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Informação geral sobre o produto

PCE Deutschland GmbH inclui o utilitário de software de gestão de instrumentos (IMS) com a
compra de seus produtos de contadores de partículas para ajudar no funcionamento e
gerenciamento do instrumento. O utilitário IMS proporciona as seguintes funções principais para
gerenciar facilmente o instrumento:


Download de dados: extrai todos os registros ou alguns específicos do instrumento
para o PC.



Selecionar colunas de dados - Permite ao usuário mostrar e informar sobre os campos
selecionados dos dados registrados.



Diagnóstico remoto - Permite a um engenheiro de serviço da PCE Instruments
diagnosticar remotamente um instrumento.



Atualizações de firmware no campo - Permite instalar correções de erros e
atualizações de funções em um instrumento.



Gráficos em tempo real - Permite o controle remoto e registro de dados de um
instrumento e a elaboração de gráficos em tempo real em um PC.

Este utilitário IMS oferece um sólido controle da interface, facilidade de uso na exportação de
dados ou gráficos e ajustes de economia de tempo dos parâmetros predeterminados ou
personalizados do cliente. As características de operação remota da função de gráficos em
tempo real permitem conectividade direta por meio de um cabo USB ou Ethernet e também
podem ser facilmente configurados para o monitoramento remoto de um único instrumento a
partir de toda a instalação através de uma rede de área local ou de qualquer parte do mundo
conectando-se à Internet.
Este manual do usuário fornece uma descrição detalhada destas características, assim como
instruções para a correta instalação e uso deste IMS.
Este software foi projetado para ajudar no uso de contadores de partículas e monitores de
qualidade do ar da PCE Instruments. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de usuário
intuitiva e rica em recursos.
Muito obrigado.
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1.1

Instalação

Para instalar o software IMS, o acesso à Internet através de um navegador web normal deve
estar disponível no PC (a maioria dos navegadores baseados no Windows funcionarão).
1.

Insira o USB fornecido com o contador de partículas ou o monitor de qualidade do ar
da PCE Instruments no PC e, em seguida, acesse essa unidade removível a partir da
lista de unidades em Meu computador.

2.

Selecione a pasta do software e, em seguida, selecione e execute o arquivo de
instalação do IMS.

3.

Será aberto o navegador padrão do PC, e será conectado ao servidor de
download/instalação do IMS. Pressione o botão de instalação localizado na parte
inferior esquerda da página do navegador (consulte a figura 1.1). Isso fará o download
de um arquivo no seu PC, chamado Setup. Exe, selecione e execute este arquivo.

4.

Quando aparecer a janela de advertência de segurança, clique em Executar (consulte
a figura 1.1 anterior - Para Windows 8 ou 10 deverá clicar em mais e aceitar). O
software será instalado e será criada uma pasta de programas na lista de Início do
Windows ou em Todos os programas, chamada Instruments Management Software.

Figura 1.1

1.2

Início do programa utilitário IMS

Para iniciar o software IMS, clique no ícone da área de trabalho instalado durante a instalação,
ou acesse o software em Start\All Programs \Instrument Management Software.

© PCE Instruments
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1.3

Diagrama de fluxo operacional
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2

Display principal

1.

Informação do arquivo de dados
atualmente exibido
Esta seção do display principal mostra o
nome do arquivo, se ele foi salvo, o
modelo do instrumento, a data da última
calibração, o número de canais
relatados pelo instrumento e a
contagem total de registros do arquivo
baixado.

2.

3.

Botões
rápido.

de

comando

de

acesso

Estes três botões permitem um acesso
rápido aos comandos Download Data,
Select Columns e Real-Time Graph.
Estes são os comandos mais usados
pelo aplicativo
Menu arquivo
O menu File (Arquivo) permite acessar
todos os comandos e funções principais
do software (consulte a seção 2.2 para
uma descrição mais detalhada)
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4.

Detalhes dos registros selecionados
A seção “Selected Record” do display
principal
fornece
informações
detalhadas sobre o registro atual
destacado na seção de dados baixados
(#5). Estes dados detalhados incluem a
hora atual de registro, a data, a
localização, a hora da amostra, as notas,
o estado do sensor para o contador de
partículas e os dados calculados para as
contagens diferenciais e acumulativas,
assim como o valor da matéria de
partículas por canal expresso em massa
(µg/m³). Os dados de alarme são
mostrados em VERMELHO

5.

Dados atuais (Current Data)
Os dados atuais são exibidos em
colunas e podem ser personalizados
utilizando
o
comando
“Select
Columns”.7

2.1

Início: download de dados e seleção de colunas

Para baixar os dados, deverá seguir as seguintes etapas.
1.

Ligue e conecte o dispositivo da PCE Instruments ao PC usando o cabo USB
recomendado (número de peça AS-99022).

2.

Selecione o botão de download de dados (Download Data) no display principal, ou
acesse esse comando dentro do menu de arquivos (File Menu) do dispositivo. Os
dados serão copiados no PC e preencherão o display principal. Selecione os dados
para baixar por data ou intervalo de números de registro.

© PCE Instruments
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3.

Acesse File Menu \Save Data File e salve o arquivo em seu computador.

É importante ter em consideração que as 76
colunas de dados possíveis que podem ser
visualizadas são copiadas para o PC e serão
exibidas no display. O software permite ao
usuário especificar quais dessas colunas
deseja exibir ou exportar através do botão
“Select Columns” para o display principal.
Ao clicar no botão “Select Columns”, será
exibida a janela “Select Columns to Display”.
Apenas o campo com sua caixa selecionada
será exibido ou exportado. Desmarque as
caixas de todos os campos de dados que não
deseja mostrar ou exportar.
Por exemplo, se o seu sistema não usa
sensores ambientais, poderá desmarcar esses
campos de dados e eles não serão exibidos ou
usados em seus informes.
Tenha em consideração que os 76 campos de
dados são salvos no arquivo e que a opção
“Select Columns” afeta apenas as funções de
visualização e exportação. Isso significa que os
campos omitidos podem ser recuperados em
algum
momento
futuro
simplesmente
selecionando novamente a caixa de seleção de
qualquer campo de dados omitido.
2.2

Menu de arquivos de dados (Data file Menu)

O acesso, a abertura e o salvamento dos arquivos de dados que são baixados em seu PC do
Instrumento são gerenciados a partir deste “File Menu”.

Abre os arquivos de dados salvos no PC.
Salva o arquivo de dados atual no display.
Salva a configuração das unidades de temperatura e carrega
o arquivo recente na inicialização .
Fecha o programa.

© PCE Instruments
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2.3

Menu de edição de arquivos (Edit File Menu)

O menu de edição de arquivos permite exportar os dados usando a área de transferência do
Windows ou usando um comando direto para abrir o Excel em um novo livro que copia e cola as
colunas de dados selecionadas do arquivo de dados atual que está sendo exibida no display.
Copia os dados atuais no display para a área de
transferência do Windows.
Copia automaticamente os dados no display, abre o
Excel e cola os dados.

2.4

Menu do instrumento

O menu do dispositivo permite acessar a todas as funções principais enquanto interage com o
instrumento. Estas funções incluem o Download Data, Real-Time Graph, Sensor Calibration,
Communication Setup Date/Time Clock Calibration, Remote Diagnostics, e Upload Firmware.
Estas funções são explicadas com mais detalhes nas seções a seguir.
Inicia o download de dados do instrumento conectado.
Inicia a tela de operação remota do Gráfico em Tempo
Real.
Abre a janela de calibração do sensor ambiental.
Abre a tela de configuração de comunicação.
Abre a tela de calibração do relógio de data e hora.
Inicia sessão de diagnóstico remoto com engenheiro de
serviço autorizado.
Inicia o carregamento do firmware no instrumento
conectado
2.5

Acerca do menu

O menu "About" fornece informações sobre a versão atual e um link para mostrar as notas da
versão atual.
Abre a informação sobre as notas da versão deste
software.
Abre uma janela na tela para obter a informação sobre
a versão atual.

2.6

Botões de acesso rápido

Os botões de acesso rápido estão localizados na parte superior esquerda da tela principal e
permitem fácil acesso às funções mais utilizadas.

Inicia o download de dados do instrumento conectado.
Selecione as colunas de dados que serão exibidas e copiadas na
área de transferência.
Acesso rápido à tela de operação remota do gráfico em tempo real.

© PCE Instruments
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2.7

Indicação de conexão
A indicação de conexão está na esquina inferior
esquerda da tela principal. Isso fornece uma indicação
visual de que o instrumento está conectado
corretamente ao PC e que há conectividade com o
software. Quando o dispositivo está conectado
corretamente, é exibido como um ícone retangular
verde e o estado “USB Connected”. Se o software não
conseguir encontrar um instrumento, será indicado
em vermelho “No Connection”. Neste caso, .deve-se
verificar o dispositivo ou o cabo.

3

Gráfico em tempo real (RTG) e conexão remota

O aplicativo IMS permite o funcionamento remoto de um único instrumento da PCE Instruments
através do software e do PC. Esta função requer uma conexão direta com o PC, seja via cabo
USB ou via cabo Ethernet. A conexão também pode ser feita por meio de uma conexão TCP
através de uma rede ou através de Internet do outro lado do mundo.
Acesse o aplicativo selecionando “Real-Time Graph” nos botões de comando de acesso rápido
ou desde o menu do dispositivo.

Notas:


O “Real-Time Graph” coletará e salvará as informações da sessão de operação
remota, mas apenas salvará essas informações como dados gráficos. Para o
download completo dos dados, deve-se extrair os dados do dispositivo usando uma
memória USB ou uma unidade USB externa, ou conectando diretamente com o cabo
USB e executando a função “Download Data”.



Durante a conexão remota, a amostragem pode ser interrompida localmente no
instrumento, se necessário.



Os ajustes criados em “Remote Operation Settings” serão sobrescritos à informação
de configuração da amostra (Sample Time & Hold Time) no instrumento.

© PCE Instruments
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Gráfico em tempo real (RTG) e conexão remota (3-1 continuação)

1.

2.

3.

Botão de iniciar e parar de amostragem - Controla o dispositivo conectado ao PC
para iniciar ou parar a amostragem.
Log Data (Dados de registro) - Permite criar um arquivo de registro CSV nomeado
pelo usuário que será adicionado e atualizado com cada ciclo de amostragem durante
o funcionamento do gráfico em tempo real.
View All Data (Visualizar todos os dados) – Depois de ampliar os dados na tela ou
movê-los para a esquerda ou direita, isso irá restabelecer o display gráfico para
mostrar todos os registros obtidos de amostra para este arquivo desde o princípio até
a amostra atual. Isso pode ser feito enquanto o dispositivo está coletando amostras e
não interferirá na operação de amostragem.

4.

Clear Data (Limpar dados) – Limpa a tela do gráfico atual. Se o gráfico não está
guardado, isso será solicitado e dará a opção de salvar ou descartar os dados atuais
na tela.

5.

Save Data (Salvar dados) - Abre a caixa de diálogo de salvamento de arquivos do
Windows, permitindo salvar o arquivo no PC.

6.

Load Data (Carregar dados) – Carrega um arquivo de dados salvo previamente.

7.

Graph Settings (Configuração do gráfico) - Abre a página de configuração do gráfico
(consulte a próxima seção).

8.

Close (Fechar) – Encerra a sessão e fecha a janela.

9.

On Screen Annotation (Anotação na tela) – Com um clique duplo no botão esquerdo
do mouse na tela do gráfico abre a janela para escrever, editar, formatar e mover na
tela as anotações criadas pelo usuário relacionadas aos dados. São salvos com o
gráfico e aparecem na tela.

10. Graph Image Control Window (Janela de controle da imagem do gráfico) – Ao
clicar com o botão direito na tela abre uma janela que permite copiar o gráfico, salválo como imagem, configurar a página, imprimi-lo, etc.
11. Help Menu (Menu de ajuda) - Selecione esta opção para acessar a ajuda na tela.

© PCE Instruments
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3.1

Configuração do gráfico em tempo real (Graph Settings)

A função de gráfico em tempo real para a operação remota e visualização dos dados da amostra
em tempo real pode ser personalizada com as configurações preferidas pelo usuário. É também
a tela para configurar o modo de comunicação que o instrumento e o software usarão para se
comunicar

1.

Axis (Eixo) - Ativar/desativar os dados dos canais/sensores ou estabelecer a visualização
no eixo esquerdo ou direito.

2.

Symbol (Símbolo) – Escolha o símbolo do ponto de dados para esse canal/sensor.

3.

Color (Cor) – Escolha a cor dos dados do canal/sensor que serão usadas no gráfico.

4.

Label (Etiqueta) - Crie uma etiqueta personalizada para um canal ou sensor específico.

5.

Graph Title (Título do gráfico) – Muda o título do gráfico.

6.

Left Axis Title (Título do eixo esquerdo) - Muda o título do eixo esquerdo.

7.

Right Axis Title (Título do eixo direito) - Muda o título do eixo direito.

8.

Counts Units (Unidades de contagem) - Selecione Contagem bruta, Contagem por M³,
Contagem por Ft³ ou PM.

9.

Temp. Units (Unidades de temperatura) – Escolha as unidades de temperatura (Celsius
ou Fahrenheit).

10.

Sample Time (Tempo de amostragem) - Quantidade de tempo estabelecida para a
amostragem (hh:mm:ss).
Hold Time (Tempo de retenção) - Quantidade de tempo estabelecida para atrasar o início
da seguinte amostra (hh:mm:ss).

11.
12.

Log Scale (Escala Log) - Ativar a função para que os valores sejam exibidos em Escala
Log no gráfico.

13.

Connection Type (Tipo de conexão) - Selecionar USB ou TCP/IP para o método de
conexão ao instrumento.
Enter IP address (Insira o endereço IP) - Inserir o endereço IP instrumento (o endereço
IP padrão é 10.0.0.249).

14.
15.

Load From File (Carregar desde um arquivo) - Os ajustes previamente salvos podem
ser carregados desde um arquivo.
© PCE Instruments
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16.

Reset Settings (Restabelecer ajustes) - Restabelecer todos os ajustes do display para
os valores de fábrica.

17.

Save to File (Salvar em arquivo) - Salvar a configuração atual em um arquivo para uso
posterior.

18.
19.

Save as Default (Salvar como padrão) - Salva a configuração atual como padrão ao
iniciar.
Ok - Reconhece e aceita a configuração atual e retorna para a tela RTG.

20.

Cancel (Cancelar) - Cancelar página de configuração atual e retornar para a tela RTG.

3.2

Conexão de gráficos em tempo real

A função de “Real-Time Graph” está disponível através de um cabo USB A a B padrão que
permite uma fácil conexão direta e o controle remoto do dispositivo a partir do PC.
O software também permite a conexão por TCP/IP através de um cabo Ethernet ou por meio da
opção Wi-Fi opcional, se disponível no dispositivo. A conexão Ethernet pode ser por meio de um
cabo CAT5 diretamente entre o PC e o dispositivo. Será detectado e corrigirá automaticamente,
como estivesse usando um cabo cruzado. E também pode ser conectado através de um
centralizador (hub), um comutador ou um roteador (router), tornando-o acessível através de uma
rede de área local.
Com o acesso à configuração do router (consulte com seu administrador de TI) é possível
habilitar o reenvio de portas para o endereço IP do instrumento dentro da rede de área local, em
seguida, externamente usando o endereço IP do router na Internet, o instrumento pode estar
disponível para acesso e controle remoto desde todo o mundo através da World Wide Web.

1. Conexão via cabo USB
a.

Conecte o cabo USB-A/B ao dispositivo e ao PC

b.

Com o software IMS ativado e acessando a página Real-Time Graph,
selecione o botão de conexão USB

c.

Defina o tempo de amostragem e de retenção e outros ajustes para o gráfico

d.

Selecione OK para retornar à página do gráfico

e.

Selecione o ícone de execução e o instrumento começará a mostrar e traçar
seus valores na tela.

2. Conexão usando um cabo Ethernet direto ou através de router ou switch
a.

Conecte um cabo Ethernet entre o instrumento e o PC.

b.

Ligue o dispositivo e vá para Settings\Communications\MOBUS e certifiquese de que TCP é o protocolo selecionado, pressione Apply Settings.

c.

Selecione Opção Ethernet e desmarque USAR DHCP.
NOTA: Poderá usar o software IMS e o dispositivo usando a função DHCP
e permitindo que o router atribua o endereço IP do dispositivo. Ao usar
DHCP, vá para a etapa N.

d.

Digite o endereço IP e a porta de entrada para conectar-se ao PC. O valor
padrão é 10.0.0.249 para o dispositivo. A porta de entrada deve ser
255.255.0.0 não é requerido um endereço de porta de entrada DNS, mas
pode ser inserido 10.0.0.1

e.

Clique em Apply Settings e volte para a tela principal.

f.

Desde o PC, acesse ao seu Network e recursos compartilhados.

g.

No lado esquerdo, selecione a opção Change Adapter Settings.

© PCE Instruments
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h.

Selecione o adaptador de rede de área local ao qual o cabo Ethernet está
conectado e certifique-se de que esteja habilitado, clique com o botão direito
e selecione Properties.

i.

Na tela de Adapter Properties, selecione e marque a opção Internet
Protocolo versão 4 (TCP/IPv4) e selecione Properties.

j.

Mude a configuração geral para usar o seguinte endereço IP:
Digite um endereço IP que comece com o mesmo formato que o do
dispositivo, e faça isso com um número a menos que o do instrumento (por
exemplo: instrumento = 10.0.0.249, configure o PC como 10.0.0.248).

4

k.

Insira a mesma máscara de sub-rede.

l.

Pressione Ok e salga das telas de Adaptador de rede e Conexões de rede.
(Observação: Talvez seja necessário ir para a página de comunicações do
instrumento e selecionar " Apply Settings" novamente). Em seguida, vá para
a tela principal de início.

m.

Inicie a amostragem com o botão Real-Time Graph Run.

Calibração do sensor

O aplicativo IMS também admite a calibração de seus sensores ambientais para permitir a
criação de uma correlação com um padrão interno de temperatura e umidade, ou para
proporcionar calibrações para testes de CO2 ou TVOC. O software IMS permite realizar
calibrações de um ou dois pontos em função dos padrões ou gases de referência disponíveis no
campo.
Para iniciar a calibração de um sensor, selecione Sensor Calibration no menu File do dispositivo,
na parte superior do display principal de IMS. Será aberta uma janela de calibração do sensor.
Selecione os sensores a serem calibrados marcando as caixas junto ao nome dos sensores na
parte superior esquerda da janela. Se o sensor funciona e está conectado, permitirá acessar à
seção de calibração da página para esse sensor do dispositivo.

© PCE Instruments
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1.

Calibração ou compensação de um ponto. Esta função permite uma compensação
de um único ponto no caso de que apenas seja possível um ponto calibração de
referência. (Um exemplo seria a temperatura do ar ambiente quando não dispor de
uma câmara ambiental; consulte a imagem anterior).
a.

Selecione Single Point para a calibração do sensor que está ajustando.

b.

Leia o valor do padrão de referência com o qual deseja calibrar o dispositivo;
insira esse valor na janela Point 1 – Reference.

c.

Leia o valor no sensor do dispositivo e insira esse valor na janela
Measurement.

d.

Pressione Set Calibration

Calibração do sensor (4 continuação)

2.

Calibração ou compensação de dois pontos. Esta função também permite calibrar
uma compensação de dois pontos quando são possíveis múltiplos pontos padrão de
referência para a calibração. (Um exemplo é a câmara de umidade com soluções
salinas a 20% e a 80% disponíveis. Poderá estabelecer tanto o ponto baixo como o
alto na curva de ajuste do sensor para obter as melhores precisões. Veja o ajuste de
HR acima).
a.

Selecione a opção de dois pontos para a calibração do sensor que estiver
ajustando

b.

Leia o valor do padrão de referência com o qual deseja calibrar o dispositivo,
insira esse valor na janela Point 1 – Reference.

c.

Leia o valor no sensor do dispositivo e insira esse valor na janela de
Measurement.

d.

Em seguida, ajuste sua condição ambiental no 2 ponto da faixa a ser
calibrada.

e.

Leia o 2 valor do padrão de referência com o qual deseja calibrar o
dispositivo, insira esse valor na janela Point 2 – Reference.

f.

Leia o valor que aparece no dispositivo e insira esse valor na janela
Measurement do ponto 2.

g.

Pressione Set Calibration.
© PCE Instruments
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Calibração do sensor (4 continuação)
Ao selecionar uma calibração de gás de dois pontos na página de calibrações para CO2 ou
TVOC para os modelos 5301-AQM, 5302-AQM, 7301-AQM e 7302-AQM – será aberta uma
janela especial de calibração do sensor e proporcionará instruções passo a passo relacionadas
a esse sensor.
Preparação para a calibração dos gases CO2 e TVOC
1.

Regulador de garrafa de gás analítico para regular o fluxo a 0,3 litros/min.

2.

Gases analíticos para a calibração como segue:

3.

a.

Gás zero: trata-se de ar limpo sem COV e sem CO2 na mistura. Normalmente
pode ser nitrogênio puro ou parecido.

b.

Gás padrão de CO2: use uma mistura de
2500 ou 4000 ppm para a calibração.

c.

Gás padrão de TVOC – use um gás de
calibração de Isobutileno de 40 ppm. O
dispositivo lê em ppb para TVOC, isso é
igual a 40.000 ppb. Um gás padrão de
menos ppm permitirá uma maior precisão na
extremidade inferior da faixa, por exemplo,
um gás padrão de 7500 ppb.

d.

A tubulação que vai do regulador ao
adaptado de calibração AQM deve estar
livre de COV.

e.

Aqui é exibido o adaptador de calibração
AQM, modelo AS-99041.

Computador portátil pessoal com o software IMS da PCE
Instruments instalado e um cabo de conexão USB
a.

4.

Com o software IMS em funcionamento,
conecte o cabo USB ao PC e ao monitor de
qualidade do ar, com o AQM ativado.

Conexão do adaptador de calibração do AQM ao
dispositivo e ao cilindro de gás de teste.
a.

Conecte o regulador ao cilindro de gás (zero,
CO2 ou TVOC)

b.

Conecte o tubo à saída do regulador e ao bico
correspondente no adaptador de calibração do
AQM, dependendo do gás que estiver sendo
calibrado.

c.

Alinhe os pinos da parte inferior do adaptador
de calibração com os orifícios da parte superior
da grade do conjunto do sensor AQM. Fixe-os
com um parafuso giratório. Não aperte muito.
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Calibração do sensor (4 continuação)
Em seguida, é exibida a página de calibração do sensor de CO2.
É importante ter em consideração que ao olhar a parte frontal do monitor de qualidade do ar não
devem respirar diretamente sobre o sensor.

1.

Calibração de dois pontos de CO2 - A calibração de CO2 para usar um gás zero e
um gás padrão é estabelecida usando esta tela da interface inteligente desde o
utilitário de software conforme mostrado acima.
Nota: para obter melhores resultados, ligue o dispositivo durante 30 a 120
minutos antes da calibração

2.

a.

Selecione a calibração de Two Point na tela Sensor Calibration

b.

Fixe a campânula de calibração AQM e os tubos ao sensor da unidade

c.

Conecte o tubo ao regulador e ao cilindro de gás zero

d.

Espere até que a temperatura da lâmpada estabilize (pode demorar até 30
minutos)

e.

Ligue o gás zero e deixe a leitura estabilizar. O campo de dados PPM
vermelho ficará verde (consulte a parte superior esquerda da imagem
anterior)

f.

Selecione o botão "Set Zero"

g.

Mude o regulador e o tubo para o cilindro de gás de alcance a ser usado

h.

Defina o valor do gás padrão na tela do software em Span Gas

i.

Abra a válvula e exponha o sensor ao gás padrão, espere até a leitura
estabilizar

j.

Clique no botão "Set Span"

k.

Clique em Save

Calibração de dois pontos de TVOC - A calibração de dois pontos de gás TVOC é
idêntica à calibração de CO2. Os valores estarão em partes por bilhão (ppb).
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4.1

Comunicações

O aplicativo IMS permite configurar os parâmetros de comunicação do instrumento. Eles incluem
configurações de Ethernet, Wi-Fi, MODBUS e JSON.

USE DHCP - Esta opção, quando selecionada, permite que um comutador de rede, um roteador
ou um servidor atribua um endereço IP dinâmico ao instrumento. Se não for selecionado, o
endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta de conexão podem ser inseridos manualmente
para permitir uma conexão estática.
Ethernet – Esta opção ativa a porta / tomada de conexão Ethernet no instrumento e permite
configurar os parâmetros de comunicação da rede.
Wi-Fi – Esta opção ativa a conexão sem fio opcional com SSID (diferencia maiúsculas e
minúsculas) e a senha. Permite configurar os parâmetros de comunicação da rede para o Wi-Fi.
MODBUS Setup - Quando selecionada, a tela de configuração das comunicações MODBUS
abre para configurar as comunicações com um sistema de monitoramento remoto, SCADA ou
PLC.
JSON Setup - Quando selecionada, a tela JSON Internet of Things (IOT) é aberta, permitindo
enviar comunicações para servidores remotos através de uma rede local ou de Internet.
Apply Settings - Quando selecionado, o processador de comunicações aplica as configurações
e estabelece a conexão desejada. Aparece na janela de endereço IP a mensagem "Waiting For
IP Address".
Comunicações (4.1 continuação)
MODBUS Setup Screen - A tela de configuração MODBUS permite configurar Register Set do
dispositivo, TCP Port e o Link Timeout. Para os ajustes adicionais de ASCII e RTU (endereço,
velocidade de conexão e tipo de conexão), use a tela MODBUS Setup na seção de
Configurações do instrumento.
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Register Set - Este campo permite selecionar qualquer conjunto de registros disponível.
Atualmente, apenas um conjunto de registros está disponível.
Mode - Este campo permite selecionar o tipo de protocolo MODBUS - ASCI, RTU e TCP.
TCP Port - Este campo permite configurar a porta TCP se o Protocolo TCP (Mode) foi
selecionado.
Link Timeout - Ao definir o Link Timeout em 0 desativa a função. Se for definido com um valor
diferente de zero, uma duração de tempo de espera é estabelecida para o link, de modo que se
decorrer mais que esta duração desde a última mensagem Modbus recebida (ou desde a
configuração inicial do link), a conexão do instrumento será restabelecida e reaberta em previsão
da seguinte mensagem. O objetivo é restabelecer as conexões por meio de roteadores externos
ou semelhantes, caso a conexão seja interrompida.
JSON Setup Screen - A tela de configuração JSON permite configurar o instrumento para se
comunicar através de uma rede local ou Internet, usando o protocolo JSON da Internet das
coisas. A partir desta tela são configurados os parâmetros de comunicação com o servidor e a
seleção dos dados a serem relatados.

Comunicações (4-1 continuação)
JSON Setup Screen - Campos de controle
Controle Fields
Get Time - Este é um campo herdado que serve principalmente para
sincronizar um servidor remoto (talvez em uma zona horária diferente) com
o instrumento local; normalmente deixado em branco nas instalações mais
recentes.
On New Sample - Envia os valores para o servidor no final de cada amostra.
New Format - Este é o formato atual" – desmarcá-lo proporciona
compatibilidade com instalações mais antigas.
Geral
Status - Inclui os valores de estado do sistema dos instrumentos.
Location - Inclui a localização listada para essa amostra com os valores
relatados.
Sample Seconds - O tempo, em segundos, que a amostra foi coletada.
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Environmental: informa sobre os sensores elegidos que estão instalados no
instrumento.
These values include (estes valores incluem): PM 2,5, PM10, pressão
barométrica, temperatura, umidade relativa, CO2 (se instalado) e TVOC (se
instalado).
Particulates - informa sobre os sensores escolhidos que estão instalados no
instrumento.
Enable channels: Habilitação de canais (Ch.1 a Ch. 6).
Unit Selection: Selecione as unidades necessárias para o informe, seja
acumulativa (soma) ou diferencial para os valores de contagem bruta,
contagem/Ft3, contagem /M3 e PM.
JSON Setup Screen – Server Connection Fields (Campos de conexão ao servidor)
Host Name - O endereço IP ou HTTP do servidor.
Page String - Valor necessário para que determinados servidores JSON
enviem dados a várias páginas (por exemplo, widgets).
Token String - Quando um dispositivo precisa acessar um hub IoT, ele
solicita um token assinado ao serviço de token. O dispositivo pode ser
autenticado com o registro de identidades/esquema de autenticação
personalizado para determinar a identidade do dispositivo que o serviço de
token usa para criar o token.
Local Time Zone - necessário se os servidores estão em fusos horários
diferentes para sincronizar a hora com o servidor e o dispositivo.
Send Rate - Estabelece o tempo que o instrumento enviará os dados ao
servidor se não for escolhido "ON NEW SAMPLE" nos campos de Controle.
Isso foi originalmente usado para enviar os dados que aparecem na tela (em
vez dos dados registrados) para o servidor periodicamente. Para um sistema
de registro com novas instalações a melhor solução é usar a função "On New
Sample".
4.2

Calibrar / ajustar o relógio do instrumento

Calibrate Clock - Os dispositivos podem ter seus relógios internos calibrados. A maioria dos
dispositivos e processadores eletrônicos utilizam um oscilador que pode ser ajustado para
proporcionar uma indicação precisa por longos períodos de tempo, permitindo que vários
instrumentos possam sincronizar-se entre si, o que é fundamental ao compilar dados de várias
unidades que foram usadas simultaneamente.

As etapas do processo aparecem na tela, conforme mostrado na imagem acima
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