 para saber detalhes.
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Quando a força do sinal está fraca:
Verifique a força do sinal sem fio.
No Menu principal, abra [WL Monitor Mode] – [Specify Remote Unit]
para verificar a antena exibida na janela.
--Consulte a página 45– 47 ( ) para saber detalhes.

Erros de comunicação relativos ao aplicativo
Após conectar um RTR-500DC a um PC e enquanto o aplicativo ainda
estiver em comunicação com a unidade, pode não ser possível realizar
as funções de comunicação através das operações do RTR-500DC.
Aguarde até que o aplicativo conclua ou cancele a comunicação e
execute as operações através da unidade.
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Funções de visualização
Esta seção explica a visualização de dados gravados em um gráfico ou em
uma lista.
Visualizar dados armazenados no RTR-500DC-- 56
Visualizar uma lista de dados: botão <List> /
[Data List]--------------------------------------------------- 56
Listas de dados para RTR-574 / 576--------------------- 56
Informações detalhadas de dados: botão <List> /
[Data List]--------------------------------------------------- 57

Visualizar o gráfico---------------------------------59
Exibição do gráfico: botão <List> / [Data List]----------- 59
Como ler um gráfico--------------------------------------- 59
Verificação e consideração do intervalo de dados------ 61
Visualizar dados do RTR-574/576 em um gráfico------ 62
Dados baixados através de comunicação sem fio----- 62
Dados baixados através de comunicação a cabo------ 62

Operar o gráfico-----------------------------------63
Alterar o canal no visor------------------------------------ 63
Visualização ampliada------------------------------------- 63
Verificar as leituras mais altas/mais baixas-------------- 63

Excluir dados selecionados-----------------------64
Excluir dados selecionados : [Data List] / botão <List>-- 64

Visualizar dados armazenados no RTR-500DC
Aqui você pode visualizar e verificar os dados armazenados na
unidade RTR-500DC.

Visualizar uma lista de dados: botão <List>/[Data List]
Pressione o botão <List> no RTR-500DC ou abra [Data List] no menu
principal para visualizar a lista de dados.

Lista numérica: Exibe o número atribuído automaticamente na ordem de
download dos dados.
Tipo de dispositivo (unidade remota)
Nome da unidade remota: Exibe o nome da unidade remota inserido quando
seu registro foi realizado.

Listas de dados para RTR-574/576
A exibição da lista de dados do RTR-574 e RTR-576 é alterada
conforme o método de comunicação usado no download:
comunicação sem fio ou a cabo.
Exemplo de lista de dados do RTR-574

Dados baixados através de
comunicação sem fio
Dados baixados através de
comunicação a cabo

Dados baixados através de comunicação sem fio
Os dados baixados do RTR-574 estão armazenados como dois conjuntos de
dados: “Luminosidade e intensidade de UV” [No.8] e “Temperatura e umidade”
[No.9] (lista de dados [No.8] e [No.9]). No RTR-576, os dados baixados estão
armazenados como dois conjuntos de dados: “Concentração de CO2” e
“Temperatura e umidade”.

Dados baixados através de comunicação a cabo
Quando os dados são baixados através de uma comunicação a cabo, os dados
são armazenados como um conjunto de dados para todos os quatro canais
(RTR-574) ou para todos os três canais (RTR-576) (Lista de dados [No.6])
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Informações detalhadas de dados: botão <List>/[Data List]

111 Pressione o botão <List> no RTR-500DC ou abra [Data List] no
menu principal para visualizar a lista de dados.

222 Selecione um dado na lista e pressione o botão <List> para abrir
a janela de informações detalhadas.

333 Girando o seletor de operação para cima e para baixo e selecionando diferentes dados, é possível visualizar as informações
detalhadas de todos os dados em ordem numérica na lista.

Para RTR-501/502/503/505/507S/576
Exemplo de detalhes de dados do RTR-503

Exemplo de detalhes de dados do RTR-505-Pt

Para RTR-574
Ex.: Dados incluindo luminosidade e intensidade de UV

Tipo de dispositivo (unidade remota)
Intervalo e modo de gravação
Exibe o intervalo e modo de gravação definidos na unidade remota.
= 2 segundos de intervalo, Modo One Time
Exemplo:
= 30 minutos de intervalo, Modo Endless
		

Número de dados gravados
[Collect]: Data/hora da coleta de dados
Exibe a data e hora em que os dados foram baixados para o RTR-500DC.

[Start]: Data/hora de gravação
Exibe a data e hora do início da gravação dos dados na unidade remota.

[Latest]: Data/hora dos dados mais recentes
Exibe a data e hora da última gravação.
Funções de visualização
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Valores cumulativos
As medições cumulativas dos dados de luminosidade e intensidade de UV do
RTR-574 também podem ser visualizadas.

[NAME]: Nome da unidade remota
Exibe o nome da unidade remota inserido quando seu registro foi realizado.

[GROUP]: Nome do grupo
Ao baixar dados da unidade remota que não foram registrados no RTR-500DC,
”.
o nome do grupo aparecerá como “

[Sensor]: Tipo de sensor conectado
Ao usar um RTR-505-TC (Termopar) ou um RTR-505-Pt (Pt100, Pt1000), é exibido
o tipo de sensor que está conectado à unidade remota.
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Visualizar o gráfico
Exibição do gráfico: botão <List>/[Data List]

111 Pressione o botão <List> no RTR-500DC ou abra [Data List]
no menu principal para visualizar a lista de dados.

222 Selecione um dado na lista e clique em [Graph Display] para
visualizar os dados em forma de gráfico.

--Pressione o seletor de operação para cancelar a exibição de gráficos.

Como ler um gráfico
Um gráfico é exibido para cada canal de dados.

Linha do cursor (intermitente)
Você pode rolar a linha do cursor para a esquerda e para a direita girando o seletor
de operação.

Canais para exibição
Se houver diversos canais de dados gravados, você poderá alterar o canal em
exibição pressionando o seletor de operação (por cerca de um segundo).

Intervalo e modo de gravação
O “Intervalo de gravação” e o “Modo de gravação” para os dados exibidos são
mostrados aqui.
= 2 segundos de intervalo, Modo One Time
Exemplo:
= 30 minutos de intervalo, Modo Endless
		

Data e hora das posições do cursor
A data e hora das posições atuais do cursor são mostradas aqui.

Intervalo de exibição do gráfico
Quando uma porção do gráfico tiver sido ampliada, essa linha mostra o intervalo de
dados atualmente em exibição em todo o intervalo dos dados gravados.

Funções de visualização
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Limite superior/Limite inferior
Se os limites superior/inferior tiverem sido definidos nas unidades remotas, serão
mostrados usando linhas pontilhadas grossas.

Medição na posição do cursor
O valor de medição correspondente é exibido na data e hora em que o cursor está
posicionado.
Temperatura: °C, °F
Umidade: % UR
Luminosidade: lx, klx
Intensidade de UV: mW/cm2
Concentração de CO2: ppm
Tensão: V
4–20 mA: mA
Pulso: Pulso (subida), Pulso (descida)
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Verificação e consideração do intervalo de dados
O RTR-500DC verificará se os dados ultrapassaram o limite superior
ou inferior definido. A consideração do resultado será exibida no canto
esquerdo superior por 5 segundos depois que o gráfico for aberto.
Exemplo de exibição dos resultados das considerações

Ícones para resultados das considerações
Começando em [CH1], os resultados serão exibidos rotativamente.
(OK)

Nenhuma medida estava acima dos limites definidos.
Uma ou mais medidas excederam o limite superior.
Uma ou mais medidas excederam o limite inferior.

(Seta para cima
e para baixo)

As medidas excederam os limites superior e inferior.

(DOT)

Os limites superior e inferior não foram configurados.

Funções de visualização
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Visualizar dados do RTR-574/576 em um gráfico
A exibição do gráfico do RTR-574/576 é alterado de acordo com o
método de comunicação (comunicação sem fio ou comunicação a
cabo) usado para download.

Dados baixados através de comunicação sem fio
Os dados baixados do RTR-574 estão armazenados como dois conjuntos de
dados: “Luminosidade e intensidade de UV” e “Temperatura e umidade”. No
RTR-576, os dados baixados estão armazenados como dois conjuntos de
dados: “Concentração de CO2” e “Temperatura e umidade”.
Exemplo de dados do RTR-574
(Lista de dados [No.9] e [No.8])

Gráfico para canal 3 e 4
(Temperatura e umidade)

Gráfico para canal 1 e 2
(Luminosidade e intensidade de UV)

Dados baixados através de comunicação a cabo
Quando os dados são baixados através de uma comunicação a cabo, os dados
são armazenados como um conjunto de dados para todos os quatro canais
(RTR-574) ou para todos os três canais (RTR-576)
Exemplo de dados do RTR-574 (Lista de dados [No.6])

Gráfico para 4 canais
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Operar o gráfico
Alterar o canal no visor
Ao pressionar e manter o seletor pressionado durante a visualização
de um gráfico, o canal será alterado na visualização.

Visualização ampliada
Pressione o botão <List> enquanto todo o gráfico aparecer no visor
(×1) para ampliar a imagem.
Pressione o botão <Collect> durante a ampliação de uma parte dos
dados para retornar ao tamanho original do gráfico completo.
Visualizar todos

Visualização ampliada

Intervalo de exibição do gráfico (barra)

Verificar as leituras mais altas/mais baixas
Cada vez que você pressionar o botão <Collect> enquanto o gráfico
estiver exibido por inteiro (1×), uma linha do cursor se moverá da
leitura mais alta par a mais baixa.
Linha do cursor (intermitente)

Funções de visualização

63

Excluir dados selecionados
Excluir dados selecionados: [Data List]/botão <List>

111 Pressione o botão <List> no RTR-500DC ou abra [Data List] no
menu principal para visualizar a lista de dados.

222 Selecione um dado na lista e clique em [Select Delete].

--Para excluir todos os dados armazenados no RTR-500DC, abra [Set Functions]
- [Clear Memory] no menu principal.
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Configurar a unidade RTR-500DC/Outros
Configurações operacionais para RTR-500DC - 66
Alterar unidade de temperatura--------------------------- 66
Ajustar a luz de fundo-------------------------------------- 66
Ajustar o contraste----------------------------------------- 67
Verificar memória------------------------------------------- 67
Excluir todos os dados------------------------------------ 67
Configurar relógio e fuso horário via operações do
RTR-500DC------------------------------------------------- 68
Descobrir seu fuso horário-------------------------------- 69
Usar o RTR-500DC em áreas que empregam
o horário de verão------------------------------------------ 69
Desligar a campainha-------------------------------------- 70
Verificar o status da pilha do RTR-500DC--------------- 70
Monitorar ondas de rádio---------------------------------- 71

Lista de menu -------------------------------------72
[
Gather Data]------------------------------------- 72
Monitor Mode]----------------------------------- 72
[
Record Settings]-------------------------------- 73
[
Visitor Entry]------------------------------------- 74
[
Gather Data]-------------------------------------- 74
[
Record Settings]---------------------------------- 74
[
[Data List]--------------------------------------------------- 75
[Set Functions]---------------------------------------------- 75

FAQ-------------------------------------------------76
P&R sobre o RTR-500DC--------------------------------- 76
P&R sobre as configurações------------------------------ 77
P&R sobre operações depois das configurações------- 79

Especificações-------------------------------------82
Software (RTR-500DC for Windows)--------------------- 83

Opções---------------------------------------------84
Provisões para reparação gratuita----------- Verso

Configurações operacionais para RTR-500DC
As configurações operacionais podem ser feitas a partir de
[Set Functions] no menu principal.

Alterar unidade de temperatura

111 No menu principal, abra [Set Functions] – [Set Temp Unit].
222 Selecione a unidade de temperatura desejada (ºC ou ºF).
Configurações atuais

Ajustar a luz de fundo

111 No menu principal, abra [Set Functions] - [Set Backlight].
222 Altere o valor movendo o seletor para cima e para baixo.
Valores de configuração: de 1 a 100, [OFF] (configuração padrão da fábrica: 80)

A luz de fundo do LCD será desligada automaticamente se a unidade
não for usada por mais de cinco segundos, para economizar energia
da pilha.
Quando o funcionamento for reiniciado, a luz será ligada
automaticamente.
Quando a unidade estiver conectada a um adaptador AC, a luz de
fundo permanecerá LIGADA.
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Ajustar o contraste

111 No menu principal, abra [Set Functions] – [Set Contrast].
222 Altere o valor movendo o seletor para cima e para baixo.
Valores de configuração: de 0 a 100, (configuração padrão da fábrica: 65)

Verificar memória

111 No menu principal, abra [Set Functions] – [Check Memory].
222 Aqui você pode visualizar a utilização atual da memória e o
número de leituras armazenadas na unidade.

Uso da memória (%)
Número de leituras
armazenadas na unidade

Excluir todos os dados

111 No menu principal, abra [Set Functions] – [Clear Memory] e
selecione [Execute].
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Configurar relógio e fuso horário através das operações do
RTR-500DC
O relógio e fuso horário também podem ser configurados no
“RTR-500DC Settings Utility”.
Ao configurar através do “RTR-500DC Settings Utility”, não é necessário realizar
operações na unidade do RTR-500DC.

111 No menu principal, abra [Set Functions] – [Set Clock].
222 Defina os valores desejados para o relógio e para o fuso horário
Mover o seletor de operação para cima e para
baixo mudará o item de seleção do visor na
ordem do mês, dia, ano, hora, minuto,
segundo e [Time Zone] (diferença de horário
em relação ao GMT).
Ao pressionar o seletor, o valor para esse item
piscará.
Altere o valor movendo o seletor para cima e
para baixo.
Pressione o seletor novamente para definir o
valor selecionado e mova para o próximo item
de configuração.

333 Após concluir as configurações do relógio de do fuso horário,

mova a seta para [Back] e pressione o seletor para retornar ao
menu principal.
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Descobrir seu fuso horário
Clique com o botão direito do mouse no relógio na barra de tarefas
do seu computador e selecione [Propriedades de Data e hora]

Defina o fuso horário exibido no RTR-500DC.
--Observe que, dependendo do seu SO Windows, o fuso horário pode ser exibido
no formato UCT em vez de GMT.

Usar o RTR-500DC em áreas que empregam o horário de verão
Quando o horário de verão começar, adiante uma hora nas
configurações do relógio da unidade e adicione uma hora ao fuso
horário.
EX1: Quando o relógio marcar 12:00 e o fuso horário for GMT +07:00:
Mude o relógio para 13:00 e o fuso horário para GMT +08:00.

EX2: Quando o relógio marcar 9:00 e o fuso horário for GMT -08:00:
Mude o relógio para 10:00 e o fuso horário para GMT -07:00.

Quando o horário de verão acabar, mude novamente para os valores
originais.
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Desligar a campainha
Definindo o bipe como OFF, a campainha de aviso não será desligada
se o RTR-500DC receber informações de um aviso de uma unidade
remota durante uma sessão de monitoração.

111 No menu principal, abra [Set Functions] – [Beep].
222 Selecione [ON] ou [OFF].
Configurações atuais

OFF1 (Key Click): Desliga o som da operação dos botões. A campainha de
aviso ainda emitirá um bipe.
OFF2 (All): Desliga todos os bipes, incluindo a campainha de aviso.

Verificar o status da pilha do RTR-500DC
O aviso de vida útil da pilha, que indica a necessidade de substituição
da pilha, será exibido quando a voltagem da pilha for reduzida a 2,3V.
Aqui você pode verificar o status detalhado da pilha como a voltagem
(valor numérico) e o nível.

111 No menu principal, abra [Set Functions] – [Battery Voltage].

Voltagem da pilha

Nível de pilha
5(cheia) 4
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Monitorar ondas de rádio
Não é possível usar a função [Radio Wave Monitor] no RTR-500DC
enquanto realiza comunicação a partir do aplicativo de software.

Pode haver alguns casos em que a capacidade de comunicação do
RTR-500DC não atinja os padrões esperados devido a outros
dispositivos com comunicação sem fio estarem usando ondas de
rádio ou a outras interferências de ondas de rádio. A monitoração de
ondas de rádio com a unidade RTR-500DC antes de realizar o registro
da unidade remota através do “RTR-500DC for Windows” ajudará a
evitar a interferência e a reduzir as possibilidades de erros de
comunicação.

111 No menu principal, abra [Set Functions] – [Radio Wave Monitor].
222 A unidade pesquisará ondas de rádio e exibirá os níveis de sinal
sem fio.

--Pressione o seletor de operação para cancelar a função de monitoração de ondas
de rádio.
--Até que a função seja cancelada, a comunicação sem fio ainda estará em
andamento para o RTR-500DC.
--Durante o uso dessa função, o desligamento automático será desativado.
Eixo vertical: Nível de sinal sem fio (de 1 a 5)
Eixo horizontal: Canal de frequência
(de 0 a 21 C)
Barra branca: Valor máximo de ondas de rádio
que a unidade recebeu
Barra negra: Valor atual de ondas de rádio*

** Devido ao ruído de fundo, os canais não ocupados com a comunicação irão mostrar o
nível 1 de sinal sem fio no gráfico.

Atribuir um canal de frequência de comunicação
Quando atribuir um canal de frequência a um grupo no registro da unidade
remota, selecione um canal com uma barra branca/negra curta. Uma barra
branca/negra maior tem um sinal mais forte, o que indica a presença de outros
dispositivos de comunicação sem fio.
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Lista de menu
[

Gather Data]
[Back]
[All Groups]

[Back]
[Execute]
[COM Route]:
[Direct]
[As Set]

[Specify Group]

Iniciar
pesquisa/
baixando

[Back]
Cancelado *

Lista de grupos
[Specify Remote Unit]

[Back]

[Back]

Lista de grupos

Lista RU/
VRU

** Mova a seta para [Cancelar] e pressione o seletor de operação para cancelar a operação
durante uma sessão de download por Grupo.
** Enquanto uma sessão de download com uma unidade remota estiver em andamento,
pressione o seletor de operação para cancelar a comunicação com essa unidade remota.

[

Monitor Mode]
[Back]
[All Groups]
[Specify a Group]

[Back]
Lista de grupos

[Specify Remote
Unit]
[Interval]

Iniciar pesquisa

[Back]
Lista de grupos

Cancelado *
[Back]
Lista RU/VRU

** É possível cancelar empurrando o seletor de operação durante a Pesquisa.
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[

Record Settings]
[Back]
[Start Recording]

[Back]
Lista de
grupos

[Back]
Lista RU/VRU

[Back]

Hora

[Execute]
[Start]:
[Programmed]  
[Immediate]
  [Interval] e modo
de gravação*1

MM/DD/’AA
00:00:00*2
[Stop Recording]

[Back]
Lista de
grupos

[Back]
Lista RU/VRU

[Back]
[Execute]
[Back]
Visor de confirmação

** 1:  Apenas para confirmação.
** 2: Para início programado.
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[

Visitor Entry]
[Back]
[Accept Visitor RU]

[Back]
[Join VRU, Push Dial]

[Back]
Número de série *
Nome da unidade *

[Release One]

[Back]

[Back]

Lista de visitantes

[Execute]
[Back]

[Release All]

[Execute]

** Apenas para confirmação.

[

Gather Data]
Especifique o período dos dados a serem baixados.
Ao concluir o download, aparecerá um gráfico.

[

Record Settings]
[Back]                     

Hora

[Execute]

Enviar configurações de gravação
para unidade remota.

[Start]
[Interval] e modo REC *1
MM/DD/’AA 00:00:00 *2

** 1:  Apenas para confirmação.
** 2: Para início programado.
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[Data List]
[Back]
Lista de dados

[Back]
[Display Graph]

Pressione o seletor de
operação para exibir o gráfico
[Back]
[Continue]

[Select Delete]

[Back]
[Execute]

[Set Functions]
[Back]
[Set Temp Unit]

[Back]
°C , °F

[Set Backlight]

[Back]
[OFF], de 1 a 100

[Set Contrast]

[Back]
de 0 a 100

[Verificar]

[Back]
Exibir uso da memória (%)

[Clear Memory]

[Back]
[Execute]

[Set Clock]

[Back]
Configurações ‘AA/MM/DD 00:00:00 e
[Time Zone]

[Beep]

[Back]
[ON]
[OFF1(Key Click)]
[OFF2(All)]

[Battery Voltage]

[Back]
Exibir voltagem da pilha (V)

[Radio Wave Monitor]

Exibir*

** É possível cancelar empurrando o seletor de operação.

Definir as configurações da unidade RTR-500DC/Outras funções

75

FAQ
P&R sobre RTR-500DC
P1: Isso pode ser usado em qualquer país do mundo?
R: O RTR-500DC foi projetado para cumprir as regulamentações FCC (EUA)
e IC (Canadá) e não deve ser usado em nenhum outro país no qual a
regulamentação padrão não seja pelo menos uma dessas duas.

P2: Desejo usar o RTR-500DC em ambientes externos; a unidade é
à prova d’água, de umidade ou de poeira?

R: A unidade não é à prova d’água, de umidade ou de poeira. Quando levar
para ambientes externos ou quando coletar dados em ambientes
externos, tome cuidado para não expor a unidade a água ou poeira.
Siga também estas precauções:
--Não manuseie a unidade com as mãos molhadas.
--Não substitua as pilhas com as mãos molhadas.
--Ao usar comunicação óptica e a unidade remota estiver molhada,
certifique-se de secá-la antes de tentar usar comunicação óptica.

P3: Como posso restabelecer as configurações padrão de fábrica
do RTR-500DC?

R: Conecte o RTR-500DC de destino ao seu PC com um cabo USB.

No menu Settings Utility, selecione [Return Base Unit to Factory Default
Settings] e as configurações padrão de fábrica serão restabelecidas.

76

Definir as configurações da unidade RTR-500DC/Outras funções

P&R sobre Configurações
P1: O computador não parece reconhecer o USB conectado a
RTR-500DC, por que não?

R: Verifique o seguinte:
Verifique o RTR-500DC
--Verifique a conexão USB entre o computador e o RTR-500DC.

Verifique seu computador
--Verifique se o software foi instalado corretamente e está funcionando.
--Use o Gerenciador de dispositivos do seu computador para verificar se o
driver do dispositivo USB foi instalado corretamente. (Consulte [Help for
Unit Recognition Failure] )
--Conecte um dispositivo USB diferente (mouse, câmera digital, etc....)
que não seja uma unidade RTR-500DC ao seu PC e veja se funciona
corretamente.
--Se seu PC tiver mais de uma porta USB, tente conectar o cabo USB a
uma porta diferente.
--Se você tiver acesso a outro computador, tente ver se a comunicação
funciona com o outro computador.
--Verifique se não há mais de uma unidade base conectada ao PC.
--Se houver mais de uma conectada ao mesmo tempo, as unidades
conectadas não podem ser reconhecidas.

Se mesmo após verificar e tentar os procedimentos acima, não houver
melhora, entre em contato com o revendedor onde o produto foi
comprado.

P2: A unidade remota não foi reconhecida pelo meu computador, qual
o problema?

R: Verifique o seguinte:
Para RTR-501/502/503/505/507S
--Verifique se o RTR-500DC é reconhecido pelo seu PC.
--Verifique a conexão USB entre o computador e o RTR-500DC.
--Certifique-se de que as áreas de comunicação óptica estão alinhadas
corretamente.
--Certifique-se de que as áreas de ranhura estão alinhadas corretamente.
--Certifique-se de que há energia suficiente na pilha na unidade remota de
destino.
--A energia restante na pilha pode ser verificada no visor da unidade
remota.
--Quando for o momento de substituir a pilha, a marca [BAT] aparecerá.
--O nível da pilha da unidade remota também pode ser verificado usando a
função “Monitoração” no RTR-500DC. (Consulte a partir da página 45 para
mais detalhes)
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R: Para RTR-574/576, RTR-500

--Verifique a conexão USB entre o computador e o dispositivo.
--Verifique se o software que veio com o dispositivo foi instalado
corretamente e está funcionando.
--Use o Gerenciador de dispositivos do seu computador para verificar se o
driver do dispositivo USB foi instalado corretamente. (Consulte [Help for
Unit Recognition Failure] )
--Conecte um dispositivo USB diferente (mouse, câmera digital, etc....) ao
seu PC e veja se funciona corretamente.
--Se seu PC tiver mais de uma porta USB, tente conectar o cabo USB a uma
porta diferente.
--Se você tiver acesso a outro computador, tente ver se a comunicação
funciona com o outro computador.
--Certifique-se de que não há mais de um dispositivo conectado ao mesmo
tempo. Se houver mais de uma conectada ao mesmo tempo, as unidades
conectadas não podem ser reconhecidas.

Se mesmo após verificar e tentar os procedimentos acima, não houver
melhora, entre em contato com o revendedor onde o produto foi
comprado.

P3: O aplicativo de software não inicia, por quê?
R: Não é possível realizar uma comunicação a partir do aplicativo de

software enquanto usa as funções de comunicação do RTR-500DC
(como o [Monitor Mode] ou o [Radio Wave Monitor]). Certifique-se de
sair das funções de comunicação em andamento antes de usar o
aplicativo.
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P&R sobre Operações após Configurações
P1: Erros de comunicação ocorrem frequentemente, por que e o que
posso fazer?

R: Se erros de comunicação sem fio estiverem ocorrendo:
Pegue o RTR-500DC e leve-o a um local onde a comunicação seja
possível. Além disso, verifique ou teste os seguintes itens.
--Tente colocar pilhas novas na unidade base, na unidade remota ou no
repetidor.
--Certifique-se de que não há mais de um tentando se comunicar ao
mesmo tempo; isso pode causar erros de comunicação.
--A força do sinal de rádio pode estar fraca.
--Verifique se os dispositivos de registro da série RTR-500 estão usando a
mesma frequência com outros dispositivos de comunicação sem fio para
transmissão. Se eles tiverem a mesma frequência ou uma frequência
próxima, altere um dos dois para evitar interferência.

** IMPORTANTE
Para alterar o canal de frequência dos dispositivos de registro da série
RTR-500, você deve primeiro excluir todas as unidades remotas (ou
repetidores) com a mesma configuração de canal de frequência, e então
registrá-los novamente. Na janela de registro da unidade remota (ou repetidor),
altere o Canal de frequência de comunicação e então clique em “Registrar”.

Números de canal e frequências correspondentes para a RTR-500 Series
C
0
1
2
3
4
5
6

Frequência (MHz)
902,93760
904,08960
905,24160
906,39360
907,54560
908,69760
909,84960

C
7
8
9
10
11
12
13

Frequência (MHz)
911,00160
912,15360
913,30560
914,45760
915,60960
916,76160
917,91360

C
14
15
16
17
18
19
20
21

Frequência (MHz)
919,06560
920,21760
921,36960
922,52160
923,67360
924,82560
925,97760
927,12960

--Os erros de comunicação podem ser causados por memória insuficiente
no RTR-500DC. (Memória CHEIA)
--Enquanto o aplicativo estiver em comunicação.

Se estiverem ocorrendo erros de comunicação por cabo ou óptica:

--Verifique o seguinte, aguarde e tente uma comunicação novamente.
--Tente colocar pilhas novas na unidade base e na unidade remota.
--Os erros de comunicação podem ser causados por memória insuficiente
no RTR-500DC.(Memory FULL)
--Enquanto o aplicativo estiver em comunicação.
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P2: É possível ajustar ou alterar os dados gravados que foram
baixados pelo RTR-500?

R: Para manter a integridade e confiança dos dados gravados, o software
foi projetado para não permitir modificações realizadas nos dados
gravados. Se for necessário editar os dados gravados, no Gráfico de
Temperatura/Umidade ou no Gráfico multiescala, salve os dados em
um arquivo de texto e use um software de planilha comum, como o
Excel, para editar os dados do arquivo de texto.

P3: Posso mesclar todos os dados do RTR-574/576 que foram

baixados via comunicação sem fio em um conjunto de dados?

R: Embora os dados baixados do RTR-574 estejam armazenados como

dois conjuntos de dados: “Luminosidade e intensidade de UV”
(C1 e C2) e “Temperatura e umidade” (C3 e C4), é possível exibi-los e
salvá-los como um conjunto de dados. Além disso, os dados baixados
do RTR-576 que também estão armazenados como dois conjuntos de
dados: “Concentração de CO2” (C1) e “Temperatura e umidade”
(C2 e C3), podem ser exibidos e salvos como um conjunto de dados.
Isso pode ser feito de uma das seguintes maneiras:
Abrindo a partir do Gráfico multiescala
No Gráfico multiescala, no menu [File] menu, clique em [Open] e
selecione o arquivo dos dados baixados que você deseja abrir.

Abrindo a partir do Gerenciador do RTR-500DC
1.
2.
3.
4.

5.
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Conecte um RTR-500DC via USB ao seu PC e abra o Gerenciador do
RTR-500DC.
Na Lista de informações de dados, selecione o(s) conjunto(s) de dados RTR574/576 que você deseja salvar para seu PC usando a tecla <Shift> ou <Ctrl>.
No menu [Communication], clique em [Download Data] para salvar os dados
gravados no PC.
Após selecionar os dados na Lista de informação de dados, clique com o botão
direito do mouse para abrir um menu de contexto a partir do qual você pode
selecionar [View Graph]. A janela [Save as...] aparecerá.  
Após atribuir um nome e salvar os dados, o Gráfico multiescala abrirá onde
você possa visualizar o Gráfico dos dados selecionados.
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P4: Ao registrar a unidade remota, eu configurei para “Conversão de

escala”, mas a conversão de escala não está sendo realizada na
unidade remota e no Data Collector. Por quê?
R: Os valores e gráficos das medidas exibidos no LCD da unidade remota
e do Data Collector não serão convertidos, portanto aparecerá a
medida antes da conversão de escala. No entanto, os dados baixados
têm a informação para as configurações de conversão de escala que
você fez, e você pode visualizar as medidas convertidas na forma de
gráfico usando o “RTR-500DC Manager” para baixar dados para um
PC e o “Gráfico multiescala” para abrir os dados baixados.
As unidades remotas seguintes podem usar “Conversão de escala”:
RTR-505-V (Voltagem)
RTR-505-mA (4-20 mA)
RTR-505-P (Pulso)
** O que é a “Conversão de escala”?

  Faça configurações aqui para visualizar os dados baixados na unidade
desejada. Para mais detalhes, consulte [Remote Unit Registration]
no “RTR-500DC Settings Utility” ou na Ajuda do aplicativo “Gráfico
multiescala” no menu [Tool].
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Especificações
Data Collector RTR-500DC Unidade
Dispositivos
compatíveis

Número máximo
de registros
Capacidade de
armazenamento

Precisão do
relógio interno
Visor LCD
Funções:
Comunicação
sem fio
Funções:
Comunicação
com fio
Funções:
RTR-500DC
Operações
Itens do visor

Tipos de
monitoração
de avisos
Energia

Vida útil da pilha
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Unidades remotas: RTR-501/502/503/507S/574/576/505-TC/505-Pt/505-V/
505-mA/505-P
(Incluindo tipo L e tipo S)
Repetidor: RTR-500
Unidades remotas: 32 unidades × 7 grupos (16 unidades × 7 grupos para
RTR-505/574/576)
Repetidores: 15 unidades x 7 grupos
Ao baixar unidades em capacidade total de registro:
15 unidades de RTR-501/502/503/505/507S
7 unidades de RTR-574
10 unidades de RTR-576
Ao baixar unidades em capacidade não total de registro, é possível armazenar e
gerenciar até 250 sessões de download.
- Varia de acordo com o tipo de dispositivo, número de canais, tipo de dados
gravados.
A ± 30 segundos/mês e 25 °C
FSTN 1,9 pol, 128 × 64 pontos, semi-transmissivo, monocromático,
luz de fundo LED âmbar
Baixar e salvar dados gravados, monitorar leituras atuais e status da unidade
remota (monitoração de avisos), iniciar e interromper a gravação da unidade
remota, verificar a força do sinal para comunicação com unidade remota
Baixar e salvar dados gravados
Iniciar e interromper a gravação da unidade remota
Alterar unidade de temperatura, luz de fundo do LCD, contraste de LCD,
verificar memória, som do botão, verificar energia da pilha,
função desligar automaticamente (se a unidade não for usada por três minutos)
Gráfico (medida mais alta/mais baixa, configurações de limite superior/inferior)
Detalhes dos dados (data/hora do download, data/hora de início da gravação,
data/hora da interrupção da gravação, data/hora da última gravação)
Limite superior/Limite inferior excedido
Limite superior/Limite inferior excedido por luminosidade cumulativa e quantidade
cumulativa de luz UV (RTR-574)
Pilha alcalina AAA × 2
- Pilhas AAA Ni-MH, adaptador AC (opção AD-06A1), ou a alimentação por USB
também pode ser usada.
Vida útil da pilha esperada para duas pilhas alcalinas AAA:
Monitoração: 96 horas de uso continuado.
Para comunicação sem repetidor(es) a intervalos de 60 segundos
Verificar força do sinal: 32 horas de uso continuado.
Download de dados: 730 sessões consecutivas
  Via comunicação sem fio (ao baixar RTR-501 com capacidade de armazenamento total/sem repetidor(es)/luz de fundo do LCD desligada)
- A vida útil da pilha varia dependendo do tipo de pilha, do ambiente de medida,
da frequência de comunicação e da temperatura ambiente em que é usada.
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Interfaces de
comunicação:

Tempo de
comunicação
(excluindo
comunicação
sem fio)

Dimensões
Peso
Ambiente operacional
Outros

Com PC: Comunicação USB: 38.400bps
Com unidade remota: Comunicação sem fio
Comunicação óptica: 2.400bps (unidades remotas, excluindo RTR-574/576)
Comunicação a cabo: 19.200bps (RTR-574/576)
Ao baixar uma unidade remota em capacidade total de registro:
- Do RTR-500DC para o PC
Comunicação USB: 12 segundos (1C)/24 segundos (4C)
- Da unidade remota para o RTR-500DC
Comunicação óptica: em torno de 170 segundos (unidades remotas, excluindo
RTR-574/576)
Comunicação a cabo: em torno de 45 segundos (RTR-574)/32 segundos
(RTR-576)
A 125 mm × L 58 mm × P 26,3 mm (excluindo protuberâncias)
Comprimento da antena: 109 mm
Cerca de 105 g
Temperatura: de 0 a 50 ° C
Umidade: 90 % UR ou menos (sem condensação)
Não é à prova d’água, de umidade ou de poeira.

Especificações de comunicação sem fio
Potência RF
Especificações
padrão de rádio
Intervalo de transmissão
Tempo de comunicação

7 mW
FCC Parte 15 Seção 247/IC RSS-210 (Intervalo de frequência: de 902 a 928 MHz,
Potência RF: 7 mW)
Cerca de 150 metros (500 pés)
sem obstrução e direto
Ao baixar uma unidade remota em capacidade de registro total:
Cerca de 120 segundos* (unidades remotas, excluindo RTR-574/576)
Cerca de 180 segundos* (RTR-576)
Cerca de 240 segundos* (RTR-574)
*A mesma quantidade de tempo deve ser adicionada para cada repetidor.

Software (RTR-500DC for Windows)
SO compatível (*1)

Idiomas do visor (*2)

Microsoft Windows 10 32/64 bits
Microsoft Windows 8 32/64 bits
Microsoft Windows 7 32/64 bits
Microsoft Windows Vista 32 bits (SP1 ou mais recente)
Inglês, espanhol, português

*1: Para a instalação, é necessário ter direitos de Administrador (Administrador do computador).
*2: Recomendamos que o idioma do sistema operacional usado seja o mesmo idioma de exibição. Uma operação em idiomas diferentes não é garantida.
As especificações listadas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Opções
Cabo de comunicação
TR-6C10: Cabo de comunicação RS-232C
Comprimento do cabo: 1,0 m
Para comunicação entre o
RTR-500DC e o RTR-574/576

1.000

Adaptador AC
AD-06A1
Entrada : AC100–240 V
Saída : DC6 V 500 mA
Frequência : 50/60 Hz
Comprimento do cabo: 1,8 m
Tipo de plugue :
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Suporte ao produto
Para obter suporte, entre em contato com o distribuidor a partir do
qual você comprou o produto.

Uma lista de distribuidores pode ser encontrada em:
http://www.tandd.com/purchasing/
Informações sobre o produto
Informações sobre o produto podem ser encontradas em:

http://www.tandd.com/product/
Data Collector RTR-500DC Manual introdutório
T&D CORPORATION
817-1 Shimadachi Matsumoto, Nagano 390-0852, Japão
Site : http://www.tandd.com/
FAX: +81-263-40-3152     E-mail: support@tandd.com
© Copyright T&D Corporation.

Todos os direitos reservados.

Impresso em papel reciclado.

Provisões para reparação gratuita
A garantia está contida no Manual do usuário (Inglês) incluído no pacote.
Ao procurar por reparo, certifique-se de preencher todos os campos necessários e apresentá-lo.
1.
2.
3.

4.

5.

Se a unidade não funcionar corretamente apesar de o cliente tê-la usado corretamente e ter seguido o
manual, a unidade será reparada gratuitamente por intermédio do distribuidor que vendeu a unidade.
Se o cliente solicitar a reparação gratuita devido a problemas dentro do período de garantia, o cliente
deverá entregar ou enviar a unidade junto com a garantia ao distribuidor.
Se o cliente já não residir no mesmo endereço ou tiver dificuldades para entrar em contato com os
distribuidores que venderam a unidade, deve entrar em contato diretamente com a T&D para obter
assistência.
A reparação gratuita não está disponível nos casos seguintes, mesmo durante o período da garantia:
1. Os problemas ou danos foram causados por utilização negligente, desastres naturais, fogo,
poluição ou uso de uma fonte de energia diferente da especificada.
2. Se a unidade foi reparada, ajustada, desmontada ou modificada por uma pessoa que não seja um
engenheiro T&D autorizado.
3. Os problemas ou danos foram causados pelo transporte, deslocamento ou queda da unidade
após a compra.
4. Falha no envio da Garantia ou no preenchimento de todos os itens necessários na Garantia.
A Garantia não pode ser reemitida.
A Garantia cobre apenas a reparação gratuita no período e nas condições definidas na Garantia.
Por esse motivo, os direitos legais do cliente não serão limitados por esta Garantia. Para obter mais
informações sobre reparações ou sobre outras questões sobre assistência depois do fim do período
da garantia, entre em contato com o seu distribuidor.

