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GARANTIA/ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
A OMEGA ENGINEERING, INC. garante que esta unidade está isenta de
defeitos de materiais e de mão de obra por um período de 13 meses a
partir da data da compra. A GARANTIA OMEGA adiciona um período de
carência de um (1) mês ao período normal de um (1) ano de garantia
do produto para cobrir o tempo de manuseio e de envio. Isso garante
que os clientes da OMEGA recebam a cobertura máxima em cada produto.
Se a unidade não funcionar corretamente, deve ser devolvida à fábrica
para avaliação. O Departamento de Atendimento ao Cliente da OMEGA
emite imediatamente um número de autorização de retorno (AR) mediante
solicitação por telefone ou por escrito. Depois da avaliação da OMEGA, se
a unidade for considerada defeituosa, ela será reparada ou substituída sem
nenhum custo. A GARANTIA da OMEGA não se aplica a defeitos resultantes
de qualquer ação do comprador, incluindo, mas não limitado a, manuseio
incorreto, interfaceamento incorreto, operação fora dos limites do projeto,
reparo impróprio ou modificação não autorizada. Esta GARANTIA tornase NULA se a unidade mostrar evidências de ter sido adulterada ou se
mostrar evidências de ter sido danificada como resultado de corrosão
excessiva, corrente, calor, umidade ou vibração, especificação imprópria,
aplicação incorreta, uso indevido ou outras condições operacionais fora do
controle da OMEGA. A garantia não cobre componentes que se desgastam,
incluindo, mas não limitado a, pontos de contatos, fusíveis e triacs.
A OMEGA tem o prazer em dar sugestões sobre a utilização
de seus diversos produtos. Contudo, a OMEGA não assume a
responsabilidade por omissões ou erros e não se responsabiliza por
qualquer dano resultante do uso de seus produtos de acordo com as
informações verbais ou escritas fornecidas pela OMEGA. A OMEGA
garante apenas que as peças fabricadas pela empresa correspondem
às especificações e não apresentam defeitos. A OMEGA NÃO FAZ
NENHUMA OUTRA GARANTIA OU REPRESENTAÇÃO DE NENHUM
TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO A DO TÍTULO, E SE ISENTA
DE TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER
GARANTIA DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA
FINALIDADE ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
Os reparos do comprador, definidos no presente documento,
são exclusivos e de responsabilidade total da OMEGA, a respeito
deste pedido, seja baseado em um contrato, garantia, negligência,
indenização, responsabilidade estrita ou outra forma, não excedendo
o preço de compra do componente sobre o qual a responsabilidade
se aplica. Em nenhuma situação a OMEGA deve ser responsabilizada
por danos consequentes, incidentais ou especiais.
CONDIÇÕES: Os equipamentos vendidos pela OMEGA não foram
projetados para uso nem devem ser usados: (1) como um “Componente
Básico” conforme definição da 10 CFR 21 (NRC), usados em ou em conjunto
com qualquer instalação ou atividade nuclear; ou (2) em aplicações médicas
ou aplicados em seres humanos. Caso algum Produto seja usado em ou
com uma instalação ou atividade nuclear, aplicação médica, usado em seres
humanos ou usado incorretamente de qualquer maneira, a OMEGA não
assume nenhum tipo de responsabilidade consoante o texto de GARANTIA/
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE anterior e, além disso, o comprador
deve indenizar a OMEGA e a isentar de quaisquer responsabilidades ou
danos oriundos do uso do(s) Produto(s) da maneira mencionada.

PEDIDO/SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
Direcionar todos as solicitações/pedidos de reparo e garantia ao
Departamento de Atendimento ao Cliente da OMEGA. ANTES DA
DEVOLUÇÃO DE UM OU MAIS PRODUTOS PARA A OMEGA, O CLIENTE
DEVE RECEBER O NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE RETORNO (AR) DO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO AO CLIENTE DA OMEGA (PARA EVITAR
ATRASOS NO PROCESSO). O número AR atribuído deve ser marcado na
parte externa do pacote de devolução e em todas as correspondências.
PARA DEVOLUÇÃO POR
GARANTIA, tenha as seguintes
informações disponíveis ANTES
de contatar a OMEGA:

Para CONSERTOS FORA DA
GARANTIA, consulte a OMEGA para
saber os custos atuais de reparo. Tenha
as seguintes informações disponíveis
ANTES de contatar a OMEGA:

1.	Número do pedido no qual o
produto foi ADQUIRIDO,
1.	Número do pedido para cobrir os
CUSTOS de conserto ou calibração,
2.	Modelo e número de série do
produto sob garantia, e
2.	Modelo e número de série do
produto, e
3.	Instruções de conserto e/ou
problemas específicos
3.	Instruções de conserto e/ou problemas
relativos ao produto.
específicos relativos ao produto.
A política da Omega é a de realizar mudanças durante a produção, em
detrimento da realização de mudanças de modelo, sempre que uma
melhoria for possível. Isso permite oferecer o que há de mais avançado
em tecnologia e engenharia aos nossos clientes.
A OMEGA é uma marca registrada da OMEGA ENGINEERING, INC.
© COPYRIGHT 2015, OMEGA ENGINEERING, INC. Todos os direitos
reservados. Este documento não pode ser copiado, fotocopiado,
reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer meio de formulário
eletrônico ou legível por máquina, no todo ou em parte, sem o prévio
consentimento por escrito da OMEGA ENGINEERING, Inc.
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Ferragem
Diagrama do Transmissor
LED VERMELHO/AMARELO

INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO

Diagramas de fiação
Fiação UWBT-TC-M12
Os modelos TC usam conexões de pino padrão, como
mostrado abaixo:
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Etiqueta traseira
A etiqueta traseira é marcada com símbolos internacionais
de segurança e advertência de acordo com as normas IEC.

INÍCIO RÁPIDO
Para obter o manual completo do produto:
www.omega.com/manuals/manualpdf/M5417.pdf

Série UWBT

Série de transmissores portáteis de temperatura sem fio
Bluetooth®
UWBT-TC-UST
UWBT-TC-M12
UWBT-RTD-TB
UWBT-RTD-M12

–

+

Fiação UWBT-RTD-M12
Os modelos RTD usam Opção de fiação nº 1, como
mostrado no diagrama abaixo:
Pino 4
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Pino 1

Pino 4

OMEGA ENGINEERING, INC.
UWBT-TC-M12-BR
Serial No. 15010001

Pino 2
Pino 3

Anatel: 1139-15-5603

Pino 2

Pino 3

Fiação de bloco terminal UWBT-RTD-TB
O UWBT-RTD-TB vem com um bloco terminal de 3
fios. O bloco terminal pode ser desconectado da alça,
permitindo manuseio mais fácil dos fios. Veja abaixo:

NOTA:

É recomendável que você recarregue seu transmissor
quando o nível da bateria atingir 20%, ou menos.

ANSI & IEC: VERMELHO

ANSI: PRETO (IEC: BRANCO)
ANSI: PRETO (IEC: BRANCO)

Tabela de indicação do transmissor LED
(As cores vermelhas e
amarelas vêm de um LED)

R

Ação dos LED

LEDs vermelho e verde piscam
alternativamente.
LEDs vermelho e verde piscam
alternativamente.
LED vermelho pisca duas vezes a cada
2 segundos.

Estado do Estado do
LED
LED
vermelho amarelo

LED
verde

RTD DE 3 FIOS

Condição do Transmissor

Piscando

-

Piscando

Piscando

-

Piscando

Piscando

-

-

Alarme Baixo ou Alto

Piscando

-

-

Bateria Baixa:

LED verde pisca a cada segundo.

-

-

Piscando

Transferindo dados da sonda

LED verde pisca 3 vezes a cada 3 segundos.

-

-

Piscando

Dispositivo emparelhado / Dados
sendo enviados

LED verde pisca 2 vezes a cada 3 segundos.

-

-

Piscando

Registro interno ligado

LED verde pisca uma vez a cada 3 segundos.

-

-

Piscando

O transmissor está ligado e
conectado a um sensor, mas não
está emparelhado a um dispositivo
inteligente.

LED vermelho pisca a cada 5 segundos.

LED vermelho pisca a cada segundo por
2 minutos, depois a unidade desliga.

Dispositivo Fora de Alcance
Sensor Aberto

Piscando

-

-

Dispositivo não emparelhado

LED vermelho pisca a cada segundo por
2 minutos, depois a unidade desliga.

Piscando

-

-

Transmissão ativada (à procura
de par)

Red & Green LEDs piscam duas vezes
juntos e depois se apagam.

Piscando

-

Piscando

LED amarelo está aceso continuamente.

-

Ligado

-

Carregamento da Bateria

LED amarelo pisca a cada segundo.

-

Piscando

-

Bateria Totalmente Carregada

LEDs verde e vermelho acendem por ½
segundo e depois se apagam.

Ligado

-

Ligado

LED vermelho acende por ½ de segundo
e depois se apaga.

Ligado

-

-

-

-

Piscando

Piscando

Piscando

-

LED verde pisca 3 vezes e depois o
transmissor desliga.
LEDs vermelho e verde piscam
alternativamente.

ANSI & IEC: VERMELHO

As configurações de fábrica foram
re-instaladas no transmissor
com sucesso.

Transmissor foi energizado com
sucesso
Transmissor não foi energizado com
sucesso
Transmissor desenergizado com
sucesso
Memória interna do transmissor da
está cheia.

OMEGA ENGINEERING, INC.
UWBT-TC-M12-BR
Serial No. 15010001
Anatel: 1139-15-5603

ANSI: PRETO (IEC: BRANCO)

RTD DE 2 FIOS

Informações adicionais
Acesse o site da Omega e baixe o manual completo
UWBT para mais informações sobre transmissores
UWBT e suas aplicações. www.omega.com/uwbt
Resolução 506:
“Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é não tem direito á proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não
pode causar interferência a sistemas operando em
caráter primário.”
A marca Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. e sua utilização pela
OMEGA está sob licença.
iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países e
é utilizada pela Apple sob licença.
Android é uma marca comercial da Google, Inc.
Outras marcas comerciais e marcas registradas são de seus respectivos donos.

OMEGA ENGINEERING, INC.
UWBT-TC-UST-BR
Serial No. 15010003
Anatel: 1139-15-5603

OMEGA ENGINEERING, INC.
UWBT-RTD-TB-BR
Serial No. 15010002
Anatel: 1139-15-5603

OMEGA ENGINEERING, INC.
UWBT-RTD-M12-BR
Serial No. 15010004
Anatel: 1139-15-5603

®

omega.com info@omega.com

EUA:

Serviços de Manutenção para
a América do Norte:

OMEGA Engineering, Inc., One Omega Dr.
P.O. Box 4047, Stamford, CT 06905-0047 EUA
	Gratuito: 1-800-826-6342 (apenas EUA e Canadá)
Atendimento ao Cliente: 1-800-622-2378 (apenas EUA e Canadá)
Serviço de engenharia: 1-800-872-9436 (apenas EUA e Canadá)
Tel: (203) 359-1660
Fax: (203) 359-7700
e-mail: info@omega.com

Para outras localidades, visite: omega.com/worldwide
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Emparelhamento no aplicativo UWBT:
1. Certifique-se de que seu transmissor UWBT esteja
ligado e que a comunicação entre o Bluetooth sem fio e
o dispositivo smart já tenha sido estabelecida. Consulte
“Emparelhamento com o menu de configurações do
dispositivo smart (sistema operacional iOS apenas)” na
seção anterior para mais detalhes sobre este processo.
2. Abra o aplicativo UWBT.
3. No aplicativo UWBT, vá para as configurações de
“Emparelhamento de transmissor”.

Software para (Android)
Instruções de emparelhamento inicial
Para começar a comunicar com o transmissor UWBT,
é necessário emparelhá-lo com seu dispositivo smart
através da comunicação sem fio Bluetooth.
Emparelhamento no aplicativo UWBT:
1. Certifique-se de que seu transmissor UWBT esteja ligado.
2. Abra o aplicativo UWBT.
3. No aplicativo UWBT, vá para as configurações de
“Emparelhamento de transmissor”.
4. S
 egure o botão de “Emparelhamento” do transmissor
por 2 segundos; o sensor entra no modo de descoberta.

Software (PC)
Instalação do aplicativo para PC
Para instalar o aplicativo UWBT para PC no seu
computador, siga estes passos:
1. Baixe a versão mais recente do aplicativo UWBT
para PC em nosso site ftp://ftp.omega.com/
public/DASGroup/products/
2. Após o download ser concluído, abra o diretório
onde o download foi salvo
3. Clique e execute o arquivo executável (.exe) do
aplicativo UWBT para PC. O aplicativo e seus
drivers serão instalados automaticamente.
4. Após o aplicativo ser totalmente instalado,
um atalho no desktop de seu computador e o
diretório “UWBT Libusb” na unidade C: do seu
PC são criados. Este diretório contém os drivers
de todos os modelos de transmissores UWBT.
Localizar o transmissor:
Ao clicar no botão “Localizar o transmissor” iniciase uma busca por transmissores UWBT conectados
às portas USB do PC. Pode-se localizar no máximo
quatro transmissores UWBT.

4. Na lista “Dispositivos descobertos”, selecione o
transmissor com o qual você gostaria de emparelhar.

5. No “Dispositivos descobertos”, selecione o
transmissor com o qual você gostaria de emparelhar.
6. Clique no botão “Emparelhar”.
7. O dispositivo smart exibe uma mensagem
perguntando se você gostaria de emparelhar com o
transmissor especificado. Clique em “Sim”. (Observe
que esta mensagem só aparece na primeira vez que o
transmissor é emparelhado).

Notas de software para (iOS® e Android™)
NOTA:

Se o transmissor estiver emparelhado com o
aplicativo UWBT, não significa que a transmissão
está ativa. Você tem que estar nas telas ”Display”
ou ”Configurações”, ou estar inserindo dados para
que a transmissão sem fio Bluetooth® fique ativa.
Caso contrário, o transmissor desemparelha após 2
minutos.
NOTA:

Você não pode emparelhar o mesmo transmissor
com vários smartphones ou tablets. Para visualizar as
informações de um transmissor em um tablet diferente,
você precisa desligar o transmissor do aplicativo UWBT.
Software para (iOS)
Instruções de emparelhamento inicial
Para começar a comunicar com o transmissor
UWBT, é necessário emparelhá-lo com seu
dispositivo smart através da comunicação sem fio
Bluetooth. Para dispositivos que funcionam com
o sistema operacional iOS, você deve emparelhar
nas configurações iOS antes de emparelhar no
aplicativo UWBT. Nos dispositivos Android, só é
necessário o emparelhamento no aplicativo UWBT.
Emparelhamento no menu de configurações do
dispositivo smart (somente iOS):
1. Ligue seu transmissor UWBT.
2. Segure o botão de “Emparelhamento” do
transmissor por 2 segundos; – o sensor entra no
modo de descoberta.
3. Vá para as configurações do seu dispositivo
4. Selecione a seção sem fio Bluetooth
5. Certifique-se de que a funcionalidade sem fio
Bluetooth esteja ligada – o controle deslizante de
Bluetooth sem fio deve exibir um fundo verde.
6. Toque no dispositivo a ser emparelhado através
da comunicação sem fio Bluetooth.

Após ser localizado, somente um transmissor UWBT
pode ser conectado ao aplicativo do PC por vez.
• Clique no botão “Selecionar”, ao lado do nome
do transmissor, para conectar-se a um dos
transmissores localizados.
• Você também pode alternar o transmissor ao qual
você está conectado, clicando no botão “Selecionar”
ao lado do novo transmissor de sua escolha. O
aplicativo desconecta-se automaticamente do
transmissor anterior e conecta-se ao novo.

5. Clique no botão “Emparelhar”.
6. Você está pronto para exibir e registrar dados!

NOTA:

8. Você está pronto para exibir e registrar dados!

O nome do botão “Localizar o transmissor” muda
para “Desconectar o transmissor” quando se conecta
o dispositivo UWBT.

