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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 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 desta unidade. Esteja ciente dessa 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 do Japão.
-- É possível fazer download do manual no nosso site:

http://www.tandd.com/
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Acordo do Usuário do Software
Limitação de responsabilidade
-- A T&D Corporation não garante o funcionamento do RTR-500W for Windows.
-- A T&D Corporation não aceitará qualquer responsabilidade por qualquer dano, direto ou
indireto, resultante do uso do RTR-500W for Windows.
-- As especificações do RTR-500W for Windows podem estar 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-500W for Windows.
-- A T&D Corporation não tem obrigação de corrigir nenhum defeito encontrado no
RTR-500W for Windows.

Copyright
-- O copyright do RTR-500W for Windows, incluindo o programa e documentos relevantes,
pertence apenas à T&D Corporation.
-- É expressamente proibida 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. Qualquer consulta relativa à distribuição comercial deve
ser dirigida ao Departamento de Vendas da T&D Corporation.
-- Não tente alterar ou modificar o RTR-500W for Windows.

Introdução
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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.

4

Introdução

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 um incêndio ou eletrocussão.

Se água ou um corpo externo entrar na unidade, desconecte o
adaptador AC e os cabos de comunicação e interrompa o uso
imediatamente.
Continuar usando o produto poderá causar um incêndio ou eletrocussão.

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

Guarde a unidade, o adaptador AC e os cabos de comunicação
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 usando o produto poderá causar um incêndio ou eletrocussão.

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

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

Não 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
contratos com um fornecedor de Internet, ambientes de rede
específicos e a configuração de qualquer outro equipamento necessário para ativar uma 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 usada 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.

Não insira os dedos ou objetos externos nos conetores dos
cabos.
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.
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Não use um adaptador AC que não seja o especificado para ser
usado com a unidade.
Isso pode causar um incêndio ou falha.

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

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 LAN.
Isso pode danificar a unidade ou seu computador.

A T&D não garante 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 nesses locais: isso pode causar
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 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 não planas ou niveladas
Isso pode causar queda da unidade e resultar em ferimentos e/ou danos.

Áreas expostas a incêndio e superaquecimento
Isso pode causar danos, incluindo falhas e deformação.

Áreas sujeitas a incêndio, fumaça, poeira e sujeira
Isso pode causar danos, incluindo falhas.

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
Posicione de maneira
comunicação sem fio pode ser reduzido. Na maioria dos casos, as
ondas de rádio são transmitidas através de portas e aberturas de portas, que a antena fique
longe de objetos
portanto posicione a unidade o mais próximo possível das portas.

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 wireless.
- O aplicativo de software inclui um recurso para verificar a força do sinal sem fio.
No RTR-500W 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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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.

Nota sobre a utilização 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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Recursos dos RTR-500NW/500AW
Observe que este Manual introdutório foi escrito com base na
pressuposição de que o usuário já providenciou os detalhes
sobre contratos com um fornecedor de Internet, ambientes de
rede específicos e a configuração de qualquer outro equipamento necessário para ativar uma 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.

Os RTR-500NW/500AW são estações base de comunicação
habilitadas para LAN, criadas para realizar a comunicação sem fio
com os nossos Data Loggers RTR-500 Series.
Sistema de coleta de dados wireless

Alterar registros/
Alterar configurações

RTR-500NW

Email

LAN com fio
Rede
LAN

RTR-500AW
LAN sem fio

Salvar dados gravados/Exibir
gráficos/Analisar dados/Obter
relatórios de alarme/Verificar
leituras atuais

FTP
Serviço T&D Webstorage

Após ter registrado um RTR-500NW/500AW como uma unidade base
e ter efetuado várias configurações, a unidade irá realizar automaticamente várias ações de acordo com as configurações.
Ele pode ser configurado para fazer download periódico de dados
gravados e de leituras atuais a partir de unidades remotas, bem como
enviar esses dados por email para endereços especificados ou pelo
FTP para um servidor, incluindo o Serviço T&D WebStorage. Além
disso, a unidade pode ser configurada para monitorar alarmes e enviar
relatórios de alarmes por email.
O RTR-500NW deve ser usado com uma LAN com fio
O RTR-500AW deve ser usado com uma LAN sem fio (802.11b/g)
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Fazer alterações de registro através da rede
Após efetuar as configurações iniciais através de USB, é possível
efetuar todas as alterações e configurações do registro através da rede.

Monitoramento das leituras atuais e visualização de dados
gravados através do navegador da Web
Ao enviar dados gravados ou leituras atuais para o Serviço T&D
WebStorage, é possível verificar e compartilhar dados através de um
navegador da Web. O Serviço T&D WebStorage é um serviço de
armazenamento baseado na Web gratuito, fornecido pela T&D
Corporation. Para saber detalhes, siga o link abaixo.
Serviço T&D WebStorage
http://www.webstorage-service.com/

Introdução
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O que são “unidades base”, “unidades remotas” e
“repetidores”?
Unidade base: RTR-500NW/RTR-500AW
A unidade base coleta, através da comunicação sem fio, leituras
atuais e dados medidos e gravados em unidades remotas, além de
monitores de alarmes.

Unidade remota: 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).
Unidade remota

Unidade base

Rede

Comunicação sem fio
Distância de transmissão
150 m (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 (Atual)
------------------------------- RTR-505-P
Pulso
* RTR-505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA e 505-P são coletivamente referidos como “RTR-505”.

Repetidor: 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.
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Sobre o registro
Primeiro é necessário registrar unidades remotas e repetidoras
(sempre que necessário) em uma unidade base. É possível registrá-las
nos grupos, por local ou por finalidade. Um canal da frequência de
comunicação sem fio é então atribuído a cada grupo, para ajudar a
evitar interferência e fraca transmissão. As unidades remotas e os
repetidores não podem ser registrados em mais de um grupo.

Grupo1

Grupo2
Unidade
base

Introdução
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Fluxo básico de procedimentos
A seguir está o fluxo básico de procedimentos.
Detalhes sobre contratos com um fornecedor de Internet, ambientes de rede
específicos e a configuração de qualquer outro equipamento necessário
para ativar uma conexão de rede devem ser providenciados pelo usuário.
Antes de começar, confirme se a conexão funciona com sucesso.
indica itens encontrados neste manual.

Preparação
1.

Preparar a unidade base e verificar a rede

2.

Instalar o software

Verificar o conteúdo do pacote e inspecionar a unidade
Precauções antes da instalação e procedimento de instalação
Ambiente operacional do software

3.

Instalar o driver de dispositivo USB
Procedimento de instalação
Verificar o driver de dispositivo USB para unidades base, unidades remotas e repetidores

4.

Preparar as unidades remotas e os repetidores (se necessário)
Siga as instruções do Manual do usuário que acompanha a unidade remota ou o repetidor.

Registrar dispositivos e configurar (usando software)
Use o aplicativo “Settings Utility” para fazer Configurações da unidade base,
Configurações da unidade remota, Configurações do repetidor,
Configurações de leituras atuais, Configurações do relatório de alarme e
Configurações do download automático. Para saber detalhes, consulte o
“Guia de operação” ou o menu “Ajuda” no “RTR-500W Settings Utility”.
Abrir aplicativos e o guia de operação
Registrar dispositivos e configurar
(Verificar unidades base antes de configurar/conectar unidades remotas para registro)

Iniciar o funcionamento
Observações sobre a operação
Conectar o adaptador AC
Recursos e funções úteis
Visualização de lâmpadas LED
Terminais de saída/entrada de contato externo
Especificações do produto, Outros
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Preparação
Esta seção explica o que deve ser feito antes que os registros
e configurações sejam executados.

Conteúdo do pacote
Verifique se os itens a seguir estão incluídos no pacote:

RTR-500NW ou
RTR-500AW

Antena

Adaptador AC
(AD-06A1)

Software
CD-ROM

Mini-B USB cabo
(US-15C)

Cabo de LAN (LN-20W)
*Usar somente para
RTR-500NW

Manual introdutório
(este manual, incluindo
a garantia)

Certifique-se de instalar o software antes de conectar a unidade
a um PC com o cabo USB.

Conectar a antena
Conecte a antena fornecida ao conector da antena.
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Diagrama de aparência e nomenclatura das partes
Parte frontal e traseira
(Unidade:mm)

91

83

102
131

Antena
Área de comunicação óptica
LED POWER
LED ACTIVE
LED DIAG (Diagnóstico)
LED ALARM
Terminal de entrada externo
Terminal de saída externo
Preparação
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Partes laterais
Direita				
RTR-500NW

Esquerda

RTR-500AW

28

(Unidade:mm)

Conector do cabo de LAN (somente RTR-500NW)
Conector do adaptador AC
Conector Mini USB (Mini-B)

As unidades RTR-500NW/500AW serão designadas neste manual
como “unidade” daqui em diante.
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Instalar o software
Certifique-se de instalar o software antes de conectar
a unidade a um PC com o 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 corretamente.
Certifique-se de que o sistema operacional e o “RTR-500W 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 32.
Fechar todos os outros 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-500W for Windows” no computador desejado, é
necessário ter direitos de administrador (administrador do computador).

Preparação
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Procedimento de instalação do RTR-500W for Windows

1. Inicie o Windows e faça o logon 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-500W for Windows” e clique no botão
[Execute] para iniciar a instalação.

Botão
[Execute]

Selecione “Instalar
RTR-500W for Windows”

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

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

Preparação
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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-500W, 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-500W for Windows” a partir da tela inicial ou do
menu Iniciar.

Janela Iniciador

2. Abra o RTR-500W 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. Depois que a instalação do driver USB estiver concluída, as

configurações padrão de fábrica serão exibidas automaticamente
na janela de configurações.
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Registrar dispositivos e configurar
Esta seção explica alguns itens que precisam ser verificados antes
de registrar dispositivos e configurar e realizar os processos básicos
de ambos.

Sobre aplicativos e o guia de operação
Como abrir
Abra o “RTR-500W for Windows” a partir da tela inicial ou do menu
Iniciar.
Guia de operação:
Fornece informações detalhadas
relativas 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-500W 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, o monitoramento das
leituras atuais e o monitoramento de alarmes. Esse aplicativo também é usado
para iniciar e parar a gravação em unidades remotas.

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:
Esse documento está disponível em formato PDF.

Ajuda para o reconhecimento de falhas na unidade:
Clique aqui para obter informações sobre como verificar e instalar o driver
USB.

Informações de atualização:
Clique aqui para obter informações sobre atualizações de software e firmware.
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Registrar dispositivos e configurar
Esta seção explica sucintamente em sequência 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 “POWER” e “ACTIVE” na unidade estão ligadas?
O relógio do PC está mostrando a data e hora corretas?

Ao abrir o “RTR-500W Settings Utility” no menu Aplicativos, será
aberta automaticamente a janela de configurações.
Itens de configurações da unidade base
As configurações são feitas para o nome da unidade base, a unidade de
temperatura, a senha da LAN, etc.

2. Registro da unidade remota

1. Depois de ter completado as configurações da unidade base

no RTR-500W Settings Utility, abra o menu [Configurações da
unidade remota].

2. Quando a orientação aparecer na janela do aplicativo, conecte

o Data Logger para permitir a comunicação com a unidade base
e/ou o PC.

-- Realize somente o registro remoto 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.

Comunicação
USB
Área de comunicação óptica

RTR-574/576
(Comunicação USB)
Com um cabo USB, conecte o
Data Logger (unidade remota)
ao PC.
Comunicação USB

Registrar dispositivos e configurar
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Itens de registro da unidade remota
Os itens registrados na unidade remota incluem nome do grupo, nome da
unidade remota, configurações do canal de frequência, configurações do
modo de gravação, configurações da monitoração de alarmes, configurações
do download automático, etc.
Se a tela não mudar após conectar RTR-574/576,
a instalação do driver USB pode não ter sido corretamente efetuada.
Consulte [Help for Unit Recognition Failure] e verifique o driver USB.

3. Configurações operacionais da Unidade base
Depois, faça todos as configurações operacionais da unidade base
a partir do Menu do RTR-500W Settings Utility.
Menu de configurações
As seguintes configurações operacionais são feitas aqui: Configurações do
roteador wireless, configurações do relógio, configurações de Rede,
configurações de email, configurações FTP, configurações para enviar as
leituras atuais, configurações de relatórios de advertência e configurações do
download automático.

4. Registro do repetidor (somente se necessário)
Os repetidores podem ser registrados para ajudar a ampliar o alcance
e melhorar a comunicação sem fio. Também é possível registrar um
repetidor em uma unidade base através de uma conexão de rede.

1. No RTR-500W Settings Utility, abra o menu [Repeater Unit
Settings].

2. Quando a orientação aparecer na janela do aplicativo, conecte o
repetidor com um cabo de comunicação USB ao computador.
PC no qual o software foi
instalado
Cabo de comunicação
USB

USB ou conexão de
rede

Itens de registro do repetidor
As configurações são feitas para Nome do grupo e Canal de frequência

Depois que todos os registros e todas as configurações tiverem sido
feitos, 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.
26
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Observações sobre a operação
Esta seção explica alguns itens que devem ser lembrados ao realizar
operações.

Antes de usar
Conectar o adaptador AC
Quando estiver preparado para o funcionamento real, desconecte
o cabo USB da unidade base e forneça energia, conectando ao
adaptador AC fornecido.
Ao usar o RTR-500NW, conecte
o cabo de LAN ao HUB antes de
fornecer energia.

Sobre o adaptador AC fornecido (AD-06A1)
Entrada: AC100-240 V
Saída: DC6 V 500 mA
Frequência: 50/60 Hz
Comprimento do cabo: 1,8 m
Tipo de plugue:

Lâmpadas LED antes de iniciar o funcionamento
Nesse ponto, se a unidade estiver funcionando corretamente, após ter
fornecido energia, todas as lâmpadas LED deverão acender e, depois
de um pequeno período de tempo, as lâmpadas LED POWER e
ACTIVE deverão ficar acesas.
-- Para saber detalhes sobre as outras lâmpadas LED, consulte a página 30 deste Manual.
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Recursos e funções úteis
Alterar configurações durante o funcionamento
É possível fazer alterações às configurações conectando a unidade ao
mesmo computador usado para fazer o registro inicial com um cabo
USB ou através de uma conexão de rede.
Ao fazer alterações às configurações, tenha os dois pontos a seguir em mente.
- Enquanto a unidade estiver conectada através de um cabo USB ao PC, não
é possível realizar o processamento dos dados gravados (download/envio),
nem a monitoração de alarmes.
- Ao fazer alterações através de uma conexão de rede, alguns itens, como
Configurações de Rede, Alterações da senha de LAN ou Inicialização, não
podem ser alterados.

Registrar uma unidade remota através da conexão de rede
É possível registrar unidades remotas adicionais em uma unidade
base através de uma conexão de rede. Isso pode ser feito enviando
as informações da unidade remota da unidade que deseja adicionar à
unidade base através da rede à qual ela está conectada.
Para RTR-501/502/503/505/507 (usar comunicação óptica do RTR-500)
Use um RTR-500 conectado ao seu PC para enviar as informações de registro
através de uma comunicação óptica para o PC, para transferência através da rede
para a unidade base de destino.
PC
no qual o software
foi instalado.

Comunicação
óptica

Rede
USB
Comunicação

Para RTR-574/576 (usar conexão USB direta)
Envie as informações de registro diretamente para o PC através de uma conexão
USB, para transferência para a unidade base de destino.
USB
Comunicação

Rede

PC
no qual o software
foi instalado.

-- Ao realizar registros, não conecte mais de uma unidade remota ao mesmo tempo ao PC.
-- Para saber detalhes sobre operações, consulte o menu “Ajuda” no “RTR-500W Settings
Utility”.
Observações sobre a operação
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Visualização de lâmpadas LED
POWER

ACTIVE

DIAG

LED Status
ON

BLINKING

Description
OFF

ACTIVE

Network communication available
Connected via USB

ACTIVE

Network communication in progress
(wireless communication with Remote Unit)
USB communication in progress
Initializing after power turned ON
FTP or E-mail transmission failed

DIAG

ACTIVE

ACTIVE

ALARM
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ALARM

DIAG

DIAG

Clock Settings not completed
Clock settings have been reset
(power failure and so on)
No Remote Units have been registered
FTP or E-mail settings have not been properly made
No Settings for autonomic operations such as
monitoring have been made
Failed to connect to wireless LAN access point
(only RTR-500AW)
IP address cannot be received from DHCP server
A measurement has exceeded the set upper or lower
limit
A Remote Unit wireless error has occurred
The contact input is ON
There is trouble in the Remote Unit (battery level is
low, a sensor connection is poor, etc…)
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Terminal de entrada/saída do alarme externo
O que é o terminal de saída externo?
Quando a lâmpada LED “ALARM” acende, a saída externa acende
simultaneamente. Se você desejar conectar uma campainha, uma luz
ou outro dispositivo de alarme ao terminal de saída externo, consulte
as informações importantes a seguir.
Especificações do terminal de saída (durante o alarme)
Voltagem quando está desligado: AC/DC 50 V ou menos
Corrente quando está ligado: 0,1 A ou menos
Resistência quando está ligado: 35 Ω

O que é o terminal de entrada externo?
A detecção verifica se existe um sinal eletrônico externo (ligado/
desligado) e quando um sinal ligado é detectado, é enviado um email
de relatório de alarme. Se você desejar conectar um sensor de
sistema de vigilância, como um sensor de movimento, sensor de luz
ou sensor de abertura/fechamento, ao terminal de entrada externo,
consulte as informações importantes a seguir.
Especificações do terminal de entrada
Polarização interna: 3 V 100 kΩ
Tensão de entrada máxima: 30 V

Instalar e remover fios

1. Use uma chave de fenda de ponta plana para pressionar o botão
do terminal e insira o fio no orifício.

2. Afaste a chave de fenda e certifique-se de que o fio não poderá
ser deslocado.

3. Ao remover o fio, não o puxe com força, e sim use uma chave de
fenda para pressionar o botão, como fez ao instalar, e puxe
cuidadosamente o fio para retirá-lo do orifício.
Fio com cerca de 10 mm
de cobertura removida

Orifício
Botão

Colocar
os fios
Fios
utilizáveis

Fio único: ø1,0 (AWG18)
Fio trançado: 0,75 mm2
Fio único: ø0,4 a 1,0 mm (AWG26 a 18)
Fio trançado: de 0,3 a 0,75 mm2
(AWG22 a 20)

Diâmetro do núcleo do cabo: ø0,18 mm ou
mais

Comprimento do
cerca de 10 mm
descarnamento

Observações sobre a operação
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FAQ
P&R sobre a unidade RTR-500NW/500AW
P1: Pode ser usado em qualquer país do mundo?
R: O RTR-500NW/500AW usa uma comunicação sem fio de pequeno alcance
especial, que está sujeita a leis e regulamentos locais da área onde está
sendo usada. Essa 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: Desejo usar a unidade em ambientes externos. A unidade é
à prova d’água, de umidade ou de poeira?
R: O RTR-500NW/500AW não é à prova d’água, à prova de umidade nem

à prova de poeira.
Se desejar usar a unidade em ambientes externos, coloque-a em algum
tipo de compartimento pelo qual os cabos possam passar ou proteja-a da
água e da poeira de outras formas.

P3: O que é necessário para usar um RTR-500NW/500AW
através de uma rede?
R: É necessário algum dispositivo através do qual seja possível

conectar fisicamente o RTR-500NW/500AW a uma rede, além de
um servidor para atuar como destino de dados e alarmes.
Os detalhes sobre o que é necessário irão depender do seu
ambiente operacional. Consulte os itens a seguir para saber alguns
pontos simples a serem verificados:
Necessário para uma conexão física
-- Cabo de LAN (para RTR-500NW)
-- Ponto de acesso LAN sem fio (para RTR-500AW)
-- HUB, roteador, etc. (conforme necessário)

Para conectar um RTR-500NW/500AW à Internet
-- Para usar um servidor de email ou de FTP de um fornecedor, é necessário ter
todos os endereços de servidor necessários e configurações de autenticação
de email do seu fornecedor.
-- Se você não estiver usando o servidor do seu fornecedor, é necessário preparar
o seu próprio servidor de email e/ou FTP ou usar o Serviço T&D WebStorage.
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Para usar um RTR-500NW/500AW
sem se conectar à Internet
-- Será necessário preparar um servidor de email e/ou FTP na sua rede.
Se for difícil configurar um servidor, é possível comprar um dispositivo de
armazenamento com uma função de servidor de FTP integrado.

As configurações necessárias para se conectar a uma rede variam muito.
Entre em contato com o administrador de rede para saber detalhes.

P4: Como posso restabelecer as configurações padrão
de fábrica do RTR-500NW/500AW?
R: Conecte o RTR-500NW/500AW de destino ao seu PC com um cabo USB.

No RTR-500W Settings Utility, no menu [Operations], selecione [Return
Base Unit to Factory Default Settings]. As configurações padrão de fábrica
serão restabelecidas.

Configurações padrão de fábrica
Nome da Unidade base
Unidade de temperatura
Senha de LAN
DHCP
Communication Port

(nome do dispositivo)_(número de série)
SDgrF
senha
Ligado
62500

-- Observações: Se não for possível usar DHCP, o endereço IP e a Máscara
de sub-rede a seguir serão atribuídos como configurações padrão.
Endereço IP

192.168.5.100

Máscara de sub-rede

255.255.0.0

P5: Se ocorrer um apagão ou outra perda de energia, ainda
assim as configurações são salvas no RTR-500NW/500AW?
R: Se ocorrer uma perda de energia, incluindo um apagão, todas as

configurações, endereços e informações de registros serão salvos. No
entanto, observe que, se a falha de energia durar mais de um dia, as
configurações do relógio poderão ser redefinidas. Se as configurações do
relógio não tiverem sido ajustadas automaticamente, será necessário realizar
novamente as configurações do relógio após a recuperação da energia.

P6: Posso ver o endereço MAC do RTR-500NW/500AW?
R: O endereço MAC do RTR-500NW/500AW pode ser encontrado no menu
[Settings Table], na “Settings Window” do RTR-500W Settings Utility.

Observações sobre a operação
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P&R sobre Configurações
P1: O computador não parece reconhecer o USB conectado a
RTR-500NW/500AW, por que não?
R: Verifique os seguintes itens.
Verificar o RTR-500NW/500AW
-- Verifique a conexão USB entre o computador e o RTR-500NW/500AW. Se existir
uma conexão funcionando corretamente, o LED ACTIVE (verde) no RTR500NW/500AW deverá estar aceso.

Verificar o 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 500NW/500AW 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 500NW/500AW conectado ao mesmo
tempo. Se houver mais de uma unidade conectada ao mesmo tempo, as
unidades conectadas não poderão 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 está sendo reconhecida.
O que devo fazer?
R: Verifique os seguintes itens.
Para RTR-501/502/503/505/507
-- Verifique se o computador reconhece o 500NW/500AW conectado.
-- Certifique-se de que a parte frontal da unidade remota está colocada sobre o
500NW/500AW e que as áreas de comunicação óptica estão alinhadas
corretamente.
-- Certifique-se de que há energia suficiente na pilha na unidade remota em questão.

O nível da pilha pode ser confirmado olhando para o visor LCD na unidade
remota. Quando a energia da pilha estiver baixa, o indicador “BAT” irá
aparecer no visor LCD.
Se a monitoração de alarmes tiver sido ligada, quando o nível da pilha baixar,
será gerado e enviado um email de relatório de alarmes.
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Para RTR-574/576
-- Verifique a conexão USB entre o computador e o RTR-574/576.
-- Verifique se o software fornecido 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 um RTR-574 ou um RTR-576 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 RTR-574 ou RTR-576 conectado ao
mesmo tempo. Se mais de uma unidade estiver conectada ao mesmo tempo,
as unidades conectadas não poderão ser reconhecidas.
-- Certifique-se de que há energia suficiente na pilha na unidade remota em
questão.

O nível da pilha pode ser confirmado olhando para o visor LCD na unidade
remota. Quando a energia da pilha estiver baixa, o indicador “BAT” irá
aparecer no visor LCD.
Se a monitoração de alarmes tiver sido ligada, quando o nível da pilha baixar,
será gerado e enviado um email de relatório de alarmes.

Se mesmo após verificar e tentar os procedimentos acima, não houver
melhora, entre em contato com o revendedor onde o produto foi
comprado.
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Especificações do produto
RTR-500VW/500AW
Dispositivos compatíveis Unidades remotas: RTR-501/502/503/507/574/576/505-TC/
505-Pt/505-V/505-mA/505-P
(Incluindo tipo L e tipo H)
Número máximo de
registros

Repetidor: RTR-500
Unidades remotas: 100 unidades*
Repetidores: 10 unidades x 10 grupos

* For RTR-574 and RTR-576, registration of one unit will be counted as two units.

Recursos e funções

1. Download automático de dados gravados (Email/FTP)
2. Envio automático de leituras atuais (E-mail/FTP)
3. Monitor de alarmes (E-mail/Contatos)
Tipos de monitoramento Alarmes de medição da unidade remota,
de alarmes
Alarmes de luminosidade/valor cumulativo de luz UV (RTR-574),
Alarmes de erro de comunicação sem fio da unidade remota,
Alarmes do nível da pilha da unidade remota,
Alarmes de erro do sensor da unidade remota, e
Alarmes de entrada de contato externa da unidade base
Energia
Adaptador AC AD-06A1
Consumo de corrente
RTR-500NW: Aprox. 300 mA
RTR-500AW: Aprox. 400 mA
Interfaces de
USB (com PC)
comunicação
Comunicação óptica (com unidades remotas compatíveis,
excluindo RTR-574/576)
LAN com fio (RTR-500NW)/LAN sem fio (RTR-500AW)
Visualização de LED
POWER, ACTIVE, DIAG e ALARM
Dimensões
A83 mm × P102 mm × D28 mm (excluindo saliências)
Comprimento: 87,3 mm
Peso
Cerca de 120 g
Ambiente operacional
Temperatura: –10 a 60 ˚C
Umidade: 20 a 80 % UR (sem condensação)
Outros
Não é à prova d’água, de umidade ou de poeira.

Comunicação sem fio de pequeno alcance
Potência RF
Especificações
padrão de rádio
Intervalo de
comunicação

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.
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Comunicação LAN
LAN com fio
(RTR-500NW)
LAN sem fio
(RTR-500AW)
Protocolo de
comunicações

Conector RJ45
100Base-TX/10Base-T AutoMDI/MDI-X
Antena LAN sem fio interna
IEEE 802.11b/g WEP(64bit/128bit) / WPA-PSK (TKIP) / WPA2-PSK
(AES)
SMTP (POP antes de SMTP, SMTP-AUTH <LOGIN>), FTP, SNTP,
DHCP, DNS

Contatos (Saída/Entrada de alarme)
Terminal de saída

Voltagem quando está desligado: AC/DC 50 V ou menos
Corrente quando está ligado: 0,1 A ou menos
Resistência quando está ligado: 35 Ω

Terminal de entrada

Polarização interna: 3 V 100 kΩ
Tensão de entrada máxima: 30 V

Software (RTR-500W for Windows)
Ambiente operacional
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)
English, Spanish, Braz. Portuguese
* Parts of the software and documentation are in English.

*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.
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Opções
Fixação na parede
TR-5WK1

Materiais: Resina de PC
Parafuso para fixação na parede × 2
Fita adesiva dupla-face × 1
Parafuso para fixação da unidade × 1

Dimensões:
L106 × A86 × P17,8 mm
Orifícios para parafusos: 2 – ø3,2 mm
Figura do uso
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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/
Network Base Station RTR-500NW/500AW
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. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

