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O sensor de gás ‘PARK’ da linha SMART2 foi concebido
para detectar a presença de CO (monóxido de carbono),
em atmosferas constituídas principalmente por ar, como
por exemplo, em parques de estacionamento, etc. A
detecção de monóxido nos parques requer o uso de um
sensor que tenha a capacidade de detectar concentrações
muito pequenas, de 50 a 100 ppm (partes por milhão). Por
esta razão, o sensor ‘Park’ possuí uma célula
electroquímica capaz de detectar concentrações de CO
baixas (50 ppm) e um campo de medida linear e
proporcional até 500 ppm.

Este sensor também dispõe de uma saída proporcional
em corrente (4-20mA) correspondente a 0-500 ppm de CO;
três saídas de transistor (colector aberto) associadas a
três niveís  seleccionados no software do sensor para gases
tóxicos e uma saída (colector aberto) associada à condição
de avaria. Pode configurar -seuma saída dupla 10-20 mA
para centrais por variação de corrente.

O microprocessador do sensor controla o seu correcto
funcionamento e integra os seguintes algoritmos que
melhoram a estabilidade e a fiabilidade do sensor:

• Auto-diagnóstico contínuo do sistema, que verifica
constantemente o funcionamento correcto do hardware.
• Controlo do nível zero para manter o parâmetro zero
do detector alheio às possíveis  variações de temperatura.
• Filtro digital que corrige fenómenos transitórios que
poderiam causar instabilidade no sistema ou erro de leitura
e portanto falsos alarmes.
• Ciclo de histerese: aplicado às saídas associadas ao
nível de alarme. Evita a activação contínua da saída quando
o sinal se aproxima do nível de alarme.
O sensor ‘PARK’ dispõe de três leds vermelhos associados
aos três níveis de alarme, um led amarelo associado à
condição de avaria e um led verde que indica que o sensor
está ligado.
As ligações são feitas através de um bloco de terminais
extraíveis que facilitam e tornam rápida a instalação deste
sensor.

Recorde que a instalação deve ser efectuada por pessoal

qualificado pois o posicionamento incorrecto dos
equipamentos pode prejudicar o funcionamento dos
sensores.

A célula electroquímica do sensor está integrada no circuito
electrónico de forma que a parte sensível fique em contacto
com um filtro posicionado na parte frontal do involcuro, por
esse facto o gás entra por difusão e é detectado pelo sensor.

O monóxido de carbono tem um peso especifico idêntico
ou igual ao ar, portanto, para conseguir um funcionamento
óptimo do sensor, este devería instalar-se a uma altura de
1,60 metros do solo.

O sensor «PARK» da série SMART2  pode ser fornecido
em involcuro estanque IP64.

Sensor S540CODP («PARK»)
da série SMART2

Serie SMART2

HC-DT-R141P
Ed. 0



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sensores compatíveis: CÉLULA ELECTROQUÍMICA
Escalas: 1-500 ppm ou outras.
Fonte de alimentação: 11-24 Vdc +/- 5%
Consumo de corrente: 100 mA (medio)
Unidade de controlo: Microprocesador de 8 bits
Níveis de alarme: 3 saídas de colector aberto (C/A)

(2 saídas para versão com duplo
nível)

Saída proporcional: 4-20 mA
Saída de avaria: C/A
Processo de auto-zero: Compensação por sujidade zero
Linearidade: +/-2% F.S.

Filtro digital: Medida variável dos valores
da amostra.

Resolução: 255 puntos.
Tempo de
resposta: <10seg. 90%FS
Repetição: +/-1,5% F.S.
Humidade relativa: 0-90% (no condensada)
Peso: 350gr.
Dimensões:

Largura: 106 mm
Altura: 106 mm
Profundidade: 62 mm

OS DETECTORES ‘PARK’ SÃO COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

S540CODP

S540COJP

REFERÊNCIA DOS SENSORES ‘PARK’

Sensor de CO (monóxido de carbono) para parques de estacionamento com CÉLULA ELECTROQUÍMICA,
saída proporcional de 4-20mA para centrais analógicas. Alimentação de 12-24 Vdc. Três saídas de colector
aberto com três níveis (50-100-150 ppm) + saída em colector aberto de avaria. Em involcuro estanque IP64.

Sensor de CO (monóxido de carbono) para parques de estacionamento com CÉLULA ELECTROQUÍMICA,
saÍda de duplo nível de alarme 10-20mA para centrais  por variação de absorção. Alimentação 12-24 Vdc.
Duas saídas de colector aberto com dois níveis (50-100 ppm) + saída de colector aberto de avaria. Em
involcuro estanque IP64.

Ligações do bloco
de terminais

Led de avaria
Led de alimentação
alarme 3
alarme 2
alarme 1

Ajuste saída 4-20mA

Conector CN4

Ajuste zero

Ajuste de
ganho

Célula
electroquímica

CN4
Saída avaria c.a. (colector aberto)
Saída alarme 1 c.a
Saída alarme 2 c.a.
Saída alarme 3 c.a.
Saída negativa 4-20 mA
Saída positiva 4-20mA
Fonte de alimentação positiva (+)
Fonte de alimentação negativa (-)
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à entrada negativa das
unidades de controlo

à entrada
de sinal

à entrada positiva das
unidades de controlo

TERMINAIS DO
DETECTOR SMART 2

Ligação de  4-20mA do detector SMART2
(unidade de controlo positivo comun)

cabo com malha
3 x 0,75 mm

- Toda a informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio -
NOTIFIER ESPAÑA, S.A.
Avda. Conflent, 84, Nave 23 Pol. Ind. Pomar de Dalt
08916 BADALONA (Barcelona)
Tel.: 93 497 39 60  Fax: 93 465 86 35
DELEGACIONES: BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA Y LISBOA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO Nº ZONAS 

PL4 Central de controlo de 4 zonas com microprocessador 4 

G-MTSB-1 GALILEO MULTISCAN MTSLB1, Central de Controlo de 8 zonas, expansível a 104 utilizando 12    
pplacas ligadas ao bus RS485. Montagem em caixa metálica ou em rack 8+96 

G-MTSB-1 GALILEO MULTISCAN MTSLB2, Central de Controlo de 8 zonas, expansível a 200 utilizando 24 
pplacas ligadas a dois bus RS485. Montagem em caixa metálica ou em rack 8+192 
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