ZYGGOT
ON LINE TEMPERATURE MONITORING SYSTEM
sistema de diagnóstico de temperatura
sistema de termografia on line sem contato
monitoramento de temperatura e proteção on line de
conexões internas e componentes para painéis de média
e baixa tensão, motores e transformadores
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PARA SISTEMA ZYGGOT TEMPERATURA COM SENSORES TUBULARES - SÉRIE 1
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SENSORES MODELO: ZST/M24
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QUICKSTART ZYGGOT TEMPERATURA SÉRIE 1 - V1P:
Versão para sensores tubulares e relés VZX, VZT E VZN
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO
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CONECTOR MINI USB MULTI-FUNÇÃO

em
ag
pin

O conector mini USB no corpo do sensor serve
tanto para parametrização (utilizando-se o
cabo configurador que vem acompanhado na
Maleta Zyggot Temperatura) como para ligação
do cabo manga da rede de comunicação para
operação. Os sinais usados no cabo padrão
são +V, D-, D+ e -/GND e os utilizados para
operação são +V, A, B e -/GND.

ESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DOS
SENSORES
O esquema 1 demonstra um exemplo de
aplicação de interligação do Sistema Zyggot
Temperatura Sensor Tubular em rede de
comunicação utilizando cabo manga com
blindagem. Este cabo manga com conector
mini USB em uma extremidade é fornecido pela
Varixx.
Todos os sensores são ligados em paralelo.
Opcionalmente um módulo HUB pode ser
fornecido pela Varixx.
É altamente recomendável a utilização do HUB
para a interligação, cujo acessório facilita o
encadeamento dos sensores, diminuindo o
comprimento total dos cabos, fazendo com que
cada HUB fique mais próximo de até 3
sensores. Além do mais, sua utilização diminui
a probabilidade de maus contatos em em
bornes de painéis, facilitando na identificação
para a execução da fiação, reduzindo também
a probabilidade de erros de montagens que
possa vir a ocorrer, erros os quais
comprometem ou danificam dispositivos deste
sistema. Outra questão que reforça a
necessidade do hub está na melhor aparência
estética interna do painel quando este é
utilizado.
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ATENÇÃO:
Verifique o padrão de cores dos seus sensores
e cabos de interligação e proceda
adequadamente. A relação de cores está na
tabela 1. Qualquer descumprimento deste
padrão de ligação poderá afetar o bom
funcionamento do sistema, podendo causar
danos nos dispositivos envolvidos no sistema.

Cabeamento
Vermelho
Preto

A (high)

Azul

B (Low)

Branco

Shield

Malha

ESQUEMA 1
S1

S3

S2

S3

Saída

S2

Saída

S1

Entrada

S3

Entrada

S2

Saída

S1

S3

Entrada

S2

Saída

24 VCC

Entrada

S1

OUT 24 VCC
+

FONTE

-

90-240 VCA

Sensor 1, 2 e 3

Sensor 4, 5 e 6

Sensor 7, 8 e 9

Sensor 124 e 125

2
NNOVATION

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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MALETA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ZYGGOT TEMPERATURA
Para cada fornecimento, a Varixx inclui a Maleta de
Instalação e Manutenção Zyggot Temperatura. Nesta
maleta há ferramentas essenciais para a instalação e
manutenção do sistema. Tais ferramentas são: mira laser e
cabo configurador. A figura A apresenta uma foto ilustrativa
da maleta. É importante que esta maleta esteja em posse do
usuário do Sistema Zyggot Temperatura, a fim de executar
eventuais manutenções de maneira adequada.

FIGURA B:
foto da Mira Laser

MIRA-LASER
A mira laser (figura B) é ferramenta essencial e
recomendada pela Varixx para o direcionamento do sensor
para o alvo desejado e também para a correta instalação
(colagem) da fita Unidex na área de medição.

CABO CONFIGURADOR
A figura C representa o cabo configurador tipo mini USB USB padrão o qual tem a finalidade de conectar o sensor
tubular ao PC, possibilitando a configuração de cada sensor
pelo Zyggot Gerenciador, conforme será descrito adiante.

Z Y G G O T maleta

NNOVATION

Cabo configurador

Mira
Fonte que
acompanha Mira

FIGURA A:
foto da maleta com a Mira Laser e Cabo Configurador

FIGURA C:
cabo configurador Mini USB-USB
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FERRAMENTAS NECESSÁRIAS E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

ZYGGOT
QUICK START

CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES
Para que não haja o comprometimento do bom
funcionamento do sistema, é primordial que sejam seguidas
todas as instruções de configuração dos sensores, que
serão exposta adiante.
Inicialmente, deve-se executar a configuração de cada
sensor antes mesmo de instalá-los mecanicamente. Para
isso, deve-se utilizar o programa Zyggot Gerenciador. A
figura D ilustra a janela principal deste programa, o qual é
disponibilizado pela Varixx a cada fornecimento e também
encontra-se disponível gratuitamente em nosso site para
download. Uma vez instalado em um PC, o Zyggot
Gerenciador permite configurar cada sensor antes que eles
sejam instalados mecanicamente.
Segue abaixo as instruções para efetuar a configuração de
cada sensor do sistema:
A) Instale o Zyggot Gerenciador no PC, executando-o na
sequência;
B) Conecte o cabo configurador (que é fornecido pela Varixx
juntamente com a Maleta de Instalação e Manutenção
Zyggot Temperatura) a uma porta USB do PC e na porta mini
USB na traseira do sensor.
C) Selecione no programa a porta serial correspondente a
porta usada no PC.
D) Ao conectar o sensor, o programa reconhecerá o mesmo
e indicará automaticamente o tipo de protocolo de sua rede
de comunicação (Modbus, CanOpen, CsCan etc) e indicará
por um botão verde que o mesmo está conectado.
E) Insira os parâmetros da comunicação serial nos campos
correspondentes (Paridade / Parity, Endereço / Address,
Baud Rate, Bits de parada / Stop Bits / Habilitação do
resistor de terminação) conforme o exigido pelo CLP ou relé
Zyggot Temperatura utilizado.
O endereço deve ser único e diferente para cada sensor, de
1 a 125. O resistor de terminação deve ser habilitado
somente no primeiro e último sensor da rede. Isto é padrão
para redes seriais e visa ter a correta impedância para se
evitar entrada de ruídos.
F) Insira a emissividade do alvo. Se for usada a fita Unidex,
insira 0.95.
G) Clique na tecla Enviar para salvar os dados no sensor.
H) O programa exibe um gráfico com duas linhas; uma da
temperatura do alvo e outra da temperatura do corpo do
sensor (ar). Estes dados podem ser salvos em um arquivo
para uso em planilhas eletrônicas, para fins de
documentação.
I) Pode-se também enviar um comando para que o LED do
sensor pisque, do mesmo modo que é feito no relé para
identificação de sensores na rede (pode-se piscar sensores
individuais ou todos).
J) Anote o endereço do sensor, para ter um mapa da
localização do mesmo no painel ou local de instalação. Este
é o endereço que será mostrado na tela do relé referente a
este sensor, para sua correta identificação.

FIGURA D:
janela principal do gerenciador do Sistema
Zyggot Temperatura Sensor Tubular
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INSTALAÇÃO DOS SENSORES
PASSO A PASSO
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FIGURA 1
Alvo

Área de
medição

DEMARCAÇÃO DO ALVO E
POSICIONAMENTO DOS
SENSORES

1- Conforme figura 1, deve-se definir a

FIGURA 2

Sensor

área de medição no alvo desejado. Na
sequência, tendo o diâmetro da área de
medição, deve-se definir a distância de
posicionamento do sensor entre área de
medição e sensor. Na figura 2, é mostrado
um exemplo de aplicação para sensores de
7º de abertura de ângulo de medição, que é
o padrão. A distância entre a área de
medição e o sensor é de 8 vezes o valor do
diâmetro da área de medição já definida.
Para sensores com outros ângulos de
medição, deve-se utilizar recursos
geométricos para o cálculo, ou então, a
Va r i x x p o d e d i s p o n i b i l i z a r e s t a s
informações com a solicitação do cliente.

FIXAÇÃO DOS SENSORES

2-

Fixe o sensor no local adequado
utilizando as porcas rosqueáveis no seu
corpo. O ângulo em relação a perpendicular
a superfície do alvo deve ser de no máximo
45º. A distância máxima até o alvo deve ser
menor que 10 metros.

DIRECIONAMENTO DO SENSOR
COM A MIRA-LASER

3-

TABELA 2
MATERIAL
Ferro e aço
Ferro e aço oxidado
Alumínio
Alumínio Oxidado
Cobre
Cobre oxidado
Tijolo
Asfalto
Amianto

EMISSIVIDADE
(1um)
0,35
0,85
0,13
0,40
0,06
0,80
0,80
0,85
0,90

Uma vez instalados os sensores, devese conferir a direção de apontamento dos
mesmos, precisamente ao alvo. Para isto
usa-se uma mira laser, que é fornecida na
Maleta de Instalação e Manutenção Zyggot
Temperatura.
A mira laser deve ser rosqueada na parte
frontal do sensor. Uma vez apontado
corretamente para o alvo (se for utilizado
um suporte especial fornecido como
acessório, este ajuste é muito fácil). Uma
vez conferida a mira correta, retira-se o
suporte rosqueável.

FITA UNIDEX DE EMISSIVIDADE
CONHECIDA

4-

A fita Unidex é feita de teflon, possui
características construtivas para suportar
ambientes de altas temperaturas e tem
como característica principal ter a
emissividade conhecida de 0,95. Após a
demarcação da área de medição no alvo
desejado e a fixação dos sensores deve-se
colar a fita Unidex na área de medição com
o auxílio da mira laser. Se o material do alvo
tiver baixa emissividade, cole a fita Unidex
para cobrir a área a ser medida. Caso o alvo
seja um local impossível de se usar a fita
Unidex, leve em conta o índice de
emissividade do alvo, de acordo com a
tabela 2 (ou consulte a emissividade do
material em questão), porém em
pouquíssimos casos isso deve ser feito
(exemplo: alvos líquidos etc) . É altamente
recomendável a sua utilização em todos os
alvos como garantia da emissividade do
material do alvo em questão e pela
facilidade de calibração e melhor precisão
das leituras. Em trabalhos recentes, a
Varixx verificou que os materiais
Helashirink, Epóxi e Raychem possuem
emissividades semelhante à fita Unidex, o
que garante para estes casos uma leitura
precisa mesmo sem a fita colada nos alvos.
Mesmo assim, a Varixx aconselha a
utilização da fita para estas situações, já
que não há estudos da variação da
emissividade em função da depreciação ao
longo do tempo destes materiais. A Varixx
envia ao cliente a quantidade de fita Unidex
compatível com a quantidade de sensores.
A figura 3 apresenta o rolo de fita Unidex e
as fitas já cortadas no formato padrão
fornecidos pela Varixx.

CONEXÃO DA
COMUNICAÇÃO

REDE

DE

4-

As conexões da rede de comunicação
serial entre sensores, entre hubs e entre
hub - relé (ou entre bornes - relé) devem ser
feitas seguindo o exemplo de aplicação
mostrado no esquema 1. A rede serial deve
ser conectada a porta MJ2 do relé com
conector tipo RJ45 prensado corretamente.
Este cabo final da rede com conector na
extremidade é fornecido como acessório
pela Varixx.

FIGURA 3
ROLO DE FITA UNIDEX E FITAS
U N I D E X J Á C O R TA D A S
( 5 C M X 5 C M ) PA RA S E R E M
COLADAS NA ÁREA DE
MEDIÇÃO.
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INSTALAÇÃO DO RELÉ E CIRCUITOS
DE COMANDO E PROTEÇÃO

ZYGGOT
QUICK
Z Y GSTART
GOT
QUICK START

CONEXÃO DO COMANDO E
PROTEÇÃO DO RELÉ

5-

Para o relé de monitoramento e
proteção, siga as conexões, de acordo
com o esquema da figura 4 e, em caso
de dúvida, consulte o manual para
maiores detalhes. Estão disponíveis 8
entradas digitais, 4 saídas auxiliares
digitais programáveis, uma saída de
Alarme 1 e uma saída de Trip ou
Alarme 2. Estão disponíveis ainda 4
entradas analógicas de 4 - 20 mA para
monitorar grandezas externas.

Estão disponíveis também uma
entrada de Reset e uma entrada de
Operação, que é usada para informar
que o equipamento entrou em
operação, iniciando a contagem de
tempo de Warm Up. Os relés ZYGGOT
Temperatura possuem 2 portas de
comunicação programáveis (RS232 /
RS485) para comunicação com
sistemas supervisórios ou CLPs com
protocolo de comunicação Modbus
RTU. Uma outra porta CAN com
protocolo CsCAN permite ainda
comunicação e expansão.

IN1 - J1/1-I1
IN2 - J1/2-I2
IN3 - J1/3-I3
IN4 - J1/4-I4

+
+

-

-

+
+

IN6 - J1/6-I6
Ai1 - J1/11-A1

IN7 - J1/7-I7

Ai2 - J1/12-A2

IN8 - J1/8-I8

Ai3 - J1/13-A3

IN9 - J1/9-I9/H1
IN COMMON - J1/10-0V

Ai4 - J1/14-A4

IN10 - J2/1-I10/H2

-

Loop
Power
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IN5 - J1/5-I5

AI - J1/15-0V

IN11 - J2/2-I11/H3
IN12 - J2/3-I13/H4

Reset

OUT1-ALARM

J2/4-R1
J2/5-C1

OUT2-TRIP

J2/6-R2
J2/7-C2

OUT3-AUX1

J2/8-R3
J2/9-C3
J2/10-R4
J2/11-C4
J2/12-R5
J2/13-C5
J2/14-R6
J2/15-C6

OUT4-AUX2
OUT5-AUX3
OUT6-AUX4

SERIAL
MODBUS

Operação

MJ1
MJ2

ZYGGOT RELAY

VV+

24 VDC

FIGURA 4
Modulo
Opcional
+ (Inserido na
- trazeira do
relé)

100-240 VAC/VDC
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PROCEDIMENTOS DE START UP

ZYGGOT
QUICK START
FIGURA 6

INTEGRIDADE DAS FIBRAS
ÓPTICAS e PROCEDIMENTOS
DE START UP

2) Mau contato na fiação ou nos bornes;
3) Verificar se os resistores de terminação
foram habilitados no primeiro e último
sensor através da tela da figura 9;
4) Fiação invertida.

6-

Uma vez instalado todo o sistema,
deve-se checar a integridade do mesmo,
antes de efetuar toda a programação do
relé de proteção e colocar o sistema em
operação. Usaremos aqui como exemplo
um sistema com apenas 4 HUBS e 12
sensores. Veja figura 5. Efetue as
seguintes etapas:

FIGURA 8

A- Verifique todas as alimentações e
conexões.
B- Entre no menu principal, submenu
“Sensores” e programe o número de
sensores correto (neste exemplo “4” ).

OVERLAY RELÉ VZX

FIGURA 7

C- Entre na tela de comando de “Piscar led
dos sensores”.
Relé VZX (fig.6): Pressione a tecla K9;
Relé VZT (fig.7): Pressione a tecla K4.

FIGURA 9

D- Na tela mostrada na figura 8. Insira
Sensor = “0” (todos os LEDs dos sensores
devem piscar ao comando “ON” e parar de
piscar ao comando “OFF”.
E- Insira o número de cada sensor, de 1 a
125 e acione o comando “On” e verifique
que somente o sensor correspondente
piscará.
F- Interpretação:
Se todos os sensores piscarem o sistema
provavelmente estará OK. Caso não, deve
ser verificado as seguintes questões:
1) Se não há endereçamento de sensores
repetidos na rede;
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FIGURA 5
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PROCEDIMENTOS DE START UP
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FIGURA 10

I- Após um determinado intervalo de tempo
(por exemplo, 1 minuto), verifique se houve
indicação de temperaturas para todos os
sensores (telas das figuras 10 e 11 para alvo
e corpo/Ar, respectivamente).

FINALIZANDO O STARTUP

7- Programação total
Uma vez checada a integridade do sistema,
efetue a parametrização pelo próprio relé de
proteção ou pelo programa de configuração
pelo PC (consulte o manual).

FIGURA 11

Efetue várias leituras e cheque a consistência
das mesmas em relação a temperaturas de
alvos conhecidas e temperatura ambiente.
Simule atuações de alarmes e trips,
reduzindo os níveis de algum dos pontos
provisoriamente para valores abaixo da
temperatura atual e cheque a atuação dos
contatos de saída, de acordo com a
configuração efetuada.
Cheque também (se forem utilizadas), as
indicações das entradas analógicas e
indicações das entradas digitais externas.
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