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NOTA
Este guia de instalação fornece as directrizes básicas para o Portal Inteligente sem Fios
Emerson 1410. Este guia não fornece instruções para o diagnóstico, manutenção, assistência
técnica ou resolução de problemas. Consulte o Manual de Referência do Portal Inteligente sem
Fios Emerson 1410 (documento número 00809-0200-4410) para obter mais informações e
instruções. O manual e este guia de instalação rápida estão disponíveis electronicamente
através do website www.emersonprocess.com.

ADVERTÊNCIA
Risco de Explosão - Não faça nem interrompa quaisquer ligações ao 1410 enquanto os
circuitos estiverem activos, a menos que esteja seguro que a área é considerada não perigosa.
Explosões podem causar mortes ou ferimentos graves:
A instalação deste dispositivo numa atmosfera explosiva deve ser efectuada de acordo com as
normas e práticas locais, nacionais e internacionais aplicáveis. Reveja a secção de Certificações
do Produto para obter informações sobre quaisquer restrições associadas a uma instalação
segura.
Evite o contacto com os condutores e terminais. A alta tensão, que poderá estar presente nos
condutores, pode provocar choques eléctricos. Este dispositivo está de acordo com a Parte 15
dos Regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições. Este
dispositivo não pode causar interferências graves. Este dispositivo tem de aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento
indesejado. Este dispositivo tem de ser instalado de forma a assegurar uma distância de
separação mínima de 20 cm entre a antena e todas as pessoas.

ADVERTÊNCIA
Possível Perigo de Carga Electrostática.
A caixa do 1410 é plástica. Tenha cuidado ao manusear e limpar a caixa quando em ambientes
explosivos para evitar uma descarga electrostática.
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Considerações sobre dispositivos sem
fios
Sequência de ligação
O Portal Inteligente sem Fios (Portal) Emerson 1410 deve ser instalado e deve
estar a funcionar devidamente antes de os Módulos de Alimentação serem
instalados em quaisquer dispositivos de campo sem fios. Os dispositivos de
campo sem fios também devem ser ligados por ordem de proximidade do Portal,
começando pelo mais próximo. Isto resultará numa instalação da rede mais
simples e mais rápida.

Posição da antena
A antena deve estar posicionada na vertical a, aproximadamente, 2 m (6 ft) de
estruturas grandes ou edifícios, para permitir uma boa comunicação com outros
dispositivos.

Altura de montagem
Para uma cobertura sem fios ideal, a antena remota deve ser montada a
4,6 - 7,6 m (15 - 25 ft) acima do solo ou 2 m (6 ft) acima de obstruções ou
infra-estrutura grande.

Considerações gerais
Requisitos do PC
Sistema Operativo (apenas software opcional)

Windows XP Professional, Service Pack 3

Windows Server 2003 Service Pack 2

Windows Server 2003 R2 Service Pack 2

Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2

Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1

Windows 7 Professional, Service Pack 1

Windows 7 Enterprise, Service Pack 1

Windows 8 Enterprise, Service Pack 1
Aplicações
Internet Explorer 6.0 - 10.0



Espaço no Disco Rígido
Configurador sem Fios AMS™: 1,5 GB

CD de Configuração do Portal: 250 MB
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Passo 1: Ligação inicial e configuração
Para configurar o Portal Inteligente sem Fios Emerson 1410, deve estabelecer
uma ligação local entre um PC/computador portátil e o Portal.

Alimentação do portal
Será necessária alimentação ao nível de bancada para alimentar o Portal, através
da ligação de uma fonte de alimentação de 24 V CC (nominal) com, pelo menos,
250 mA, para alimentar os terminais.
Figura 1. Diagrama da Caixa
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A. Grampo de Calha DIN.
B. Ligação de tipo SMA a N.
C. Luzes indicadoras de Power (Alimentação) e Reset (Repor). Durante o funcionamento
normal, o indicador de alimentação estará verde. Durante uma reposição, a luz de
reposição estará vermelha. O interruptor de reposição não deve ser activado durante o
funcionamento normal.
D. Porta Ethernet 2. Esta porta secundária deve estar activada quando solicitar o acesso ao
dispositivo. Quando esta porta está activada, o endereço IP de fábrica é 192.168.2.10.
Consulte o Quadro na página 5.
E. Porta Ethernet 1. Utilize para a comunicação normal com o servidor web ou outros
protocolos activados no portal. O endereço IP de fábrica é 192.168.1.10. Consulte o
Quadro na página 5.
F. Fêmea do bloco de terminais analógico de 5 parafusos. Bloco de terminais preto incluído
na caixa.
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Estabelecimento de uma ligação
1. Ligue o PC/computador portátil ao receptáculo de Ethernet 1 (Primária) no
Portal utilizando um cabo Ethernet.
2. Para configurar as definições do PC/computador portátil com
Start>Settings>Network Connections (Iniciar>Definições>Ligações de Rede).
a. Seleccione Local Area Connection (Ligação da Área Local).
b. Clique com o botão direito do rato para seleccionar Properties
(Propriedades).
c. Seleccione Internet Protocol (TCP/IP) [Protocolo da Internet (TCP/IP)], e,
em seguida, clique no botão Properties (Propriedades).

Nota

Se for usar um PC/computador portátil de outra rede, registe o endereço IP actual e outras
definições de forma a que o PC/computador portátil possa voltar à rede original, quando a
configuração do Portal estiver concluída.

d. Seleccione o botão Use the following IP address (Utilize o seguinte
endereço IP).
e. Introduza 192.168.1.12 no bloco IP address (Endereço IP).
f. Introduza 255.255.255.0 em Subnet Mask (Máscara Subnet).
g. Seleccione OK para as janelas Internet Protocol (TCP/IP) Properties
[Propriedades do Protocolo da Internet (TCP/IP)] e Local Area Connection
Properties (Propriedades da Ligação da Área Local).
Nota

Ligar à porta Ethernet secundária do Portal irá requerer definições de rede diferentes.
Portal

PC/computador portátil

Subrede

Ethernet 1

192.168.1.10

192.168.1.12

255.255.255.0

Ethernet 2

192.168.2.10

192.168.2.12

255.255.255.0
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3. Desactive os proxies.
a. Abra um browser de Internet standard.
b. Navegue até Tools>Internet Options>Connections>LAN Settings
(Ferramentas>Opções de Internet>Ligações>Definições LAN).
c. Anule a selecção da caixa sob Proxy Server (Servidor Proxy).

Configuração do Portal Inteligente sem Fios Emerson 1410
Para concluir a configuração inicial do portal:
1. Obtenha acesso à página da Internet predefinida do Portal em
https://192.168.1.10.
a. Inicie sessão como Utilizador: admin
Introduza a password: predefinida
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2. Navegue até Setup>Ethernet Protocol>Address (Configuração>Protocolo de
Ethernet>Endereço) para aceder às Definições da Rede.
a. Configure um IP Address (Endereço IP) estático ou defina para DHCP e
introduza um Hostname (Nome de Anfitrião).

Portal

PC/computador portátil

Subrede

Ethernet 1

192.168.1.10

192.168.1.12

255.255.255.0

Ethernet 2

192.168.2.10

192.168.2.12

255.255.255.0

b. Reinicie a Aplicação em Setup>Restart Apps (Configuração>Reiniciar
Aplicações).
Nota

Repor as aplicações irá desactivar temporariamente as comunicações com os dispositivos de
campo.

3. Desligue a alimentação e o cabo Ethernet do Portal.
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Passo 2: Instalação física
Antena remota
As opções de antena remota fornecem flexibilidade para a montagem do Portal
com base em ligações sem fios, protecção contra relâmpagos e práticas de
trabalho actuais.

ADVERTÊNCIA
Quando instalar antenas de montagem remota para o Portal Inteligente sem Fios Emerson 1410,
use sempre os procedimentos de segurança estabelecidos para evitar cair ou para evitar o contacto
com as linhas eléctricas de alta potência.
Instale os componentes da antena remota para o Portal Inteligente sem Fios Emerson 1410 de
acordo com os códigos eléctricos locais ou nacionais e utilize boas práticas para obter protecção
contra relâmpagos.
Antes da instalação, consulte o seu inspector eléctrico, o oficial de electricidade e o supervisor
da área de trabalho na área local.
A opção de antena remota do Portal Inteligente sem Fios Emerson 1410 é especificamente
concebida para fornecer flexibilidade de instalação ao mesmo tempo que melhora o
desempenho sem fios e cumpre as certificações locais. Para manter o desempenho sem fios e
evitar a falta de conformidade com os regulamentos locais, não altere o comprimento nem o
tipo de antena.
Se o kit de antena de montagem remota fornecido não for instalado segundo estas instruções, a
Emerson Process Management não é responsável pelo desempenho sem fios nem pela não
conformidade com os regulamentos locais.

O kit de antena de montagem remota inclui um vedante coaxial para as ligações
de cabo, para o supressor de relâmpagos e a antena.
Procure um local onde a antena remota possua um desempenho sem fios ideal.
Idealmente, isto será 4,6 - 7,6 m (15-25 ft) acima do solo ou 2 m (6 ft) acima de
obstruções ou infra-estrutura grande. Para instalar a antena remota, utilize um
dos seguintes procedimentos:

Instalação da opção WL2/WN2:
1. Monte a antena num tubo de 1,5-2 polegadas usando o equipamento de
montagem fornecido.
2. Ligue o supressor de relâmpagos directamente à caixa.
3. Instale o parafuso de ligação à terra, a anilha de travamento e a porca na parte
superior do supressor de relâmpagos.
4. Ligue a antena ao supressor de relâmpagos utilizando o cabo coaxial
fornecido, certificando-se de que o circuito de gotejamento se encontra a
uma distância mínima de 0,3 m (1 ft) do supressor de relâmpagos.
5. Utilize o vedante coaxial para vedar as ligações entre o dispositivo de campo
sem fios, o supressor de relâmpagos, o cabo e a antena.
6. Certifique-se de que o poste de montagem, o supressor de relâmpagos e o
Portal estão ligados à terra de acordo com os regulamentos eléctricos
locais/nacionais.
Qualquer comprimento extra do cabo coaxial deve ser colocado nas espirais de
0,3 m (1 ft).
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Figura 2. Instalação da Opção WL2/WN2

Caixa
Providenciada
pelo Utilizador
Contendo o
Portal

Antena Remota

Supressor de
Relâmpagos
Cabo

Ligação à Terra

Circuito de Gotejamento

Ligação à Terra
Terra

Nota: É necessária protecção contra intempéries!

O kit de antena de montagem remota inclui um vedante coaxial para as ligações de cabo para o
supressor de relâmpagos, a antena e o Portal. O vedante coaxial deve ser aplicado para garantir o
desempenho da rede de campo sem fios. Consulte na Figura 3 detalhes relativos à aplicação da
protecção contra intempéries.

Figura 3. Aplicação do vedante coaxial em ligações de cabo

Quadro 1. Opções de Kit de Antena Remota
Opção do kit

Antena

Cabo 1

Cabo 2

Supressor de relâmpagos

WL2

1

/2 Comprimento
de Onda Bipolar
Omnidireccional
Ganho de +6 dB

15,2 m (50 ft)
LMR-400

N/D

Montagem na cabeça, tomada a ficha
Tubo de descarga de gás
Perda de inserção de 0,5 dB

WN2

1

7,6 m (25 ft)
LMR-400

N/D

Montagem na cabeça, tomada a ficha
Tubo de descarga de gás
Perda de inserção de 0,5 dB

/2 Comprimento
de Onda Bipolar
Omnidireccional
Ganho de +8 dB
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Ligação ao sistema anfitrião
1. Faça a ligação da Ethernet 1 (Primária) ou Saída de Série do Portal à Rede do
Sistema Anfitrião ou E/S de Série.
2. Para ligações de Série, ligue A a A, B a B e certifique-se de que todas as
terminações estão limpas e fixas para evitar problemas de ligação de fios.
Figura 4. Diagrama de Ligações

Power
Reset
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VDC
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(nominal)
Entrada de
Alimentação
Power
Input

+

-

AA

Serial
Modbus
de Série
Modbus

S

A

B

A. Bloco de terminais de 5 parafusos.

Boa prática
Normalmente é utilizado um cabo de dois fios torcidos blindados na ligação de
Série, sendo prática comum ligar a blindagem à terra no lado do Anfitrião de
Série, deixando a blindagem a flutuar no lado do Portal. Para evitar problemas de
ligação à terra, certifique-se de que faz o isolamento da blindagem.
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Alimentação
Ligue uma fonte de alimentação de 24 V CC (nominal) Classe 2 com, pelo menos,
250 mA de corrente, aos terminais de alimentação que utilizam o Diagrama do
Bloco de Terminais do Portal mostrado na Figura 4.

Passo 3: Instalação do software (opcional)
O conjunto de software de 2 discos contém o Utilitário de Configuração de
Segurança (apenas necessário para as ligações de anfitrião seguras ou para as
comunicações OPC) e o Configurador sem Fios AMS. O Utilitário de Configuração
de Segurança encontra-se no Disco 1. Para instalar o software:
1. Saia/feche todos os programas Windows, incluindo quaisquer programas a
funcionar em segundo plano, tal como um software de vírus.
2. Insira o Disco 1 na unidade de CD/DVD do PC.
3. Siga as instruções.
O Configurador sem Fios AMS encontra-se no Disco 2. Para instalar o software:
1. Saia/feche todos os programas Windows, incluindo quaisquer programas a
funcionar em segundo plano, tal como um software de vírus.
2. Insira o Disco 2 na unidade de CD/DVD do PC.
3. Clique em Install (Instalar) no menu onde é iniciada a configuração do
Configurador sem Fios AMS.
4. Siga as instruções.
5. Permita que o Configurador sem Fios AMS reinicie o PC.
6. Não retire o disco da unidade de CD/DVD.
7. A instalação continuará automaticamente depois de iniciar sessão.
8. Siga as instruções.
Nota

Se a função de execução automática estiver desactivada no PC ou a instalação não se iniciar
automaticamente, faça um duplo clique em D:\SETUP.EXE (no qual D é a unidade de CD/DVD no
PC) e clique em OK.

Para obter mais informações sobre o Utilitário de Configuração de Segurança e
sobre o Configurador sem Fios AMS, consulte o Manual de Referência do
Portal Inteligente sem Fios Emerson 1410 (doc. n.° 00809-0200-4410).
Nota

Para obter informações sobre como ligar com um PC com Windows® 7, consulte o suplemento de
descrição geral do Portal (documento número: 00840-0900-4420).
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Passo 4: Verificação das operações
A operação é verificada através da interface da Internet, abrindo um browser da
Internet a partir de qualquer PC numa rede de sistema anfitrião e acedendo ao
endereço IP ou nome de anfitrião DHCP do Portal na barra de endereços. Se o
Portal tiver sido correctamente ligado e configurado, o Security Alert (Aviso de
Segurança) será apresentado seguido do ecrã de início de sessão.
Figura 5. Ecrã de Início de Sessão do Portal

O Portal está agora pronto para ser integrado no sistema anfitrião. Se os
dispositivos de campo sem fios foram encomendados com o Portal, terão sido
previamente configurados com a mesma Network ID (ID de Rede) e informações
de Join Key (Chave de Junção). Assim que os dispositivos de campo forem ligados,
os mesmos aparecerão na rede sem fios, podendo as comunicações ser
verificadas sob o separador Explore (Explorar), através da interface da Internet.
O tempo necessário para se formar a rede dependerá do número de dispositivos.
Consulte o Manual de Referência do Portal Inteligente sem Fios Emerson 1410
(doc. n.º 00809-0200-4410) para obter instruções de instalação mais detalhadas.
Para obter suporte de software e integração, contacte o Centro de Serviços
Globais da Emerson.
Centro de Serviços Globais da Emerson
Suporte de software e integração:
Estados Unidos: 1 800 833 8314
Internacional: 63 2 702 1111
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Certificações do produto
Locais de Fabrico Aprovados
Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, E.U.A.
Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited - Singapura

Conformidade das Telecomunicações
Todos os dispositivos sem fios requerem certificações para assegurar que os
mesmos cumprem os regulamentos em relação à utilização de radiofrequência.
Praticamente todos os países requerem este tipo de certificação do produto.
A Emerson está a trabalhar com agências governamentais em todo o mundo para
fornecer produtos em conformidade e eliminar o risco de violação de directivas
ou leis específicas de cada país relativas à utilização de dispositivos sem fios.

FCC e IC
Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC.
O funcionamento está sujeito às seguintes condições: Este dispositivo não pode
causar interferências graves. Este dispositivo tem de aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um
funcionamento indesejado. Este dispositivo tem de ser instalado de forma a
assegurar uma distância de separação mínima de 20 cm entre a antena e todas as
pessoas.

Informações acerca da Directiva Europeia
A declaração de conformidade CE encontra-se na página xx. A revisão mais
recente encontra-se disponível em www.emersonprocess.com.

Certificação para Locais Comuns da FM Approvals
De acordo com o procedimento de norma, o transmissor foi examinado e testado
para se determinar se o design satisfaz os requisitos eléctricos, mecânicos e de
protecção contra incêndio básicos da FM Approvals, um laboratório reconhecido
a nível nacional nos EUA (NRTL) e acreditado pela Federal Occupational Safety
and Health Administration (OSHA).

Certificações de Locais de Perigo
América do Norte
N5

FM Approvals, À Prova de Incêndio para Classe I Divisão 2
Certificação: 3049590
Normas Usadas: Classe 3600:2011, Classe 3611:2004, Classe 3810:2005
Marcas: NI CL I, DIV. 2, GP A, B, C, D
Código de temperatura: T4 (-40 °C  Ta 60 °C)
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Condições Especiais para uma Utilização Segura (X):
1. Quando instalado como equipamento de Divisão 2, o 1410 deve ser montado numa
caixa protegida que cumpra os requisitos da ANSI/ISA 61010-1 e ser capaz de aceitar os
métodos de ligação de fios aplicáveis em conformidade com o Código Eléctrico
Nacional (NEC).

CSA Classe I Divisão 2
Certificação: 2646342
Normas Usadas: CSA Std. C22.2 N.º 0-10, CSA Std. C22.2 N.º 213 - M1987,
CSA Std. C22.2 N.º 61010-1-12, ANSI/ISA 12.12.01-2012,
ANSI/ISA 61010-1-2012
Marcas: ADEQUADO PARA CL I, DIV. 2, GP A, B, C, D
Código de temperatura: T4 (-40 °C Ta  70 °C)

N6

Nota
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Receberá alimentação de uma fonte de alimentação de classe 2.
Adequado apenas para locais secos no interior.
O equipamento deve ser instalado numa caixa adequada, acessível por ferramentas,
sujeito à aplicação de utilização final.
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Decclaraçãão de Confoormidaade CE
N RMD
N.º:
D 1093 Reev. A

Nós,
Rosemount Inc.
R
I
82200 Markett Boulevard
Chanhassen, MN 55317--9685
EUA
declaram
mos sob nossa única respponsabilidadde que o prodduto

Portaal sem Fioos Rosem
mount 1410
fabricaddo pela
Rosemount Inc.
R
1
12001
Techn
nology Drivve
E
Eden
Prairiie, MN 553444-3695
E
EUA

e

88200 Markett Boulevard
d
C
Chanhassen,
, MN 553177-9687
E
EUA

relacionnado com estta declaraçãoo, está em coonformidadee com as provisões das Directivas
D
daa
Comuniidade Europeia, incluinddo as mais reecentes alteraações, confoorme indicaddo na lista em
m
anexo.
A presuunção da con
nformidade baseia-se
b
na aplicação daas normas haarmonizadass e, quando
aplicáveel ou necessáário, na certiificação de um
u organism
mo notificadoo da Comuniidade Europeia,
conform
me indicado na
n lista em anexo.
a

Vice-presiidente de Quualidade Gloobal
(assinaatura)

(nome do
d cargo - letraa de imprensa)

Kelly Klein
K

6 de Junho dee 2013

(nome - letra de
d imprensa)

(data de emisssão)
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Lista
Declaração de Conformidade CE RMD 1093 Rev. A
Directiva CEM (2004/108/CE)
EN 61326-1: 2006

Directiva R&TTE (1999/5/CE)

Todos os Modelos com “Frequência Operacional e Código de Protocolo A3”
EN 301 489-17: V1.2.1 (2002-08)
IEC 61010-1:2010 (Terceira Edição)
EN 300 328 V 1.7.1 (2006-10)

ID do Ficheiro:1410_RMD1093_A_por-eu.docx
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