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Capítulo 1 – Informações Importantes

1
1.1

Informações Importantes
Sobre as Instruções Operacionais do Equipamento

Esta instrução operacional foi desenvolvida para ser utilizada como guia geral de
instalação, uso e resolução de problemas do monitor CeMoS, e deve ser estudada
cuidadosamente e totalmente compreendida por todo o pessoal envolvido nestes
processos.
A fim de buscar sempre a melhoria contínua e aprimoramento dos nossos produtos, o
conteúdo deste documento pode ser alterado sem prévio aviso e sem qualquer
implicação legal para a NKL Produtos Eletrônicos Ltda.

O monitor CeMoS foi especialmente desenvolvido para trabalhar em
conjunto com os sensores ópticos da NKL.
Para maiores informações consulte nosso site ou entre em contato com
nossos revendedores.

1.1.1

Simbologia utilizada
Quando impresso na instrução operacional indica informação importante.
Quando afixado no equipamento, indica que os documentos que o
acompanham devem ser consultados.
Os dígitos mm/aaaa sob este símbolo indicam respectivamente o mês e
ano de fabricação do equipamento

1.1.2

Documentação Complementar

Consulte também toda a documentação acompanhante dos respectivos sensores e
demais acessórios utilizados na instalação do caminhão e o Guia CeMoS que contém
informações sobre interfaces, fluxo de instalação e condições para liberação de carga

1.2

Informações do Fabricante
NKL Produtos Eletrônicos Ltda.
Rua Alberto Knop nº 500 - 3º andar
88354-684 – Souza Cruz
Brusque – SC - Brasil
CNPJ 04.920.239/0001-30
Vendas/Administração/Assistência Técnica:
Tel.: + 55 47 3351-5805
www.nkl.com.br - nkl@nkl.com.br
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2
2.1

Descrição Geral do Equipamento
Aplicação

A Central de Monitoramento de Sensores CeMoS é um equipamento que provê avalição
continua do estado dos sensores overfill e sensores de líquido retinido instalados em
caminhão tanque com sistema de carga bottom loading. Adicional aos sensores o
monitor ainda verifica o estado de suas duas entradas auxiliares que podem ser
utilizadas para outras verificações no caminhão, como abertura de válvulas ou
pressurização do sistema de ar comprimido 1.
Ao detectar que todas as condições necessárias para carregamento são atendidas o
monitor emula a condição permissiva de acordo com os parâmetros definidos pela
norma BS EN 13922 em sua interface que é ligada à baía de carregamento, liberando
assim a carga. Quando um desarme de overfill é detectado o monitor sinaliza
imediatamente tal situação à base que interrompe o carregamento. O CeMoS possui
disponível três tipos diferentes de interfaces de saída: 1 saída 5 fios, 2 saídas termistor
e 1 saída relé (contato ON/OFF).
O CeMoS é capaz de monitorar até 8 sensores overfill mais 8 sensores retinidos,
podendo ser parametrizado para a quantidade desejada diretamente em sua interface
SEM a necessidade de uso de componentes adicionais, como terminadores de linha.
Os sensores overfill podem ainda ser do tipo 2 ou 5 fios e o uso dos sensores retinido
pode ser desabilitado através de jumper.
Toda a alimentação elétrica necessária é provida pela bateria do caminhão. O monitor
CeMoS NKL pode funcionar tanto em baterias de 12VDC ou ligado diretamente em
baterias de 24VDC sem a necessidade de reguladores externos.
A Central de Monitoramento de Sensores CeMoS tem como grande diferencial o
funcionamento com os exclusivos sensores de Dupla Detecção da NKL (patente
requerida) que unem em um único equipamento a seta de nível eletrônica e o sensor
overfill. Quando utilizado em conjunto com o sensor de Dupla Detecção o monitor
CeMoS é capaz de indicar diretamente em sua interface a presença de liquido no nível
da seta de aferição sem que seja necessário a abertura do compartimento superior do
tanque para verificação.

2.2

Visão Geral

As imagens a seguir demostram a posição dos indicadores e conectores disponíveis no
monitor CeMoS. A utilização dos mesmos deve ser feita de acordo com o requerido na
instalação, na maioria dos casos muitos conectores ficam vagos.
Durante toda essa documentação referências a conexões (
podem ser feitas com base nas imagens a seguir.

) e indicadores (

)

1

Para verificação de pressurização do sistema de ar comprimido é necessário o uso de uma chave
pneumática adicional. Consulte o Item 3.7.1 para maiores detalhes.
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Página 5 de 24

Capítulo 3 – Instalação do Monitor CeMoS

2.2.1

Bornes de Conexão

Borne

Descrição

Informações Complementares

Alimentação – Bateria

3.3 - Visão Geral da Instalação
3.4.2 - Desabilitando Sensores
Retinidos

By Pass Sensores Retinidos
Contatos Auxiliares

3.7 - Contatos Auxiliares

Tecla Liga/Desliga

3.3 - Visão Geral da Instalação

Sensores TOP (Overfill)

3.5 - Sensores de TOP

Sensores BOTTOM (Retinido)

3.6 - Sensores de BOTTOM

Tecla Reset

3.6- Visão Geral da Instalação

Saída 5 Fios

3.8.1 - Saída 5 Fios

Saída 2 Fios – Termistor

3.8.2 - Saída 2 Fios – Termistor

Saída Relé

3.8.3 - Saída Contato Flutuante
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2.2.2

Indicadores Luminosos

Painel Interno

Quando a tampa do monitor é
montada sobre o equipamento
alguns indicadores podem
ganhar descrições diferentes.
Na dúvida utilize a tabela a
seguir como referência.

Painel
Externo

Indicador

Descrição

Informações Complementares

ON – Equipamento Ligado
Receptor IR
Status da Saída

3.3 - Visão Geral da Instalação
Consulte a NKL

Saída Termistor Conectada

4.6 - Condições Gerais para
Carregamento

Saída 5 Fios Conectada
Indicadores Sensores de TOP
Indicadores Sensores de BOTTOM
Timer dos Sensores Retinidos
Contatos Auxiliares
Falha - Curto Circuito
Falha – Sem Sinal
Falha - Overfill
Mn_CeMoS_01 – 08.2019

4.3 - Status dos Sensores
4.4 - Temporizador (Timer) de
Carga
4.5 – Indicações dos Contatos
Auxiliares
4.3.2 - Condições de Falha
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3

Instalação do Monitor CeMoS

Siga atentamente todas as instruções aqui descritas para se obter melhor
aproveitamento de todas as funcionalidades do monitor CeMoS.
Para ligações utilize cabo flexível 0,75mm² ou superior;
Para conexão aos bornes utilize terminal tubular 1 mm (bootlace) no cabo;
Utilize prensa cabos NPT ½” com grau de proteção compatível com a
instalação em todas as conexões utilizadas do equipamento e tampões nas
saídas não usadas.
Durante a instalação ou qualquer alteração no sistema, mantenha sempre
o monitor DESLIGADO.
Após a instalação garanta que a tampa do monitor foi corretamente fixada
conforme instruções a seguir.

3.1

Características Físicas do Equipamento
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3.2

Fixação e Fechamento

O monitor deve ser fixado somente na posição
ilustrada pela imagem ao lado, ou seja, com o seu
painel perpendicular ao solo, somente assim a sua
proteção contra intempéries pode ser garantida.
Sempre que precisar acessar o painel interno do
equipamento realize o fechamento dos parafusos
da tampa de forma CRUZADA para garantir o
esmagamento uniforme da borracha de vedação.
A tampa possui batentes de fim de curso que
limitam o aperto dos parafusos. Um torque de
aperto de 3.5 N/m é recomendado.
Utilize a recomendação de aperto dos fabricantes dos tampões e prensa cabos para
aperto dos mesmos, na indisponibilidade de tal informação utilize torque de 8.5 N/m.

3.3

Visão Geral da Instalação

O monitor CeMoS é capaz de funcionar entre tensões de 11 à 26VDC sem a
necessidade de reguladores externos ou derivações da bateria, o que viabiliza o seu
funcionamento tanto em caminhões com alimentação de 12 quanto em caminhões de
alimentação de 24VDC. Se o caminhão possuir as duas tensões opte em utilizar a mais
alta. Garanta um bom aperto dos cabos no borne de entrada ( ).
A alimentação elétrica do monitor NÃO DEVE passar pela chave geral do caminhão,
pois o mesmo não pode ser desligado durante o carregamento. A via positiva deve
seguir direto da bateria para o monitor sendo seccionada apenas por um fusível externo
de 300 mA do tipo lento modelo BelFuse 5TT 300R, que pode ser instalado na caixa
geral de fusíveis do caminhão.

A não instalação do fusível externo recomendado pela NKL pode acarretar
em danos ao equipamento que não são cobertos pela garantia e são
facilmente detectáveis através de análise técnica.
Mn_CeMoS_01 – 08.2019
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A carcaça metálica do monitor é comum ao negativo do borne de entrada e também as
GND de conexão dos sensores. Os circuitos referentes ás saídas possui comum isolado
em relação à entrada, identificados como GND2 no painel do equipamento.
Instale uma tecla pulsante na posição ( ), essa tecla servirá para acionamento do timer
de carregamento e possui papel importante durante a configuração.
Para que o monitor inicie é necessário que o contato ON/OFF ( ) seja
fechado. O monitor CeMoS possui como opção uma tecla para essa
finalidade, entretanto é possível que a mesma seja substituída por um
jumper para manter o monitor ligado permanentemente, por uma
chave do tipo pneumática para ligar o monitor sempre que o sistema
de ar comprimido for pressurizado ou até por uma chave externa que
pode ser instalada em um painel geral, por exemplo.
Ao ligar o monitor CeMoS o indicador ON ( ) ficará acesso constantemente, todos os
demais indicadores luminosos dependem do status do sistema.

3.4

Configuração

O monitor CeMoS possui 16 entradas de sensores, sendo 8 destinado a TOP (overfill)
e 8 destinados a BOTTOM (retinido). A quantidade de pares a ser monitorado pelo
equipamento pode ser configurada diretamente na interface do equipamento sem a
necessidade do uso de componentes adicionais como terminadores de linha.
O usuário pode ainda optar por não utilizar sensores retinidos
em sua instalação, tal configuração também é feita
diretamente no painel do monitor.
Sempre que o monitor é ligado normalmente uma sequência
de inicialização é exibida. Os indicadores referentes aos
canais ativos são exibidos gradativamente no painel do
monitor. Desta forma é possível saber quais saídas estão
sendo monitoradas.

3.4.1

Quantidade de Sensores

Para entrar em modo de configuração da quantidade de sensores siga os passos a
seguir.

Para entrar em modo de
configuração da quantidade de
sensores é requisito que não
haja nenhum sensor instalado
nas saídas do monitor.
Mn_CeMoS_01 – 08.2019
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Conecte o monitor à bateria (
na posição desligada;



Garanta que não haja nenhum sensor instalado nas saídas do monitor;



Realize a conexão ( ) entre a saída 5 Fios e os conectores de TOP
conforme descrito abaixo:
5 Fios / VML
TOP / +V
5 Fios / AML
TOP / PULSO
5 Fios / GND2 - PTO
TOP / GND



Mantenha a tecla reset pressionada ( ) e então ligue o monitor ( ), quando
a interface acender os indicadores “Aux 1”, “Curto Circuito” e “Overfill” ( )
solte a tecla reset ( );

3.4.2

), certifique-se que a chave ON/OFF esteja



O monitor entrará então em modo de
configuração, os indicadores da primeira
fileira vertical ( ) estarão acendendo de
forma sequencial;



Utilizando toques na tecla reset ( )
configure a quantidade de sensores para o
valor desejado ( ) conforme exibido no
display;



Para confirmar desligue o equipamento ( )
e desfaça os jumpers. Ao religar o monitor a
nova quantidade configurada será exibida
durante a inicialização.

Desabilitando os Sensores Retinidos

Em instalações onde não há sensores retinidos é necessário desabilitar o seu
monitoramento, para isso basta inserir um jumper na posição “By Pass Retinido” ( )
do borne do painel. A inserção dos jumpers pode ser feita durante o funcionamento
normal do monitor, sem a necessidade de entrar em modo de configuração.

3.5

Sensores de TOP

Os sensores de TOP são utilizados para a detecção de transbordamento durante o
carregamento. A Central de Monitoramento de Sensores CeMoS consegue identificar
3 tipos diferentes de sensores instalados nas posições de TOP: Sensores de 5 fios,
sensores de 2 fios e sensores de dupla detecção exclusivos da NKL que também
possuem 2 fios.
Mn_CeMoS_01 – 08.2019
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A conexão dos sensores TOP é feita através do borne (

).

Apesar do monitor ser capaz de identificar e tratar de maneira
adequada sensores de 2 e 5 fios nas posições de TOP, evite realizar
instalações mistas, utilize apenas um tipo de sensor de TOP na
mesma instalação.

3.5.1

Sensor Overfill 5 Fios

Comumente, sensores de 5 fios são ligados em série - conhecido também como ligação
em cascata - onde a base fornece sinal à entrada (fio amarelo) do primeiro sensor e o
sinal de saída desse (fio laranja) serve como referência para a entrada do próximo
sensor da série. Esse processo se repete consecutivamente até que o sinal oriundo da
saída do último sensor é enviado para avaliação na base.

Devido ao fato de que o monitor CeMoS
é equipado com 8 canais para sensores
TOP a ligação dos sensores é feita de
forma paralela, sendo que a alimentação
(fios preto e vermelho) e o pulso de
excitação (fio amarelo) é comum a todos
os sensores e que cada retorno deve ser
ligado em um borne para análise
independente.

No exemplo aqui demonstrado a instalação
contém 3 sensores, repare que o fio vermelho
(alimentação), amarelo (pulso) e preto (comum)
são compartilhados entre todos os sensores do
sistema.
O fio laranja (retorno) de cada sensor é ligado à
entrada do monitor correspondente a sua posição
no caminhão.
O fio verde (diagnóstico) do sensor não é utilizado
nesse tipo de ligação, mantenha-o isolado dos
demais.
Recomenda-se utilizar cabos com vias coloridas
ou numeradas para facilitar a instalação A
quantidade de vias necessárias é igual a
quantidade de sensores de TOP mais 3 vias para
os fios comuns.
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3.5.2

Sensor Overfill 2 Fios e Sensor Dupla Detecção

Os sensores overfill de dois fios e os sensores de dupla detecção possuem
comportamentos similares, ambos recebem a alimentação e comunicação por um único
par de fios, o que torna a instalação mais simples. A imagem a seguir ilustra o modelo
do sensor dupla detecção exclusivo da NKL.
Esse sensor consiste basicamente de
um sensor overfill com um ponto óptico
extra de detecção destinado ao
monitoramento do nível de combustível
na altura da seta de aferição do
caminhão.
A distância entre o ponto de detecção
overfill e o ponto de detecção da seta
varia
conforme
a
capacidade
volumétrica do tanque. A NKL possui
diferentes opções de tamanhos, tenha
tal informação disponível no momento
da compra.

Nesse exemplo uma instalação com quatro
sensores será utilizada, onde os dois
primeiros são sensores overfill simples e os
dois últimos são sensores de dupla detecção.
É aceitável que instalações com sensores
dois fios possuam modelos simples e
modelos dupla detecção combinados.

Como a alimentação e comunicação de
cada sensor é compartilhada no mesmo
fio é necessário que cada sensor seja
ligado em um canal separado.
O fio preto (comum – ligado ao GND) é
comum a todos os sensores da
instalação.
O
fio
vermelho
(alimentação
e
comunicação) de cada sensor é ligado à
entrada do monitor correspondente a sua
posição no caminhão.
Recomenda-se utilizar cabos com vias
coloridas ou numeradas para facilitar a
instalação A quantidade de vias
necessárias é igual a quantidade de
sensores de TOP mais 1 via para o fio
comum.
Mn_CeMoS_01 – 08.2019
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3.6

Sensores de BOTTOM

Os sensores de BOTTOM são utilizados para a detecção de liquido remanescente no
tanque, esses sensores também são conhecidos como sensores retinidos. Tanto o
seu funcionamento quanto sua ligação são muito similares aos sensores overfill de 2
fios.
O uso desses sensores é opcional na instalação, para desabilitá-los consulte o item
3.4.2 – Desabilitando os Sensores Retinidos.
A conexão dos sensores BOTTOM é feita através do borne (

3.6.1

).

Sensor Retinido 2 Fios

No exemplo ao lado uma instalação com cinco
sensores é demonstrada. O fio preto de todos os
sensores é ligado em comum ao GND do monitor
e os demais são ligados em sequência na sua
respectiva entrada.

Recomenda-se utilizar cabos com
vias coloridas ou numeradas para
facilitar a instalação A quantidade de
vias necessárias é igual a quantidade
de sensores de BOTTOM mais 1 via
para o fio comum.

3.7

Contatos Auxiliares

O Monitor CeMoS possui duas entradas auxiliares independentes que podem ser
utilizadas para o monitoramento adicional de componentes do caminhão. A conexão
dos contatos auxiliares é feita através do borne ( ).
Um dos pré-requisitos para liberação da carga é o fechamento de ambos os contatos,
tal função deve ser executada pelo contato externo responsável pela análise da
condição aceitável.

Caso não queira utilizar esse recurso é
necessário a instalação de jumpers
nos bornes auxiliares não usados.

Os contatos auxiliares podem ser utilizados para diferentes verificações como
fechamento de válvulas, posição de chaves, pressurização do sistema de ar
comprimido, entre outros. A NKL possui alguns acessórios que podem ser utilizados
nesse sistema como o sensor de 3 fios e a chave pneumática. Para mais acessórios
consulte nosso website.
Mn_CeMoS_01 – 08.2019
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3.7.1

Chave Pneumática

A chave pneumática NKL consiste em uma tecla acionada por pressão pneumática.
Possui corpo externo com rosca NPT 1/2” compatível com o gabinete do monitor
CeMoS e engate para mangueira de 6 mm do circuito pneumático do caminhão.
A chave é acionada quando a pressão quando do sistema
ultrapassa aproximadamente 3 bares.
Essa chave pode ser usada tanto como contato auxiliar
quanto como chave ON/OFF.

3.7.2

Sensor Óptico 3 Fios

Possui princípio de funcionamento similar aos demais sensores ópticos, entretanto sua
conexão é feita através de apenas 3 fios. Esse sensor pode ser utilizado para monitorar
a presença de líquidos em reservatórios ou bacias de contenção.
Esse sensor atua como uma chave
simples, fechando o contato entre os fios
verde e preto quando sua ponteira está
seca.
Para funcionar, esse sensor precisa ser
alimentado pelo fio vermelho, nesse caso
a saída de alimentação dos sensores de
TOP (+V) pode ser usada.

O sensor de 3 fios na posição auxiliar NÃO DEVE ser utilizado como sensor
overfill devido ao seu tempo de resposta que é consideravelmente maior
que os sensores de 2 e 5 fios.

3.8

Interfaces de Saída

As interfaces de saída sinalizam o status do monitor ao equipamento responsável pelo
carregamento de combustível. O CeMoS dispõe de três diferentes tipos de saídas: a
saída 5 fios e saída 2 fios e uma saída adicional com contato flutuante.
O monitor CeMoS permite inclusive que ambas os tipos de interface (óptica e termistor)
sejam instaladas no mesmo caminhão permitindo assim que o mesmo possa ser
carregado em qualquer tipo de base.

3.8.1

Saída 5 Fios

Apesar de utilizar apenas 4 vias, a saída do monitor CeMoS simula o funcionamento de
um sensor 5 fios, nesse caso o fio de diagnóstico (verde) não é utilizado visto que a
quantidade de sensores instalados é monitorada no próprio painel do CeMoS e não no
painel da base de carregamento.
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A conexão da saída 5 fios é feita através do borne (

).

Os pinos 1, 2, 3 e 7 do soquete óptico não são utilizados para instalações do tipo 5 fios,
comumente fabricante de implementos já produzem soquetes com apenas os 6 pinos
utilizados nesse tipo de instalação. O pino 5 refere-se ao fio de diagnóstico e não é
utilizado na instalação do monitor CeMoS.

3.8.2

Saída 2 Fios – Termistor

Nesse modo o monitor CeMoS simula um estado permissivo de carga para bases com
sistema do tipo 2 fios, que pode tratar-se de sensor óptico ou termistor.
A conexão da saída termistor é feita através do borne (

).

Nesse caso, para que a validação seja aceita é necessário que todas as entradas do
soquete óptico sejam validadas. O monitor CeMoS possui duas saídas desse tipo –
TERM1 e TERM2 – que devem ser divididas entre os 8 (ou 6 no sistema americano)
canais no soquete óptico para divisão de carga.

3.8.3

Saída Contato Flutuante

Adicionalmente, o CeMoS possui contato flutuante
(saída relé) que pode ser utilizado para automação
geral do caminhão, esse contato é normalmente
aberto e fecha quando a carga é liberada.
A conexão da saída termistor é feita através do
borne ( ).
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4

Operação do Monitor CeMoS

Antes de iniciar o uso do monitor CeMoS certifique-se que toda a instalação foi feita de
acordo com as recomendações presentes nesse documento e que o CeMoS está
configurado corretamente.

4.1

Inicialização

Toda vez que o monitor é iniciado uma sequência animada dos sensores configurados
é exibida no visor.

Certifique-se de que os sensores configurados correspondem aos sensores instalados
fisicamente no caminhão.

4.2

Indicações de Bloqueio de Uso

O monitor CeMoS realiza algumas verificações para assegurar o seu correto
funcionamento, em caso uma condição desfavorável ao uso a carga é bloqueada e o
monitoramento de sensores é suspenso até que a condição ideal seja restabelecida.

4.2.1

Indicações de Sensor não Configurado

Logo após a exibição de inicialização o monitor faz uma verificação nas saídas não
configuradas, caso encontre um curto ou até mesmo um sensor instalado o uso é
bloqueado até que a saída seja liberada. Esse bloqueio tem por objetivo reduzir o
consumo de energia do monitor CeMoS com sensores não utilizados.
Por exemplo, uma instalação configurada para 6
sensores teve todos os sensores de TOP instalados
fisicamente, nesse caso os respectivos indicadores
dos sensores instalados, mas não configurados
ficarão piscando até que tais saídas sejam liberadas.

4.2.2

Indicação de Bateria Baixa
O monitor CeMoS pode ter o seu funcionamento
prejudicado quando a tensão de alimentação
oriunda da bateria baixar de 10,5V.
Caso isso ocorra o próprio monitor irá bloquear o
seu uso e indicar o ocorrido em seu visor com uma
sequência animada dos indicadores de TOP e
BOTTOM que ficaram piscando em direções
opostas.
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4.3

Status dos Sensores

O monitor possui em seu painel um indicador para cada posição de sensor disponível.
Os sensores de TOP podem ser observados pelos indicadores ( ) e os sensores de
BOTTOM pelos indicadores ( ), ambos presentes na representação gráfica do
caminhão.

4.3.1

Condições Normais

Em condições normais de uso, os indicadores dos sensores de TOP e BOTTOM apenas
variam entre a indicação aceso contínuo e apagado contínuo, sendo que APAGADO
indica que o sensor está operando normalmente e encontra-se com a ponteira seca e
o indicador ACESO indica que o mesmo está molhado.

A indicação ACESA da condição de sensor de TOP molhado apenas ocorre
quando o líquido atinge o nível de seta do sensor dupla detecção NKL, o
que indica que o tanque está completamente carregado. Caso o liquido
atinja o nível overfill ou molhe um sensor de TOP do tipo simples o monitor
trata como falha, para maiores detalhes consulte o item seguinte.

4.3.2

Condições de Falha

As falhas detectadas pelo monitor CeMoS podem ser divididas em duas categorias:
falhas de instalação e falha de operação.
Há dois tipos de falhas de instalação detectáveis pelo monitor CeMoS, a condição de
curto circuito da saída indicada por ( ) e a condição de sensor não instalado indicado
por ( ). Ambas as condições podem remeter tanto a erros da instalação quanto à
defeito nos sensores ópticos, cabe ao técnico instalador determinar e corrigir a causa
do problema.
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A detecção de nível overfill alcançado é tratado pelo monitor como sendo uma falha de
operação, nesse caso a situação é indicada por ( ).
Quando uma falha ocorre o monitor sinaliza
piscando de maneira sincronizada o
indicador referente ao tipo de falha junto com
o indicador correspondente ao sensor onde
ocorreu a falha.
Cada tipo de falha possui uma frequência de
indicação diferente, o que torna visual a
identificação do tipo e local do problema caso
mais de uma falha ocorra simultaneamente.

4.4

Temporizador (Timer) de Carga

Quando um carregamento é iniciado e um sensor de BOTTOM é molhado o monitor
inicia automaticamente um temporizador de 30 minutos para que todo o resto da carga
seja feita.
Caso o monitor CeMoS tenha sido ligado já com um sensor de BOTTOM molhado ou o
temporizador iniciado automaticamente tenha chegado ao seu término, o monitor irá
bloquear a carga, nesse caso é necessário que o operador inicie o timer novamente de
forma manual com um pulso na tecla “Timer RT”.
O status do temporizador pode ser observado pelo
indicador ( ), PISCANDO indica que um reset do
timer por parte do operador é necessário, caso
esteja ACESSO contínuo indica que o timer foi
iniciado manualmente.
Essa função sinaliza a existência de liquido remanescente dentro do tanque antes de
uma nova carga. A presença de um volume inicial no tanque antes do início da carga
pode ser considerada como uma das principais causas de transbordo em bases de
carregamento de combustíveis.
Todavia o operador tem a opção de liberar o carregamento sinalizando que está ciente
sobre o volume presente no tanque, nesse caso o indicador do timer fica acesso de
forma contínua, o que não ocorre quando o timer é iniciado automaticamente.
O temporizador é iniciado quando o PRIMEIRO sensor de fundo é molhado,
ou seja, 30 minutos a partir desse momento a carga será bloqueada.
Esse tempo é considerado suficiente para carregamento na grande maioria
dos casos, entretanto pausas durante essa operação podem levar ao atraso
da carga dos demais compartimentos. Em situações a duração da carga
possa exceder esse tempo é recomendado que o temporizador seja
reiniciado entre a carga de um compartimento e outro, para isso desligue e
ligue novamente o monitor e dê ciência dos sensores de BOTTOM já
molhados.
A TECLA RESET NÃO RETORNA O TEMPORIZADOR PARA 30
MINUTOS caso o mesmo já tenha sido iniciado.
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4.5

Indicações dos Contatos Auxiliares

O monitoramento de cada auxiliar é exibido independentemente do outro pelos
indicadores ( ).
Caso o indicador esteja ACESO significa que o seu respectivo contato está em condição
aberta, nessa situação o carregamento é bloqueado. Caso o indicador esteja
APAGADO o auxiliar está fechado e validado.

4.6

Condições Gerais para Carregamento

O status da saída pode ser observado pelos
indicadores ( ), o indicador verde sinaliza que
todas
as
condições
requeridas
para
carregamento estão atendidas e que as
interfaces de saídas estão ativas, nesse status o
carregamento é liberado.
Para que a carga seja liberada os três seguintes itens devem ser atendidos:


Não pode haver nenhuma indicação de falha nos sensores de TOP;
o
Consulte 4.3.2 - Condições de Falha.



Ambos os contatos auxiliares devem estar fechados;
o
Consulte 4.5 – Indicações dos Contatos Auxiliares.



O indicador do timer não pode estar piscando.
o
Consulte 4.4 - Temporizador (Timer) de Carga

Quando as condições são atendidas o monitor sinaliza condição permissiva para carga,
nesse caso basta então realizar a conexão da base de carga ao caminhão.

O monitor irá indicar qual tipo de interface está
conectada. Para base com interface 2 fios ou
termistor o indicador ( ) acenderá, para bases
com interface 5 fios o indicador ( ) acenderá.

Em caso de qualquer falha das condições acima descritas o monitor sinaliza o ocorrido
para a base bloqueando imediatamente o carregamento evitando assim um provável
transbordo.
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Manutenção
Ajustes, modificações ou reparos no Monitor CeMoS devem ser executados
apenas por pessoal treinado pela fábrica. A NKL e seus distribuidores não
se responsabilizam por quaisquer imprevistos se esta recomendação não
for observada.

Caso o equipamento apresente qualquer problema técnico, coberto ou não pela
garantia, a NKL pode ser contatada diretamente via qualquer canal citado no Item 1.2
deste manual. Também é possível o contato com o revendedor do produto, que poderá
encaminhar o equipamento à fábrica caso necessário.

5.1

Limpeza

A limpeza do equipamento pode ser feita com a utilização de água e sabão neutro. NÃO
UTILIZE JATOS PRESSURIZADOS diretamente sobre o equipamento.
Recomenda-se que o equipamento seja desconectado da alimentação no momento da
limpeza.

SOMENTE utilize pano úmido para limpeza. O atrito de pano seco com as
partes plásticas do equipamento pode acarretar no risco de descarga
eletrostática.

Risco potencial da geração de faíscas por impactos ou atrito das partes
metálicas.
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5.2

Falhas de Funcionamento (Troubleshooting)
FALHA

Mesmo
conectado à
bateria o
equipamento
aparentemente
não liga.

(

O indicador ON
) não acende.

POSSÍVEL
CAUSA
O fusível
externo está
aberto ou há
uma falha no
chicote de
alimentação.

A chave
ON/OFF está
desligada ou
não instalada.

Após a
inicialização que
exibe a
quantidade de
sensores, alguns
indicadores de
TOP ( ) ou
BOTTOM ( )
ficam piscando e
o monitoramento
não inicia.

Há mais
sensores
instalados
fisicamente do
que configurado
no monitor.

Os indicadores de
TOP ( ) e
BOTTOM ( )
ficam piscando
em sentido
contrário.

Mesmo com
todos os
sensores de TOP
secos–
(indicadores ( )
apagados), a
carga não é
liberada.
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ITEM

Verifique a continuidade do
fusível.
Com um voltímetro meça a
tensão sobre os bornes de
entrada do módulo ( ),
essa deve ser compatível
com a tensão da bateria

3.3

Verifique a correta conexão
da chave na posição
ON/OFF ( ) do módulo.
Para teste um jumper pode
ser utilizado no lugar da
chave.
Configure o monitor para a
quantidade de sensores
compatível com a
instalação.

3.4

Desconecte os sensores
não utilizados dos
respectivos bornes
( e )

3.5 e 3.6

Nível da tensão
de bateria
baixa.

Certifique-se que a tensão
de alimentação está entre
11 e 26 VDC.

3.3

Pelo menos um
contato auxiliar
está aberto.

Verifique se os indicadores
Aux1 ou Aux2 ( ) estão
acessos, caso estejam
feche o respectivo contato
do borne ( ).

4.5

O temporizador
de carga
chegou ao fim
ou o monitor foi
ligado já com
um sensor de
fundo molhado.

Verifique se o indicador
Timer ( ) está piscado,
caso sim é necessário um
reset manual do
temporizador de
carregamento através do
borne Timer RT ( ).

4.4
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Garantia
Lote/Série nº.

Fixar Etiqueta Aqui

A NKL assegura a garantia do equipamento pelo prazo legal de 3 meses a partir da data de
compra. Esta garantia cobre defeitos oriundos de falha de fabricação, desde que o problema
constatado tenha se manifestado sob as condições normais de uso do equipamento.
Adicionalmente à garantia legal, uma GARANTIA ADICIONAL de 3 meses a partir do fim
do prazo legal é oferecida, cobrindo exatamente os mesmos defeitos.
Garantia Legal + Garantia Adicional = 6 meses.
Caso o equipamento apresente qualquer problema técnico, a NKL pode ser contatada
diretamente via qualquer canal citado no item 1.2 deste manual. Também é possível o
contato com o revendedor do produto, que poderá encaminhar o equipamento à fábrica
caso necessário.
A reposição gratuita de peças e componentes defeituosos, assegurada pela garantia,
deverá ser feita exclusivamente em nossos escritórios.
Qualquer problema ou dano causado ao equipamento decorrente de sua utilização
inadequada, isenta automaticamente as responsabilidades de manutenção de garantia da
NKL. O equipamento não poderá apresentar sinais de violação ou consertado por pessoa
não autorizada pelo fabricante.
Não estão cobertos pela garantia:

Danos à parte externa do gabinete por decorrência de mau trato;

Danos decorrentes às falhas de instalação causadas pelo não seguimento das
recomendações citadas nesse documento;

Danos causados pela não instalação do fusível externo conforme recomendado
por esse manual.
Despesas com transporte adicional são de responsabilidade do cliente.

Revendedor

Data da Compra
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Nota Fiscal
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