
SEGURANÇA DESDE O PROJETO

HOT SPOT 
MONITOR 
(HSM) (MONITOR DE 
PONTOS QUENTES)
Encontre as falhas antes  
que elas encontrem você

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE GRACESENSE.COM OU LIGUE 
PARA +1-800-280-9517

• 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.

G-HSM-9SK
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PERGUNTAS FREQUENTES
P:   Qual é sua recomendação de conexões críticas  

a monitorar?
R:   Recomendamos os pontos de monitoramento priorizados 

com o lado da carga primeiro, depois no lado da 
alimentação elétrica e então as conexões de terminação 
em campo.

P:   O HSM tem que ser integrado a outro sistema  
de controle ou pode ser usado sozinho? 

R:    A comunicação flexível integrada torna fácil a integração 
por toda a planta. Para aplicações autônomas, estabeleça 
uma conexão de rede com o dispositivo usando a interface 
web GraceSense™ para configurar, visualizar e recuperar 
os dados. 

P:   Como funciona a saída de alarme externo? 
R:   O módulo HSM tem uma saída normalmente aberta (NA) 

de 2A que pode ser configurada para acionar um alarme 
ou sirene quando qualquer um dos seus limites de 
temperatura for excedido. 

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. 

P:   Com quais IHMs e CLPs o HSM faz interface? 
R:    Qualquer dispositivo que suporte Modbus RTU 485, 

Modbus TCP I/P ou Ethernet I/P pode fazer interface com 
o HSM.

P:    Quanto de dados o(s) módulo(s) HSM pode(m) 
armazenar? 

R:   Cada módulo HSM tem 16MB de memória, o que é 
suficiente para armazenar 9 anos de dados registrados em 
intervalos de 15 minutos. 

P:   Que precauções devo tomar quando instalar as 
sondas de temperatura de fibra no meu equipamento?

R:   Desenergize o equipamento, seguindo os procedimentos 
de segurança elétrica da sua instalação. Monte com 
firmeza os conjuntos de sondas de fibra em cada ponto 
de monitoramento. Permita um raio de dobra de 13 mm 
ou mais quando estiver roteando a fibra. Mantenha a 
separação entre cada condutor de fase, afaste de cantos 
vivos e superfícies ásperas. Consulte o documento  
HSM-IG-EN para informações detalhadas.

COMUNICAÇÃO
A navegação fácil 

pela interface web 

GraceSenseTM 

permite aos 

usuários 

configurar 

os ajustes 

de rede, limites 

de temperatura, 

saídas a relê  

e funções de alarme. Quando o dispositivo está configurado, 

o usuário pode monitorar logs de temperatura e alertas,

e fazer o download dos dados para análise adicional 

e plotagem de gráficos. Consulte a seção de suporte 
em www.GraceSense.com para mais informações.

ELIMINE OS RISCOS DA TERMOGRAFIA

Descrição Termografia  
de Porta Aberta

Hot Spot  
Monitor

Exposição a pontos 
vivos de energia Alta Nenhuma

Habilidades e cursos 
específicos Necessário Não

Acesso a pontos de 
difícil acesso

Não SimAlarme/Indicação

Integração de toda a 
planta

Frequência de 
inspeção Intermitente Contínua

Registro de dados Manual Automático

 � - Con���re the Co���nica�on Se�n�s
A - Connect to the Device

B - Factory Reset

I. Connect a CAT5 Ethernet Cable directly
between the Ethernet ports on the
router and HSM to be configured.

II. Ensure the power is connected to the
device and a link is established, indicated
by the LEDs.

III. Type in the IP address in the browser
(default: 192.168.1.50). A field has been
provided on the back s�cker in case it
has been changed

IV. From the home page you can
navigate throughout the rest of the site
by using the naviga�on bar on the le�.

To perform a factory reset:

I. Insert an object, such as the end of a probe, into the hole labelled "RST" in the
top le� corner of the device and depress the concealed bu�on while applying
power to the device. �eep the bu�on depressed un�l both the "SYS" and "COM"
LEDs stay green (about 5 seconds).

II. �elease the bu�on and the device will restart with its default values.

Grace Engineered Products, Inc.
1515 E. Kimberly Road
Davenport, IA 52807

Note that if connec�ng via Ethernet to a computer directly, the Internet Protocol Version 4 IP address must be set in the 
network se�ng on the computer.

The first 3 numbers (separated by periods) of the Internet Protocol Version 4 IP 
address should match that of the HSM being used, while the last number remains 
different. For example, if the HSM IP address is the default 192.168.1.50, the Internet 
Protocol Version 4 IP address can be set to 192.168.1.3.

To do this, open Network and Sharing Center on the computer. Open the Ethernet 
Connec�on (or Local Area Connec�on) labelled ��niden�fied network�, then 
open Proper�es. From the List, select Internet Protocol Version 4 and then click 
Proper�es, where the IP address can be set. 

Quick Start Guide

G-HSM-18K



OPERAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 CÓDIGO DO COMPONENTE G-HSM-9SK G-HSM-18K

Conteúdo

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) 

Módulo: -20°C a 70°C/-4°F a +158°F

Resolução 1°C (1°F) 

Precisão +/- 2°C (+/- 3,5°F) 

Saída a relê Contato normalmente aberto 2A/250V

Comunicação MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, Ethernet IP

Alimentação Elétrica 24Vcc (0,12A em 24Vcc, 3 Watt)

Calibração Não é necessário calibrar

Características Dielétricas Suporta 80kV

Garantia Garantia de 5 anos (registre seu produto online para visualizar informações detalhadas sobre a garantia)

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE GRACESENSE.COM OU LIGUE PARA  
+1-800-280-9517
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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 
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  
de temperatura. A integridade das conexões parafusadas internas, pontos quentes em potencial, 
pode ser comprometida quando o equipamento elétrico é sujeito a grandes flutuações de carga  
ou harmônicas elevadas. Segue uma lista de possíveis aplicações:

DIMENSÕES

ACESSÓRIOS (VENDIDOS SEPARADAMENTE)

• Comutadores de baixa/média tensão 
• CCMs e inversores de baixa/média tensão
• Motores, geradores e transformadores 

secos
• Chaves de interrupção e transferência  

de carga

• Dutos e conexões de barramento
• Barramentos CC/CCM/Inversores
• Baterias de UPS e inversores grandes 
• Painéis de conexões de alta corrente

Diferentes comprimentos  
de fibra e tamanhos de 

terminais olhal disponíveis. 
Consulte a a seção  

de Acessórios à direita.

Sonda de Alta 
Temperatura

(G-HSM-FB-HT)

Sensor de Corrente 
MODBUS

(G-HSM-MCS)

Terminal Olhal - 
Conjunto de 3 

6,3 mm (G-HSM-LG D250) 
9,5 mm (G-HSM-LG-D375)

Sondas 15 m - 
Conjunto de 3 

(G-HSM-FB3-L015)

2,97 [75,4]

6,52
[165,6]

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 
antes que elas ocorram economiza dinheiro com paradas não planejadas e 
interrupções de serviço, e são evitadas falhas no equipamento. A integração por 
toda a planta é simplificada quando o dispositivo é conectado usando MODBUS 
TCP/IP ou Ethernet IP e o uso autônomo é possível com o uso da interface 
web GraceSense™ para configurar os limites de temperatura, intervalos de 
monitoramento e saídas a relê.

2,08 [52,8]

3,20
[81,3]

INSTALAÇÃO
Monte o módulo HSM em trilho DIN dentro do compartimento de 
baixa tensão ou controle. Prenda firmemente a sonda de temperatura 
de fibra ao terminal olhal e monte o conjunto da sonda às conexões 
parafusadas já existentes dentro do equipamento elétrico em potenciais 
fontes de calor (barramentos, conexões, etc.) ou pontos quentes. 
Quando a conexão parafusada é feita, roteie a outra extremidade da 
fibra através do equipamento e prenda-a ao módulo HSM dentro do 
compartimento de baixa tensão. 

Sonda Ambiente
Interna (G-HSM-AI)

Externa (G-HSM-AO)

Sonda com 
Terminal Olhal

Fibra 
Polimérica

Hot Spot Monitor 
(HSM)


