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Avisos

Leia atentamente este manual para usar este produto corretamente.
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 da garantia anexada.
--Todos os direitos deste Manual introdutório pertencem à T&D Corporation. É proibido usar,
duplicar e/ou alterar uma parte ou todo o Manual Introdutório sem a permissão da T&D
Corporation.
--Microsoft ® e Windows ® são marcas registradas da Microsoft Corporation USA nos
Estados Unidos e em todos os outros países.
--Os nomes de empresas e os nomes de produtos são marcas ou marcas registradas de
cada empresa.
--Especificações, design e outros conteúdos podem ser alterados sem aviso prévio.
--As mensagens de tela neste manual podem ser um pouco diferentes das mensagens reais.
--Notifique a loja onde você comprou este 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 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
da nossa unidade. Esteja ciente desta informação antes de usar nosso produto.
--Alguns dos nossos produtos, que estão classificados na categoria de bens estratégicos na
legislação de comércio exterior, necessitam de permissão do governo japonês para serem
exportados para fora do Japão.
--É possível fazer download do manual no nosso site: http://www.tandd.com/
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Precauções de segurança e instruções
Antes de usar, leia as seguintes precauções 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 à propriedade.

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.
Essas entradas são ações que, se realizadas,

CUIDADO poderão causar ferimentos ou danos em pessoas
ou objetos.

Explicação dos símbolos de imagem

Indica uma ação proibida.
Indica uma ação proibida. Dentro do símbolo ou próximo
a ele, aparecerá outro símbolo apresentando detalhes.
Indica uma ação que deve ser realizada.

Introdução
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PERIGO
Assegure-se de seguir os avisos do fabricante do seu c
 omputador
sobre o uso ao instalar e usar a unidade.
Não desmonte, repare ou modifique a unidade.
Fazer isso pode causar um 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 um incêndio ou eletrocussão.

Não use esta unidade em locais molhados ou úmidos, como
banheiros.
Isso poderá causar um incêndio ou outros problemas, incluindo falhas.

Guarde a unidade, as pilhas e os cabos de comunicação fora
do alcance de crianças.
É perigoso tocá-los ou ingeri-los.

Se a unidade emitir fumaça ou odores estranhos, desconecte
os cabos, remova as pilhas e interrompa o uso do produto
imediatamente.
Continuar a usar o produto poderá causar um incêndio ou eletrocussão.

Não deixe cair a unidade nem a exponha a impactos fortes.
Se isso acontecer, desconecte os cabos, remova as pilhas
e interrompa o uso imediatamente.
Continuar a usar o produto poderá causar um incêndio ou eletrocussão.

Certifique-se de remover periodicamente poeira e sujeira do
plugue do adaptador.
Se houver acúmulo de poeira no plugue, a umidade pode causar fraco isolamento
e resultar em incêndio.

Não desconecte o adaptador AC com as mãos molhadas.
Isso pode causar eletrocussão.
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CUIDADO
Esta unidade foi criada apenas para uso privado 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. Também pode ser perigoso para as pessoas
que manuseiam a unidade se ocorrer contato com substâncias
perigosas. Portanto não use a unidade em qualquer ambiente
exposto a químicos e gases nocivos.
Esta unidade não é à prova d’água.
Se a unidade ficar suja, limpe-a com um pano limpo e detergente neutro.

Não insira os dedos ou qualquer objeto externo em nenhum dos
conectores da unidade.
Certifique-se de que o cabo e o adaptador AC estão totalmente
inseridos, para que não haja conexão inadequada. Além disso,
ao desconectar o cabo da unidade, não puxe o cabo, e sim segure
o conector para desconectar.
A vida útil da pilha depende da sua qualidade, do ambiente
de medição, da frequência de comunicação e do intervalo
de gravação.
Não use outras pilhas ou adaptador AC que não sejam os
especificados neste Manual introdutório.
Isso poderá causar um incêndio ou outros problemas, incluindo falhas.

Não coloque nenhum objeto sobre o adaptador AC.
Isso pode causar superaquecimento.

Se não pretender usar a unidade durante um longo período
de tempo, remova as pilhas.
Pilhas deixadas em uma unidade que não está sendo usada por um longo período
de tempo podem vazar e causar uma falha.

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

Introdução
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Pode ocorrer condensação se a unidade for movida de um
ambiente para outro em que a diferença na temperatura for grande.
Use a unidade em um ambiente em que a temperatura ambiente seja entre
–10 e 60 oC e a umidade seja de 90% UR (sem condensação) ou menos.

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 à unidade, mas também falhas ou
perda de dados.

Tenha especial cuidado ao conectar e desconectar o plugue USB
enquanto outro dispositivo USB como CDD/HDD estiver em
funcionamento. Isso pode causar problemas ao seu CD-RW ou em
outros dispositivos.
A T&D não garante o funcionamento do dispositivo se o produto for ligado ao
computador com um hub USB ou com um cabo de extensão USB.

Não use ou armazene a unidade em nenhum dos locais a seguir.
Se fizer isso, existe o risco de eletrocussão, incêndio e/ou outros
efeitos adversos para os dispositivos e/ou para o computador.
- Áreas expostas a luz solar direta.
Isso causará o sobreaquecimento do interior do dispositivo, podendo causar
incêndio, deformação e/ou outros danos, incluindo falhas.

- Áreas sujeitas 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 irregulares ou desniveladas.
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 fumaça, poeira e sujeira.
Isso pode causar danos, incluindo falhas.
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Informações de conformidade
Regulamentações de rádio, EMC e segurança
This device complies with Part 15 of the Federal Communications
Commission (FCC) rules and 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.

FCC Statement

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.

Observação sobre o uso da antena

Este dispositivo foi criado para operar apenas com a antena fornecida. O uso de qualquer
outra antena é estritamente proibido.

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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Observações e 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.

Posicione de maneira
que a antena fique
longe de objetos ou
paredes.

Tanto quanto possível, mantenha os dispositivos distantes de fontes emissoras de ruído.
--Equipamentos como instrumentos industriais, dispositivos eletrônicos e 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.
--O aplicativo de software inclui um recurso para verificar a força do sinal sem fio.
--No RTR-500 Settings Utility, no menu “Configurações do roteador wireless”, é possível
verificar a força do sinal.
--Note que, se afastar as unidades em 20 cm em qualquer direção, os resultados de
comunicação podem ser alterados significativamente.
--Se não houver alteração depois de mover as unidades para vários locais nas proximidades,
sugerimos fortemente a adição de um ou mais repetidores (RTR-500) para melhorar a
comunicação.
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Recursos do RTR-500
RTR-500 pode ser usado como unidade base ou repetidor.

Usar como uma unidade base

O RTR-500 pode ser registrado como uma unidade base para que
possa baixar dados gravados das unidades remotas através de
comunicação sem fio, e então os dados poderão ser baixados para
seu computador. Para usar como uma unidade base, conecte a
unidade do RTR-500 ao computador com um cabo USB em que o
software “RTR-500 for Windows” está sendo executado.
Fábrica

E-mail
Unidade(s)
remota(s)

Dados gravados,
Leituras atuais,
E-mail com
advertência

Escritório

FTP

Conexão USB

Unidade base

Baixar dados gravados/
Salvar/Leituras atuais/
Visualização do gráfico

Dados gravados,
Leituras atuais

* Monitorar leituras atuais e avisos no visor do computador
* Baixar dados gravados automaticamente
* Transmitir dados através de uma rede
* Enviar e-mails com relatórios de aviso

Usar como um repetidor

Ao registrar uma unidade do RTR-500 como um repetidor e colocá-la
entre uma unidade base e uma remota ou outro repetidor, ela pode ser
usada para expandir o alcance da comunicação sem fio. Para usar
como um repetidor, é necessário usar nosso adaptador AC opcional
ou duas pilhas AA. Compre uma fonte de energia separadamente.
Unidade(s) remota(s)

Repetidor

Repetidor
Enviar
Voltar

Base
Unidade

--Se desejar usar o RTR-500 como repetidor, siga as instruções encontradas neste Manual
introdutório ou no guia de operação do software que acompanha a unidade para saber
detalhes sobre preparação, registro e configurações.

Introdução
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O que são unidades base, unidades remotas e repetidores?
Unidades base:
RTR-500, RTR-500GSM, RTR-500NW/500AW

Uma unidade base pode coletar dados medidos e gravados em
unidades remotas através da comunicação sem fio e também enviar
dados coletados por FTP ou por e-mail para um servidor através do
qual os dados podem ser baixados para seu computador através de
uma rede externa, como a Internet. Além disso, ao configurar limites
superiores e inferiores, a monitoração de avisos pode ser realizada
para cada unidade remota em cada local.

Unidades remotas: RTR-501/502/503/505/507/574/576

Uma unidade remota é um Data Logger criado para medir e gravar
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-503/507----------------- 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
RTR-505-V----------------- Voltagem
RTR-505-mA--------------- 4–20 mA(corrente)
RTR-505-P----------------- Pulso
* RTR-505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA, e 505-P são referidas coletivamente como “RTR-505”.

Repetidores: RTR-500

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.

10

Introdução

Sobre o registro

Primeiro é necessário registrar unidades remotas e repetidoras
desejados (sempre que necessário) em uma unidade base. É possível
registrá-las nos grupos, por local ou por finalidade. Atribua um canal
de frequência de comunicação sem fio para cada grupo. As unidades
remotas e os repetidores só podem ser registrados em um grupo de
cada vez.
Unidade(s) remota(s)
Grupo1
Repetidor
1
Base
Unidade

Grupo2
Repetidor
1

Repetidor
2

Grupo3

Introdução
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Procedimentos básicos
O seguinte resumo mostra os procedimentos básicos quando
uma unidade do RTR-500 é usada como unidade base.
Preparação
1. Prepare a unidade base (RTR-500) para a utilização
2. Instale o software “RTR-500 for Windows”
3. Instale os drivers de dispositivo USB e confirme sua operação
--Verificar o driver de dispositivo USB para unidade base e unidade remota (RTR-574)

4. Prepare as unidades remotas para a utilização
--Para obter detalhes, consulte o Manual introdutório que acompanha a unidade remota.

5. Prepare os repetidores para a utilização
(apenas se necessário)
Configurar a unidade do RTR-500
(usando o software fornecido)
1. Defina as configurações operacionais da unidade base
2. Registre as unidades remotas e os repetidores e defina as
configurações necessárias
3. Defina as configurações de transmissão das leituras atuais,
relatórios de avisos e de download automático de dados
4. Realize testes de transmissão
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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
Os itens seguintes estão incluídos no pacote:

Wireless Base Station
RTR-500 × 1

Antena × 1

Adesivo de nota * × 1

Manual introdutório
(incluindo a Garantia) × 1

Software
CD-ROM
×1

Mini-B USB cabo
(US-15C)× 1

--Escreva os nomes, os números ou outras notas do repetidor no adesivo e pregue-o na
unidade.

Antes de conectar uma unidade ao seu computador, certifique-se
de instalar o software fornecido no computador.
Se você tiver conectado uma unidade ao seu computador antes de instalar o
software fornecido, certifique-se de clicar no botão [Cancel] na janela do Assistente
quando ela aparecer no visor do computador.
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RTR-500 Diagramas de aparência e nomenclatura das partes
Unidade:mm

109

96

65
Lado esquerdo

Frente

Conector da antena
Conector USB (mini-B)
Monitor LED
Antena

25
Traseira

Lado direito

Área de comunicação óptica
Tampa da pilha
Conector do adaptador AC
(classificação da tensão EIAJ 2)

Conectar a antena

Conecte a antena fornecida ao conector da antena.

Preparação
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Antes de instalar o software
Antes de conectar um RTR-500 ao computador, certifique-se de
instalar o software fornecido no computador.
Se você tiver uma unidade conectada ao seu computador antes de instalar o software, certifique-se de clicar no botão [Cancel] na janela do Assistente quando ela
aparecer no visor do computador e depois desconectar o cabo USB da unidade.

Observe que o software “RTR-500 for Windows” é usado junto
com as unidades base do RTR-500.
Se sua unidade base não for um RTR-500, não é necessário instalar o software
“RTR-500 for Windows” no computador.

O Windows está funcionando corretamente?
Se o Windows não estiver corretamente ativado, pode não ser possível instalar e
executar o “RTR-500 for Windows”.
Certifique-se de que o sistema operacional e o “RTR-500 for Windows” são
compatíveis.

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)
Para saber detalhes sobre o ambiente operacional necessário, consulte
a página 29.
Feche todos os aplicativos.
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-lo
também.
Para instalar o “RTR-500 for Windows” no computador desejado, é necessário
ter direitos de administrador (administrador do computador).
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RTR-500 for Windows Procedimento de instalação
1. Inicie o Windows e faça o login com a conta de usuário com
os direitos de administrador (administrador do computador).
2. Coloque o CD-ROM na unidade de CD ou DVD.
3. 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.

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

Selecione “Instalar
RTR-500 for Windows”

Preparação
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5. Siga as orientações exibidas para concluir a instalação.
Se uma janela, como a mostrada abaixo, aparecer durante a
instalação, escolha [Instalar].

6. Após a instalação, o “RTR-500 for Windows” aparecerá na
tela inicial do Windows ou no menu Iniciar.
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Instalar o driver 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-500, 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.

1. Abra o “RTR-500 for Windows” a partir da tela inicial ou do
menu Iniciar.

2. Abra o RTR-500 Settings Utility.
3. 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.
--Não é necessário conectar o adaptador AC neste momento.

4. A instalação do driver USB será iniciada automaticamente.

Instalar o software e o driver de dispositivo USB
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Instalar o software e o driver de dispositivo USB

Outros

Sobre aplicativos e o guia de operação
Como abrir
Abra o “RTR-500 for Windows” a partir da tela inicial ou do menu Iniciar.

Guia de operação:
Fornece informações detalhadas
relacionadas ao software em
geral, incluindo “Procedimentos
básicos” e “Resolução de
problemas”. Para saber detalhes
sobre como usar cada aplicativo
ou descrição dos menus, abra
[Help] no menu do aplicativo.

Outros itens
RTR-500 Settings Utility:
Permite ao usuário fazer as configurações da unidade base, registrar as
unidades remotas e os repetidores, verificar a força do sinal e fazer as
configurações para o download dos dados gravados, a monitoração das
leituras atuais e a monitoração de avisos. Esse aplicativo também é
usado para iniciar e interromper a gravação em unidades remotas.

RTR-500 for Windows:
Esse aplicativo realiza o download dos dados automaticamente,
a monitoração de leituras atuais e a monitoração de avisos.

Gráfico de Temperatura/Umidade, Gráfico multiescala:
Esses aplicativos de gráficos ajudam os usuários a visualizar os dados
baixados a partir das unidades remotas em formato de gráfico e tabela,
bem como a imprimir ou converter em dados de arquivo de texto.

Serviço T&D WebStorage:
Clique aqui para abrir o site do Serviço T&D WebStorage. As leituras
atuais e os dados gravados anteriormente podem ser acessados pela
Internet, usando o Serviço T&D WebStorage.

Manual introdutório (PDF):
Esse documento está disponível em formato PDF.

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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Registrar dispositivos e configurar
Esta seção explica resumidamente em sequência quais as
ações necessárias para realizar o registro de dispositivos e a
definição de configurações.

1. Configurações da Unidade base
Antes de fazer as configurações iniciais, confirme o seguinte:
A unidade está conectada a um PC com o cabo USB?
As lâmpadas LED na unidade estão ligadas?
O relógio do PC está mostrando a data e hora corretas?

Abra o “RTR-500 Settings Utility” no menu de Aplicativos e configure
a unidade base.

2. Registro da unidade remota
1. Depois de ter completado as configurações da unidade base,
no RTR-500 Settings UtilitySettings Utility, abra o menu
[Configurações da unidade remota].
2. Quando a instrução aparecer na janela do aplicativo, conecte
o Data Logger para permitir a comunicação com a unidade
base e/ou o PC.
- Realize o registro remoto somente em uma unidade por vez. Não conecte

várias unidades ao mesmo tempo.

RTR-501/502/503/505/507
(Comunicação óptica)
Coloque a parte frontal de um Data
Logger (unidade remota) sobre a
unidade base conectada ao PC para
juntar as áreas de comunicação óptica.

RTR-574/576
(Comunicação USB)

Conexão USB
Área de comunicação
óptica

Com um cabo USB, conecte o Data
Logger (unidade remota) ao PC.
Conexão USB

Outros
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Se a tela não mudar após conectar RTR-574/576,
a instalação do driver USB pode não ter sido instalada corretamente.
Consulte [Help for Unit Recognition Failure] e verifique o driver USB.

3. Configurações operacionais da Unidade base

Depois, realize todas as configurações operacionais da unidade base
a partir do Menu do RTR-500 Settings Utility.

4. Registro do repetidor (Somente se necessário)

Os repetidores podem ser registrados para ajudar a ampliar o alcance
e melhorar a comunicação sem fio.

1. No RTR-500 Settings Utility, abra o menu [Repeater Unit
Settings].
2. Quando a instrução aparecer na janela do aplicativo, conecte
o repetidor ao computador com um cabo de comunicação
USB.
- Não conecte várias unidades do RTR-500 ao mesmo tempo.
PC no qual o software
foi instalado
Conexão USB

Depois de fazer todos os registros e configurações, coloque a unidade
base, as unidades remotas e os repetidores em seu posicionamento
real e realize testes de força do sinal para testar a transmissão.
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Sobre a visualização de LED
Aparência da lâmpada nas mudanças de LED para mostrar o
status atual do RTR-500.
Lâmpada

Status

Lâmpada acesa

Conectado por USB

Intermitente

Durante comunicação sem fio ou comunicação com um PC

Outros
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Fontes de alimentação
Quando um RTR-500 é usado como unidade base, a energia
vem do PC através da conexão USB. Não há necessidade de
nenhuma outra fonte de energia.

Quando uma unidade do RTR-500 está sendo usada como um
repetidor, prepare um dos seguintes itens separadamente.

Adaptador AC (Opção T&D AD-06A1)
		

ou pilhas (Duas pilhas alcalinas AA)

Conector do
adaptador AC

Estimar vida útil da pilha
Se a unidade é usada como um repetidor para comunicação sem fio
durante cinco minutos por dia, é esperado que pilhas novas durem cerca
de seis meses.
--A vida útil da pilha varia dependendo do tipo da pilha, do seu desempenho, do ambiente
de medição e da frequência de uso.

Observação

--Sempre use duas pilhas do mesmo tipo.
--Certifique-se de que os polos + e – estão na direção correta.
--As pilhas não podem ser carregadas dentro da unidade.
--A lâmpada de LED piscará uma vez assim que as pilhas usáveis forem instaladas.
--Deixar pilhas alcalinas dentro da unidade por um longo período pode causar vazamento e
corrosão. Ao usar uma fonte reserva, recomendamos que troque as pilhas periodicamente.
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FAQs
P&R sobre o RTR-500
P1: Pode ser usado em qualquer país do mundo?
R: O RTR-500 usa uma Comunicação sem fio de pequeno alcance especial,

que está sujeita a leis e regulamentações locais da área onde está sendo
usada. Esta unidade não pode ser vendida ou usada em países em que as
unidades sem fio não foram aprovadas.
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.

P2: Se eu usar as pilhas como fonte de energia, por quanto tempo
elas vão durar se a unidade for usada como um repetidor?

R: A vida útil da pilha esperada irá variar dependendo do ambiente onde ela

estiver sendo usada e nas condições de comunicação sem fio de pequeno
alcance para o RTR-500. Se a unidade for usada como um repetidor
durante cinco minutos por dia, é esperado que pilhas novas durem cerca de
seis meses.

P3: Desejo usar a unidade em ambientes externos. A unidade é
à prova d’água, de umidade ou de poeira?

R: O RTR-500 não é à prova d’água, de umidade ou de poeira. Se desejar usar
em ambientes externos ou em áreas onde a unidade entre em contato com
umidade, água ou poeira excessiva, sugerimos o uso de algum tipo de
compartimento fora do qual os cabos do RTR-500 possam ser passados.

P4: É possível trocar as pilhas enquanto a unidade está sendo
usada como um repetidor e em operação?

R: Exceto quando a unidade estiver realizando comunicação sem fio

(o LED da unidade estiver intermitente), as pilhas poderão ser trocadas
a qualquer momento.
(Se trocadas durante a comunicação sem fio, a comunicação falhará.)

Outros
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Especificações do produto
UNIDADE
Compatível
Dispositivos

Número máximo
de registros
Recursos
e funções

Tipos de
monitoração
de avisos

Energia
Voltagem
operacional
Consumo
de corrente
Interfaces de
comunicação
Visualização
de LED
Vida útil da pilha
Dimensões
Peso
Ambiente
operacional
Outros

Como uma unidade base
Como um repetidor
Unidades remotas:
Unidade base:
RTR-501/502/503/507/574/576/505-TC/505- RTR-500,
Pt/505-V/505-mA/505-P
RTR-500GSM,
(Incluindo tipo L e tipo H)
RTR-500NW/500AW
Repetidor: RTR-500
Unidades remotas: 32 unidades(*1) × 20 grupos
Repetidores: 30 unidades × 20 grupos
Quando conectado a um PC com o
“RTR-500 for Windows” sendo executado:
1. Download automático de dados gravados
(E-mail/FTP)
2. Envio automático de leituras atuais
(E-mail/FTP)
3. Monitoração de avisos (E-mail)
Avisos de medição da unidade remota,
luminosidade cumulativa/quantidade de
avisos de luz UV (RTR-574),
Avisos de erro de comunicação sem fio da
unidade remota,
Avisos de nível da pilha da unidade remota e
avisos de erro do sensor da unidade remota
Alimentação USB
Pilhas alcalinas AA × 2,
adaptador AC (AD-06A1) (*2)
de 2.5 V a 7.0 V
Aprox. 50 mA (comunicação sem fio)
USB (com PC)
Comunicação óptica (com unidades remotas compatíveis, excluindo RTR574/576)
Lâmpada acesa: Conectado ao PC com cabo USB
Intermitente: Durante a comunicação sem fio e/ou comunicação do PC
Cerca de 6 meses (*3)
–
A 96 mm × L 65 mm × P 25 mm (excluindo protuberâncias)
Comprimento da antena 109 mm
Cerca de 70 g
Temperatura: de –10 a 60 ˚ C (de –30 a 60 ˚ C ao usar energia externa)
Umidade: 90 % UR ou menos (sem condensação)
Não é à prova d’água, de umidade ou de poeira.

*1 For RTR-574 and RTR-576, registration of one unit will be counted as two units.
*2 Ao usar uma conexão USB, o RTR-500 não necessita de pilhas nem de adaptador AC. Prepare duas pilhas
AA ou um adaptador AC ao usar o RTR-500 como um repetidor.
*3 Quando usado para comunicação sem fio durante cinco minutos por dia. A vida útil da pilha varia dependendo
do ambiente de medição, da frequência da comunicação e da sua qualidade.
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Comunicação sem fio de pequeno alcance
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 m, em linha reta desobstruída.
Ao baixar uma unidade remota em capacidade total de armazenamento:
Cerca de 2 minutos * (unidades remotas, excluindo RTR-574/576)
Cerca de 3 minutos * (RTR-576)
Cerca de 4 minutos * (RTR-574)
*Será necessário o mesmo período de tempo para cada repetidor
adicionado.

Comunicação em rede
Protocolo de
comunicações

SMTP (POP antes de SMTP, SMTP-AUTH <LOGIN/PLAIN/CRAMMD5>, SMTP over SSL/TLS, STARTTLS), FTP*

* Para o RTR-500, o protocolo é implementado no software.

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

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)
Idiomas do visor (*2) Inglês, espanhol, português
Outros
O Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1) é necessário.(*6)
*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 da exibição. Uma operação em
idiomas diferentes não é garantida.
As especificações listadas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Outros
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Opções
Adaptador AC
Tipo: 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/about_tandd/contactus/
Informações sobre o produto

Informações sobre o produto podem ser encontradas em:

http://www.tandd.com/product/
Wireless Base Station / Repeater RTR-500
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 introdutório, a unidade será reparada gratuitamente por intermédio do distribuidor que a vendeu.
Se o cliente solicitar a reparação gratuita devido a problemas dentro do período de garantia,
deverá entregar ou enviar a unidade junto com a garantia ao fornecedor. Pode ser cobrada uma
taxa de serviço se houver deslocamento até o local da reparação.
Se o cliente já não residir no mesmo endereço, se o produto foi um presente ou em caso de dificuldades em entrar em contato com a loja que vendeu a unidade, entre 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 um
engenheiro T&D autorizado.
3. Os problemas ou danos foram causados pelo transporte, deslocação 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.
Esta Garantia cobre apenas a reparação gratuita no período e nas condições definidas nesta
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 fornecedor.

