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 INTRODUÇÃO 

 Introdução 

O CYCLONEtrac PST é um sistema de monitoramento de 
desempenho de hidrociclone individual que fornece informações on-
line de medição do tamanho da partícula de material para o overflow. 
Isso permite otimizar a linha de moagem e a bateria de ciclones.   

Este manual abrange a instalação e configuração da caixa de ligação, 
caixa de entrada de energia e conjunto da cabeça do sensor 
CYCLONEtrac PST .  

Em qualquer caso, as práticas locais de segurança e operação têm 
precedência sobre as informações contidas neste documento. 

 Descrição da caixa de ligação, caixa de entrada de 
energia e conjunto da cabeça do sensor  

O CYCLONEtrac PST possui 2 configurações possíveis:  

1. Caixa de ligação alimentada por CA, consulte o Capítulo 6.0 
para obter as instruções de instalação. 

2. Caixa de entrada de energia com caixa de ligação alimentada 
por CC, consulte o Capítulo 7.0 para obter as instruções de 
instalação. 

A segunda configuração, caixa de entrada de energia com caixa de 
ligação alimentada por CC, elimina todas as tensões perigosas na 
caixa de ligação. 

A caixa de ligação faz a interface com no máximo 16 conjuntos de 
cabeça de sensor. Ela fornece comunicação RS485 para o conjunto 
da cabeça do sensor e converte sinais RS485 para Ethernet para 
conexão a laptop.  

O conjunto da cabeça do sensor é fixado no tubo e varia de tamanho 
conforme o tamanho do tubo. O conjunto da cabeça do sensor 
detecta as partículas que colidem ou batem no sensor.  O conjunto da 
cabeça do sensor converte o impacto das partículas em sinais 
elétricos e envia essa informação à caixa de ligação.  

 Avisos sobre propriedade intelectual 

Os produtos de monitoramento de desempenho de hidrociclones 
podem estar incluídos em uma ou mais das seguintes patentes 
concedidas nos EUA: 6.354.147; 6.435.030; 6.587.798; 6.601.458; 
6.609.069; 6.691.584; 6.732.575; 6.813.962; 6.862.920; 6.889.562; 
6.988.411; 7.032.432; 7.058.549; 7.062.976; 7.086.278; 7.110.893; 
7.121.152; 7.127.360; 7.134.320; 7.139.667; 7.146.864; 7.150.202; 
7.152.003; 7.152.460; 7.275.421; 7.359.803; 7.363.800; 7.437.946; 
7.529.966; 7.657.392   
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Há outras patentes pendentes; consulte www.cidra.com para obter a 
lista de patentes mais recente. 

Este manual está amparado pelas leis de direitos autorais norte-
americanas e internacionais.  Nenhuma parte deste manual pode ser 
reproduzida, modificada ou transmitida integral ou parcialmente de 
nenhuma forma nem por qualquer meio eletrônico ou mecânico, 
incluindo fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenagem e 
recuperação de informações, sem permissão por escrito da CiDRA.  
Copyright © 2009, CiDRA, todos os direitos reservados. 

CYCLONEtracTMPST, e o logotipo são marcas comerciais da CiDRA. 

 Garantia 

Os termos e condições, incluindo a garantia, da compra do sistema 
CYCLONEtrac PST de monitoramento de hidrociclones encontram-se 
no documento intitulado "Termos e condições de venda da CiDRA". 

 Informações de contato da CiDRA 

Serviços Corporativos da CiDRA 
50 Barnes Park North 
Wallingford, CT, EUA 06492 

Telefone: 1-203-265-0035 
1-877-243-7277 (EUA e Canadá) 

E-mail: www.cidra.com 

Assistência de vendas: sales@cidra.com 

Assistência ao cliente e assistência técnica: 
customersupport@cidra.com 

 Declaração de conformidade da CE do CYCLONEtrac PST  

A Declaração de conformidade da CE justifica o uso da marca CE em 
um produto. Ela identifica todas as diretivas da CE aplicáveis ao 
produto, além das normas segundo as quais o produto foi projetado ou 
testado, a fim de demonstrar a conformidade com essas diretivas. 
A marca CE é um requisito aplicável somente a produtos vendidos na 
comunidade europeia.  A Declaração de conformidade da CE é para o 
produto CYCLONEtrac PST em local onde não haja riscos à segurança.   

A Declaração de conformidade pode encontrada em www.cidra.com 
Seção de Certificação.  

http://www.cidra.com/
http://www.cidra.com/
mailto:sales@cidra.com
http://www.cidra.com/
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 CONFORMIDADE DE SEGURANÇA DO 
EQUIPAMENTO 

 Segurança 

Este equipamento está incluído na lista da TÜV Rheinland of North 
America, Inc., um laboratório de testes reconhecido nacionalmente 
(nos EUA) e está certificado para uso em local onde não haja riscos à 
segurança conforme as seguintes normas norte-americanas e 
canadenses:  IEC/EN 61010-1 edição 3, UL 61010-1 terceira edição e 
CSA C22.2 No 61010-1-12 

 Emissões na América do Norte 

Este equipamento atende os limites da classe A para emissões 
irradiadas e ruído de rádio conduzido, como se define na subparte A 
da parte 15 das regras da FCC (Comissão Federal de Comunicações 
nos EUA) e também na ICES-003 para o Canadá. 

Este equipamento digital da classe A atende a norma canadense 
ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-
003 du Canada. 

Para Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC), este 
produto está classificado como um equipamento ISM grupo 1, classe 
A.  Esta classificação aplica-se a equipamento industrial, científico e 
médico que intencionalmente gerem ou utilizem energia de 
radiofrequência acoplada condutivamente (mas irradiada de modo 
não intencional) necessária para seu funcionamento interno.  O nível 
de conformidade com EMC é consistente com uso industrial, mas não 
para finalidades domésticas. 

2.2.1 Emissões e imunidade na Europa 

Este equipamento atende os requisitos definidos na EN 61326-1, Uso 
em laboratório - requisitos para CEM assim como na EN 55011 
Equipamento de radiofrequência industrial, científico e médico - 
características de interferência de rádio - limites e métodos de medição. 

 

 

CUIDADO 

O equipamento classe A destina-se a uso em ambiente 

industrial.  Pode haver dificuldade potencial para assegurar a 

compatibilidade eletromagnética em outros ambientes devido a 

interferências conduzidas e também irradiadas.  
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 ORIENTAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

 Introdução 

Este manual foi idealizado para ser um guia geral de instalação dos 
sistemas de monitoramento de processo CYCLONEtrac PST.  Ele 
não tem a intenção de abranger os detalhes da instalação para todos 
os processo devido à grande variedade de aplicações e processos 
em que o sistema pode ser utilizado.  Em qualquer caso, as práticas 
locais de segurança e operação têm precedência sobre as 
informações contidas neste manual. 

O instalador deve ler todo o manual antes de instalar e operar o 
sistema de monitoramento de processo CYCLONEtrac PST. 

 Precauções de segurança 

Os modelos de Advertências e Cuidados apresentados a seguir são 
utilizados em todo o manual para chamar a atenção para informações 
relacionadas com a segurança do pessoal e o cuidado do equipamento.  
Eles têm a finalidade de complementar, mas não de substituir os 
procedimentos de segurança locais ou da instalação. 

 

ADVERTÊNCIA 

Situação com potencial para causar acidente pessoal ou morte. 

 

 

CUIDADO 

Situação com potencial para causar danos à propriedade ou ao 
equipamento. 

 Definições dos símbolos 

Os termos e símbolos a seguir são utilizados, neste documento e no 
sistema de monitoramento de processo, quando houver questões 
relacionadas à segurança. 

3.3.1 Advertência ou cuidado geral 

 

 

Figura 1: Símbolo geral de advertência ou cuidado 

 
O símbolo de Cuidado na Figura 1 aparece nas tabelas de 
advertências e cuidados em todo este documento.  Este símbolo 
designa uma área em que é possível a ocorrência de acidente 
pessoal ou dano ao equipamento.  A documentação deve ser 
consultada em todos os casos em que este símbolo é utilizado. 
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3.3.2 Aterramento 

 

 

 

 

Figura 2: Símbolo de aterramento 

O símbolo de Aterramento na Figura 2 aparece nas etiquetas fixadas 
no sistema de monitoramento de processo.  Este símbolo identifica os 
componentes que fazem parte do circuito de aterramento de proteção.  
Consulte a Seção 4 para ter instruções sobre a conexão do circuito de 
aterramento de proteção ao terra local. 

3.3.3 Conformidade canadense 

 

 

 

 

Figura 3: Símbolo de conformidade canadense 

Este produto foi testado conforme os requisitos da CAN/CSA-C22.2 
No. 61010-1, terceira edição, inclusive a Emenda 1, ou uma versão 
posterior da mesma norma que incorpore o mesmo nível de requisitos 
de teste. 

 Advertências e cuidados gerais 

Siga essas regras ao operar ou fazer a manutenção deste 
equipamento:  

• Se o equipamento for utilizado de uma maneira não especificada 
pelo fabricante, a proteção proporcionada pelo equipamento pode 
ser prejudicada. 

• Antes de operar este equipamento, o pessoal responsável deve ler 
todo o manual de instruções. 

• A manutenção deste equipamento deve ser feita por pessoal 
treinado. 

• Todas as advertências na unidade e nas instruções de operação 
devem ser seguidas. 

• Ao fazer manutenção, siga as precauções para equipamento 
sensível a carga estática. 

• Ao fazer a manutenção deste equipamento, não use anéis nem 
relógios de pulso. 
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• Para preservar a segurança deste equipamento, utilize somente 
peças de reposição especificadas pelo fabricante e não faça 
modificações ou substituições não autorizadas.  

• Antes da manutenção, bloqueie todas as fontes de alimentação 
elétrica. 

• Este produto deve ser alimentado somente como se descreve no 
manual.  Leia as instruções para selecionar as faixas de tensão de 
entrada corretas. 

• Este equipamento é aterrado através do condutor de aterramento 
do cabo de alimentação. 

• Assegure que todos os cabos de alimentação, cabos da caixa de 
ligação, cabos da caixa de entrada de energia e cabos de sinal do 
conjunto da cabeça do sensor sejam instalados corretamente para 

que não sofram danos.  Pode ser conveniente utilizar conduíte de 
cabo para minimizar possíveis danos. 

• Não passe cabos de alimentação e de sinal no mesmo conduíte. 

• A substituição de fusíveis deve ser feita por pessoal de 
manutenção treinado. 

• Desconecte a alimentação da caixa de ligação ou da caixa de 
entrada de energia antes de substituir fusíveis. 

• Use somente os fusíveis especificados com o número de tipo e os 
valores nominais de tensão e corrente corretos, conforme indicado 
nos locais apropriados nas instruções de manutenção ou no 
equipamento.   

• Antes da expedição do conjunto, a CiDRA realiza um teste de 
vazamento (tubo ao conjunto de assento/cabeça do sensor) com 
pressão máxima de 30 psi.  Isso assegura que não há vazamento 
no sensor e melhora o fator de risco de segurança. 
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 PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO  

 Introdução 

Os conjuntos da cabeça do sensor (Figura 4: Conjunto da cabeça do 
sensor montado no tubo) processam os dados do sensor para serem 
enviados ao sistema de aquisição e informe de dados do 
CYCLONEtrac PST. 

 

 

Figura 4: Conjunto da cabeça do sensor montado no tubo 

 Considerações sobre a instalação 

4.2.1 Preparação 

Antes de instalar o sistema CYCLONEtrac PST verifique se o sistema 
tem a classificação para a área em que será instalado.  Considere a 
alimentação disponível, a temperatura ambiente e a classificação da 
área de instalação.  Se as marcações na caixa de ligação, na caixa 
de entrada de energia e no conjunto da cabeça do sensor recebidas 
não forem consistentes com as condições da área de instalação, 
entre em contato com Assistência ao cliente. 

Nota: O sistema CYCLONEtrac PST está classificado para ser 
usado apenas em locais não perigosos.   

 

Advertência 

Perigo de explosão – Instale somente em locais não perigosos. 
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Além das advertências e cuidados nesta seção, consulte também 
Orientações gerais de segurança na Seção 3. 

4.2.2 Requisitos de alimentação 

Assegure-se de que a alimentação elétrica para a caixa de entrada de 
energia e caixa de ligação esteja desligada antes de trabalhar na 
caixa de ligação ou no conjunto da cabeça do sensor.   

O sistema CYCLONEtrac PST requer tensão de 100 a 240 VCA, 
50/60 Hz e uma potência total de 400 W para duas caixas de ligação 
ou 200 W para uma caixa de ligação. 

 

ADVERTÊNCIA 

Risco de choque elétrico.  Sempre desconecte a fonte de 

alimentação antes de remover fusíveis.  Se isso não for feito, 

pode ocorrer acidente pessoal ou morte. 

Não modifique a caixa de ligação, a caixa de entrada de energia ou o 
conjunto da cabeça do sensor. 

O conjunto da cabeça do sensor requer uma entrada de 24 VCC e 
6 W de potência. 

Consulte a etiqueta dos fusíveis na caixa de entrada de energia e na 
caixa de ligação ou o Anexo A, para verificar a potência de entrada 
nominal dos fusíveis. 

Substitua os fusíveis somente pelo tipo de fusível indicado na etiqueta 
dentro do compartimento. 

 

ADVERTÊNCIA 

Não modifique as carcaças da caixa de ligação, da caixa de 

entrada de energia ou do conjunto da cabeça do sensor 

adicionando furos ou recortes.  Isso invalida a classificação de 

segurança do equipamento. 
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4.2.3 Condições ambientais do sistema 

A faixa da temperatura de operação do sistema é: 

Caixa de entrada de energia -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C) 

Caixa de ligação -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C) 

Conjunto da cabeça do sensor 14°F a +122°F (-10°C a +55°C) 

Os compartimentos da caixa de entrada de energia, da caixa de 
ligação e do conjunto da cabeça do sensor são adequados para 
operar em ambientes com umidade de 0 a 95% sem condensação. 

4.2.4 Restrição de acesso à caixa de entrada de energia e à caixa 
de ligação  

O acesso para abrir a tampa da caixa de entrada de energia, caixa de 
ligação e conjunto da cabeça do sensor deve estar restrito a somente 
a pessoal de manutenção adequadamente treinado.   
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 Instalação sugerida da caixa de entrada de energia e da 
caixa de ligação  

A caixa de ligação mostrada na Figura 5: Montagem da caixa de 
ligação é fixada a dois suportes de montagem. A instalação deve ser 
feita por duas pessoas. A montagem é facilitada utilizando dois 
suportes de montagem. Existem quatro braçadeiras de montagem em 
tubo ajustáveis de 1” [2,54 cm] inseridas nos suportes que podem ser 
usadas para fixar nos trilhos. A caixa de ligação tem dimensões de 20” 
x 16” x 8” [50,8 cm x 40,6 cm x 20,3 cm]. A caixa de entrada de energia 
tem dimensões de 16” x 12” x 8” [40,6 cm x 30,5cm x 20,3 cm].  
Deixe uma folga de pelo menos 6 polegadas [15,3 cm] em todos os 
lados das caixas. 

 
Figura 5: Montagem da caixa de ligação 
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 MONTAGEM DO CONJUNTO DA CABEÇA DO 
SENSOR 

 Procedimento de modificação do tubo  

A figura a seguir ilustra uma bateria de hidrociclones típica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Bateria de hidrociclones 
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Para instalar o sistema PST, os tubos de overflow dos hidrociclones 
devem ter um furo passante no tubo.  O tamanho exato (2” ou 5,1 cm 
no exemplo abaixo) será especificado pela CiDRA. O exemplo a 
seguir mostra um furo de 2” (5,1 cm) instalado em um tubo de 
overflow de um hidrociclone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Localização do furo 
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Em seguida, os tubos de overflow modificados são instalados para 
preparar o sistema de medição do tamanho de partícula da CiDRA.  
A figura seguinte mostra o tubo com o sistema instalado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Conjunto da cabeça do sensor montado 

 
Muitas vezes, são instalados tampões temporários antes da 
instalação do sistema de medição do tamanho de partícula como se 
ilustra abaixo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tampão temporário 
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Sugere-se, a seguir, um procedimento para preparar e modificar os 
tubos de overflow.  

1. Inspecione o revestimento de borracha.  Se houver rasgos 
grandes, consulte a necessidade de substituição com a 
engenharia. 

2. Limpe a parte externa do tubo de overflow usando água e uma 
escova de aço.  Dê atenção especial à área da banda do 
CYCLONEtrac. 

3. Gire o tubo de overflow de modo que o local da perfuração 
fique voltado para cima.  Calce os lados do tubo para impedir 
que gire. 

4. Use uma fita métrica e um marcador para marcar a localização 
do ponto de perfuração e da base da ferramenta.  

5. Monte a base da furadeira magnética. 

6. Monte a furadeira magnética na base.  Acione o eletroímã. 

7. Use o recurso de ajuste fino da furadeira magnética para 
alinhar o ponto da perfuração. 

8. Faça o furo de 2” [5,1 cm].   

 

 

 

9. Remova a furadeira magnética e a base. 

10. Inspecione o revestimento para assegurar que a borracha não 
separou da parede do tubo. 

 
 
 
 
 
 

 

CUIDADO 

Use sempre proteção ocular para furar. 
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5.1.1 Instalação sugerida do conjunto da cabeça do sensor 

Recomenda-se o procedimento a seguir para instalar. 

1. Insira o assento do conjunto da cabeça do sensor no furo do 
sensor de 2 polegadas (5,1 cm). 

2. Instale os parafusos em U inferiores.  Insira a parte roscada do 
parafuso em U passando pelos furos correspondentes no 
conjunto do assento. 

3. Instale as quatro (4) arruelas e porcas na parte roscada dos 
parafusos em U para apertar os tirantes do assento.  

4. Aperte as quatro porcas dando um par de voltas de cada vez 
para assegurar que o conjunto do assento fique apertado no 
tubo e que o sensor fique centralizado no furo.  

5. Instale tampas de rosca nos parafusos do assento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Conjunto do assento 

 
 
 
  

Conector do 
conjunto da 
cabeça do 
sensor 

Conector 
Ethernet 
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 CONEXÕES ELÉTRICAS PARA CAIXA DE 
LIGAÇÃO DE CA 

Esta configuração da caixa de ligação não possui caixa de entrada de 
energia. Partes da caixa de ligação serão previamente conectadas na 
fábrica antes da expedição.  As conexões que precisam ser feitas no 
campo são abordadas nas seções seguintes.  

 Entrada de cabos na caixa de ligação 

As conexões de alimentação e as interconexões entre o conjunto da 
cabeça do sensor e o sistema de controle são feitas na caixa de 
ligação mostrada na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Conexões da caixa de ligação 

 

O instalador pode remover o isolador da rede elétrica e instalar um 
conduíte com vedação mínima IP66. 

Nota:  Pode haver menos de 16 conexões de sensor em uma caixa.  
No entanto, o padrão de numeração permanece o mesmo. 

Rede elétrica 
Cabos da sonda 

Ethernet 
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6.1.1 Descrição da conexão de cabos à rede elétrica 

Tipos de sinal das conexões à rede elétrica: 

Linha (fase) – Alimentação CA 

Neutro – Retorno da alimentação CA 

Aterramento – Conexão ao terra 

6.1.2 Descrição da conexão dos cabos de sensor de 1 até no 
máximo 16 

As conexões dos conjuntos da cabeça do sensor possuem os mesmo 
tipos de sinais: 

Alimentação do sensor: corrente de alimentação limitada por 24 V 
proveniente da caixa de ligação  

Comunicação:  RS-485 para comunicação entre o conjunto da 
cabeça do sensor e a caixa de ligação 

6.1.3 Descrição da conexão Ethernet 

A conexão Ethernet utiliza os tipos de sinal padrão de Ethernet 
10/100Base-Tx, RX± e TX±. 

 Alimentação CA 

A conexão com a rede elétrica na caixa de ligação leva energia 
elétrica para a caixa e a transfere para os conjuntos da cabeça do 
sensor.  Os furos são dimensionados para conexões de ¾ de 
polegada NPT (M25) (1-1/16 polegada/27 mm de diâmetro).  Consulte 
a Figura 11: Conexões da caixa de ligação . 

A instalação do sistema deve incluir um interruptor marcado e com a 
capacidade nominal adequada próximo da caixa de ligação e de fácil 
acesso para o operador.  A função deste interruptor é a de ser um meio 
seguro para desligar a energia elétrica.  A caixa de ligação não deve 
ser instalada em uma posição que dificulte a operação do interruptor 
ou disjuntor.  O interruptor deve estar marcado como um dispositivo de 
desconexão do sistema CYCLONEtrac PST.  O interruptor deve 
desconectar todos os condutores por onde passa corrente elétrica 
(ou seja, fase e neutro). 

O interruptor deve ter uma capacidade nominal mínima de corrente 
de 13 A. 

Além do interruptor, deve ser instalado um dispositivo de proteção 
contra sobrecorrente no lado da alimentação da entrada da rede 
elétrica do sistema.  O dispositivo de proteção contra sobrecorrente 
deve ter uma capacidade nominal máxima de corrente de 20 A. 

Um disjuntor pode ser usado como interruptor e dispositivo de 
proteção contra sobrecorrente.  A capacidade nominal do disjuntor 
deve estar entre 13 A e 20 A.  



 

21464-01-PT Rev 05  Página 
6-21 

 

6.2.1 Entrada da rede elétrica 

O sistema de monitoramento de hidrociclones CYCLONEtrac PST 
aceita tensão de entrada de 100 a 240 VCA 50/60 Hz. Utilize somente 
cabos de alimentação com condutores de cobre de tamanho mínimo 
18 AWG e no máximo 10 AWG (0,82 mm2 a 5,26 mm2) com um 
condutor de aterramento.  Utilize cabo de rede elétrica de CA 
especificado para 167 °F (75 °C) ou mais. 

 

ADVERTÊNCIA 

Use sempre um aterramento de segurança sem passagem de 

corrente elétrica.  Se não for utilizado um aterramento de 

segurança sem passagem de corrente elétrica pode ocorrer 

acidente pessoal ou morte. 

 

CUIDADO 

Utilize sempre um aterramento de segurança sem passagem de 

corrente elétrica conectado ao terminal de aterramento no bloco 

de terminais de alimentação de entrada.  Se isso não for feito, 

pode ocorrer operação deficiente do sistema. 

Insira o cabo de alimentação elétrica passando pela conexão na parte 
inferior do compartimento mostrado na figura anterior.   

Observando a figura a seguir, conecte: 

• Fio terra (verde/amarelo) em  (terminal esquerdo) 

• Cabo neutro (branco – EUA, azul - Europa) em N (-) terminal 
central) 

• Cabo de linha (fase) (preto – EUA, marrom - Europa) em L (+) 
(terminal direito) 

O torque recomendado para os parafusos de terminal é de 5 a 6 pol-
lb. (0,6 a 0,7 Nm). 
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Figura 12: Conexão da rede elétrica (SEM CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA) 
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 CONEXÕES ELÉTRICAS PARA CAIXA DE 
ENTRADA DE ENERGIA  

Partes da caixa de entrada de energia e da caixa de ligação serão 
previamente conectadas na fábrica antes da expedição.  As conexões 
que precisam ser feitas no campo são abordadas nas seções seguintes.  

 Entrada do cabo da caixa de entrada de energia 

Conexões da caixa de entrada de energia indicadas na Figura 13: 
Conexões da caixa de entrada de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Conexões da caixa de entrada de energia 

 

O instalador pode remover o isolador da rede elétrica e instalar um 
conduíte com vedação mínima IP66. 
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7.1.1 Descrição da conexão de cabos à rede elétrica 

Tipos de sinal das conexões da rede elétrica: 

Linha (fase) – Alimentação CA 

Neutro – Retorno da alimentação CA 

Aterramento – Conexão ao terra 

7.1.2 Descrição da conexão da alimentação à caixa de ligação CC 

Alimentação da caixa de ligação:  
Alimentação de +24 VCC da caixa de entrada de 
energia  

Tipos de sinal das conexões da alimentação CC: 

+ (Hi) –  Alimentação CC 

- (Lo) –  Alimentação CC  

Aterramento – Conexão ao terra 

7.1.3 Descrição da conexão dos cabos de sensor de 1 até no 
máximo 16 

As conexões dos conjuntos da cabeça do sensor possuem os mesmo 
tipos de sinais: 

Alimentação do sensor: corrente de alimentação limitada por 24 V 
proveniente da caixa de ligação  

Comunicação:  RS-485 para comunicação entre o conjunto da 
cabeça do sensor e a caixa de ligação 

7.1.4 Descrição da conexão Ethernet 

A conexão Ethernet utiliza os tipos de sinal padrão de Ethernet 
10/100Base-Tx, RX± e TX±. 

 Alimentação CA 

A conexão com a rede elétrica, para a caixa de entrada de energia, é 
utilizada para levar energia elétrica para dentro da caixa de entrada 
de energia e transferi-la para a caixa de ligação e os conjuntos da 
cabeça do sensor.  Os furos são dimensionados para conexões de ¾ 
de polegada NPT (M25) (1-1/16 polegada/27 mm de diâmetro).  
Consulte a Conexão da rede elétrica. 

A instalação do sistema deve incluir um interruptor marcado e com a 
capacidade nominal adequada próximo da caixa de entrada de 
energia e de fácil acesso para o operador.  A função deste interruptor 
é a de ser um meio seguro para desligar a energia elétrica.  A caixa 
de entrada de energia não deve ser instalada em uma posição que 
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dificulte a operação do interruptor ou disjuntor.  O interruptor deve 
estar marcado como um dispositivo de desconexão do sistema 
CYCLONEtrac PST.  O interruptor deve desconectar todos os 
condutores por onde passa corrente elétrica (ou seja, fase e neutro). 

O interruptor deve ter uma capacidade nominal mínima de corrente de 
13 A. 

Além do interruptor, deve ser instalado um dispositivo de proteção 
contra sobrecorrente no lado da alimentação da entrada da rede 
elétrica do sistema.  O dispositivo de proteção contra sobrecorrente 
deve ter uma capacidade nominal máxima de corrente de 20 A. 

Um disjuntor pode ser usado como interruptor e dispositivo de 
proteção contra sobrecorrente.  A capacidade nominal do disjuntor 
deve estar entre 13 A e 20 A. 

7.2.1 Entrada da rede elétrica 

O sistema de monitoramento de hidrociclones CYCLONEtrac PST 
aceita tensão de entrada de 100 a 240 VCA 50/60 Hz. Utilize somente 
cabos de alimentação com condutores de cobre de tamanho mínimo 
18 AWG e no máximo 10 AWG (0,82 mm2 a 5,26 mm2) com um 
condutor de aterramento.  Utilize cabo de rede elétrica de CA 
especificado para 167 °F (75 °C) ou mais. 

 

ADVERTÊNCIA 

Use sempre um aterramento de segurança sem passagem de 

corrente elétrica.  Se não for utilizado um aterramento de 

segurança sem passagem de corrente elétrica pode ocorrer 

acidente pessoal ou morte. 

 

CUIDADO 

Utilize sempre um aterramento de segurança sem passagem de 

corrente elétrica conectado ao terminal de aterramento no bloco 

de terminais de alimentação de entrada.  Se isso não for feito, 

pode ocorrer operação deficiente do sistema. 

Insira o cabo de alimentação elétrica passando pela conexão CA na 
parte inferior do compartimento mostrado na figura Figura 13: 
Conexões da caixa de entrada de energia. 

Observando a Figura 14: Conexão da rede elétrica a seguir, conecte: 

• Fio terra (verde/amarelo) em  (TB3, terminal esquerdo) 

• Cabo neutro (branco – EUA, azul – Europa) em N (-) (TF2, 
terminal central) 

• Cabo de linha (fase) (preto – EUA, marrom – Europa) em L (+) 
(TF1, terminal direito) 
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Os blocos de terminais TF1 e TF2 também são blocos de fusível. 
Consulte as etiquetas dos fusíveis na caixa de entrada de energia ou 
o Anexo A, para verificar os valores nominais da alimentação de 
entrada dos fusíveis. 

O torque recomendado para os parafusos de terminal é de 5 a 6 pol-
lb. (0,6 a 0,7 Nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Conexão da rede elétrica
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 Alimentação CC da caixa de entrada de energia 

A alimentação CC da caixa de entrada de energia é utilizada para 
levar energia elétrica para a caixa de ligação e transferir para os 
conjuntos da cabeça do sensor. 

A Figura 17 mostra duas conexões CC e uma conexão CA na caixa de 
entrada de energia. Quando caixas de ligação duplas são necessárias, 
as duas saídas de CC são necessárias. Quando uma caixa de ligação é 
necessária, somente uma saída de CC está disponível.  

O comprimento máximo do cabo entre a caixa de entrada de energia 
e a caixa de ligação é de 20 ft (6 m) com fio de bitola mínima de 
16 AWG, para conexões da caixa de entrada de energia até a caixa 
de ligação, Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Alimentação de 24 VCC para a caixa de ligação 

 

Os furos são dimensionados para conexões de ¾ de polegada NPT 
(M25) (1-1/16 polegada/27 mm de diâmetro).  Consulte a Figura 13: 
Conexões da caixa de entrada de energia. 

Utilize somente cabos de alimentação com condutores de cobre de 
tamanho mínimo 16 AWG e no máximo 10 AWG (0,82 mm2 a 5,26 
mm2) com um condutor de aterramento.  Utilize cabo especificado 
para 167 °F (75 °C) ou mais.  
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CUIDADO 

Utilize sempre um aterramento de segurança sem passagem de 

corrente elétrica conectado ao terminal de aterramento no bloco 

de terminais de alimentação de entrada.  Se isso não for feito, 

pode ocorrer operação deficiente do sistema. 

Insira o cabo de alimentação elétrica passando pela conexão na parte 
inferior do compartimento como se mostra na figura Figura 13: 
Conexões da caixa de entrada de energia. 

 

Observando a Figura 16: Conexão da alimentação CC, caixa de 
entrada de energia a seguir, conecte: 

• Fio terra (verde/amarelo) em  (TB6, terminal esquerdo) 

• Cabo Lo (preto) em (-) (TB5, terminal central) 

• Cabo de fase Hi (vermelho) (+) (TB4, terminal direito) 

O torque recomendado para os parafusos de terminal é de 5 a 6 pol-
lb. (0,6 a 0,7 Nm). 

Se houver uma 2a caixa de ligação, conecte: 

• Fio terra (verde/amarelo) em  (TB9, terminal esquerdo) 

• Cabo Lo (preto) em (-) (TB8, terminal central) 

• Cabo de fase Hi (vermelho) (+) (TB7, terminal direito) 
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Figura 16: Conexão da alimentação CC, caixa de entrada de energia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Conexão da rede elétrica e da alimentação CC 
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 Conexões da caixa de ligação CC 

Os furos na caixa de ligação são dimensionados para conexões de ¾ 
de polegada NPT (M25) (1-1/16 polegada/27 mm de diâmetro). 

 

CUIDADO 

Utilize sempre um aterramento de segurança sem passagem de 

corrente elétrica conectado ao terminal de aterramento no bloco 

de terminais de alimentação de entrada.  Se isso não for feito, 

pode ocorrer operação deficiente do sistema. 

Insira o cabo de alimentação elétrica CC passando pela conexão na 
parte inferior do compartimento.   

Alimentação da caixa de ligação:  Alimentação de +24 VCC da 
caixa de entrada de energia  

Consulte a Figura 18: Conexão da alimentação CC da caixa de ligação. 

• Fio terra (verde/amarelo) em  (terminal esquerdo) 

• Cabo Lo (preto) em (-) terminal central) 

• Cabo de fase Hi (vermelho) (+) (terminal direito) 

O torque recomendado para os parafusos de terminal é de 5 a 6 pol-
lb. (0,6 a 0,7 Nm). 
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Figura 18: Conexão da alimentação CC da caixa de ligação 

 
  

Hi “+” 

Lo “-“ 

Aterramento 
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 CONEXÃO DO CONJUNTO DA CABEÇA DO 
SENSOR À CAIXA DE LIGAÇÃO 

O cabo de conexão entre a caixa de ligação e o conjunto da cabeça 
do sensor é utilizado para fornecer alimentação elétrica e transmitir 
dados entre o conjunto da cabeça do sensor e a caixa de ligação. 
A figura a seguir ilustra o conector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Conector da caixa de ligação ao conjunto da cabeça do sensor 

 Fixação do conector do conjunto da cabeça do sensor 

Após passar o cabo, fixe o conector do conjunto da cabeça do sensor no 
conjunto da cabeça do sensor.  Alinhe a chaveta no conector do sensor 
e trave no lugar. Verifique o travamento.  Consulte a figura a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 20: Conjunto da cabeça do sensor montado no tubo 
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8.1.1 Cabo da cabeça do sensor à caixa de ligação 

O novo padrão para cabeamento entre a cabeça do sensor e a caixa 
de ligação exige dois cabos. Isso facilita a desconexão em linha à 
cabeça do sensor (o cabo menor permanece com a cabeça do sensor). 
A conexão do cabo em linha é facilitada graças à trava do bloqueio de 
giro. O lado deslizante do conector em linha é acoplado ao conector da 
cabeça do sensor, conforme mostrado abaixo. Observação: quando os 
conectores estiverem acoplados, acople também *as tampas de 
proteção contra poeira para que fiquem limpos na parte interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 21: Cabo da cabeça do sensor à caixa de ligação 

8.1.2 Conexão Ethernet do conjunto da cabeça do sensor 

O acesso à conexão da Ethernet do conjunto da cabeça do sensor 
restringe-se somente a pessoal de manutenção devidamente 
treinado.  O conector é RJ45 de 8 pinos e utiliza tipos de sinal padrão 
de Ethernet 10/100Base-Tx, RX± e TX±.  

 

8.1.3 Conexão da extremidade do cabo do conjunto da cabeça do 
sensor 

Nota: Recomenda-se instalar cada um dos 16 conjuntos de cabos 
(2 pares e uma blindagem) com marcadores de número para 
identificação. Nota:  Pode haver menos de 16 conjuntos de cabeça de 
sensor por instalação. A figura a seguir mostra a numeração do bloco 
de terminais na caixa de ligação.  

Até a cabeça do sensor Até a caixa de ligação 

Conexão em linha 

Trava do bloqueio 

de giro 

*Tampa de 

proteção 

contra poeira 

*Tampa de 

proteção contra 

poeira 
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Se não tiver feito anteriormente, remova 3 polegadas (7 cm) da capa 
externa da extremidade do cabo do conjunto da cabeça do sensor.  
Remova a película metálica, tomando cuidado para não danificar o fio 
de drenagem, para expor dois pares de condutores.  Remova 3/8 de 
polegada (8 mm) do isolamento de cada condutor. 

Instale a porca do isolador e o isolador ao redor do cabo e aperte a 
porca do isolador para prender o revestimento do cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Numeração do bloco de terminais de 1 a 8 e 9 a 16  
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Figura 23: Conexão do cabo do sensor aos terminais da caixa de ligação 

Consulte a figura acima para ver as conexões dos fios coloridos do 
conjunto da cabeça do sensor aos terminais da caixa de ligação:  

• Pares de fios de alimentação: PWR (VERMELHO), fio terra 
GND (PRETO) 

• Pares 485: 485 HI (VERDE ou PRETO), 485 LO (BRANCO) 

• cabo sem revestimento SHLD (CABO SEM REVESTIMENTO). 

Remova 3/8 de polegada (8 mm) do isolamento de cada fio.  Insira a 
parte descascada de cada fio na posição correspondente do bloco de 
terminais mostrado acima. Para conectar o fio, empurre para baixo no 
furo ao lado do fio com uma chave de fenda pequena, isso abre os 
contatos de travamento. Empurre o fio descascado no furo e erga a 
chave de fenda retirando-a do furo. Puxe o fio para verificar se está 
travado no lugar. A blindagem do cabo é conectada ao fio sem 
revestimento no cabo. 
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Após conectar todos os fios, junte-os com uma braçadeira para cabo.  
Isso os manterá separados de outros fios na caixa de ligação. 

Cada conexão de cabo de sensor possui um LED indicador que 
mostra o status do sensor individual conforme a tabela a seguir. 

Indicação do LED Status 

LED desligado Sem alimentação 

LED verde Ligado, sensor conectado 

LED vermelho Falha: Ligado, sensor em curto 

LED laranja Falha: Ligado, sensor 
desconectado 

Tabela 1: Indicação do LED de status da conexão do cabo 

 

 Sensores CYCLONEtrac PST 

O sistema CYCLONEtrac PST é equipado com sensores padrão ou 
SMARTsensors™.   

A diferença principal é que o sensor padrão precisa de inspeção 
periódica para determinar o desgaste.  Os SMARTsensors contêm 
recursos de diagnóstico aprimorados que notificam o usuário 
automaticamente sobre a necessidade de substituição devido ao 
desgaste do sensor ou outro tipo de falha. 

A figura seguinte mostra uma instalação típica do CYCLONEtrac PST. 

Figura 24: Matriz CYCLONEtrac PST típica 
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A figura a seguir ilustra uma tela de usuário no software OPTIGrind 
PST Management. 

Figura 25: Exemplo de tela OPTIGrind PST 

Os indicadores de sensor individual estão listados na tabela a seguir.  
Observe que as cores dos indicadores podem ser customizadas 
durante a definição das configurações de tela do OPTIGrind PST 
Management. 

 

Status Indicação Cor padrão 

Ligado 
 

vermelho 

Desligado 
 

verde 

Desativado 
 

cinza 

Desconectado 
 

cinza 

Com desgaste 
 

amarelo 

Com falha 
 

laranja 

    *Indicador de desgaste não está disponível para "Sensor padrão" 

Tabela 2: Indicadores de status de sensor individual:  
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 OPERAÇÂO DA CAIXA DE LIGAÇÂO 

 Instruções de uso 

Depois que a caixa de entrada de energia e a caixa de ligação estão 
instaladas e em operação, não é necessária a intervenção do 
operador.  A porta de acesso deve permanecer fechada. Somente 
pessoal de manutenção treinado deve ter acesso à caixa de ligação. 

 Controles operacionais 

A caixa de entrada de energia e a caixa de ligação não possuem 
controles do operador. A porta de acesso deve permanecer fechada.  
Somente pessoal de manutenção treinado deve ter acesso às caixas 
de entrada de energia e de ligação. 
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 MANUTENÇÃO E WEEE 

 Instruções de limpeza 

O compartimento da caixa de entrada de energia e de ligação (NEMA 
4) são certificados conforme a classificação IP66. Isso indica que são 
permitidos jatos de água com uma pressão de menos de 4,3 psi 
(30 kPa) a uma distância de 9,8 ft (3 m).  O conjunto da cabeça do 
sensor é projetado e certificado para IP66. 

 Manutenção preventiva 

O produto CYCLONEtrac PST não requer manutenção regular, com 
exceção do sensor.  O sensor pode exibir desgaste e pode necessitar 
de manutenção regular/monitorada.  “Advertência”, sempre 
desconecte o hidrociclone, bloqueie e identifique antes de inspecionar 
o sensor.   

 

 

 

 

Ao realizar inspeção periódica, anote o seguinte: 

• Danos nos compartimentos do conjunto da cabeça do sensor e 
caixa de ligação. 

• Juntas do compartimento  

• Isolação nos cabos e acessórios de cabo   

Se o compartimento ou os cabos estiverem danificados, tome as 
ações corretivas adequadas para eliminar o problema.  Isso pode 
incluir a retirada do produto CYCLONEtrac PST de serviço até que 
reparos tenham sido realizados.   

Entre em contato com a Assistência ao cliente da CiDRA sobre 
manutenção, reparos e peças de reposição. 

 

ADVERTÊNCIA 

Perigo no hidrociclone.  Sempre desconecte o hidrociclone 

(bloqueie e identifique) antes de inspecionar o sensor.  Se 

isso não for feito, pode ocorrer acidente pessoal ou morte. 
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 Substituição de fusíveis 

Se ocorrer uma falha elétrica que provoque a abertura de um fusível, 
o operador deve solicitar que profissionais da manutenção avaliem a 
falha.  A substituição do fusível não deve ser feita pelo operador e 
deve ser executada apenas por pessoal de manutenção treinado. 

 

ADVERTÊNCIA 

Risco de choque elétrico.  Sempre desconecte a fonte de 

alimentação antes de remover fusíveis.  Se isso não for feito, 

pode ocorrer acidente pessoal ou morte. 

O pessoal de manutenção pode, depois de desconectar a 
alimentação do CYCLONEtrac, substituir o fusível usando fusível de 
substituição adequado como se especifica na etiqueta do 
compartimento ou no Anexo A. 

 

 DIRETIVA 2012/19/EU SOBRE RESÍDUOS DE 
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (WEEE) 
reformulada 

O sistema CYCLONEtrac PST não está regulado de acordo com a 
Diretiva WEEE 2012/19/EU; critérios para exclusões do Artigo 2 
secção 3 (b): e Artigo 2 seção 4 (b) se aplicam. 

 

O CYCLONEtrac PST foi especificamente projetado e instalado 
permanentemente em máquinas CYCLONE de grande escala. 
Pessoal profissionalmente treinado deve desinstalar, monitorar e 
reparar o sistema CYCLONE PST. 

 

A reciclagem por fim de vida útil de testes e/ou do sistema 
CYCLONEtrac PST deve seguir as leis locais estabelecidas e/ou o 
processo de bateria de hidrociclones .  

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a assistência ao cliente. 
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Anexo A ESPECIFICAÇÕES DO CYCLONEtrac PST 

A1 Requisitos de alimentação 

Caixa de entrada de energia (única): 100 a 240 VCA +10%, 50/60 Hz, 
200 W 

Caixa de entrada de energia (dupla): 100 a 240 VCA +10%, 50/60 Hz, 
400 W 

Caixa de ligação: 24 VCC, 150 W 
Unidade do conjunto da cabeça do sensor (alimentação fornecida da 
caixa de ligação): 24 VCC, 6 W 

A caixa de entrada de energia e a caixa de ligação CA são 
especificadas para sobretensão transiente Categoria II. 

A2 Proteção de fusível 

A substituição de fusível deve ser feita somente por pessoal de 
manutenção treinado usando o fusível de reposição correto (definido 
abaixo) e apenas depois de desconectar a alimentação. 

• Caixa de entrada de energia para a rede elétrica inclui dois 
fusíveis de cartucho de 5 mm x 20 mm dentro dos blocos de 

terminais TF1 e TF2. As informações do fusível estão incluídas 
em uma etiqueta dentro do compartimento da caixa de entrada 
de energia. 

• A caixa de ligação CC para alimentação de 24 VCC inclui dois 
fusíveis de cartucho de 5 mm x 20 mm na placa de entrada de 

energia ao lado das conexões do bloco de terminais. As 
informações do fusível estão incluídas em uma etiqueta dentro 
do compartimento da caixa de ligação. 

• A caixa de ligação CA para a rede elétrica inclui dois fusíveis de 
cartucho de 5 mm x 20 mm na placa de entrada de energia ao 

lado das conexões do bloco de terminais. As informações do 
fusível estão incluídas em uma etiqueta dentro do 
compartimento da caixa de ligação.  
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Caixa de entrada de energia/ de 
ligação 

Modelo nº 

Valor nominal Número de 
peça 

Nº de peça do 
fornecedor 

Notas 

Caixa de entrada de energia  

PSTJB-01-0X-XX-XX-XX-X-XX-
XX-XX 

T6.3 A 250 VCA E50382-15 Fusível 
pequeno  
21506.30 

1 

Caixa de ligação CC  

PSTJB-01-1X-XX-XX-XX-X-XX-
XX-XX 

T6.3 A 400 VCC E50616-063 Fusível 
pequeno  
047706.3 

1 

Caixa de ligação CA  

PSTJB-01-0X-XX-XX-XX-X-XX-
XX-XX 

T5.0 A 250 VCA E50382-14 Fusível 
pequeno  
21505.0 

1 

Onde “x” = qualquer caractere alfanumérico 

1) Ou qualquer fusível de 5 mm x 20 mm com retardo de tempo 
especificado para 5,0 A 250 V, 6,3 A 250 V ou 6,3 A 400 VCC com 
uma capacidade de ruptura mínima de 35 A reconhecido pela UL 
e VDE (IEC60127-2-3). 

 

 

A3 Faixa da temperatura de operação 

O conjunto da cabeça do sensor e a caixa de ligação são 
especificados para uso interno e externo. 

Caixa de entrada de energia -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C) 

Caixa de ligação -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C) 

Conjunto da cabeça do sensor 14°F a +130°F (-10°C a +55°C) 

 

A4 Faixa da temperatura de armazenamento 

Caixa de entrada de energia -40 °F a +185 °F (-40 °C a +85 °C) 

Caixa de ligação -40 °F a +185 °F (-40 °C a +85 °C) 

Conjunto da cabeça do sensor -40 °F a +185 °F (-40 °C a +85 °C) 
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A5 Dimensões externas da caixa de entrada de 
energia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peso: 30 lb (13,6 kg) 

9,5" 

[24,1cm] 

16" 

17,25" 

[40,64cm] 

[43,8cm] 

12" 

9,35" 

[30,48cm] 

[23,75cm] 
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A6 Dimensões externas da caixa de ligação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peso: 44 lb (20,00 kg) 

 

  

[50,8cm] 

[53,97cm] 

[23,75cm] 

[25,4cm] 

[1,12cm] 

[40,64cm] 
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A7 Dimensões externas do conjunto da cabeça do 
sensor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depende do tamanho e peso 
 

Nota: ESTÁ DISPONÍVEL UMA GAMA DE BRAÇADEIRAS DE TUBO 
COM DIFERENTES TAMANHOS PARA ADEQUAR-SE A DIVERSOS 
DIÂMETROS DE TUBO.  

[17,9 cm] 

[13,54cm] 

[22,23cm] 

DISTÂNCIA DA PAREDE 
DO TUBO 

DIMENSIONADO PARA 
ENCAIXE DO TUBO DE 
OVERFLOW 
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A8 Limites de altitude 

A caixa de entrada de energia, caixa de ligação e conjunto da cabeça 
do sensor são especificados para instalações em altitudes de até 
4.850 m (15,912 ft). 

A9 Limites de umidade 

Caixa de entrada de energia, caixa de ligação e conjunto da cabeça 
do sensor: 0 a 95% sem condensação 

A10 Grau de poluição 

A caixa de entrada de energia, caixa de ligação e conjunto da cabeça 
do sensor são especificados para instalações em ambientes com grau 
de poluição nível 2. 

A11 Grau de proteção 

Os compartimentos da caixa de entrada de energia e da caixa de 
ligação são NEMA 4 e certificados para IP66. 

O compartimento do conjunto da cabeça do sensor é projetado e 
certificado para IP66. 

A12 Classificação da área 

O sistema CYCLONEtrac PST está classificado para ser usado 
apenas em locais não perigosos. 

 
 


