
Instalar as pilhas
Quando uma pilha for instalada, a medição será iniciada com as con-
figurações padrão de fábrica ou com outras anteriormente definidas.
Configurações padrão de fábrica
Modo de gravação: Endless
Intervalo de gravação: 10 minutos
Método de início da gravação: Início imediato

1. Remova os parafusos e abra a tampa.

2. Insira a pilha fornecida com o tubo no compartimento, como mos-
trado no diagrama abaixo.

3. Verifique se a vedação de borracha tem algum corte ou risco e 
feche a tampa conforme estava antes de ser aberta.

Tampa

Vedação de 
borracha

Parafuso

Pilha

• Certifique-se de usar uma chave de fenda com tipo e tamanho adequado  
(recomenda-se a chave Phillips tamanho 1).

• Se a vedação de borracha estiver suja ou arranhada, a resistência à água  
será reduzida.

• Certifique-se de fechar a tampa completamente e de não apertar excessiva-
mente os parafusos.

• Torque de aperto adequado: de 20N  cm a 30N  cm (de 2Kgf  cm a 3Kgf  cm)

Substituição da pilha
Quando aparecer uma marca de aviso da pilha, tente substituir 
a pilha por uma nova o mais rápido possível.

1. Quando for necessário trocar a pilha, 
aparecerá uma marca de aviso da 
pilha.

RTR-501/502/503

RTR-507S

2. Se a pilha não for alterada e os dispositivos RTR-501, RTR-502, 
ou RTR-503 continuarem em uso, o visor piscará [bAtt] e a tempe-
ratura atual alternadamente. O dispositivo RTR-507S piscará alter-
nadamente [bAtt] e [  ], interrompendo a medição a seguir. 
Nessa condição, a gravação continuará para ambos os tipos de 
unidades.

 

RTR-501/502/503

Exibição 
alternada

RTR-507S

Exibição 
alternada

• Nesse ponto, o download de dados não pode mais ser feito por comunicação 
sem fio.

• Usar a comunicação óptica para baixar dados sem trocar a pilha pode reduzir 
ainda mais a vida útil da pilha e causar perda dos dados gravados durante 
a comunicação.

3. Se ainda assim a pilha não for substituída, o visor irá desligar 
automaticamente.

• Todos os dados gravados até aquele ponto serão apagados.

Se a pilha for trocada após o desligamento total do 
visor, a mensagem [CHEC] será exibida. A seguir, 
a gravação será iniciada novamente usando as 
condições de gravação definidas anteriormente.

Wireless Thermo Recorder
RTR-501/502/503/507S
Manual do Usuário

RTR-501
Com sensor de 
temperatura interno

RTR-502
Com sensor de 
temperatura externo
TR-5106 (incluído)

RTR-503
Com sensor de 
temperatura-umidade 
externo
TR-3310 (incluído)

RTR-507S
Com sensor de 
temperatura-umidade 
de alta precisão
SHB-3101 (incluído)

Acessórios comuns:
• Pilha de lítio LS14250
• Correia 
• Manual do Usuário (Garantia incluída)
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O que é o Wireless Thermo Recorder?
Esses produtos são dispositivos de registro de dados para medir e 
gravar a temperatura e a umidade com capacidade de comunicação 
sem fio integrada. 
Não é mais necessário reunir manualmente os dispositivos de registro. 
Através de nossa função especial de comunicação por rádio, é pos-
sível fazer análises, configurações, download e salvamento de dados 
através de uma unidade base sem fio conectada ao seu computador.

Os modelos RTR-501, RTR-502, RTR-503 e RTR-507S são unidades remo-
tas. Elas requerem unidades base para realizar a comunicação sem fio. 
Para detalhes sobre as operações disponíveis através da comunicação sem 
fio ou sobre como definir as configurações de gravação, consulte o Manual 
Introdutório incluído na unidade base ou consulte a Ajuda do aplicativo.
Configure a unidade base antes da unidade remota.

Nomes das peças
RTR-502/503/507S

Antena

Visor LCD

Área de  
comunicação óptica

Conector do sensor

RTR-501

Conectar os sensores

Certifique-se de que o sensor está 
completamente inserido, será emi-
tido um som de clique.

 Ler o visor LCD

O LCD pode apresentar dificuldades de leitura quando usado em 
ambientes muito quentes ou muito frios. Essa é uma característica do 
painel LCD, não uma falha.

RTR-501/502/503 RTR-507S

 Status da gravação [  ]
LIGADO: Gravação em andamento
INTERMITENTE: Esperando pelo início programado
DESLIGADO: Gravação interrompida

 Marca de aviso da pilha [ ] / [ ]
Essa marca aparecerá quando for necessário trocar a pilha.

 Unidades de medida

 Modo de gravação [ ONE TIME ]
Quando o modo de gravação estiver definido como o modo One Time  
(interromper a gravação quando a capacidade estiver cheia), essa marca aparecerá.

 Área de exibição de medidas e mensagens
As medidas e as mensagens operacionais são exibidas aqui.

Preparar as unidades remotas

[Memória cheia]

Quando o modo de gravação está definido como 
“One Time” e a capacidade de registro estiver cheia, a 
gravação será interrompida e [FULL] será exibido. Essa 
mensagem não aparecerá no modo “Endless”.

Capacidade de registro
RTR-501/502 (Capacidade de registro: 16.000 leituras de dados)
Ex.: Intervalo de gravação de 30 segundos × 16.000 leituras de dados = 480.000 segundos (cerca de 5 dias e 13 horas)
RTR-503/507S (Capacidade de registro: 8.000 conjuntos de dados)
Ex.: Intervalo de gravação de 30 segundos × 8.000 leituras de dados = 240.000 segundos (cerca de 2 dias e 18 horas)

Tempo estimado até a exibição da mensagem [FULL]

Intervalo de gravação 1 segundo 30 segundos 15 minutos 60 minutos

RTR-501/502 Cerca de 4 horas  
e 26 minutos

Cerca de 5 dias  
e 13 horas

Cerca de 166 dias  
e 16 horas

Cerca de 1 ano  
e 10 meses

RTR-503/507S Cerca de 2 horas  
e 13 minutos

Cerca de 2 dias  
e 18 horas

Cerca de 83 dias  
e 8 horas Cerca de 11 meses

[Verificar]

Essa mensagem será exibida nas seguintes condições:
Primeira inserção da pilha após a compra
Quando a pilha é substituída após ter sido retirada por 
um longo período

[Transmissão sem fio]

Essa mensagem aparecerá quando os dados  
estiverem sendo enviados à unidade base através da co-
municação sem fio.

[Intervalo de medição excedido] (para RTR-502)

A exibição da temperatura atual piscará quando  
a temperatura estiver abaixo de -60 ºC ou acima de 
+155 ºC.

[Sem sensor] ou outro

Essa mensagem aparecerá quando o sensor não estiver 
conectado ou quando o fio estiver partido. Também 
aparecerá no RTR-507S quando o intervalo de medição 
for ultrapassado ou quando a medição for interrompida 
devido a pouca energia na pilha. Observe que a 
gravação continuará consumindo energia da pilha.

 Notas sobre a instalação da pilha
• Se uma pilha nova for instalada sem que a gravação seja iniciada 

imediatamente, sem nada ser apresentado no visor ou sem qualquer outra 
falha, remova a pilha, certifique-se de que os polos estão corretos e reinsira 
a pilha.

• Após inserir a pilha pela primeira vez, pode não aparecer nem acontecer 
nada durante cerca de 10 segundos. Isso não é uma falha.

• Se + (positivo) e – (negativo) estiverem trocados, ou se os terminais + e – 
da pilha estiverem em curto-circuito, os dados gravados armazenados na 
unidade serão perdidos.

• Ao inserir uma pilha, certifique-se de que não há água ou objetos externos 
dentro do compartimento.

 Sobre as pilhas de lítio
• Ao usar uma pilha de lítio do tipo LS14250, mesmo que uma pilha nova 

tenha sido inserida, o indicador [  ] ou [ ] pode continuar ligado 
por um pequeno período. Isso acontece devido a uma característica 
especial da pilha. Observe que quanto mais tempo a pilha tenha ficado no 
armazenamento, de 10 minutos a 1 hora, mais tempo a marca de aviso da 
pilha permanecerá ligada. Se durante esse tempo a unidade base for usada 
para receber o status atual da unidade remota, o nível de pilha restante 
mostrará que o nível da bateria está baixo.

• Armazene a pilha LS14250 em um local com 20 ºC ou menos.
• A vida útil estimada da pilha de lítio LS14250 é de cerca de dez meses se 

os dados gravados forem baixados uma vez por dia ou se a monitoração 
ocorrer uma vez a cada 10 minutos.

• As pilhas de lítio CR2 vendidas em lojas também podem ser usadas,mas 
observe que, nas especificações do produto, a vida útil da pilha e o 
ambiente operacional podem diferir ao usar a CR2.

• Evite usar a CR2 nas seguintes situações:
Ao usar a unidade em um ambiente inferior a 0 ºC ou superior a 60 ºC 
Ao expor a CR2 a vibração contínua, como em meios de transporte

• Quando usar uma pilha de lítio CR2, o tubo não será necessário.
• Para manter a capacidade de resistência à agua, ao trocar as pilhas, troque 

também a vedação de borracha e o agente dessecante (gel de sílica). 
Quando usar uma pilha de lítio CR2, compre o Maintenance Set (TR-00P1) 
opcional para substituir a vedação de borracha e o gel de sílica.

 Sobre o uso em ambientes de alta e baixa temperatura
• O uso em ambiente de baixa temperatura resultará na redução da vida útil 

da pilha.
   -20 °C: metade da vida útil quando comparada a temperaturas normais
   -30 °C: um terço da vida útil quando comparada a temperaturas normais
• Apesar de, em ambientes com temperatura normal, a marca [ bAtt ], [  ] 

ou [  ] talvez não aparecer, ainda assim pode ser impossível realizar 
comunicações em baixas temperaturas.

• O uso em ambientes de alta temperatura também reduzem a vida útil da 
pilha. Em ambientes com 60º C ou mais, não apenas a vida útil da pilha será 
reduzida, mas também a própria unidade e suas peças serão deterioradas 
mais rapidamente. Não use em tais ambientes por longos períodos de 
tempo.

    60 °C: metade da vida útil quando comparada a temperaturas normais

Comunicação óptica (comunicação com o computador)
A comunicação óptica é realizada ao colocar a parte frontal do 
dispositivo de registro (unidade remota) sobre a unidade base 
conectada ao computador. Certifique-se de alinhar as áreas de 
comunicação óptica às áreas da ranhura.

Operações que exigem a comunicação óptica
• Registrar a(s) unidade(s) remota(s) e fazer as configurações necessárias usando 

o software fornecido com a unidade base.
• Baixar os dados gravados diretamente da unidade remota para o computador.

• Se o nível das pilhas do dispositivo de registro estiver muito baixo ou se a 
comunicação óptica estiver sendo realizada em ambientes muito quentes ou 
muito frios, a comunicação pode ser interrompida ou impossível.

• Para detalhes sobre o registro e configuração da unidade remota, consulte a 
Ajuda do aplicativo.



Avisos importantes e limitação de responsabilidade
Para usar este produto corretamente, leia atentamente todos os documentos que o acompanham antes 
de usá-lo. 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 dos documentos anexados pertencem à T&D Corporation. É proibido usar, duplicar e/ou alterar uma parte 

ou todo os documentos anexados sem a permissão da T&D Corporation.
• Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
• Windows Vista é uma marca ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos 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 ou propriedade registrada da T&D Corporation ou de seus respectivos donos. 
• As especificações, design e outros conteúdos descritos nos documentos anexados podem ser alterados sem aviso prévio.
• Siga com cuidado as precauções de segurança indicadas nos documentos anexados. Não podemos garantir e não  

nos responsabilizamos pela segurança deste produto quando usado de formas diferentes daquelas para as quais foi 
destinado.

• As mensagens de tela nos documentos anexados podem ser um pouco diferentes das mensagens reais.
• Notifique a loja onde você comprou esse produto ou a T&D Corporation se encontrar erros, falhas ou explicações pouco 

claras nos documentos anexados.  
A T&D Corporation não é responsável por qualquer dano ou perda de lucros causados pelo uso do nosso produto.

• Os documentos de acompanhamento não podem ser reemitidos, por isso, guarde-o em um local seguro.
• Leia a garantia e as provisões para reparação gratuita

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.
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.
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.

Avisos importantes
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 destes produtos, nem pode ser 
responsabilizada pelas consequências legais resultantes do uso destes produtos sem fio em áreas não 
aprovadas.

Para obter informações ou fazer perguntas, entre em contato conosco: 

817-1 Shimadachi Matsumoto, Nagano 390-0852 JAPÃO
Fax: +81-263-40-3152     E-mail: support@tandd.com

http://www.tandd.com/
Para sua conveniência, lançamos um site em inglês. Nele, é possível encontrar informações sobre 
nossa empresa, notícias, produtos, próximos eventos, downloads de software e do Manual introdutório 
bem como seus respectivos suportes. Visite e confira o que temos para oferecer.

 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.

Especificações

Tipo de unidade RTR-501/RTR-501L RTR-502/RTR-502L RTR-503/RTR-503L RTR-507S/RTR-507SL

Canais de medição 1 canal de temperatura  
(interno) 1 canal de temperatura (externo) 1 canal de temperatura,  

1 canal de umidade (externos)
1 canal de temperatura,  

1 canal de umidade (externos)

Sensor Termistor Termistor Termistor Resistência dos 
polímeros Termistor Resistência dos polímeros

Unidades de medida °C, °F °C, °F °C, °F % UR °C, °F % UR

Intervalo de medição de -40 a 80 °C de -60 a 155 °C de 0 a 55 °C de 10 a 95 % UR de -25 a 70 °C de 0 a 99 % RH (*1)

Exatidão Média ±0,5 °C

Média ±0. 3 °C 
[de -20 a 80 °C]
Média ±0,5 °C 
[de -40 a -20 °C/de 80 a 110 °C]
Média ±1,0° C 
[de -60 a -40 °C/de 110 a 155 °C]

Média ±0,3 °C ±5 % UR  
[a 25° C, 50 % UR]

±0,3 °C [de 10 a 40 °C]
±0,5 °C [em todas as 
outras temperaturas]

±2,5% UR 
[de 15 a 35 °C, de 30 a 80 % UR]

Resolução de medição 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 1 % UR 0,1 °C 0,1 % UR

Receptividade

Constante de tempo térmico:  
Aprox. 15 min. 
Aprox. 25 min. (Tipo L) 
 
Tempo de receptividade 
(90%):  
Aprox. 35 min. 
Aprox. 47 min. (Tipo L)

Constante de tempo térmico:  
Aprox. 30 s. (no ar) 
Aprox. 4 s. (em água agitadas) 
 
Tempo de receptividade (90%):  
Aprox. 80 s. (no ar) 
Aprox. 7 s. (em água agitada)

Tempo de receptividade (90%):  
Aprox. 7 min. Tempo de receptividade (90%): Aprox. 7 min.

Capacidade de registro 16.000 leituras 8.000 conjuntos de dados (um conjunto de dados constitui-se das leituras de vários canais)

Intervalo de gravação Selecione uma das 15 opções: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 segundos ou 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutos

Modo de gravação (*2) Endless (substitui os dados mais antigos quando atinge o limite da capacidade) ou One Time  
(interrompe a gravação quando atinge o limite da capacidade)

Interfaces de  
comunicação

- Comunicação sem fio (comunicação a rádio de pequeno alcance)
  FCC Part15 Section247 / IC RSS-210 (Intervalo de frequência: de 902 a 928 MHz, 
  Potência da RF: 7 mW)  
- Comunicação óptica (protocolo patenteado)

Intervalo de  
transmissão sem fio Aprox. 150 metros (500 pés) em linha reta desobstruída

Energia
Pilha de lítio: LS14250  x 1    Tipo L: Kit adaptador de pilha com alta capacidade (RTR-500B1 ) (*3) 
Kit adaptador de alimentação externa (RTR-500A2: vendido separadamente) (*4)

Vida útil da pilha (*5) Cerca de 10 meses
Tipo L: Cerca de 4 anos

Dimensões

A 62 mm × L 47 mm × P 19 mm 
Tipo L:  A 62 mm × L 47 mm × P 46,5 mm
(excluindo saliências e sensor)
Comprimento da antena: 24 mm

Peso Aprox. 50 g
Tipo L: aprox. 65 g

Ambiente operacional
de -40 a 80 °C

(de -30 a 80 °C durante comunicação sem fio)
de -40 a 80 °C 

(de -10 a 80 °C durante comunicação sem fio) (*6)

Capacidade de  
resistência à água IP67: À prova de imersão IP64: Impermeável (classificado para uso na vida cotidiana) (*7)

Unidades base  
compatíveis RTR-500, RTR-500NW/500AW, RTR-500DC, RTR-500MBS-A

*1: When continually used in environments with temperatures above 60 ºC,  accuracy of humidity measurements will decrease over time. Also, humidity cannot be measured at temperatures below -20 ºC.

*2: Apenas “Endless" estará disponível ao usar RTR-500W for Windows ou RTR-500MBS for Windows. 

*3: Quando usar RTR-500B1, será necessário compra a pilha de lítio (LS26500). Para obter mais detalhes, entre em contato com o distribuidor local autorizado.

*4: RTR-500A2 should not be used with the RTR-501, as it will cause the RTR-501 to display a higher than actual temperature reading of up to 3 ºC.

*5: A vida útil da pilha varia dependendo da temperatura ambiente em que é usada, do intervalo de gravação, da frequência da comunicação e do desempenho da pilha. Todas as estimativas são baseadas 
em operações realizadas com uma bateria nova e de forma nenhuma garantem a vida útil da pilha real.

*6: Quando a comunicação sem fio é executada em um ambiente inferior a –10 ºC, a medição pode falhar ou não ser exata.

*7: Essa é a capacidade de resistência à água do dispositivo de registro com o sensor conectado. Nota: O sensor não é resistente à água.

As especificações listadas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Cuidados sobre o uso de sensores de incluídos

Sensor de temperatura: TR-5106

 À prova d’água

Materiais:  Termistor  Fio elétrico revestido por fluoropolímero 

• Não dobre o sensor (extremidade) e não o exponha a fortes impactos. 
Isso pode causar danos ou partir o fio.

• Se a parte do sensor revestida por fluoropolímero e/ou o cabo tiver 
um defeito ou um corte, a capacidade de resistência à água será 
perdida. Inspecione-o antes da operação.

• Insira a extremidade do sensor por 5 cm ou mais para obter uma 
medição exata da temperatura.

• Use o sensor apenas dentro do intervalo de resistência à temperatura 
(de –70 a 180 °C).

Sensor de temperatura-umidade: TR-3310

 

Materiais:  Sensor temp-umidade  Resina de polipropileno  Fio 
elétrico revestido por cloreto de vinila 

• Esse sensor não é à prova d’água. Não o utilize em lugares sujeitos 
à condensação ou umidade. Se o sensor ficar molhado, remova-o 
imediatamente da unidade e seque-o com um pano limpo o mais rápi-
do possível. A seguir, deixe o sensor secar em temperatura ambiente 
antes de usá-lo novamente.

• Não use o sensor em lugares sujeitos a gases corrosivos ou solventes 
orgânicos.

• Não exponha o sensor a impactos fortes. Isso pode afetar de forma 
adversa a precisão da medição e causar danos ou falhas.

• O uso contínuo pode reduzir a exatidão e a sensibilidade do sensor 
mesmo em condições normais de funcionamento. Pode ser necessá-
ria a calibração periódica.

• Se não pretender usar o sensor durante um longo período de tempo, 
armazene o sensor em um local com temperatura e umidade normal.

Sensor de temperatura-umidade de alta precisão: 
SHB-3101

Temperature Humidity Sensor

Materiais:  Sensor temp-umidade  Resina ABS  Halogen-Free Flame Resistant 
Seath Cable 
 

• Esse sensor não é à prova d’água. Não o utilize em lugares sujeitos à condensação 
ou umidade. Se o sensor ficar molhado, remova-o imediatamente da unidade e 
seque-o com um pano limpo o mais rápido possível. A seguir, deixe o sensor secar 
em temperatura ambiente antes de usá-lo novamente.

• Não use o sensor em lugares sujeitos a poeira, gases corrosivos ou solventes 
orgânicos.

• When continually used in environments with temperatures above 60 °C,  accuracy of 
humidity measurements will decrease over time. Also, humidity cannot be measured 
at temperatures below -20 °C.

• Não exponha o sensor a impactos fortes. Isso pode afetar de forma adversa a preci-
são da medição e causar danos ou falhas.

• O uso contínuo pode reduzir a exatidão e a sensibilidade do sensor em 1% por ano, 
mesmo em condições normais de funcionamento.

• Se não pretender usar o sensor durante um longo período de tempo, armazene o 
sensor em um local com temperatura e umidade normal.

Explicação dos símbolos
<Símbolos de aviso>

  PERIGO
Estas entradas são ações que, se realizadas, poderão causar danos 
físicos pessoais graves ou morte.

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

<Símbolos de imagem>

Indica um aviso importante 
ou nota de cuidado.

Indica uma ação 
proibida.

Indica uma ação que 
deve ser realizada.

 PERIGO Para prevenir acidentes graves

Não desmonte, repare ou modifique a unidade nem os acessórios.

Não use a unidade em qualquer ambiente exposto a químicos e gases nocivos. Isso pode 
causar corrosão e/ou outros perigos na unidade. Além disso, entrar em contato com substân-
cias perigosas pode causar danos físicos ao usuários ou outras pessoas nas proximidades.

Se água ou um objeto externo entrar no compartimento, remova as pilhas e interrompa  
o uso imediatamente.

Não insira nem substitua pilhas com as mãos molhadas.

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 equi-
pamento médico ou em sistemas direta ou indiretamente ligados ao bem-estar ou à vida humana.

Não deixe cair nem exponha a unidade a impactos fortes.

Não corte ou altere os cabos do sensor. Não torça, puxe ou balance qualquer um dos cabos.

Para impedir danos na unidade devido a eletricidade estática, remova a eletricidade estática 
do seu corpo tocando em metal (por exemplo, uma maçaneta de porta ou caixilho) antes de 
tocar na unidade.

Tenha o cuidado de não tocar na unidade após utilizá-la em ambientes excessivamente 
quentes ou frios. Isso pode causar queimaduras.

Localize e guarde a unidade e os acessórios fora do alcance de crianças.

Além disso, A T&D Corporation não é responsável por qualquer dano, falha ou problema, 
direto ou indireto, causado pelo uso dos nossos produtos.

Não use qualquer alimentação ou sensores diferentes dos especificados pela T&D 
Corporation.

Se a unidade produzir calor, emitir fumaça, cheiro estranho ou ruídos incomuns, remova as 
pilhas e interrompa o uso imediatamente.

 CUIDADO Não localize nem armazene o produto nas seguintes áreas:
• Áreas expostas a luz solar direta
• Áreas sujeitas a altas temperaturas, por exemplo, próximas ao fogo ou a equipamentos de aquecimento
• Áreas expostas a eletricidade estática
• Áreas expostas a campos magnéticos fortes
• Áreas expostas a umidade
• Áreas molhadas ou sujeitas a condensação
• Áreas expostas a vibrações excessivas
• Áreas expostas a fumaça, poeira ou sujeira excessiva

 CUIDADO Outras precauções
• Use a unidade no ambiente operacional especificado. Não a utilize para fins diferentes daqueles para os quais ela foi criada.
• Poderá ocorrer condensação dentro do compartimento quando a unidade for movida de um ambiente para outro em que 

existe uma grande diferença na temperatura. Seja cauteloso para evitar a condensação.
• O contato com óleo pode causar o aparecimento de rachaduras no revestimento da unidade. Quando usar a unidade em 

ambientes onde tais óleos estejam presentes, certifique-se de que ela esteja protegida contra o contato, usando um saco 
de polietileno ou outros meios.

• Não insira nenhum objeto externo em nenhum dos conectores da unidade.
• A seguir estão alguns fatores que podem causar a entrada de água ou objetos externos na unidade:

 · Fechar o compartimento com poeira, sujeira ou pelo na vedação de borracha ou entre a unidade 
e a vedação de borracha

 · Arranhões na vedação de borracha
 · Envolver uma mudança de temperatura excessiva (especialmente de alta para baixa) enquanto 
a unidade estiver molhada

• Se a unidade ficar suja, limpe-a com um pano limpo.
• Observe que este manual foi escrito com base na pressuposição de que os detalhes sobre a configuração de qualquer 

equipamento necessário para ativar a conexão de rede já foi providenciada pelo usuário e de que a conexão funciona 
com sucesso. A T&D Corporation não se responsabilizará por quaisquer danos em que um contratado, usuário ou ter-
ceiros possam sofrer, direta ou indiretamente, devido à incapacidade de comunicação ou incapacidade de utilização dos 
dispositivos de comunicação.

 CUIDADO 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. Repare 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 a unidade a mais de 30 cm de distância de paredes ou quadros contendo metal.
• Se a unidade estiver localizada em um contentor de metal, como um freezer ou geladeira, o intervalo de comunicação 

sem fio será 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.

• Tanto quanto possível, mantenha a unidade distante de fontes emissoras de ruído.
• Equipamentos como instrumentos industriais, dispositivos eletrônicos e lâmpadas fluorescentes geram ruído. Posicione a 

unidade a mais de 1 metro de distância desses dispositivos. 
• Posicione a unidade 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 à medida que as plantas cresciam, os erros de comunicação também aumentavam.

• Não coloque a unidade diretamente no chão.
• Não coloque na mesma área as unidades que estão usando o mesmo canal de frequência de comunicação. Se o mesmo 

canal for usado para várias unidades, ocorrerão mais erros de comunicação e a vida útil da pilha também será reduzida.
• Se houver alguma possibilidade de as unidades 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.


