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1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
1.1 CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Termógrafo Apache Cold Tracer. Modelo FMA1000
É um instrumento de classe A / B adequado para todos os tipos de aplicações.
Baixa de temperatura de -30ºC, 0ºC e 30ºC.
Estabilização de temperatura em menos de uma hora. Os erros devem estar dentro
dos valores da Classe 1, + -0,5
TEMPERATURA OPERACIONAL

Tipo A de 5ºC a 40ºC Tipo

NOMINAL

B de -30ºC a 65ºC

TEMPERATURA LIMITE DE

Tipo A de 0ºC a 50ºC Tipo

FUNCIONAMENTO

B de -30ºC a 70ºC

TEMPERATURA DE

Tipo A de -20ºC a 60ºC

ARMAZENAMENTO

Tipo B de -40ºC a 85ºC

* Recomenda-se a adaptação às condições ambientais para um funcionamento
correto.
O modelo CORE possui um grau de proteção IP-20
Os modelos TRAILER têm um grau de proteção IP-65
O equipamento requer uma tensão de 12VDC para sua alimentação. O consumo
inativo é inferior a 300mA.
Para garantir a manutenção de data e hora a longo prazo, utiliza-se uma bateria de
lítio (CR2032). Mesmo que o equipamento esteja desligado ou sem energia, a data e
a hora mantêm-se. Não há indicação de bateria fraca. A bateria deve ser substituída
preventivamente antes de atingir a vida útil recomendada pelo IMPORTADOR de 6
anos. A partir deste período, é responsabilidade do cliente substitui-la.

WWW.TERMOGRAFOAPACHE.COM

3

TERMOGRAFOS.APACHE@ZFROST.PT

1.2 EXIBIÇÃO
A exibição será dividida em duas telas. A tela principal e a tela de estado.
• Diretor:
data
Conexão WiFi

Conexão USB

Tampa da impressora

• Estado:

Na tela de status, vemos:

- Versão do software - Código CRC - Número de série
- Número de registros - Horas de trabalho (se fisicamente conectado)
- Status das entradas, de um a quatro. - Estado de partida.
- Nome da rede WiFi à qual o equipamento está conectado
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1.3. ACCESO E TECLADO
Na tela principal encontra-se a informação necessária, a temperatura medida pelas
sondas, data e hora, etc.

acima
baixo
voltar

sair

* Para ativar o brilho da tela, pressione C. O brilho será desativado automaticamente após 3
minutos de não utilização do equipamento.

PARA ACESSAR AS FUNÇÕES DO USUÁRIO / MENU:
Para aceder ao menu, pressione a seta ▲ ou ▼. Continue pressionando essas setas até
chegar à opção desejada.

VOLTAR À TELA PRINCIPAL:
Para retornar à tela principal, pressione C quantas vezes for necessário

1.4 MANUAL GRÁFICO
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2. FUNÇÕES DO USUÁRIO
2.1

RECURSOS RÁPIDOS

2.1.1

IMPRIMIR TICKETS

Com esta opção, podemos imprimir os últimos 15 minutos / amostras gravadas.
• Pressione a tecla PRINT 2 VEZES
• Pressione a tecla C para retornar ao menu.
• Pressione a tecla C para retornar à tela principal.

Impressão rápida
Carrega duas vezes

2.1.2 IMPRIMIR VIAGEM/TRAJETO
Esta função permite imprimir rapidamente uma rota / viagem específica. A impressão
é limitada a uma marcação de "INÍCIO DE VIAGEM" e um "FIM DE VIAGEM” que se
deseje.
• Marque a data e a hora da viagem / viagem.
•

Aceda ao menu usando os cursores

•

Selecione "INICIAR VIAGEM"

•

Pressione OK, “NÃO” e “SIM” aparecerão na tela com a data da última
viagem iniciada.

• Selecione “SIM” com os cursores (a data e hora de início da viagem estão
sendo indicadas).
•

Pressione OK.

•

Pressione a tecla C para retornar à tela principal

• Imprima a rota selecionada.
•

Aceder ao menu

•

Selecione "FIM DA VIAGEM"

•

Pressione OK para aceder.
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• Pressione IMPRIMIR para imprimir de "INÍCIO DE VIAGEM" até a hora atual.
Também podemos ajustar o intervalo de horas, conforme será explicado mais
adiante.

• Pressione a tecla C para regressar ao menu.
• Pressione a tecla C para retornar à tela principal.

até

2.1.3 IMPRESSÃO DE VÁRIOS TRAJECTOS / VIAGENS
Sempre que configuramos uma data de “INÍCIO DA VIAGEM” (por exemplo, no início
do dia), podemos começar a imprimir seções delimitadas da rota selecionando uma
data “FIM DA VIAGEM”. Pode ser usado para que o motorista possa imprimir suas
viagens numa distribuição, da mesma origem.Para fazer isso:
• Aceda o menu
• Selecione "FIM DA VIAGEM"
• Pressione OK para aceder.
• Pressione IMPRIMIR para imprimir desde INÍCIO DA VIAGEM até a hora
atual. Também podemos ajustar o intervalo de horas, conforme será
explicado mais adiante.
• Pressione a tecla C para retornar ao menu.

• Pressione a tecla C para retornar à tela principal.

até
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2.1.4 COMPARTILHAR WIFI MÓVEL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS
Se você possui um terminal móvel com um plano de dados, pode configurá-lo para
compartilhar esta conexão e ativar a transmissão de dados em tempo real.
Por defeito, o equipamento TERMOGRAFO APACHE está pré-configurado para
conectar-se a uma rede WIFI com o nome APACHE e a senha 12345678, embora
expliquemos como personalizá-lo posteriormente.
Para criar uma rede Wi-Fi a partir do telemóvel:
a) Usuários do Android
Etapa 1: ativar o ponto de acesso Wi-Fi do telemóvel
•

Abra o aplicativo Configurações do dispositivo.

•

Aceda a Rede e Internet> Zona Wi-Fi / Compartilhamento de conexão.

•

Ativar / Criar ponto de acesso Wi-Fi.

Etapa 2: personalizar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi
•

Abra o aplicativo Configurações do dispositivo.

•

Aceda a Rede e Internet> Zona Wi-Fi / Compartilhamento de conexão.

•

Toque em Configurar ponto de acesso Wi-Fi.

•

Toque na opção que você deseja alterar. Siga as etapas que aparecem na tela.

•

Toque em Guardar.

b) Usuários IOS
Etapa 1: ativar o ponto de acesso Wi-Fi do telefone
•

Toque no ícone Configurações, geralmente localizado na
primeira tela, para abrir o painel de controlo de
configurações.

•

Toque no ícone Compartilhamento da Internet. Verá o ícone
de compartilhamento da Internet no primeiro grupo de
configurações.

•

Ative o compartilhamento de conexão. Toque no botão
ativar na parte superior do painel de controle "Compartilhar
conexão" para ativar o recurso de compartilhamento Wi-Fi.
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Etapa 2: personalizar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi
• Defina uma senha. Para alterar, toque no botão de senha Wi-Fi, digite um novo e, em
seguida, toque em "GUARDAR".
Também pode simplesmente deixar a senha padrão como está. Anote-o para uso
futuro.
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2.2 FUNÇÕES ADICIONAIS.
2.2.1 IMPRIMIR TICKETS.
Com esta opção, podemos imprimir as ultimas amostras desejadas, no
mínimo 15 minutos.
•

Pressione a tecla PRINT.

•

Selecione o número de amostras com as teclas ▲ ▼

•

Pressione a tecla PRINT.

•

Pressione a tecla C para regressar ao menu.

Selecionar amostras
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2.2.2 IMPRIMIR POR DATA
A impressão por datas é usada para imprimir períodos específicos, além de
consultar momentos específicos.
•

Aceder ao menu usando as teclas ▲ ▼

•

Selecione "IMPRIMIR POR DATA"

•

Pressione OK.

•

Marque a data / hora desejada com ▲ ▼ e OK C

•

Pressione OK para selecionar e continuar.

•

Pressione PRINT para imprimir o ticket.

•

Pressione a tecla C para retornar ao menu.

•

Pressione a tecla C novamente para retornar à tela principal.

Desde a
Até
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2.2.3 DOWNLOAD DE DADOS PARA UMA MEMÓRIA USB
Permite o download dos dados desejados para uma memóriaUSB
•

Abra a tampa lateral (lado direito) puxando a aba.

•

Insira a memória USB

•

Aceder ao menu

•

Selecione "EXPORTAR PARA USB"

•

Pressione OK

•

Selecione os dias / amostras desejadas com as teclas ▲ ▼.

•

Pressione OK (aguarde enquanto faz o download).
“EXPORTAÇÃOCONCLUÍDA”

•

Pressione a tecla C para retornar ao menu.

•

Pressione a tecla C para retornar à tela principal.

•

Remova a memória USB
Seleção de
amostra
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2.2.4 INÍCIO DA VIAGEM
É usado para marcar a data e a hora do início de um trajeto / viagem. Apenas uma
data de INÍCIO DA VIAGEM é salva. Após quatro dias, a data expira. Para aceder a
esta opção, é necessário PIN do OPERADOR / CONDUTOR. Para obter esse PIN,
consulte o INSTALADOR ou o IMPORTADOR.

•

Aceder ao menu

•

Selecione "INICIAR VIAGEM"

• Pressione OK, aparecerá na tela “NÃO” e “SIM” com a data da última viagem
iniciada.
•

Selecione "SIM" (a data e hora de início da viagem estão sendo indicadas).

•
•

Pressione OK.
Pressione a tecla C para retornar à tela principal.
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2.2.5 FIM DA VIAGEM

O "FIM DA VIAGEM" é usado para marcar o final do trajeto / viagem a ser
impressa (se um "INÍCIO DA VIAGEM" tiver sido marcado anteriormente). O"FIM
DA VIAGEM" sempre coincide com a data e hora atuais.
•

Aceder ao menu usando as teclas ▲ ▼

•

Selecione "FIM DA VIAGEM"

•

Pressione OK.

•

Pressione PRINT para imprimir o ticket.

•

Pressione a tecla C para retornar ao menu.

•

Pressione a tecla C novamente para retornar à tela principal.

até
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2.2.6 LIMITE T1
O limite de temperatura do sensor 1 é usado para selecionar a faixa de temperatura
mínima e máxima que a carga deve ser. Se a temperatura estiver fora desse
intervalo, será acionado um aviso no termógrafo. Para aceder a esta opção, você
precisa do PIN do OPERADOR / CONDUTOR.
Para obter esse PIN, consulte o INSTALADOR ou o IMPORTADOR.
Exemplos:
• Se a temperatura na qual a carga deve passar for de -10ºC e houver
uma margem de erro de 1ºC, o LIMIT T1 deverá ser marcado: mínimo 11ºC e máximo - 9ºC.
• Se a temperatura a que o reboque / frigorifico deve passar for de 5ºC e com
uma margem de erro de 2 graus, o LIMIT T1 deve ser ajustado: mínimo 3ºC e
máximo 7ºC
Configuração:
•

Aceder ao menu usando as teclas ▲ ▼

•

Selecione "LIMIT T1"

•

Pressione OK.

•

Digite o PIN do condutor

a)

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os dígitos até encontrar o

desejado e pressione OK. (Rolagem rápida: mantenha as teclas ▲ ou ▼
pressionadas.)Para retornar ao caractere anterior, pressione C.

b)
•

Pressione OK.

Selecione a temperatura mínima do sensor de temperatura 1. Pressione ▲ ou

▼ para selecionar a temperatura.
•

Pressione OK

•

Selecione a temperatura máxima do sensor de temperatura 1. Pressione

▲ou ▼ para selecionar a temperatura.
•

Pressione OK

•

Pressione a tecla C para retornar à tela principal.
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selecionar

Limite baixo

Limite alto

2.2.7 LIMITE T2
Exatamente o mesmo que o ponto anterior, mas aplicado no sensor T2. O limite de
temperatura do sensor 2 é usado para selecionar a faixa de temperatura mínima e
máxima que a carga deve ser. Se a temperatura estiverfora desse intervalo, um aviso
será acionado no termógrafo. Para aceder a esta opção, você precisa do PIN do
OPERADOR / CONDUTOR. Para obter esse PIN, consulte o INSTALADOR ou o
IMPORTADOR.
Exemplos:
•

Se a temperatura na qual a carga deve passar for de -10ºC e houver uma

margem de erro de 1ºC, o LIMITE T2 deverá ser marcado: mínimo -11ºC e
máximo - 9ºC.
•

Se a temperatura a que o reboque / refrigerador deve passar for de 5ºC e com

uma margem de erro de 2 graus, o LIMIT T2 deve ser ajustado: mínimo 3ºC e
máximo 7ºC
Configuração:
•

Aceda ao menu usando as teclas ▲ ▼

•

Selecione "LIMIT T2"

•

Pressione OK.

•

Digite o PIN do driver

a)

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os dígitos até encontrar o

desejado epressione OK. (Rolagem rápida: mantenha as teclas ▲ ou ▼
pressionadas). Para retornar ao caracter anterior, pressione C.

b)

Pressione OK.
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•

Selecione a temperatura mínima do sensor de temperatura 2. Pressione ▲ ou
▼ para selecionar a temperatura.

•

Pressione OK

•

Selecione a temperatura máxima do sensor de temperatura 2. Pressione
▲ou ▼ para selecionar a temperatura.

•

Pressione OK

•

Pressione a tecla C para retornar à tela principal.
selecionar

Limitebaixo
baixo
Limite

Limite alto

2.2.8 CONFIGURAÇÃO DO WIFI DO CONVIDADO
Esta função é usada para adicionar uma conexão a um wifi adicional / temporário por
um usuário. (O equipamento pode ter oito conexões Wi-Fi pré- configuradas). Para
aceder a esta opção, você precisa do PIN do OPERADOR /DRIVER. Para obter esse
PIN, consulte o INSTALADOR ou o IMPORTADOR.
•

Aceda ao menu

•

Selecione "WIFI CONVIDADO"

•

Pressione OK.

•

Digite o PIN do motorista

a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os dígitos até encontrar o desejado e
pressione OK. (Rolagem rápida: mantenha as teclas ▲ ou ▼
pressionadas.)Para retornar ao caractere anterior, pressione C.

b) Pressione OK.
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• Escreva o nome da rede WIFI à qual você deseja se conectar. (Na primeira linha)

a)

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar caracteres até encontrar o
caracteredesejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha
as teclas ▲ ou ▼ pressionadas.) Para retornar ao caractere
anterior, pressione C.

b)

Pressione OK. (OK é pressionado várias vezes para alterar as
linhas, até 15 caracteres).

• Digite a senha WIFI à qual você deseja se conectar. (Na segunda linha)

a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar caracteres até encontrar o
caracter desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as
teclas ▲ ou ▼ pressionadas.) Para retornar ao caractere anterior,
pressione C.

b) Pressione OK. (Pressione OK o tempo suficiente para alterar as linhas,
comaté 15 caracteres)

Wi-fi Convidado

Rede e senha
Rede

senha

2.2.9 IMPRESSÃO DE CONFIGURAÇÃO.
Permite baixar a configuração do equipamento e exibir as opções.
•

Aceder ao menu

•

Selecione "CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO"

•

Pressione OK.

•

Selecione "SIM" pressionando ▲

•

Pressione OK
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2.2.10 MENU DE CONFIGURAÇÃO
Permite a configuração e alteração de nomes e parâmetros de empresas,como:
•
•
•

período de amostragem
Nome da empresa
NIF

•

Veículo

•

ID do equipamento

•

ID das sondas

•

Redes WiFi adicionais

•

Servidor cliente

•

Data e hora

•

limite de horas

•

Língua

Para aceder a esta opção, você precisa do PIN de CONFIGURAÇÃO que foi
entregue com a documentação do equipamento. Caso não possua, entre em
contato com o SUPORTE TÉCNICO. (Pág. 42)

3. MENU DE CONFIGURAÇÃO
Esta função permite configurar opções que não poderiam ser manipuladas sem
autorização. Para aceder a esta opção, é necessário o PIN de CONFIGURAÇÃO que
foi entregue com a documentação do equipamento.
Caso não possua, entre em contato com o SUPORTE TÉCNICO.
Aceda á configuração avançada:
•

Aceda ao menu

•

Selecione "CONFIGURAÇÃO"

•

Pressione OK

•

Introduzir PIN
a)

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até desejar o caractere

desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as teclas ▲ ou ▼
pressionadas.) Para retornar ao caractere anterior, pressione C.
b)

Pressione OK. (Pressione OK várias vezes para alterar as

linhas, até 6 caracteres)
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Pin de configuração

Os identificadores que aparecem no ticket podem ser alterados no menu de
configuração. Anexamos um modelo de Ticket e as letras azuis podem ser
modificadas pelo cliente.
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3.1 ARMAZENAMENTO (PERÍODO DE AMOSTRAGEM)
O termógrafo Apache Cold Tracer é capaz de armazenar um ano de dados. Possui uma
memória circular, para que os dados mais antigos sejam excluídospara gravar os novos
dados.
Esta função permite selecionar o período de amostragem. (De 1 a 60 minutos).
• Selecione "ARMAZENAMENTO"
• Pressione OK
• Selecione o período de amostragem desejado. (Com as teclas ▲ ▼)
• Confirme com OK

Armazenamento
Frequência de Amostragem

3.2 TROCAR O NOME DA EMPRESA
Esta função permite-nos inserir / trocar o nome da empresa desejada
•

Selecione "NOME DA EMPRESA"

•

Pressione OK

•

Selecione os caracteres desejados.

a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até obter o caractere
desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as teclas ▲ ou
▼ pressionadas.) Para retornar ao caractere anterior, pressione C.

b) Pressione OK. (Pressione OK o tempo preciso para trocar as linhas, com
até 15 caracteres)

Nome da Empresa
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3.3 ALTERAR NIF / IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Esta função nos permite colocar uma identificação própria ou NIF da empresa.
• Selecione "NIF DA EMPRESA"
• Pressione OK
•

Selecione os caracteres desejados.
a) Pressione▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até obter o caracter
desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha pressionadas as teclas
▲ ou ▼ pressionado). Para retornar ao caractere anterior, pressione C.
b) Pressione OK. (OK é pressionado vezes o suficiente para mudar de linha,
até 15 caracteres).

NIF empresa

3.4 TROCAR IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO
Esta função permite-nos inserir a própria identificação de um veículo.
•

Selecione "VEÍCULO"

•

Pressione OK

•

Selecione os caracteres desejados.

a)

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até que você

deseje o caractere desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha
as teclas ▲ou ▼ pressionadas.) Para retornar ao caractere anterior,
pressione C.

b)

Pressione OK. (OK é pressionado o tempo suficiente para trocar as

linhas,com até 15 caracteres).

Veículo
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3.5 DAR OUTRO IDENTIFICADOR PARA O VEÍCULO / EMPRESA
Esta função permite-nos adicionar um identificador adicional para fins de gestão
(Exemplos: Identificar uma unidade de trator; um circuito / rota;motorista; etc.)
•

Selecione "OUTRO"

•

Pressione OK

•

Selecione os caracteres desejado

a)

Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até que você queira
ocaractere desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as
teclas ▲ ou ▼ pressionadas). Para voltar ao caractere anterior,
pressione C
Outro identificador

b) Pressione OK. (Pressione OK o suficiente para alterar as linhas, até15
caracteres)

3.6 ALTERAR ID DE SENSOR T1
Esta função permite-nos adicionar um nome particular ao sensor de
temperatura T1.
•

Selecione "SONDA T1"

•

Pressione OK

•

Selecione os caracteres desejados.

a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até que você queira o
caractere desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as teclas
▲ ou ▼ pressionadas). Para voltar a um caractere anterior, pressione C.

b) Pressione OK. (Pressione OK o suficiente para alterar as linhas, até 15
caracteres).

Identificador da sonda 1
frente
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3.7 ALTERAR ID DE SENSOR T2
Esta função permite-nos adicionar um nome específico ao sensor de temperatura T2
• Selecione "sonda t2"
• Pressione OK
• Selecione os caracteres desejados
a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até que você queira o
caracter desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as teclas
▲ou ▼ pressionadas). Para voltar ao caracter anterior, pressione C.
b)

Pressione OK. (Pressione OK o suficiente para alterar as linhas, até
15 caracteres)

Identificador da sonda 2
Atrás

3.8 CONFIGURAR REDES WIFI (ATÉ 8)
Esta função permite-nos pré-configurar até oito redes WIFI
•

Selecione “WIFI X” (WIFI 1, WIFI 2… WIFI 8)

•

Pressione OK.

•

Escreva o nome da rede WIFI à qual deseja se conectar. (Na primeira linha)
a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até que você queira o
caracteredesejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as teclas
▲ ou ▼ pressionadas). Para voltar a um caracter anterior, pressione C.
b) Pressione OK. (Pressione OK o suficiente para alterar as linhas,
até 15 caracteres).
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• Digite a senha WIFI com a qual deseja se conectar. (Na segunda linha)

a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até que você queira
o caracter desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as
teclas ▲ ou ▼ pressionadas). Para voltar a um caracter anterior,
pressione C.

b) Pressione OK. (Pressione OK o suficiente para alterar as
linhas, até 15caracteres)

WI-FI 3
Rede e Contrasenha

Rede
Senha
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3.9 ALTERAR NOME DO SERVIDOR

Esta função permite-nos adicionar / alterar o nome do servidor desejado para
transmitir os dados.
•

Selecione "SERVIDOR DE CLIENTE"

•

Pressione OK.

•

Escreva o nome do servidor ao qual deseja se conectar. (Na primeira linha)

a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até que você queira o
caractere desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as
teclas ▲ ou ▼ pressionadas). Para voltar a um caractere anterior,
pressione C.

b) Pressione OK. (Pressione OK o suficiente para alterar as linhas, até 15
caracteres).
•

Digite a porta à qual deseja se conectar. (Na segunda linha)

a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os caracteres até que você queira o
caracter desejado e pressione OK. (Rolagem rápida. Mantenha as
teclas ▲ ou ▼ pressionadas). Para voltar a um caractere anterior,
pressione C.

b) Pressione OK. (Pressione OK o suficiente para alterar as linhas, até
5caracteres)

Servidor cliente
Nome e porto

Nome do servidor
Porto do servidor
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3.10 ALTERAÇÃO DE DATA E HORA UTC
Esta função permite-nos alterar a data e hora do equipamento. Por padrão, a data
e hora serão UTC. (Comum para todos os países)
•

Selecione "DATA E HORA"

•

Pressione OK

•

Marque a data e hora desejadas com as teclas ▲ ▼

•

Pressione OK para selecionar e continuar ou C para retornar.

Data e hora
Data e Hora UTC

Insira a data no formato AAAA-MM-DD e hh:mm no formato de 24 horas

3.11 LIMITE HORAS
Esta função permite-nos selecionar um limite de horas de trabalho do equipamento
de refrigeração antes de gerar um aviso de manutenção.
•

Selecione "LIMITES DE HORA"

•

Pressione OK

•

•

Selecione as horas desejadas com as teclas ▲ ▼ (rolagem rápida.
Mantenha as teclas ▲ ou ▼ pressionadas para avançar de 10 a 10
horas).
Pressione OK para selecionar e continuar.

Limite de horas
Horas trabalhadas

WWW.TERMOGRAFOAPACHE.COM

27

TERMOGRAFOS.APACHE@ZFROST.PT

3.12 ALTERAR DATA DE REVISÃO
Permite gerar um aviso na data da revisão periódica. É
aconselhável antecipar a data da revisão periódica.

•

Selecione "DATA DE REVISÃO"

•

Pressione OK

•

Marque a data desejada com as teclas ▲ ▼

•

Pressione OK para selecionar e continuar ou C para retornar.
Data revisão
Data revisão periodica

3.13 MUDAR O IDIOMA
Esta função permite-nos alterar idioma do equipamento. Existem sete
possibilidades: Inglês, Espanhol, Catalán, Italiano, Francês, Alemão e
Português
•

Selecione o idioma"

•

Pressione OK

•

Selecione o idioma desejado usando as teclas ▲ ▼

•

Pressione OK

Lingua
Lingua selecionada
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3.14 ALTERAR PIN
Esta função permite-nos alterar o PIN que o IMPORTADOR fornece por padrão. O
PIN é de responsabilidade do proprietário. Deve ser guardado em local seguro e
lembrado. Ele não é armazenado em nenhum outro lugar que não seja mesmo o
equipamento
•

Selecione "ALTERAR PIN"

•

Pressione OK

•

Modifique o PIN.

a) Pressione ▲ ou ▼ para selecionar os dígitos até que você queira o que
deseja. (Rolagem rápida. Mantenha as teclas ▲ ou ▼ pressionadas).

b) Pressione OK. (Pressione OK o suficiente para alterar as linhas, até 6
caracteres).
Exemplo de pin:
Alterar PIN

315. CONFIGURAR DE USB
Opção adequada para oficinas de reparo e centros certificados. Permite que
você configure as opções do usuário com um USB / PEN
•

Modifique o arquivo CONFIG.CFG em um computador.

• Salve o arquivo com as alterações para USB / PEN. O nome do arquivo
deve ser CONFIG.CFG
• Insira o USB / PEN no termógrafo.
•

Aceder ao menu de configuração com o PIN.

•

Selecione "CONFIGURAR DE USB"

•

Pressione OK

•

Espere até que “CHARGE COMPLETE” apareça na tela.

•

Pressione C para sair.

WWW.TERMOGRAFOAPACHE.COM

29

TERMOGRAFOS.APACHE@ZFROST.PT

Abaixo está a tabela com as mudanças disponíveis e uma breve explicação sobre
elas:
Language=1

Língua 0-Inglês, 1-Español, 2-Català,
3-Italiano, 4- Francês, 5-Alemão, 6-Português

ConfigPin=485926

PIN DE ACESSO À CONFIGURAÇÃO

IdentCompanyName=

NOME DA EMPRESA QUE APARECERÁ NO
TICKET (máx. 15 caracteres)

IdentCompanyVat=

NIF / ID DA EMPRESA QUE APARECERÁ
NO TICKET (máx. 15 caracteres)

IdentPlate=

REGISTO DE VEÍCULO QUE APARECERÁ
NO TICKET (máx. 15 caracteres)
OUTRO IDENTIFICADOR QUE APARECERÁ
NO TICKET (SE NECESSÁRIO) (Máx. 15
caracteres)
NOME “ADICIONAL” DA SONDA 1 QUE
APARECERÁ NO TICKET (máx. 15
caracteres)
NOME “ADICIONAL” DA SONDA 2 QUE
APARECERÁ NO TICKET (Máx. 15
caracteres)
PERÍODO DE AMOSTRAGEM (1 min, 5 min,
10 min, 15min, 20 min, 25 min, até 1h)

IdentOther=

IdentProbe1=

IdentProbe2=
StorePeriod=1
WifiSsid1=

Nome da rede WiFi
Senha de rede

WifiPassword1=
WifiSsid2=
WifiPassword2=

Nome da rede WiFi
Senha de rede

WifiSsid3=

Nome da rede WiFi

WifiPassword3=
WifiSsid4=
WifiPassword4=
WifiSsid5=
WifiPassword5=
WifiSsid6=
WifiPassword6=
WifiSsid7=
WifiPassword7=
WifiSsid8=
WifiPassword8=
WifiSsid9=
WifiPassword9=
ServerName2=
ServerPort2=

Senha de rede
Nome da rede WiFi
Senha de rede
Nome da rede WiFi
Senha de rede
Nome da rede WiFi
Senha de rede
Nome da rede WiFi
Senha de rede
Nome da rede WiFi
Senha de rede
Nome da rede WiFi “convidado”
Senha de rede “convidado”
Nome do servidor de cliente
Porta do servidor de cliente
AVISO DE HORAS DE FUNCIONAMENTO
DO MOTOR (Indique o número para o qual irá
avisar)

CounterLimit=0
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LIMITE INFERIOR DE TEMPERATURA DA
SONDA 1 (EXEMPLO: -30,5ºC = -305) 2
dígitos para graus e 1 para décimos de um
grau. É escrito sem "vírgulas"

TempLimitLow1=-1000

SONDA 1 LIMITE SUPERIOR DE
TEMPERATURA (EXEMPLO: 30,5 ° C =
305) 2 dígitos para graus e 1 para
décimos de um grau. É escrito sem
"vírgulas"
LIMITE INFERIOR DE TEMPERATURA
DA SONDA 1 (EXEMPLO: 2ºC = 20)
2 dígitos para graus e 1 para décimos de
um grau. É escrito sem "vírgulas"
SONDA 1 LIMITE SUPERIOR DE
TEMPERATURA (EXEMPLO: 8ºC = 80)
2 dígitos para graus e 1 para décimos de um
grau. É escrito sem "vírgulas"
AVISO PARA A DATA DE REVISÃO
(Coloque a data futura que indica a revisão
periódica do equipamento)

TempLimitHigh1=1000

TempLimitLow2=-1000

TempLimitHigh2=1000

RevisionDate=20200109

3.16 EXPORTAR REGISTO PARA USB
Permite fazer o download do LOG. As alterações feitas no computador são exibidas.

•

Insira USB / PENDRIVE

•

Selecione "BAIXAR LOG"

•

Pressione OK

•

Selecione as últimas alterações para exportar.

•

Pressione OK
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4. CONEXÃO DO EQUIPAMENTO
TERMINAL

FUNÇAO

1- VERMELHO

+ 12V fonte de alimentação positiva

2- AMARELO
3- VERDE
4- AZUL
5- AZUL CELESTE
6- LARANJA

ENTRADA 4- LIVRE
ENTRADA 2 HORAS DO MOTOR
TX-RS232
RX-232
Saída de relé NO (normalmente aberta)

7- CASTANHO
GND (para conexão externa)
8- ROSA

Entrada 3 - Sensor da porta

9- BRANCO

Entrada 1 - Partida /Ignição

10- CINZA

GND (para conexão externa)

11- VIOLETA
12- PRETO

Saída de relé NO (normalmente aberta)COMUM
GND (para conexão externa)

Tabela de correspondência de conexões de equipamentos

Vista do cabo de conexão
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4.1 CONEXÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS
Um esquema típico de conexão elétrica para configurar as entradas e saídas do
equipamento seria o seguinte:

NOTA: O TERMÓGRAFO COM OPÇÃO DE GPS DEVE SER CONECTADO
DIRETAMENTE A UMA BATERIA DE 12V

* NOTA: as entradas estão ativas a nível baixo
** NOTA: luz de pisca /sirene/outro

Quatro entradas digitais opto-acopladas ativas de baixo nível estão disponíveis.
Externamente, eles devem estar conectados ao GND para ativá-los ou devem ser
deixados abertos para desativá-los. As referidas entradas, quando acionadas,
permitem atuar em um alerta externo através da saída digital do relé, explicada a
seguir. As entradas disponíveis são:
•

Entrada 1: START (fio branco). Conecta-se ao motor de arranque
ou ao indicador de ignição do veículo. Indica que o contato está
ativado.

•

Entrada 2: HORAS / MOTOR (Fio Verde). Ele se conecta ao indicador de
queo motor está funcionando. Se não estiver disponível, pode ser
conectado, por exemplo, à bomba de combustível. É usado para contar
as horas de operação do motor.

• Entrada 3: PORTA (cabo rosa). Conecta-se ao sensor de porta
fechada. Diz-nos se a porta está aberta.
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•

Entrada 4: LIVRE (fio amarelo). Permite monitorar qualquer outro sensor de
escolha do cliente.
O equipamento possui saída digital por meio de relé. Os contatos do relé estão
disponíveis externamente através do conector (ver Tabela de Correspondência
das Conexões dos Equipamentos, Seção 4 deste manual):
• AVISO Saída de Relé (Fios Laranja e Rose): Um relé interno normalmente
aberto fechará quando, com o contato ligado (Entrada 1), a entrada do
sensor da porta (Entrada 3) ou a entrada do sensor livre (Entrada 4) é
ativada. O aviso externo a ser conectado ficará à escolha do cliente, por
exemplo, uma buzina ou um indicador luminoso.
O EQUIPAMENTO DE TERMÓGRAFO APACHE possui uma campainha
ajustada de fábrica que será ativada ao mesmo tempo que a saída do relé.

4.1. COMUNICAÇÃO VIA RS-232
A interface RS-232 permite que o equipamento se comunique com outros
dispositivos com este padrão. A conexão é a seguinte:

• Cabo TX: Azul (4). Ele se conecta ao RX do outro dispositivo compatível.
• Cabo RX: Azul claro (5). Ele se conecta ao TX do outro dispositivo compatível.
• GND: Cinza (10). Conecta ao aterramento
A conexão típica para comunicação é a seguinte:
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A configuração da transmissão deve ser:
Parâmetros

valor
115200

Taxa de transmissão
Bits de dados

8

Paridade

Nenhum
1

Bits de parada

4.1.1. COMANDOS RS-232
Os comandos suportados são:

COMANDO

DESCRIÇÃO

AT↵
Retorna OK.
Retorna o identificador do dispositivo e

AT+DEVICEID↵

OK em duas linhas, respetivamente.

Retorna em duas linhas a versão-

AT+VERSION↵

CRC do software e OK,
respetivamente
Retorna a data e a hora em duas linhas

AT+DATE↵

no formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss e
OK, respetivamente

Retorna em três linhas a temperatura da
sonda 1, a temperatura da sonda 2 e OK,

AT+TEMP↵

respetivamente.
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Exemplo de comunicação serie:

➢

AT↵
OK

➢ AT+DEVICEID↵
321
Ok
➢

AT+VERSION↵
1.0-9f796dee
Ok

➢

AT+DATE↵
2018-01-18 14:00:08
ok

➢ AT+TEMP↵
22,8
22,7
OK

Nota técnica: Ao final do comando deve ser enviado um Enter (retorno de carro
+ quebra de linha, caracteres CR e LF). Em hexadecimal são 0D 0A
Tomando o comando AT como exemplo:
ASCII

A

T

<cr>

<lf>

HEX

41

54

0D

0A

Outro exemplo, o comando AT + TEMP:
ASCII
HEX

A
41

T + T
E
54 2B 54 45
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5. ACEDA VIA WEB E APP
Você pode aceder a web para ver os dados do termógrafo. Você pode visualizar os
registros deste e imprimir ticket digitais dos dados obtidos. Issopode ser feito via web
ou aplicativo móvel

5.1. ACESSO À WEB

Para visualizar os dados, aceda ao site

http://www.termografoapache.com

Faça o login utilizando o número de série e senha do seu
Dados do termografo

equipamento, você acede diretamente ao menu de exibição de
dados em tempo real

senha
problema para entrar?

Baixe nossa aplicação
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Depois de fazer login, você verá a página da web:

Em tempo real

5.1.1. CRIAR CLIENTES
A criação de clientes permite-nos ter um registo de emails e clientes a quem
podemos enviar os dados de temperatura pretendidos.

•

Selecione "CLIENTES"

•

Selecione "ADICIONAR NOVO"

•

Preencha os campos: “Nome” “Email” e “Empresa”

•

Salve as informações pressionando "Salvar"
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5.1.2. ENVIAR OU SALVAR TICKET
Esta opção permite que você salve ou envie as informações do termógrafopara
um cliente já registrado
•

Selecione o TICKET

•

Selecione as datas desejadas; "Deste Até"

•

Pressione a opção desejada.

•

Baixar ticket

•

Imprimir

•

Enviar ticket

Criar ticket
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5.2 VISUALIZAÇÃO DE APP
No App você pode visualizar os dados e enviar tickets de qualquer dispositivo móvel
para os clientes já registrados no banco de dados, porém, não é permitida a criação
de novos clientes. Para fazer isso, você deve aceder pela web.
•

Baixe o aplicativo "Apache termógrafo" na "Play Store"

•

Instale o aplicativo

•

Digite o "Número de série" e a "Senha" do seu equipamento para visualizá-lo.

•

Os dados são exibidos em tempo real.

Em tempo
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5.2.1. ENVIAR TICKET
Esta opção permite que você salve ou envie as informações do termógrafopara
um cliente já registrado.

*

•

Selecione Ticket no menu superior.

•

Selecione as datas desejadas; "Deste Até"

•

"Selecionar cliente"

•

Pressione "Enviar" para enviar o ticket
Para criar clientes, você deve entrar

Criar ticket
desde

Até

no termógrafo usando um computador com o
mesmo número de série e senha.
Selecione o cliente
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6. SUPORTE TÉCNICO
Para obter mais informações ou esclarecimentos sobre o uso e instalação do
termógrafo Apache Cold Tracer, entre em contato com o importador.
Telefone: (+351) 244 817 218
Email: termografos.apache@zfrost.pt

*

Para criar clientes, você deve inserir seu termógrafo usando um computador

com o mesmo número de série e senha
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