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Informações sobre saúde e segurança
Leia todas as instruções neste folheto, incluindo todas as ADVERTÊNCIAS e todos os avisos de 
CUIDADO, antes de usar este produto. Se houver alguma instrução que você não entenda, NÃO 
USE O PRODUTO.

Sinais de segurança
ADVERTÊNCIA
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderia resultar em morte ou 
lesão corporal.

CUIDADO
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderia resultar em lesão pequena 
ou moderada para o usuário ou usuários, ou resultar em dano ao produto ou à propriedade.

NOTE
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderia resultar em dano ou perda de dados.

Os sinais e símbolos usados no equipamento e na documentação

Cuidado, risco de choque elétrico.

Cuidado, atenção para a possibilidade de risco de dano ao produto, ao processo ou ao entorno. Consulte o 
manual de instruções.

Cuidado, superfície quente

Terminal condutor protetor.

Observe as precauções para manipular dispositivos sensíveis de descarga elétrica.

Operação do equipamento
O uso deste instrumento de maneira não especificada pela Land Instruments International pode ser perigoso. Leia e 
entenda a documentação do usuário fornecida antes de instalar e operar o equipamento.
A segurança de qualquer sistema que incorpora este equipamento é de responsabilidade do montador.

Roupa protetora, proteção para face e olhos
É possível que este equipamento seja instalado em máquinas ou próximo a máquinas ou equipamentos que 
funcionam em altas temperaturas e altas pressões. Deve-se usar roupa protetora adequada, juntamente com 
proteção para o rosto e os olhos. Consulte as diretrizes de segurança e saúde da máquina/equipamento antes de 
instalar este produto. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Land Instruments International.

Fonte de alimentação
Antes de trabalhar nas conexões elétricas, todas as linhas de alimentação elétrica para o equipamento deverão 
ser isoladas. Todos os cabos elétricos e cabos de sinal deverão ser conectados exatamente como indicado nestas 
instruções de operação. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Land Instruments International.

Armazenamento
O instrumento deve ser armazenado em sua embalagem, em uma área coberta e seca.

Como desembalar
Verifique todas as embalagens em busca de sinais de dano. Verifique o conteúdo com relação à nota da embalagem.

Instruções de elevação
Sempre que os itens forem pesados demais para serem elevados manualmente, use equipamento de elevação com a 
classificação adequada. Consulte a Especificação técnica para saber os detalhes dos pesos. Toda elevação deverá ser 
feita de acordo com as regulamentações adequadas.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA Entre em contato conosco
Reino Unido - Dronfield
Land Instruments International
Tel:       +44 (0) 1246 417691
E-mail:   land.enquiry@ametek.com
Web:     www.landinst.com

EUA - Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tel:      +1 412 826 4444
E-mail:  land.us@ametek.com 
Web:    www.ametek-land.com

China
AMETEK Land China Service 
Tel: +86 21 5868 5111 (ext. 122)
E-mail:  land.enquiry@ametek.com
Web:     www.landinst.com

Índia
AMETEK Land India Service
Tel:    +91 - 80 67823240 
E-mail:  land.enquiry@ametek.com
Web:    www.landinst.com

Para obter mais detalhes sobre todos os escritórios da AMETEK Land, dos distribuidores e dos 
representantes, visite seus sites na web.

Devolução de mercadorias danificadas
IMPORTANTE Se qualquer item tiver sido danificado no transporte, isso deverá ser relatado para a transportadora 
e o fornecedor imediatamente. O dano causado no transporte é de responsabilidade da transportadora, não do 
fornecedor.
NÃO DEVOLVA um instrumento danificado para o remetente, pois a transportadora não considerará isso uma 
reivindicação. Guarde a embalagem com o artigo danificado para inspeção pela transportadora.

Devolução de mercadorias para reparo
Se precisar devolver mercadorias para reparo, entre em contato com o Departamento de atendimento ao cliente. 
Eles poderão aconselhá-lo sobre o procedimento correto de devolução.
Qualquer item devolvido para a Land Instruments International deverá ser adequadamente embalado para evitar 
danos durante o transporte.
Será necessário incluir um relatório escrito do problema, juntamente com seu nome e informações de contato, como 
endereço, número de telefone, endereço de e-mail etc.

Padrões de design e fabricação
O sistema de gerenciamento de qualidade da Land Instruments International tem a certificação BS EN ISO 9001 para 
o design, a fabricação e a manutenção no local de instrumentação de medição de temperatura de combustão, de 
monitoramento de ambientação e de não contato. 

As aprovações aplicam-se aos EUA

O funcionamento de transmissores de rádio, telefones ou outros dispositivos elétricos/eletrônicos em grande 
proximidade com o equipamento enquanto as portas do invólucro do instrumento estiverem abertas, poderá causar 
interferência e possível falha onde as emissões radiadas excederem a diretiva da EMC.
 
A proteção oferecida por este produto pode ser invalidada se alterações ou adições forem feitas às peças estruturais, 
elétricas, mecânicas ou pneumáticas deste sistema. Essas alterações também podem invalidar os termos padrão de 
garantia.

Direitos autorais
Este manual é fornecido como uma ajuda para os proprietários de produtos da Land Instruments International e 
contém informações proprietárias da Land Instruments International. Este manual não pode, em sua totalidade, ou 
em parte, ser copiado ou reproduzido sem o consentimento expresso por escrito da Land Instruments International 
Ltd.

Copyright © 2016 Land Instruments International.

MARCOM0311, edição 7, 01 de novembro de 2016

As aprovações aplicam-se à Índia
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1 Introdução
O	LAND	Spot	Viewer	é	um	utilitário	para	PC	que	permite	que	você	conecte,	configure	e	
veja	dados	de	um	termômetro	Spot.
O	software	Viewer	pode	ser	instalado	em	um	PC	com	sistema	operacional	Windows.

1.1 Requisitos mínimos para instalação
Para	usar	o	software	Spot	Viewer,	a	seguinte	especificação	mínima	de	plataforma	é	
necessária:
•	 Processador	:	Pentium	Dual	Core	ou	equivalente
•	 Memória	:	2GB
•	 Disco	rígido	:	250MB
•	 Disco	ótico	:	DVD/CD
•	 Placa	gráfica	:	256MB	ou	superior
•	 Rede	:	10/100	Placa	Ethernet
• Resolução da tela: 1024 x 768 pixels

1.2 Sistemas operacionais suportados
•	 Microsoft	Windows	7:	32	ou	64	bit	
•	 Microsoft	Windows	8:	32	ou	64	bit	

1.3 Instalação
O	Software	SPOT	Viewer	está	disponível	para	download	gratuito	no	site	da	AMETEK	
LAND,	no	seguinte	endereço:
https://www.landinst.com/software-downloads
1)	 Siga	as	instruções	para	download
2)	 Execute	o	programa	setup.exe.
	 O	software	será	instalado.
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2 Início

NOTE

Antes	de	conectar	seu	termômetro	SPOT	ao	PC	que	está	executando	o	software	
SPOT	Server,	é	necessário	especificar	um	'endereço	IP'	exclusivo	para	o	
termômetro.

O	processo	de	instalação	do	software	cria	um	ícone	(conforme	mostrado)	para	o	
software	Spot	Viewer	na	área	de	trabalho	do	Windows.
Para	executar	o	software,	basta	clicar	duas	vezes	nesse	ícone.	Como	alternativa,	
o software pode ser executado acessando a opção adequada no menu Iniciar do 
Windows,	como	se	segue:
• Selecione a opção Programas no menu Iniciar	do	Windows.
• Selecione Instrumentos Land > Spot Viewer

2.1 Configuração do endereço IP do termômetro na rede
Você	pode	definir	o	endereço	IP	do	termômetro	SPOT	ou	configurá-lo	para	DHCP	por	
meio	de	seu	sistema	de	menus	interno,	o	qual	pode	ser	acessado	e	exibido	pelos	
controles	no	painel	traseiro	do	termômetro	(para	obter	informações	detalhadas,	
consulte	o	guia	do	usuário	fornecido	com	seu	termômetro).
Se	o	seu	termômetro	SPOT	não	tiver	um	painel	traseiro	com	uma	tela	e	um	teclado,	
o	sistema	de	menus	também	poderá	ser	acessado	por	meio	do	software	Web	Server	
integrado	ao	termômetro.	Conecte	o	termômetro	a	um	PC	e	abra	um	navegador	da	
Web	no	endereço	Web	padrão	http://10.1.10.50.
1)	 Para	acessar	o	software	do	termômetro	SPOT,	pressione	a	tecla	Enter no painel 

traseiro.	A	tecla	Enter	é	replicada	no	software	SPOT	Web	Server,	consulte	o	Item	
1	na	fig.	2-1	(verso).

2)	 Use	as	teclas	Para	cima/Para	baixo	(2)	para	rolar	até	o	menu	Rede.	Pressione	a	
tecla Enter para acessar o menu.

3)	 Role	até	a	opção	modo IP e pressione Enter.
4) Selecione IP estático ou DHCP e pressione Enter.

O	DHCP	permite	que	um	computador	entre	em	uma	rede	baseada	em	IP	sem	ter	
um	endereço	IP	pré-configurado.	O	DHCP	é	um	protocolo	que	atribui	endereços	
IP	exclusivos	aos	dispositivos	e	depois	libera	e	renova	esses	endereços,	à	medida	
que os dispositivos saem e voltam para a rede.

5)	 Se	selecionar	o	IP estático,	execute	as	etapas	de	6	a	9	abaixo.
6)	 Role	até	a	opção	-.-.-.IP4 e pressione Enter.

Por	padrão,	todos	os	termômetros	SPOT	são	fornecidos	com	o	endereço	IP	
definido	como	10.1.10.50.

7)	 Use	as	teclas	Para	cima/Para	baixo	para	definir	o	endereço	IP4	como	um	número	
diferente	de	50	(observe	que	cada	termômetro	SPOT	em	sua	rede	deve ter um 
endereço	IP4	exclusivo).

8)	 Pressione	a	tecla	Enter	para	confirmar	a	configuração	do	endereço	IP	e,	 
em	seguida,	selecione	Voltar e Sair para sair do sistema de menus.

9)	 Repita	o	processo	acima,	fornecendo	um	endereço	IP	exclusivo	para	cada	
termômetro	SPOT	a	ser	conectado	à	sua	rede.
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Fig.	2-1	Menu	do	termômetro	e	software	do	servidor	Web

Menu	do	termômetro Menu	do	servidor	Web

1212

Fig.	2-2		Visão	geral	do	sistema	do	SPOT	Viewer

Computador com o
software SPOT Server

Power over Ethernet (PoE)

Termômetro SPOT

Fig.	2-3		Janela	dispositivos	do	SPOT	Viewer
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2.2 Conexão com seus termômetros SPOT
Quando	você	tiver	especificado	o	endereço	IP	para	seu	termômetro,	poderá	conectar	
seu	sistema	conforme	mostrado	na	fig.	2-2.	
Para	obter	informações	detalhadas	sobre	a	instalação,	consulte	os	guias	do	usuário	
fornecidos	com	seus	termômetros	SPOT	e	os	guias	de	instalação	fornecidos	com	
qualquer	acessório	de	montagem	SPOT	incluído	em	seu	sistema	de	medição.
1)	 Inicie	o	software	SPOT	Server.
2) Selecione Dispositivos no menu principal. 
	 Quando	a	janela	dispositivos	mostrada	na	fig.	2-3	for	aberta	pela	primeira	

vez,	o	software	navegará	automaticamente	pela	rede	em	busca	de	dispositivos	
disponíveis.

 A lista Navegar na Rede	mostrará	o	endereço	MAC	e	o	endereço	IP	do	
dispositivo	detectado	na	rede.	No	software	SPOT	Viewer,	somente	um	dispositivo	
pode ser conectado.

3) A lista Dispositivo	permite	que	você	configure	o	seguinte:
•	 O	endereço	IP	do	dispositivo.	Observação:	este	é	o	endereço	IP	usado	pelo	

software para se conectar a um dispositivo na rede.
•	 Defina	o	modo	de	operação	dispositivo	como	dinâmico	ou	simulação.

4)	 Depois	de	configurar	seu	dispositivo,	ative-o	marcando	a	caixa	de	seleção	
adequada.

	 O	status	atual	da	conexão	do	dispositivo	será	mostrado	desta	maneira: 
verde=	conectado,	vermelho=	desconectado	e	cinza=	desativado.

5)	 É	possível	salvar	a	configuração	atual	na	lista	de	dispositivos	ou	clicando	no	botão	
Salvar. 
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Figura	3-1	Interface	típica	do	visualizador	da	SPOT

Exibição	SPOT Exibição em tabela

Visualização	
de tendências

Menu

Barra	de	status
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3 Sobre o software

3.1 Sobre a interface do visualizador
Uma	interface	típica	do	visualizador	é	mostrada	na	Figura	3-1.
Os	principais	componentes	da	interface	da	exibição	são:
• Exibição SPOT	-	representação	gráfica	do	

painel	de	controle	do	termômetro	SPOT	da	LAND.	
A	exibição	SPOT	exibe	valores	de	temperatura	
e permite acesso ao sistema de menus do 
termômetro.	Também	permite	a	obtenção	de	um	
instantâneo	da	imagem	do	alvo	que	está	sendo	
visualizado	pelo	termômetro.	Se	o	seu	termômetro	
for	instalado	com	dois	detectores,	por	exemplo,	um	
modelo	de	proporção,	você	poderá	configurar	uma	
exibição para mostrar a temperatura medida por 
cada	detector	(consulte	a	seção	3.1).	

• Exibição em tabela - uma visualização tabulada 
de	leituras	de	temperatura	em	ordem	de	data/hora.

• Exibição de tendência	–	um	rastreamento	gráfico	de	leituras	de	temperatura,	
também	em	ordem	de	data/hora	(consulte	a	seção	3.3).

3.1.1 Trabalhando com exibições
Para	maximizar	uma	exibição	uma	janela	tabular,	clique	duas	vezes	na	barra	de	título	
da	exibição	ou	com	um	único	clique	na	pequena	caixa	no	canto	da	barra	de	título.
Clicar	duas	vezes	sobre	uma	exibição	maximizada	irá	restaurar	o	layout	padrão,	como	
mostrado	na	fig.	3-1.
Você	também	pode	reorganizar	as	exibições	tabulares	na	janela	da	interface	de	acordo	
com	os	seus	requisitos.	Quando	você	começar	a	arrastar	uma	janela,	ícones	pequenos	
aparecerão	dando	a	você	opções	de	alinhamento	por	exemplo	encaixar	à	esquerda,	
encaixar acima...
Além	disso,	cada	exibição	pode	ser	desencaixada	e	posicionada	em	qualquer	lugar	na	
tela clicando na barra de título da exibição e arrastando-a a partir da janela principal. 
Para	restaurar	uma	exibição	padrão,	arraste	a	janela	não	encaixada	para	a	interface	
principal	e	ou	clique	duas	vezes	na	barra	de	título	ou	uma	única	vez	na	pequena	caixa	
no canto da barra de título. 
Cada	vez	que	o	software	SPOT	Viewer	é	reiniciado,	as	exibições	são	exibidas	no	layout	
padrão	mostrado	na	fig.	3-1.	
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Fig.	3-2	Exibição	SPOT	típica

Item Descrição
1 Tela	da	temperatura	alvo
2 Botão	acesso	ao	menu
3 Exibição da temperatura do instrumento
4 Status do alarme de temperatura do instrumento
5 Botão	capturar	imagem
6 Status do alarme de temperatura do alvo
7 Endereço	IP	e	nome	do	instrumento

1

2

3

4

6

5

7
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3.1 Uso dos controles de exibição SPOT
A	exibição	SPOT	é	mostrada	na	Figura	3-2.
Se	a	temperatura	alvo	ou	a	do	instrumento	entrarem	em	estado	de	alarme	(por	
exemplo,	temperatura	do	alvo	alta,	temperatura	do	instrumento	baixa	etc.),	o	quadro	
em	torno	do	valor	da	temperatura	será	mostrado	em	vermelho.	O	estado	do	alarme	
é	indicado	por	uma	seta:	uma	seta	apontando	para	baixo	indica	uma	temperatura	de	
alvo ou de instrumento baixa. Uma seta apontando para cima indica um alarme de 
temperatura do alvo ou do instrumento baixa.
O	botão	capturar	imagem,	quando	pressionado,	capturará	e	exibirá	uma	imagem	JPG	
no	visor	do	termômetro.
O	botão	de	acesso	Menu	abre	o	menu	Configurações,	que	permite	a	você	ver	e	
atualizar	as	configurações	do	sistema	(Veja	Seção	4).
Se	o	seu	termômetro	for	instalado	com	dois	detectores,	por	
exemplo,	um	modelo	de	proporção,	você	poderá	configurar	
uma exibição para mostrar a temperatura medida por cada 
detector.
1)	 Para	exibir	a	leitura	do	detector	1,	mova	o	ponteiro	

do mouse pela parte superior do monitor do 
instrumento,	ou	seja,	acima	do	logotipo	da	LAND.

	 Uma	área	sombreada	vermelha	será	exibida.
2)	 Clique	na	seção	em	vermelho	para	exibir	a	

temperatura do detector 1.
3)	 De	maneira	semelhante,	para	exibir	a	leitura	do	

detector	2,	mova	o	ponteiro	do	mouse	pela	parte	
inferior	do	monitor	do	instrumento,	ou	seja,	abaixo	do	
logotipo	da	AMETEK,	e	clique	na	parte	em	vermelho.

	 A	temperatura	do	D2	será	exibida.
	 Para	desligar	as	exibições	adicionais,	clique	nas	

partes	destacadas	em	vermelho	novamente.
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Figura	3-4		Exibição	em	tabela	típica	no	modo	histórico

Figura	3-3		Exibição	em	tabela	típica	no	modo	atual
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3.2 Sobre a exibição em tabela
As	exibições	em	tabela	mostradas	nas	figuras	3-3	e	3-4	proporcionam	uma	visualização	
de	dados	de	tendências	atuais	e	históricas	de	temperatura	do	instrumento.	

Modos
•	 Modo	atual	(Figura	3-3)	–	A	grade	é	atualizada,	continuamente,	com	os	dados	de	

temperatura atuais do instrumento. 
•	 Modo	histórico	(Figura	3-4)	–	Este	modo	permite	ao	usuário	selecionar	e	

visualizar	dados	registrados.	Quando	a	exibição	em	tabela	entra	pela	primeira	vez	
no	modo	histórico,	todos	os	dados	presentes	no	arquivo	de	registro	são	exibidos.	
A	faixa	dos	dados	armazenados	exibidos	na	grade	pode	ser	selecionada	com	a	
criação	de	filtros	para	os	dados	em	cada	coluna	da	tabela.

Se	um	valor	de	temperatura	não	estiver	disponível	para	uma	determinada	data	e	hora,	
isso	será	indicado	na	grade.

Fig.	3-5	Opções	de	seleção	da	exibição	em	tabela
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3.3 Exibição de tendência
A	janela	Tendência	exibe	um	gráfico	de	valores	dinâmicos	ou	históricos	plotadas	em	um	
eixo	de	tempo	(consulte	a	fig.	3-6).
Para	cada	item	de	dados	na	janela	Tendência	você	pode:
•  Selecionar uma cor de perfil de tendência. Clique na caixa suspensa Cor e 

selecione a cor desejada;
• Ativar/Desativar a tendência na exibição de gráfico. Marque a caixa de 

seleção de cada tendência que você deseja exibir;

Modos de Tendências
• Modo atual – Exibe uma tendência atual dos dados de temperatura do 

instrumento.	O	período	de	tempo	do	eixo	horizontal	é	definido	pela	configuração	
do	intervalo	localizada	na	janela	de	configurações	de	tendências.	O	eixo	vertical	
varia automaticamente para corresponder aos valores atuais.

• Modo histórico – Este modo permite ao usuário visualizar dados armazenados. 
A faixa dos dados armazenados exibida pode ser selecionada usando seleção de 
data	e	hora.

Análise de tendência
Para	cada	tendência	de	temperatura	na	exibição,	a	análise	estatística	é	executada	para	
calcular	o	valor	mínimo,	médio,	máximo	e	a	gama	de	alteração.
Cada	tendência	exibe	as	seguintes	informações:
• A descrição dos dados;
•	 O	valor	máximo	dos	dados	de	tendência;
•	 O	valor	médio	dos	dados	de	tendência;
•	 O	valor	mínimo	dos	dados	de	tendência;
•	 A	gama	de	alteração	(ROC)	dos	dados	de	tendência;

Fig.	3-6		Exibição	típica	da	tendência	SPOT
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3.3.1  Configuração da exibição de tendência
1)	 Para	configurar	as	exibições	de	tendência,	clique	no	ícone	Configurar	

A janela configurações de tendência	é	exibida.	
2) Use a opção pontos do eixo x	para	especificar	o	número	de	pontos	de	dados	a	

serem exibidos no eixo X.
3)	 Defina	o	modo de escala do eixo y	como	auto	ou	manual	(não	marcado).	Se	

estiver	usando	o	modo	manual	para	o	eixo	Y,	você	poderá	definir	os	valores	mín.	
e máx. para o eixo.

4)	 Selecione	se	é	preciso	mostrar rótulos na exibição de tendência.
5)	 A	opção	atualizar gama (ms)	define	a	frequência	das	atualizações	de	dados	

dinâmicos.



MENU CONFIGURAÇÕES 
DO TERMÔMETRO
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4 Menu Configurações do termômetro
O	menu	configurações	permite	que	você	exiba	e	atualize	as	configurações	do	
termômetro	SPOT.
O	menu	configurações	está	organizado	em	várias	telas	com	guias.	As	guias	são:
• Informações
• Configurações
• E/S
• Rede
• Foco
• Alarmes
• Funções de tempo
• Avançado
• Análise
• Calibração
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4.1 Informações

A	tela	Info	fornece	informações	do	sistema	somente	leitura.
Item do menu Opções Observações
Connection Status
Status

N/A Indica o status da conexão atual do instrumento.

Tipo	de	instrumento: N/A Descrição	somente	para	leitura	do	tipo	de	
instrumento.

Nome	do	dispositivo	
atual

N/A O	nome	atual	definido	pelo	usuário	para	o	
instrumento	(somente	leitura)

Nome	do	novo	
dispositivo

Máximo de 8 
caracteres

Define	a	descrição	do	usuário	para	o	instrumento.

Temperatura
Faixa	de	temperatura	
mínima

N/A Exibe a temperatura mínima da faixa atual.

Temperatura
Faixa	de	temperatura	
máxima

N/A Exibe a temperatura máxima da faixa atual.

Endereço Mac N/A Exibe o endereço MAC da porta de rede dos 
instrumentos.

Versão	do	firmware N/A O	número	de	versão	atual	do	firmware	principal	
em execução no instrumento.

Versão	da	exibição N/A O	número	de	versão	atual	do	firmware	de	exibição/
idioma em execução no instrumento.

Data	de	calibração N/A Exibe a data em que o instrumento foi calibrado 
pela	última	vez.

Rótulo de calibração N/A Exibe o rótulo de calibração dos instrumentos.
Tipo	da	fibra	ótica Sim/Não Essa	caixa	de	seleção	denota	se	o	instrumento	é	

um	termômetro	de	fibra	ótica	ou	não.
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4.2 Configurações
Item do menu Opções Observações
Emissividade 1 0,1	a	1,0 Para	obter	medições	de	temperatura	precisas,	o	

valor da emissividade da superfície do alvo deve 
ser	conhecido.
Esta	é	a	configuração	de	emissividade	usada	para	
o	primeiro	detector	(comprimento	de	onda	mais	
curto)	no	termômetro.

Emissividade 2 0,1	a	1,0 Esta	é	a	configuração	de	emissividade	usada	para	o	
segundo	detector	no	termômetro.

Unidades C	ou	F Seleciona a temperatura a ser exibida em C 
(Celsius)	ou	F	(Fahrenheit).

Segundo	plano
Temperatura

0	a	5.000 Permite	especificar	a	temperatura	dos	arredores	do	
objeto-alvo	sendo	medido.	Isso	é	especialmente	
útil	se	os	arredores	estiverem	em	uma	temperatura	
mais	alta	que	o	objeto-alvo,	por	exemplo,	ao	medir	
uma	placa	de	aço	em	uma	fornalha.
O	valor	de	temperatura	do	fundo	definido	será	
usado	pelo	termômetro	para	reduzir	os	erros	na	
medição de temperatura causados pelos arredores 
quentes.

Temperatura
Faixa	de	temperatura	
mínima

N/A Exibe a temperatura mínima da faixa atual.

Temperatura
Faixa	de	temperatura	
máxima

N/A Exibe a temperatura máxima da faixa atual.

Modo Mono 1 Nos	termômetros	com	mais	de	um	detector,	esta	
opção seleciona o detector do comprimento de 
onda mais curto a ser usado para medição de 
temperatura.

Mono 2 Nos	termômetros	com	mais	de	um	detector,	esta	
opção seleciona o detector do comprimento de 
onda	mais	longo	a	ser	usado	para	medição	de	
temperatura.

Proporção	
 
 

Nos	termômetros	com	mais	de	um	detector,	a	
opção	Proporção	seleciona	os	dois	detectores	a	
serem	usados	para	medição	de	temperatura.	O	
termômetro	funcionará	como	um	termômetro	
de	proporção,	que	permite	a	medição	em	alvos	
parcialmente obscuros ou em alvos que não 
preencham	completamente	o	campo	de	atuação	do	
termômetro.

Multi  
 

Proporção	em	que	os	dois	detectores	estão	ativos	e	
também	mudando	para	a	faixa	de	proporção	acima	
do detector 1 e para a faixa de proporção abaixo do 
detector 2.

Duo	 	
  

Modo estendido – usando o detector 2 em baixas 
temperaturas,	uma	média	dos	dois	detectores	
para	temperaturas	médias	e	o	detector	1	em	
temperaturas mais altas.

Aplicativo Instrumento específico da aplicação – para medição 
independente da emissividade de um ou mais 
materiais	específicos.	(Consulte	a	seção	4.2.1)

Se o modo do instrumento for Proporção ou Multi,	o	não	acinzentamento	será	exibido.
Isso	é	calculado	como	E(1)/E(2).
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Opção de menu Descrição
Temperatura	alvo Esta	é	uma	exibição	somente	leitura	da	temperatura	que	está	

sendo	medida	pelo	termômetro.	
Termopar Você	pode	usar	este	campo	para	entrada	da	temperatura	

“verdadeira"	do	produto	obtido	através	de	um	termopar.
Digite	a	temperatura	medida	e	clique	em	aplicar agora. 
O	deslocamento	da	temperatura	calculado	é	exibido.

Offset Este campo exibe o deslocamento calculado usando a leitura do 
termopar acima descrita.  
Você	pode	inserir	seu	próprio	offset	digitando	o	valor	requerido	
neste campo e clicando em aplicar agora.

Limite	de	baixa	emissi-
vidade & limite de alta 
emissividade

O	termômetro	AL	EQS	calcula	emissividade	automaticamente.	
Você	pode	usar	estes	campos	para	especificar	o	maior	e	o	
menor dos valores de emissividade considerados válidos em um 
determinado aplicativo. 
Digite	o(s)	valor(es)	pretendido(s)	e	pressione	Enter.

4.2.1 Configurações específicas da aplicação
As	opções	a	seguir	são	exibidas	se	você	selecionar	um	aplicativo	(termômetro	de	um	
aplicativo	específico)	como	a	opção	de	modo.	Por	exemplo,	um	termômetro	SPOT	AL	
EQS	para	aplicações	em	alumínio.

4.2.2  Seleção de emissividade de material
Você	pode	selecionar	uma	emissividade	com	base	na	seleção	de	um	material.
A	lista	de	materiais	pode	ser	filtrada	com	base	em	uma	categoria	(por	exemplo,	metal)	
e	em	um	material	(por	exemplo,	aço).
Você	também	pode	exportar	a	lista	de	materiais	para	um	arquivo	e	importar	uma	lista	
de materiais de um arquivo. 
Você	pode	adicionar	novos	materiais	à	lista.	Eles	serão	adicionados	à	categoria	
personalizado. 

Fig.	4-1		Tela	da	seleção	de	emissividade	de	material	do	SPOT
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4.2.3  Configuração de emissividade automática
Você	pode	configurar	uma	emissividade	com	base	em	uma	temperatura	alvo	conhecida.	

Fig.	4-2		Tela	de	emissividade	automática	do	SPOT
1)	 Coloque	o	termômetro	na	frente	de	um	alvo	a	uma	temperatura	conhecida,	por	

exemplo,	um	forno	de	calibração.	Certifique-se	de	que	a	temperatura	alvo	está	
dentro	da	gama	de	medição	de	seu	instrumento.

2)	 	Pressione	o	botão	configuração automática.
	 O	campo	de	entrada	‘temperatura	alvo	de	emissividade	automática’	é	exibido.
3)  Introduza o valor da temperatura do alvo. Clique em aplicar agora.
	 O	valor	de	emissividade	é	calculado	e	exibido.
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4.3 E/S
Item do menu Opções Observações
Modo	de	saída	analógica 0-20mA ou 4-20mA Esta	opção	permite	especificar	se	a	saída	analógica	

é	4-20mA	ou	0-20mA.
Temperatura	baixa	da	
saída	analógica)

0	a	5.000
(Unidades	C	ou	F)

Esta opção define o limite de temperatura mais 
baixa	da	saída	da	corrente	analógica	(ou	seja,	a	
temperatura que corresponde a uma saída de 0mA 
ou	de	4mA).	Os	valores	podem	ser	definidos	para	
além	do	alcance	do	instrumento	a	fim	de	permitir	
que	a	gama	de	mA	corresponda	à	de	outros	
dispositivos.

Saída	analógica
Temperatura	alta

0	a	5.000
(Unidades	C	ou	F)

Esta opção define o limite de temperatura mais 
alta	da	saída	da	corrente	analógica	(ou	seja,	a	
temperatura que corresponde a uma saída de 
20mA).	Os	valores	podem	ser	definidos	para	além	
do alcance do instrumento a fim de permitir que a 
gama	de	mA	corresponda	à	de	outros	dispositivos.

Estado de contato Normalmente	aberto
ou normalmente 
fechado

Permite	especificar	se	a	entrada	e	saída	de	
Comando	são	normalmente	abertas	(NO)	ou	
normalmente	fechadas	(NC).

Comando de entrada Não	utilizado
Amostrar e reter 
Redefinir	a	descober-
ta do pico
LED

Especifica	a	função	E/S	de	entrada	de	comando.	

Saída de comando Alarmes 
ou	vigilante

Especifica	a	função	E/S	de	saída	de	comando.	

4.4 Rede
Item do menu Opções Observações
Endereço MAC N/A Exibe o endereço MAC da porta de rede dos 

instrumentos.
Endereço	IP	atual N/A Exibe	o	endereço	IP	atual	do	instrumento.

Endereço	IP Endereço	IP	válido Define	o	endereço	IP	atual	da	rede	atual	do	
termômetro.

DHCP DHCP	ou	IP	estático Permite	que	os	endereços	IP	sejam	atribuídos	
automaticamente	pela	rede	na	qual	o	termômetro	
está	instalado.	O	DHCP	permite	que	um	
computador	entre	em	uma	rede	baseada	em	IP	
sem	ter	um	endereço	IP	pré-configurado.	O	DHCP	
é	um	protocolo	que	atribui	endereços	IP	exclusivos	
aos dispositivos e depois libera e renova esses 
endereços,	à	medida	que	os	dispositivos	saem	e	
voltam para a rede.
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4.5 Foco
Item do menu Opções Observações
Controle	LED Ligar/Desligar Controla	o	status	do	LED	de	alinhamento. 

Observação:	O	LED	tem	um	tempo	limite	de	30	
segundos,	se	ativado.

Taxa	de	intermitência	
do	LED

1	a	30	Hz Define	a	taxa	de	intermitência	do	LED	de	
alinhamento.

Valor	Atual	do	Foco N/A Exibe	a	distância	do	foco	atual.
Valor	do	foco 300 a 10.000 mm Define	a	distância	do	foco	do	instrumento.
Tamanho	do	ponto N/A Exibe	o	tamanho	do	ponto	do	alvo	atual	no	valor	

de foco.

4.5.1  Calculadora de tamanho de ponto
A	janela	configurações	do	termômetro	SPOT	fornece	uma	calculadora	de	tamanho	de	
ponto	que	usa	as	configurações	de	foco	do	termômetro.
Essa	calculadora	exibe	o	tamanho	do	ponto	com	base	na	distância	de	foco	e	no	campo	
de atuação do tipo de instrumento atual.

Fig.	4-3		Exibição	típica	do	calculador	do	tamanho	de	ponto
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4.6 Alarmes
Item do menu Opções Observações
Alto do alvo
Limite	

Valor	limite	dentro	da	
faixa de temperatura 
do instrumento.

Ativa e define o valor de alarme alto para o alvo 
sendo	visualizado	pelo	termômetro.

Alvo baixo
Limite

Valor	limite	dentro	da	
faixa de temperatura 
do instrumento.

Ativa e define o valor de alarme baixo para o alvo 
sendo	visualizado	pelo	termômetro.

Ambiente alto
Limite

Valor	limite	dentro	da	
faixa de temperatura 
do instrumento.

Ativa ou define o valor superior de alarme para a 
temperatura	ambiente	do	termômetro.

Baixa	do	ambiente
Limite

Valor	limite	dentro	da	
faixa de temperatura 
do instrumento.

Ativa ou define o valor inferior de alarme para a 
temperatura	ambiente	do	termômetro.

Sinal baixo
Limite

0 a 100% Ativa ou define o valor inferior de alarme para a 
intensidade	do	sinal	do	termômetro.

4.7 Funções de tempo
Item do menu Opções Observações
Tempo	de	saída 1 a 10.000 ms Define	o	período	da	função	de	tempo	em	

milissegundos.
Calculador	da	média 1	a	255 Ativa	e	define	o	número	de	valores	que	definem	o	

período	do	calculador	da	média.
Modo master Ativar/Desativar Ativa/Desativa	a	função	de	tempo	do	modo	master.	

Isso	pode	ser	usado	em	aplicações,	como	a	
visualização	de	um	fluxo	de	metal	quente.	Nesses	
tipos	de	aplicações,	há	a	probabilidade	de	haver	
obscurecimento ocasional do alvo por fumaça 
ou outra interferência e isso levaria a leituras 
de	temperaturas	mais	baixas	(e	extremamente	
variáveis).	De	maneira	contrária,	faíscas	ou	
cavitação na placa de metal levaria a leituras altas 
(mas	de	curta	duração).
A função Modo Mestre minimiza ambos os tipos 
de	erro	ao	armazenar	continuamente	em	'buffer'	
lotes de leituras de temperatura durante um 
período	específico	(aproximadamente	2	segundos).	
A	temperatura	média	durante	esse	período	é	
calculada e exibida.
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Descoberta	do	pico Ativar/Desativar Ativa/Desativa	a	descoberta do pico (consulte	a	
Figura	4-4	a	seguir).	A	função	descoberta	do	pico	
pode ser usada para monitorar a temperatura mais 
alta	medida	pelo	termômetro.	Esse	recurso	é	útil,	
especialmente para movimentação de alvos e/
ou	onde	o	alvo	estiver	parcialmente	obscurecido,	
como,	por	exemplo,	em	uma	placa	de	metal	em	
uma	esteira,	onde	partes	da	superfície	estão	
cobertas com escamas.

As	opções	a	seguir	só	serão	ativadas	se	descoberta	do	pico	estiver	ativada.
     Modo Pico	ou	vale Pico - este modo mede e rastreia a temperatura 

mais alta.
Vale - este modo mede e rastreia a temperatura 
mais baixa.

					Limite Valor	limite	dentro	da	
faixa de temperatura 
do instrumento.

Temperatura	acima	da	qual	a	função	descoberta	do	
pico	está	ativa,	usada	em	conjunto	com	o	ativar	e	
desativar atraso.

					Temporizador	de	
acionamento

0 a 10.000 ms Período	de	tempo,	em	ms,	entre	a	elevação	da	
temperatura acima do nível limite e a ativação da 
função descoberta do pico.

					Taxa	de	queda 0 a 1.000 °/s Um valor ajustável pelo usuário no qual o sinal de 
saída da temperatura armazenada cai.

     Atraso na 
desativação

0 a 10.000 ms Período	em	milissegundos	entre	a	temperatura	
caindo abaixo do nível limite e a função Seletor de 
Pico	desligando.

     Modo de desativação Reter ou redefinir Define	a	função	a	ser	executada	depois	do	período	
de atraso da desativação.

					Redefinição	de	CMD	
in

Ativar/Desativar Ativa	a	entrada	CMD	do	usuário	para	redefinir	a	
função de tempo.

Limitador Ativar/Desativar Ativa a função limitador.
Modo limitador Reter/redefinir Define	o	modo	limitador.
Limite	alto Valor	limite	dentro	da	

faixa de temperatura 
do instrumento.

Ativa e define o valor de temperatura alta de corte 
do limitador.

Limite	baixo Valor	limite	dentro	da	
faixa de temperatura 
do instrumento.

Ativa e define o valor de temperatura baixa de 
corte do limitador.

Figura	4-4	Representação	gráfica	da	função	descoberta	do	pico
Hora

Atraso na 
desativação

‘Manter’
modo

‘Reinício’
modo

Taxa de queda ajustável

Ativar atraso Nível do limiar

Te
m

p.
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4.8 Avançado
Item do menu Opções Observações
Idioma Idiomas suportados Permite	que	o	usuário	defina	o	idioma	do	

instrumento.
Atualizar exibição
Saída de teste 0 a 20 mA Ativa e define a opção para proporcionar uma 

corrente de saída de teste fixa.
Reiniciar dispositivo Ativar/Desativar Reinicia o instrumento.
Redefinição de fábrica Ativar/Desativar Redefine	a	configuração	do	instrumento	para	os	

valores padrão de fábrica.
LED	demo Ativar/Desativar Ativa	o	modo	LED	demo	que	ativa	o	LED	de	

alinhamento	se	qualquer	tecla	for	pressionada	no	
instrumento.

Saída de dados brutos Ativar/Desativar Define	uma	opção	para	saída	dos	valores	de	bits	
brutos do instrumento.

Janela	de	processo Ativar/Desativar A opção janela de processo permite especificar se 
o	termômetro	está	visualizando	o	alvo	ou	não	por	
meio de uma janela "vedada para o processo".
Se	houver	uma	janela	entre	o	termômetro	e	o	
alvo,	haverá	uma	redução	no	sinal	recebido	pelo	
termômetro,	devido	a	perdas	de	transmissão	na	
janela.
Ao especificar que uma janela de processo 
está	presente	na	sua	aplicação	de	medição,	o	
instrumento compensará automaticamente as 
perdas de transmissão e a temperatura correta 
será exibida.

Porcentagem	da	janela	
de processo

1 a 90% Define	a	porcentagem	de	perda	de	sinal	devido	a	
perdas de transmissão na janela.

Limites	do	modo	duo Valor	limite	dentro	da	
faixa de temperatura 
do instrumento.

Define	os	limites	de	transição	dos	instrumentos	
com mais de um detector.
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4.9 Análise
Item do menu Opções Observações
Período	de	análise Tempo	em	segundos Define	o	período	durante	o	qual	a	análise	é	feita.
Temperatura	máxima Somente leitura A temperatura máxima medida no período de 

análise.
Temperatura	média Somente leitura A	temperatura	média	medida	no	período	de	

análise.
Temperatura	mínima Somente leitura A temperatura mínima medida no período de 

análise.
Taxa	de	alteração	da	
temperatura

Somente leitura A taxa de alteração medida no período de análise.

Redefinir período de 
análise

Ativar/Desativar Redefine o período de análise e reinicia os cálculos.
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4.10  Calibração
O	utilitário	calibração	do	software	SPOT	Server	permite	que	você	verifique	a	
calibração	de	seu	termômetro	infravermelho	SPOT.
Há	dois	modos	de	operação	do	utilitário	calibração:
• Calibração de campo
• Calibração de laboratório

O	utilitário	calibração de campo permite que você compare a temperatura medida 
pelo	termômetro	SPOT	para	uma	temperatura	de	ponto	único	conhecida.	De	maneira	
ideal,	a	‘temperatura	conhecida’	seria	fornecida	por	uma	fonte	de	calibração	rastreável,	
mas	também	pode	ser	fornecida	por	uma	medição	de	temperatura	precisa	de	um	ponto	
no	seu	processo,	por	exemplo,	de	um	termopar.
O	utilitário	calibração de laboratório deve ser usado por usuários com acesso a uma 
instalação	de	calibração	de	temperatura,	já	que	requer	que	várias	fontes	de	calibração	
rastreáveis	estejam	disponíveis	ao	mesmo	tempo.	Se	precisar	de	mais	informações	
sobre	como	configurar	uma	instalação	de	calibração,	entre	em	contato	com	a	AMETEK	
Land.

4.10.1 Calibração de campo
1)	 Para	fazer	uma	calibração	de	campo,	aponte	para	o	termômetro	SPOT	em	uma	

fonte	de	temperatura	conhecida	(por	exemplo,	um	forno	de	calibração	ou	um	
objeto quente que pode ser medido por um termopar). Anote a temperatura 
conhecida.

2)	 No	software	SPOT	Server,	abra	o	menu	calibração e selecione a opção 
calibração de campo.

3)	 Nas	opções	de	alinhamento,	defina	o	valor de foco	como	a	distância	das	lentes	
do	termômetro	para	o	alvo	e	pressione	o	botão	definir valor.

4)	 Se	precisar	ligar	o	LED	do	termômetro	para	ajudar	no	alinhamento	do	alvo,	
marque a caixa de seleção LED demo e pressione definir estado do LED. 
Quando	o	termômetro	estiver	alinhado	corretamente,	desmarque	a	caixa	de	
seleção e pressione definir estado do LED	para	desligar	o	LED.

5)	 Se	quiser	uma	confirmação	visual	do	alvo	sendo	visualizado	pelo	termômetro,	
pressione o botão obter imagem.	Uma	imagem	do	alvo	será	exibida	na	tela.

6)	 Nas	opções	de	calibração,	insira	a	temperatura de referência,	ou	seja,	a	
temperatura	“conhecida”	anotada	na	etapa	1	e,	em	seguida,	clique	em	seguinte.

7)	 O	fator de correção,	se	houver,	calculado	pelo	utilitário	calibração	será	exibido.	
Se	o	fator	for	grande	demais	ou	pequeno	demais,	o	botão	aplicar	fator	de	
correção não está ativado.

8) Se o botão aplicar fator de correção	estiver	ativado,	clique	nele	para	calibrar	o	
termômetro	e,	em	seguida,	pressione	sair	para	fechar	a	tela.

 A calibração de campo está concluída.
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4.10.2  Calibração de laboratório
1)	 No	software	SPOT	Server,	abra	o	menu	calibração e selecione a opção 

calibração de laboratório.
2)	 Para	fazer	uma	calibração	de	laboratório,	será	necessário	ter	fontes	de	calibração	

suficientes	para	cobrir	os	cinco	valores	de	temperatura	mostrados	na	tela	
calibração	de	laboratório	do	seu	termômetro	específico.	As	temperaturas	serão	
exibidas	em	°C	ou	°F,	dependendo	do	modelo	do	termômetro.

	 Por	exemplo,	para	um	termômetro	SPOT	com	uma	faixa	de	400	a	1.800	°C,	serão	
necessárias	origens	que	possam	ser	definidas	entre	5	°C	de	542,	687,	1.001,	
1.529	e	477	°C.

3)	 Selecione	o	primeiro	valor	de	temperatura	e	aponte	para	o	termômetro	SPOT	na	
fonte	definida	nessa	temperatura.

4)	 Nas	opções	de	alinhamento,	defina	o	valor de foco	como	a	distância	das	lentes	
do	termômetro	para	o	alvo	e	pressione	o	botão	definir valor.

5)	 Se	precisar	ligar	o	LED	do	termômetro	para	ajudar	no	alinhamento	do	alvo,	
marque a caixa de seleção LED demo e pressione definir estado do LED. 
Quando	o	termômetro	estiver	alinhado	corretamente,	desmarque	a	caixa	de	
seleção e pressione definir estado do LED	para	desligar	o	LED.

6)	 Se	quiser	uma	confirmação	visual	do	alvo	sendo	visualizado	pelo	termômetro,	
pressione o botão obter imagem.	Uma	imagem	do	alvo	será	exibida	na	tela.

7)	 Nas	opções	de	calibração,	insira	a	temperatura de referência,	ou	seja,	a	
temperatura	da	origem	e,	em	seguida,	clique	em	seguinte.

8)	 O	fator de correção,	se	houver,	calculado	pelo	utilitário	calibração	será	exibido.	
Se	o	fator	for	grande	demais	ou	pequeno	demais,	o	botão	aplicar	fator	de	
correção não está ativado. 

9) Se o botão aplicar fator de correção	estiver	ativado,	clique	nele	para	calibrar	o	
termômetro	(pressionar	o	botão	voltar	restaura	os	valores	para	os	valores	pré-
calibração). 

10)	 Pressione	sair	para	fechar	a	tela.
11)	 Repita	as	etapas	de	7	a	9	para	os	pontos	de	temperatura	de	referência	restantes,	

aplicando fatores de correção onde necessário.
12)	 Pressione	sair	para	fechar	a	tela	calibração.
	 A	calibração	de	laboratório	agora	está	concluída.
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Fig.	5-1		Tela	de	Configuração	de	Registro	de	Dados	Típica

1

2

3

Fig.	5-2		Configuração	de	Registro	de	Dados	Típica	-	Guia	Configurações	do	Arquivo
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5 Opções de configuração de dados
A tela Configuração de Registro de Dados	(Fig.	5-1)	é	acessada	através	da	
opção Dados	no	menu	principal.	Esta	tela	permite	que	você	configure	a	captura	e	o	
armazenamento de dados do seu sistema de medição de temperatura.

5.1 Dados
A	guia	dados	(Fig.	5-1)	exibe	os	dados	disponíveis	para	cada	instrumento	suportado	
no	software	e	permite	que	você	configure	o	registro	de	dados	para	cada	item	de	dados	
selecionado.
Uma lista de itens de dados disponíveis para o dispositivo selecionado será exibida.
1)	 Marque	a	caixa	de	seleção	de	cada	item	de	dados	que	você	deseja	registrar.
2) Clique no botão Adicionar >> para adicionar os itens selecionados na lista 

Registo de Dados.
	 Para	remover	um	item	da	lista,	selecione-o	e	clique	em	Remover <<

3)	 O	modo	de	registro	de	dados	padrão	é	Contínuo	 ,	mas	você	pode	selecionar	
um gatilho	para	ativar	o	registo	de	dados.

	 	Para	obter	mais	informações	sobre	o	uso	dos	Disparadores,	consulte	as	 
Seções	5.4	e	5.5

4)	 Você	também	pode	especificar	um	período	de	tempo	(em	milissegundos),	que	
defina	a	frequência	do	registro	de	dados.	O	período	de	intervalo	de	registro	
padrão	é	1	segundo.	

 Observação:	Se	um	disparador	for	selecionado,	o	modo	de	armazenamento	será	
baseado	nas	condições	do	disparador	e	intervalo	correspondente.

5.2 Configurações do arquivo
A	guia	Configurações do Arquivo	(Fig.	5-2)	permite	que	você	especifique	o	tipo	de	
armazenamento	e	as	configurações	de	arquivo,	de	disco	e	de	arquivamento.
1)	 O	Tipo de Armazenamento (1)	é	definido	para	XML.

A	opção	XML	salva	os	dados	para	arquivos	de	texto	XML.	
2)	 Para	armazenamento	XML,	você	pode	especificar	as	seguintes	Configurações de 

Arquivo.
• Tamanho de arquivo (2)	–	especifica	até	que	tamanho	chegará	o	arquivo	

XML	antes	de	ser	armazenado.	O	tamanho	de	arquivo	padrão	é	100	MB;
• Duração do arquivo (3)	 –	 especifica	 o	 período	 em	 que	 os	 dados	 são	

capturados	antes	de	serem	armazenados.	A	duração	padrão	é	1	dia.
 Observação:	Os	dados	serão	armazenados	quando	a	condição	tamanho do 

arquivo ou duração do arquivo	for	atendida,	o	que	ocorrer	primeiro.
3)	 Especifique	um	local para o armazenamento de arquivo.
4)	 Nas	opções	configurações de disco,	especifique	um	valor	uso máximo 

de disco.	Essa	é	a	quantidade	máxima	de	espaço	em	disco	usada	para	
armazenamento.	O	valor	padrão	é	90%.

5)	 A	opção	ação para disco cheio	permite	que	você	especifique	o	que	acontece	aos	
dados	quando	o	valor	uso	máximo	de	disco	for	atingido.	
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As	opções	disponíveis	são:
• Substituir	–	exclui	o	arquivo	mais	antigo	quando	cada	arquivo	novo	é	

criado;
• Arquivar	–	move	os	arquivos	mais	antigos	para	um	local	de	arquivo	morto	

definido	em	configurações de arquivamento	(consulte	abaixo).	O	arquivo	
de	armazenamento	atual	permanecerá	no	local	de	armazenamento,	mas	
todos os outros arquivos serão movidos para o arquivo morto.

6)	 Nas	opções	configurações de arquivamento,	selecione	se	deseja	arquivar 
automaticamente	após	um	número	de	dias	especificado.

7)	 Especifique	um	local para o arquivamento. Observação: o local de arquivamento 
tem de	ser	diferente	do	local	de	armazenamento	especificado	na	etapa	3.

8)	 Se	quiser	arquivar	seus	dados	imediatamente,	você	poderá	pressionar	o	botão	
arquivar agora.	Isso	arquivará	seus	dados	em	um	local	especificado.

5.3 Gatilhos
A	guia	gatilhos	(Fig.	5-3)	permite	que	você	configure	disparadores	para	o	
armazenamento	de	dados.	Os	seguintes	detalhes	podem	ser	definidos	para	cada	
gatilho:
• Identificação:	A	ID	do	gatilho	definida	por	um	número	e	por	uma	cor	de	ícone	

de	gatilho
• Nome:	Descrição	do	gatilho
• Fonte:	A	marca	de	dados	usada	para	fornecer	os	dados	do	gatilho
• Modo: 

• Limite superior:	O	gatilho	será	ativado	caso	o	valor	de	fonte	do	gatilho	
fique	acima	do	limite.

• Limite inferior:	O	gatilho	será	ativado	caso	o	valor	de	fonte	do	gatilho	
fique	abaixo	do	limite.

• Faixa interna:	O	gatilho	será	ativado	caso	o	valor	da	fonte	do	gatilho	
esteja nos valores limite superior e inferior.

• Faixa externa:	O	gatilho	será	ativado	caso	o	valor	da	fonte	do	gatilho	fique	
fora dos valores limite superior e inferior.

• Valor limite inferior
• Valor limite superior
• Duração:	Define	a	duração	do	armazenamento	depois	que	a	condição	de	gatilho	

se tornar ativa.
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5.4 Uso do assistente de gatilho
O	assistente de gatilho	fornece	um	guia	passo	a	passo	para	a	adição	de	um	novo	
gatilho.
As	instruções	abaixo	descrevem	como	usar	o	assistente	de	gatilho	para	criar	um	gatilho	
para	um	termômetro	chamado	"Spot1".	O	gatilho	será	ativado	quando	a	temperatura	
ambiente	do	termômetro	ficar	fora	da	faixa.
1)	 Para	adicionar	um	gatilho,	pressione	o	botão	+ novo.

O	assistente de gatilho	é	exibido	com	a	Etapa	1	–	Nome	realçada.
2)	 Digite	o	nome	do	gatilho,	por	exemplo,	Gatilho	de	ambiente	do	Spot1.	Selecione	

uma cor	na	lista	suspensa,	depois	pressione	seguinte para ir para a Etapa 2 – 
Fonte.

3) Selecione os dados necessários para a fonte	na	lista	de	fontes	disponíveis,	por	
exemplo,	Temperatura	ambiente	do	Spot	1.	Pressione	seguinte para ir para a 
Etapa 3 – Modo.

4) Selecione o modo	necessário	na	lista	suspensa.	Nesse	exemplo,	você	deve	
selecionar uma faixa externa.	Use	as	configurações	do	limite superior e limite 
inferior	para	especificar	os	limites	da	temperatura	ambiente	do	termômetro,	por	
exemplo,	60	°C	(alto)	e	5	°C	(baixo).	Pressione	seguinte para ir para a Etapa 4 – 
Duração.

5)	 Use	os	controles	na	tela	Duração	para	especificar	o	tempo	pelo	qual	o	registro	
continuará	após	o	término	da	condição	do	disparador,	isto	é,	o	tempo	que	a	
temperatura	leva	para	cair	abaixo	do	limiar	alto.	O	formato	é	hh:mm:ss:ms	e,	
portanto,	para	10	segundos	você	deverá	inserir	00:00:10:00.	Pressione	seguinte	
para	ir	para	a	Etapa	5	–	Resumo.

6) A tela resumo	exibe	os	detalhes	do	gatilho	que	você	está	prestes	a	criar:	
Nome:	 Gatilho	de	ambiente	do	Spot1
Fonte:	 Temperatura	ambiente	do	Spot1
Modo:	 Faixa	externa
Alta:  60 °C
Baixa:	 5	°C
Duração:	 00:00:10:00

7)	 Se	os	detalhes	estiverem	corretos,	pressione	concluir.
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6 Opções de menu adicionais

6.1 Idioma
A opção idioma	é	acessada	por	meio	de	um	ícone	de	uma	‘bandeira’	no	canto	superior	
direito da tela. Ele permite que você selecione o idioma necessário para o software 
SPOT	Server.
1)	 Clique	na	‘bandeira’	idioma.

Uma lista suspensa dos idiomas disponíveis será exibida.
2) Selecione o idioma necessário.
 Observação: você precisará reiniciar o software depois de 

ter	selecionado	um	novo	idioma.	O	software	será	reiniciado	
no novo idioma.





GARANTIA DO PRODUTO
Obrigado por comprar seu novo produto na Land Instruments International.  Esta garantia "completa" do fabricante 
cobre problemas de funcionamento do produto que ocorram devido a defeitos no design ou na fabricação.  
O período de garantia começa na data de envio do instrumento da fábrica da Land Instruments International Ltd. 
em Dronfield, RU.

GARANTIA DE 36 MESES
Com base na reputação de confiabilidade e longevidade que os termômetros System 4 e UNO ganharam, 
a Land tem a satisfação de poder fornecer aos nossos clientes uma garantia de 36 meses líder do setor 
para os seguintes produtos:-
• Termômetros SPOT, acessórios e montagens, além de instrumentos especiais baseados em SPOT.
• Termômetros, processadores, acessórios e montagens do Sistema 4 e instrumentos especiais 

baseados no Sistema 4.
• Termômetros UNO, acessórios e montagens, além de instrumentos especiais com base em UNO.
• Processadores dedicados do aplicativo, com base no gráfico LANDMARK®.
• ABTS/S e ABTS/U
• FTS
• VDT/S e VDT/U
• DTT
• FLT5/A

Esta garantia de 36 meses é fornecida como padrão para todos os pedidos para os produtos listados acima recebidos 
a partir de 1º de maio de 2002.
Acreditamos que nossos clientes esperam que definamos os padrões em termos de desempenho, qualidade, 
confiabilidade e melhor custo-benefício.  Esta garantia de 36 meses, como parte de um programa existente de melhoria 
contínua, é apenas uma maneira pela qual a Land busca manter nossa posição como o parceiro de escolha para 
medição de temperatura.

GARANTIA DE 24 MESES
Os produtos a seguir da Land Instruments International são fornecidos com uma garantia de 24 meses:

• ARC
• FTI-E
• NIR

GARANTIA DE 12 MESES
Todos os produtos da Land Instruments International não fornecidos com uma garantia de 36 meses ou 24 meses (veja 
as listas acima) são fornecidos com uma garantia de 12 meses.
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EXCLUSÕES DE GARANTIA

Deve-se observar que os produtos associados a verificações de calibração que podem ser solicitadas durante o período 
de garantia não são cobertos pela garantia.
A Land se reserva o direito de cobrar por serviço/verificações de calibração realizados durante o período de garantia, se 
a causa for considerada fora dos termos da garantia.
Esta garantia do fabricante da Land não cobre mau funcionamento do produto causado por:-
• fiação elétrica incorreta.
• conexão a fontes de alimentação fora da classificação do produto.
• choque físico (ser derrubado, etc.) e dano por impacto.
• roteamento inadequado, suporte, choque físico e proteção de tensão etc. do guia de luz (apenas para termômetros 

de fibra ótica).
• condições ambientais que excedem a classificação IP/NEMA do produto.
• condições ambientais fora da classificação de temperatura, umidade e vibração ambiente do produto.
• contaminação ambiental (vapores de solvente, deposição de contaminação transportada pelo ar, líquidos de 

resfriamento de pH não neutro etc.).
• superaquecimento como resultado de interrupção do fluxo de água/de ar pelas jaquetas de resfriamento ou de 

instalação incorreta.
• modificação inadequada do produto (perfuração de orifícios no corpo do termômetro etc.).
• recalibração inadequada que resulta na calibração do produto sendo realizada fora da especificação.
• revenda inadequada de termômetro seguindo o parâmetro de ajuste (UNO, FLT5/A etc.).
• tentativa de reparo por um centro de reparos não autorizado pela Land.
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EXCLUSÕES DE GARANTIA

Deve-se observar que os produtos associados a verificações de calibração que podem ser solicitadas durante o período 
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• fiação elétrica incorreta.
• conexão a fontes de alimentação fora da classificação do produto.
• choque físico (ser derrubado, etc.) e dano por impacto.
• roteamento inadequado, suporte, choque físico e proteção de tensão etc. do guia de luz (apenas para termômetros 

de fibra ótica).
• condições ambientais que excedem a classificação IP/NEMA do produto.
• condições ambientais fora da classificação de temperatura, umidade e vibração ambiente do produto.
• contaminação ambiental (vapores de solvente, deposição de contaminação transportada pelo ar, líquidos de 

resfriamento de pH não neutro etc.).
• superaquecimento como resultado de interrupção do fluxo de água/de ar pelas jaquetas de resfriamento ou de 

instalação incorreta.
• modificação inadequada do produto (perfuração de orifícios no corpo do termômetro etc.).
• recalibração inadequada que resulta na calibração do produto sendo realizada fora da especificação.
• revenda inadequada de termômetro seguindo o parâmetro de ajuste (UNO, FLT5/A etc.).
• tentativa de reparo por um centro de reparos não autorizado pela Land.
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Land Instruments International
Dronfield, S18 1DJ, 
Inglaterra 
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AMETEK Land - Américas 
150 Freeport Road, Pittsburgh, 
PA 15238, USA. 

Tel: +1 (412) 826 4444
E-mail: irsales@ametek.com 
www.ametek-land.com 

AMETEK Land China Service 
Part A, 1st Floor No. 460  
North Fute Road,  
Waigaoqiao Free Trade Zone 200131 
Shanghai, China 
Tel: +86 21 5868 5111 (ext. 122)
E-mail:  land.enquiry@ametek.com
www.landinst.com

AMETEK Land India Service 
Divyasree N R Enclave, Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, 
Índia  

Tel: +91 - 80 67823240 
E-mail:  land.enquiry@ametek.com

www.landinst.com


