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PERGUNTAS FREQUENTES
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Grace Engineered Products, Inc.
1515 E. Kimberly Road
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R: 	O módulo HSM tem uma saída normalmente aberta (NA)
ou mais quando estiver roteando a fibra. Mantenha a
de 2A que pode ser configurada para acionar um alarme
separação entre cada condutor de fase, afaste de cantos
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HOT SPOT
MONITOR

(HSM) (MONITOR DE
PONTOS QUENTES)
Encontre as falhas antes
que elas encontrem você
G-HSM-18K

G-HSM-9SK

SEGURANÇA DESDE O PROJETO
•

Melhor planejamento de manutenção—O monitoramento contínuo
de temperatura e sistemas de alarme em equipamentos elétricos identificam
pontos quentes antes que ocorram falhas e desligamentos custosos.

•

Fácil Instalação em Campo—As sondas de fibra não condutoras aproveitam com
segurança as conexões parafusadas já existentes em fontes de calor em potencial
como barramentos, conexões de disjuntores, dutos de barramento, transformadores
ou quaisquer outros pontos quentes em potencial.

•

Qualquer Tensão—Tecnologia não condutora aplicada com segurança a quaisquer
sistemas elétricos.

•

Risco Reduzido—Capacidade de monitorar e recuperar dados de conexões críticas
inacessíveis e de seus alarmes relacionados usando a interface web GraceSense™
ou por comunicação Ethernet I/P e MODBUS.

HSM-IG-EN para informações detalhadas.
P: 	O que os LEDs em cada canal de temperatura
indicam?
R: 	Para ler a temperatura correta, deve haver potência de
fibra adequada em cada canal. Um LED verde significa
OK, enquanto um LED vermelho indica estado de falha.
Um estado de falha ocorre quando a fibra está danificada
ou é instalada com raio de dobra de menos de 12 mm.
GS-HSM-DS-PR 1703
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PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE GRACESENSE.COM OU LIGUE
PARA +1-800-280-9517

DIMENSÕES

OPERAÇÃO

INSTALAÇÃO

O HOT SPOT MONITOR (HSM - MONITOR DE PONTOS QUENTES) GraceSense™
é um dispositivo de monitoramento e alarme não condutivo que identifica pontos quentes em
potencial e permite ao usuário prever falhas em equipamentos elétricos. Identificar falhas

Monte o módulo HSM em trilho DIN dentro do compartimento de
Sonda com
Terminal Olhal

baixa tensão ou controle. Prenda firmemente a sonda de temperatura

Hot Spot Monitor

(HSM)

de fibra ao terminal olhal e monte o conjunto da sonda às conexões

antes que elas ocorram economiza dinheiro com paradas não planejadas e

parafusadas já existentes dentro do equipamento elétrico em potenciais

interrupções de serviço, e são evitadas falhas no equipamento. A integração por

fontes de calor (barramentos, conexões, etc.) ou pontos quentes.

toda a planta é simplificada quando o dispositivo é conectado usando MODBUS

Quando a conexão parafusada é feita, roteie a outra extremidade da

TCP/IP ou Ethernet IP e o uso autônomo é possível com o uso da interface

fibra através do equipamento e prenda-a ao módulo HSM dentro do

6,52
[165,6]

web GraceSense™ para configurar os limites de temperatura, intervalos de

compartimento de baixa tensão.

monitoramento e saídas a relê.
Fibra
Polimérica

UTILIZAÇÃO
A corrente fluindo pelas conexões elétricas (terminais olhal, terminais parafusados, lâminas dos
disjuntores, junções de barramentos, etc.) é a principal causa de pontos quentes elétricos. Além

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

disso, alguns pontos quentes críticos são inacessíveis à termografia por infravermelho, e, portanto,
não são notados, porque uma câmera infravermelha não pode obter uma medição aceitável

Diferentes comprimentos
de fibra e tamanhos de
terminais olhal disponíveis.
Consulte a a seção
de Acessórios à direita.

CÓDIGO DO COMPONENTE

Conteúdo

de temperatura. A integridade das conexões parafusadas internas, pontos quentes em potencial,

2,97 [75,4]

pode ser comprometida quando o equipamento elétrico é sujeito a grandes flutuações de carga
ou harmônicas elevadas. Segue uma lista de possíveis aplicações:

G-HSM-9SK

G-HSM-18K

Módulo de Monitoramento de Temperatura de 9 Pontos
com Tela LCD e Comunicação Ethernet IP, 9 Sondas
de 10 m, 9 Terminais Olhal de 12 mm, Ferramenta
de Aperto das Sondas, Aparador de Fibras e Guia de
Inicio Rápido

Módulo de Monitoramento de Temperatura
de 18 Pontos com Comunicação Ethernet IP, 18 Sondas
de 10 m, 18 Terminais Olhal de 12 mm, Ferramenta
de Aperto das Sondas, Aparador de Fibras e Guia
de Inicio Rápido

Fibra Ótica Polimérica

10 m (conjunto) padrão, 15 m vendido separadamente

Limite de Temperatura

Sonda: -20°C a 120°C (-4°F a 248°F)
Sonda de Alta Temperatura (vendida separadamente) 160°C (320°F)

• Comutadores de baixa/média tensão

• Dutos e conexões de barramento

• CCMs e inversores de baixa/média tensão

• Barramentos CC/CCM/Inversores

• Motores, geradores e transformadores
secos

• Baterias de UPS e inversores grandes

• Chaves de interrupção e transferência
de carga

• Painéis de conexões de alta corrente

3,20
[81,3]

Módulo: -20°C a 70°C/-4°F a +158°F
Resolução
Precisão
Saída a relê
Comunicação
Alimentação Elétrica
Calibração
Características Dielétricas
Garantia

1°C (1°F)
+/- 2°C (+/- 3,5°F)
Contato normalmente aberto 2A/250V

2,08 [52,8]

ACESSÓRIOS (VENDIDOS SEPARADAMENTE)

MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, Ethernet IP
24Vcc (0,12A em 24Vcc, 3 Watt)
Não é necessário calibrar
Suporta 80kV
Garantia de 5 anos (registre seu produto online para visualizar informações detalhadas sobre a garantia)

Sonda de Alta
Temperatura
(G-HSM-FB-HT)

Sonda Ambiente
Interna (G-HSM-AI)
Externa (G-HSM-AO)

Sensor de Corrente
MODBUS
(G-HSM-MCS)

Sondas 15 m Conjunto de 3
(G-HSM-FB3-L015)

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE GRACESENSE.COM OU LIGUE PARA
+1-800-280-9517
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+1-800-280-9517
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Terminal Olhal Conjunto de 3
6,3 mm (G-HSM-LG D250)
9,5 mm (G-HSM-LG-D375)

