Gerador Restrain B200

Batatas
Manual do Utilizador

V1.2
Tradução do manual original
©

Restrain 2021

É obrigatória a leitura deste manual antes de utilizar a máquina.

Copyright © Restrain2021
A Restrain reserva-se o direito de alterar as especificações e/ou peças sobresselentes sem qualquer aviso prévio.
O conteúdo deste manual do utilizador também poderá ser alterado sem qualquer aviso prévio.
Para obter informações sobre as definições, manutenção e reparações não disponibilizadas neste manual do utilizador, contacte o departamento técnico
do seu fornecedor.
Este manual do utilizador foi compilado com o maior cuidado possível. A Restrain não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros neste
manual e/ou as consequências da interpretação errónea das instruções.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, guardada em bases de dados computorizados ou tornada pública,
em qualquer forma ou por qualquer meio, seja eletrónico, mecânico, através de fotocópia, gravação ou outra, sem consentimento prévio por escrito da
Restrain. O mesmo se aplica aos desenhos e diagramas associados.

Prefácio
Este é o manual do Gerador Restrain B200 para batatas, doravante referido como “a máquina”.
Este manual destina-se a qualquer pessoa que trabalhe com a máquina.
Este manual contém informações e instruções para a instalação, operação e manutenção
da máquina. Recomendamos a leitura atenta deste manual antes da utilização e que sejam
estritamente seguidos os procedimentos e as instruções. Isso garante o melhor rendimento da
máquina e evita possíveis acidentes e lesões graves. A aplicação e utilização deste produto é da
responsabilidade do utilizador e deverá estar em conformidade com a legislação aplicável.

Guardar o manual
Este manual faz parte da sua máquina. Guarde o manual perto da máquina. Apresente sempre
uma cópia do manual a quem trabalhar com a máquina.

Lista dos símbolos utilizados neste manual
Em todas as operações em que a segurança do operador e/ou técnico esteja em risco e que
devam ser tomadas precauções, são utilizados símbolos seguintes.
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
graves ou morte e/ou danos materiais caso não se obedeça às instruções de segurança.

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados e/ou danos materiais caso não se obedeça às instruções de
segurança.

Fornece informações adicionais que são úteis para executar uma tarefa ou evitar
problemas.

Histórico de versões
Durante a vida útil da máquina, melhorias de engenharia poderão resultar na necessidade de
rever este manual. Fica então ao critério da Restrain, caso seja necessária uma revisão ou nova
versão deste manual. O quadro seguinte descreve as principais alterações de cada versão de
documento deste manual.
Versão

Data

Alterações

V1.0

Junho de 2019

Original

V1.1

Março de 2020

Pequenas revisões

V1.2

Fevereiro de 2021

Pequenas revisões

Informações regulamentares
O Gerador Restrain B200 foi concebido para estar em conformidade com as seguintes diretivas:
• Diretiva CEM 2014/30/EU
A Declaração de Conformidade CE está disponível a pedido. Contacte o fabricante.
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1

Introdução

O Gerador Restrain B200 é utilizado para a produção e manutenção de uma atmosfera estável de
etileno no interior de uma câmara frigorífica. Isto impede que as batatas germinem. Durante este
processo, a máquina produz água sob a forma de vapor.
A máquina é um produto de locação.
• Não são permitidas quaisquer modificações nem a substituição de quaisquer
componentes da máquina. Qualquer modificação poderia dar origem a situações
perigosas que poderiam causar acidentes pessoais e danificar a máquina. Além do
mais, isso resultará na anulação da garantia e do contrato de locação. Contacte o
fabricante caso seja necessário substituir alguma coisa.
• Utilize sempre o etanol Restrain fornecido pelo fabricante. A máquina foi sujeita a
testes intensivos com este etanol específico. Se utilizar qualquer outro tipo de etanol,
isso poderá ter um impacto negativo sobre o funcionamento e a vida útil da máquina.
Além do mais, irá danificar as colheitas, poderá danificar a máquina e causar acidentes
pessoais.

Restrain
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1.1

Uso destinado

A máquina destina-se a utilização apenas em espaços interiores. Certifique-se de que:
3

• o volume mínimo da câmara vazia é de 200 m para câmaras frigoríficas normais;
3

• o volume mínimo da câmara vazia é de 500 m para câmaras que foram completamente
seladas segundo as normas de atmosfera controlada.
O tamanho máximo de armazenamento depende da norma de construção, da fuga de ar da
câmara e do nível desejado de %Restrain (o cálculo de concentração de etileno em PPM).
Quando a câmara é demasiado pequena, fica retido demasiado etileno no seu interior.
Isso danifica as colheitas.

1.2

Especificações técnicas

As especificações seguintes aplicam-se à máquina:
Descrição

Valor

Comprimento

50 cm

Largura

32 cm

Altura

40 cm

Peso

21 kg

Emissão sonora

Máx. 40 dB(A)

Temperatura mínima em utilização

-1 °C

Temperatura máxima em utilização

21 °C

Humidade relativa máxima em utilização

45 %

Restrain
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2

Descrição

Este capítulo descreve o Gerador Restrain B200 e respetivas funções.
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N.º

Item

Função

1.

Pegas

Utilize as pegas para transportar a máquina.

2.

Ecrã

O ecrã mostra as configurações da máquina e informações ambientais.

Restrain
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N.º

Item

Função

3.

Botões de controlo

Utilize os botões de controlo
para operar a máquina. O ecrã
mostra a função dos botões de
controlo.

4.

Ligação para alhetas de ventilação (opcional)

Ligue um cabo para alhetas de
ventilação entre a máquina e
o controlador da câmara de armazenagem para minimizar a
utilização de etanol durante a
utilização de ar ambiente.

5.

Ligação USB (opcional)

Ligue uma pen USB para descarregar o ficheiro de registo.

6.

Ligação Ethernet

Não utilizada.

7.

Ligação UTP do sensor

Um cabo UTP liga a máquina à
unidade do sensor.

8.

Bomba de etanol

A bomba de etanol bombeia o
etanol do jerricã para a máquina.

9.

Sensor de líquido

O sensor de líquido mede se
há líquido a chegar à máquina.

10.

Tubo de etanol

Os tubos de etanol transportam
o etanol do jerricã para a máquina.

11.

Unidade do sensor

A unidade do sensor mede a
quantidade de etileno existente
no ar.

12.

Transformador

O transformador converte a
tensão da alimentação da rede
elétrica.

13.

Cabo de alimentação

Utilize o cabo de alimentação
para ligar ou desligar a máquina.

14.

Exaustor

O exaustor expele o ar quente
do aquecedor.

Restrain
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2.1

Funcionamento da máquina

A máquina possui um catalisador interno. A temperatura do catalisador atinge um valor elevado.
O etanol é bombeado para a máquina, o calor do catalisador vaporiza o etanol, que se transforma
em etileno.

2.2

A unidade do sensor

O sensor B-ECHT mede e regista a concentração real de etileno na câmara frigorífica.
O sensor B-ECHT também monitoriza e regista a temperatura, o nível de CO e a humidade
relativa na câmara frigorífica.
A unidade do sensor é altamente sensível.
• Certifique-se de que o sensor não entra em contacto com o etanol. Isso danificaria
permanentemente a unidade do sensor.
• Os fumos de escape de empilhadores podem afetar as leituras do sensor. Certifique-se
de que não são utilizados empilhadores nas proximidades da unidade do sensor.
• Os níveis de CO influenciam as leituras de etileno.

Receberá um novo sensor uma vez por ano, dado que este necessita de ser calibrado
antes de cada período de armazenamento. Consulte o contrato de locação para mais
informações.

2.3

Programas

Há três programas que pode escolher para o produto que pretende amadurecer:
• Início lento
• Início condicional
• Início retardado
Tem três programas à escolha para as suas batatas:
• Início lento
• Início condicional
• Início retardado

Início lento
O programa Slow start (Início lento) consiste num ciclo de etileno pré-programado que aumenta
gradualmente o nível de %Restrain de 0,2 %Restrain (0,1 ppm de etileno) para 20 %Restrain
(10 ppm de etileno) durante 21 dias. Passados 21 dias, o nível de etileno manterá 20%Restrain
durante todo o período de armazenagem.

Restrain
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Início condicional
O programa Conditional start (Início condicional) permite-lhe iniciar o ciclo de etileno em
qualquer dia que não o primeiro. Contacte sempre Restrain para obter aconselhamento sobre o
dia em que deve iniciar.

Início retardado
O programa Delayed start (Início retardado permite-lhe programar uma data de início no futuro.
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3

Segurança

A sua máquina foi cuidadosamente concebida e construída por especialistas para ser utilizada em
segurança. Este facto é atestado pela Declaração UE de Conformidade. No entanto, há sempre
perigos e riscos de segurança que é impossível eliminar. Esses perigos e riscos são o resultado
das funcionalidades de utilização da máquina e da sua operação por parte do utilizador. Esta
secção trata das instruções e precauções de segurança, o modo como lhe serão apontados e os
requisitos que o utilizador deverá sempre cumprir. É essencial que esteja bem consciente destas
instruções e requisitos de segurança e os respeite sempre!

3.1

Sinalização de segurança na máquina

Foram aplicados pictogramas e avisos na máquina para avisar os utilizadores sobre possíveis
riscos.
Pictograma

Explicação

Localização

Sinal de aviso “Calor”

Na parte traseira da máquina

Sinal de aviso “Este lado para
cima”

No lado direito da máquina

Sinal de texto "APENAS Etanol
Na parte frontal da máquina
Restrain“

Certifique-se de que os sinais de segurança estão claramente reconhecíveis e legíveis.
Caso contrário, devem ser substituídos.

Restrain
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3.2

Medidas de segurança

A sua máquina foi equipada com as seguintes medidas de segurança internas:

Sensores do sistema de aquecimento
O sistema de aquecimento está equipado com dois sensores internos. Um dos sensores mede
a temperatura do aquecedor, enquanto o segundo sensor opera um dispositivo de segurança.
Quando o aquecedor atinge a temperatura máxima, a máquina interrompe automaticamente o
ciclo de vaporização. Assim que a máquina tiver arrefecido o suficiente, o ciclo de vaporização
é reiniciado automaticamente. Quando os dois sensores medem valores diferentes ou um dos
sensores não funciona, a máquina interrompe automaticamente o ciclo de vaporização. Aparece
uma mensagem de erro no ecrã. Consulte a Resolução de problemas na página 29 para mais
informações.

Sensor de etileno
O sensor de etileno está ligado à máquina por um cabo UTP. Quando esse cabo está danificado
ou mal ligado, a máquina interrompe automaticamente o ciclo de vaporização. Aparece uma
mensagem de erro no ecrã. Consulte a Resolução de problemas na página 29 para mais
informações.

Alhetas de ventilação
Opcionalmente, pode ligar um cabo para alhetas de ventilação entre a máquina e o controlador
da câmara de armazenagem para minimizar a utilização de etanol durante a utilização de ar
ambiente. Quando as alhetas são abertas para fazer entrar ar fresco na câmara frigorífica, a
máquina interrompe o sistema de aquecimento e não é bombado etanol enquanto as alhetas
estiverem abertas.

3.3

Avisos gerais de segurança

Respeite sempre os avisos de segurança deste manual. O não cumprimento poderá resultar em
acidentes pessoais ou danos materiais graves.
• O etanol é extremamente inflamável. Não fume nem use chamas vivas, rádios ou
telemóveis ao manipular o combustível.
• Não coloque a máquina nas proximidades de uma fonte de ignição.
• Certifique-se de que há um espaço livre de pelo menos 0,6 m à volta da máquina. O
exaustor fica muito quente e poderá causar um perigo de ignição.
• Certifique-se de que os cabos e fios não entram em contacto com o exaustor. O
exaustor fica muito quente e poderá causar um perigo de ignição.
• As crianças não devem brincar com a máquina nem o etanol; a máquina, o cabo de
alimentação e o etanol devem estar fora do alcance de crianças menores de 16 anos. O
etanol é extremamente inflamável e um produto irritante.

Restrain
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• Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de
conhecimento não devem utilizar a máquina. O etanol é extremamente inflamável e um
produto irritante.
• Desligue imediatamente a máquina da fonte de alimentação caso o cabo de
alimentação ou o transformador sofram danos ou tenham componentes avariados.
A existência de componentes danificados ou avariados no sistema elétrico poderão
causar acidentes pessoais graves.
• Nunca retire as tampas. Isso poderia causar acidentes pessoais ou danos materiais
graves.

• O etanol é um produto irritante; use luvas e óculos de proteção ao manusear o etanol.
Consulte também as Fichas de dados sobre segurança de materiais na página 34.
• Certifique-se de que o local onde a máquina é colocada tem um volume mínimo de 200
3
mm . O excesso de etileno na câmara danifica as colheitas.
• Certifique-se de que a máquina não está sujeita a humidade. A entrada de água na
máquina poderá causar danos materiais.
• A máquina contém um aquecedor que pode ficar muito quente. Ao desligar a máquina,
aguarde pelo menos 6 horas antes de manusear ou deslocar a máquina.

Restrain
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4

Transporte
• A máquina pesa 21 kg. Transporte sempre a máquina com as duas mãos e mantenha-a
direita.
• Não deixe cair a máquina. Isso poderia causar acidentes pessoais ou danos materiais.
• A máquina tem um período de arrefecimento de 6 horas. Desligue a máquina várias
horas antes do transporte.

Restrain
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5

Instalação

Este capítulo descreve os procedimentos corretos para desembalar e instalar.

5.1

Desembalar

A máquina é-lhe entregue numa embalagem especial.
Conserve a embalagem intacta e guarde-a num local seco. Essa embalagem será
necessária quando devolver a máquina ao fabricante.
1.

Abra cuidadosamente a embalagem.

2.

Retire todos os materiais da caixa.

3.

Certifique-se de que foram entregues todos os componentes encomendados:
• Gerador Restrain B200
• Unidade do sensor B-ECHT
Não retire a unidade do sensor da respetiva embalagem selada. Essa embalagem
protege o sensor de contaminação.
• Cabo UTP amarelo
• Cabo para alhetas de ventilação (opcional)

5.2

Colocar o sensor B-ECHT

Esta tarefa descreve onde e como colocar a unidade do sensor.
Certifique-se de que a unidade do sensor se encontra na embalagem original selada.

1.

Certifique-se de que tem as mãos limpas antes de abrir a embalagem selada.

2.

Abra a embalagem selada e retire a unidade do sensor.

3.

Coloque o sensor:
• com o autocolante WITH THIS SIDE UP (ESTE LADO PARA CIMA) virado para cima;
• à distância mínima de 15 m da máquina;
• num local com boa circulação de ar.

4.

5.3

Introduza o cabo UTP.

Colocar a máquina

Esta tarefa descreve onde e como instalar a máquina.

Restrain
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1.

Coloque a máquina na câmara frigorífica que necessita de tratamento.

2.

Certifique-se de que o local cumpre com os seguintes requisitos:
• Coloque a máquina ao nível do chão.
• Coloque a máquina num local com boa circulação de ar.
• Coloque a máquina num local afastado das atividades normais de carga.

3.

Coloque barreiras à volta da máquina para a proteger de potenciais danos.

4.

Coloque uma pequena quantidade de material absorvente por baixo do exaustor para
recolher possível condensação.

5.

Ligue o sensor à máquina com o cabo UTP.

6.

Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.
• O software iniciará, o que demora aproximadamente 2 minutos.
• Os indicadores de Ethylene level (Nível de etileno), Temperature (Temperatura) Relative
Humidity (Humidade relativa) e CO2level (Nível de CO2) mostram todos Sensor ok
(Sensor OK)

Restrain

Mode: Operational standby

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:
Info

Restrain

0.6 %Restrain
12.0 ºC
59.7 %
953.0 ppm
0101 - potato
No
-

Start/Stop
menu

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature not ok

Select
Vaporization cycle

Maintenance
Mode
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5.4

Preparar o jerricã de etanol Restrain

Esta tarefa explica como preparar o jerricã de etanol Restrain para utilizar com a máquina.
O etanol é extremamente inflamável. Não fume nem use chamas vivas, rádios ou
telemóveis ao manipular o combustível.

Aplique ou faça dois orifícios de 8 mm na tampa do jerricã.
Retire sempre a tampa do jerricã antes de realizar este procedimento.

1.

Retire as braçadeiras do tubo de etanol.

2.

Retire o filtro e os pesos do tubo de etanol.

3.

RETIRE a tampa do jerricã de etanol.

4.

Aplique ou faça dois furos na tampa: um para o tubo de etanol e outro para o ar.

5.

Faça passar o tubo de etanol por um dos furos.

6.

Substitua os pesos e o filtro do tubo de etanol.

7.

Volte a enroscar a tampa no jerricã de etanol.
Certifique-se de que o filtro está a tocar no fundo do jerricã.

Restrain
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6

Operação

Este capítulo explica como operar a máquina.

6.1

Iniciar a máquina

Se necessário, inicie a máquina do seguinte modo:
1.

Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.
• O software iniciará, o que demora aproximadamente 2 minutos.
• Os indicadores de nível de
∘
∘
∘
∘

Ethylene level (Humidade relativa);
Temperature (Humidade relativa);
Relative Humidity (Humidade relativa);
e CO2

mostram todos Sensor ok (Sensor OK).

Restrain

Mode: Operational standby

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:
Info

6.2

0.6 %Restrain
12.0 ºC
59.7 %
953.0 ppm
0101 - potato
No
-

Start/Stop
menu

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature not ok

Select
Vaporization cycle

Maintenance
Mode

Selecionar o programa de início lento

Esta tarefa descreve como selecionar o ciclo de funcionamento de início lento para o seu produto.
1.

Prima o botão do Select Vaporization cycle (Menu de início/definições).

Restrain

Operação

20

O ecrã mostra:

Restrain

Mode: Operational standby
Select Vaporization cycle

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:

0.6 %Restrain
12.0 ºC
59.4 %
949.0 ppm
0101 - potato
No
-

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok

Select

2.

Utilize as teclas das setas para selecionar o programa desejado:

3.

Prima o botão Select (Selecionar).
O ecrã mostra Mode: Operational standby (Modo: Espera operacional).

Restrain

Mode: Operational standby

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:
Info

4.

0.6 %Restrain
12.0 ºC
58.9 %
958.0 ppm
0101 - potato
No
-

Start/Stop
menu

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature not ok

Select
Vaporization cycle

Maintenance
Mode

Prima o botão do Start/Setup menu (Menu de início/definições).

Restrain
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Aparece o ecrã Start menu (Menu de início):

Restrain

Mode: Operational standby
Start menu

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:
Conditional
Start

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok

1.2 %Restrain
12.3 ºC
53.6 %
669.0 ppm
0101 - potato
No
Start

Delayed
Start

Há quatro escolhas:
• Conditional Start
• Start
• Delayed Start
•
(voltar ao ecrã anterior).
5.

Prima o botão de Start (Início) para iniciar o ciclo de funcionamento de início lento.
O ecrã mostra o tempo decorrido do ciclo de vaporização operacional:

Restrain

Mode: Operational vaporization cycle
Time elapsed: 0 days 00:00h

Ethylene generator
Desired Ethylene level:
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:

Info

0.2 %Restrain
1.2 %Restrain
12.6 ºC
52.9 %
669.0 ppm
0101 - potato
No
-

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature not ok

Log file

Terminate

• O catalisador começa a aquecer. Isso demora aproximadamente 40 minutos.

Restrain
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• O indicador azul Temperature not OK (Temperatura não OK) fica verde e mostra
Temperature OK (Temperatura OK).
• A bomba de etanol é iniciada.
• O indicador vermelho de Ethanol not available (Etanol não disponível) fica verde e
mostra Ethanol available (Etanol disponível) quando o etanol chega ao catalisador.

Restrain

Mode: Operational vaporization cycle
Time elapsed: 0 days 01:06h

Ethylene generator
Desired Ethylene level:
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:

Info

Restrain

4.0 %Restrain
8.2 %Restrain
20.1 ºC
27.2 %
522.0 ppm
0101 - potato
No
-

Ethanol available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature ok

Log file

Terminate
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6.2.1

Selecionar o programa de início retardado

Esta tarefa descreve como retardar o início do programa de início lento.
1.

Execute os passos 1 a 4 de Selecionar o programa de início lento na página 20.

2.

Prima o botão de Delayed Start (Início retardado) para abrir o menu.

3.

Prima o botão + para selecionar o número de dias até iniciar o ciclo de funcionamento lento.
O ecrã mostra:

Restrain

Mode: Operational standby
Delayed start

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
-1.0 %Restrain
Actual Temperature:
26.7 ºC
Actual Relative Humidity:
33.9 %
Actual CO2 level:
503.0 ppm
Vaporization cycle:
0101 - potato
Ethylene delivery:
No
Louvre contact:
Start after days: 0
Start

4.

–

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok

+

Prima o botão de Start (Início) para iniciar o programa retardado.

Restrain
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6.2.2

Selecionar o programa condicional

Esta tarefa descreve como selecionar o programa condicional para o seu produto. Contacte a
Restrain caso pretenda utilizar o Programa condicional.
1.

Execute os passos 1 a 4 de Selecionar o programa de início lento na página 20.

2.

Prima o botão do Conditional Start (Menu de início/definições).

3.

Prima o botão + para selecionar o dia em que pretende que o ciclo de funcionamento seja
iniciado.
O ecrã mostra:

Restrain

Mode: Operational standby
Conditional start

Ethylene generator
Actual Ethylene level:
-0.8 %Restrain
Actual Temperature:
26.7 ºC
Actual Relative Humidity:
34.4 %
Actual CO2 level:
622.0 ppm
Vaporization cycle:
0101 - potato
Ethylene delivery:
No
Louvre contact:
Start immediately at day: 1
Start

4.

6.3

–

Ethanol not available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok

+

Prima o botão de Start (Início) para ver o programa condicional.

Desligar a máquina

Esta tarefa descreve como desligar a máquina.
1.

Mantenha premido o botão Terminate (Terminar) durante cinco segundos.

2.

Desligue a máquina da rede elétrica.
A máquina continua quente durante pelo menos 6 horas. Aguarde até a máquina ter
arrefecido o suficiente antes de a manusear ou transportar.

6.4

Situações de emergência

Em caso de emergência:
1.

Desligue a máquina da rede elétrica.

Restrain
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Para qualquer outro problema, consulte Resolução de problemas na página 29.
Para reiniciar a máquina após um caso de emergência:
1.

Ligue o cabo de alimentação.
A máquina prossegue com o respetivo programa.

Restrain
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7

Manutenção e limpeza

A máquina não requer manutenção por parte do utilizador.
Nunca abra a máquina, pois isso poderia danificá-la. Se a máquina necessitar de
assistência ou manutenção, contacte o fabricante.

7.1

Verificações diárias

Quando a máquina está a ser utilizada, certifique-se de que funciona corretamente:
• Todos os indicadores do sensor estão verdes.
• Todos os cabos estão ligados e em bom estado.

7.2

Verificação mensal

Quando a máquina está a ser utilizada, certifique-se de que todas as tampas estão devidamente
fechadas.

7.3

Limpeza

Limpe regularmente a máquina com um pano limpo, macio e húmido.
Não pulverize a máquina nem a mergulhe em água. Isso danificaria permanentemente a
máquina.

7.4

Substituição do sensor

Uma vez por ano, recebe do fabricante um sensor B-ECHT calibrado. Não se esqueça de devolver
o seu sensor ao fabricante após cada período de armazenamento.

Restrain
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8

Armazenamento

Pode guardar a máquina para posterior utilização.
• Guarde sempre a máquina num espaço interior. Mantenha a máquina seca e sem estar
exposta a influências meteorológicas.
• Certifique-se de que a máquina fica direita ao ser guardada.
• Guarde a máquina na embalagem original.
Mantenha a unidade do sensor sempre afastada do etanol. Os vapores de etanol podem
danificar permanentemente a unidade do sensor.

8.1

Preparar para guardar

Esta tarefa descreve como preparar a máquina para ser guardada.
1.

Certifique-se de que pôs termo ao programa e desligou o cabo de alimentação de acordo com
Desligar a máquina na página 25.

2.

Deixe a máquina arrefecer durante 6 horas.

3.

Desligue todos os restantes cabos.

4.

Retire o tubo do jerricã de etanol.

5.

Guarde ou elimine o etanol em conformidade com as leis e regulamentos locais. Consulte
também as Fichas de dados sobre segurança de materiais na página 34.

6.

Guarde a máquina num espaço interior.
Mantenha a unidade do sensor sempre afastada do etanol. Os vapores de etanol
podem danificar permanentemente a unidade do sensor.

7.

Devolva a unidade do sensor ao fabricante na respetiva embalagem original.

Restrain
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Resolução de problemas

Este capítulo descreve os possíveis problemas que poderá ter com a sua máquina e como
resolvê-los. Contacte o fabricante se necessitar de assistência ou caso surja qualquer outro
problema.

9.1

Problemas com a máquina

Problema

Possível causa

Solução

A máquina não liga.

O cabo de alimentação está
danificado ou desligado.

Certifique-se de que o cabo de
alimentação não está danificado e se encontra ligado à tomada elétrica.

Não há corrente elétrica.

Aguarde até a corrente elétrica
voltar ou ligue a máquina a outra fonte de alimentação (p. ex.
um gerador). A máquina prossegue com o programa selecionado.

9.2

Mensagens de erro no ecrã

Quando a máquina interrompe automaticamente o ciclo de vaporização, poderá aparecer uma
mensagem de erro no ecrã.
Mensagem de erro

Possível causa

Etanol não disponível

O sensor de líquido não deteta Certifique-se de que o tubo de
qualquer etanol.
etanol está devidamente colocado e de que há etanol suficiente disponível.

Sensor não ok

O cabo UTP que liga ao sensor Ligue o substitua o cabo UTP.
está desligado ou danificado.

Temperatura não ok

A máquina ainda não atingiu a
temperatura correta do catalisador.

Comunicação com a unidade
do sensor

O cabo UTP que liga ao sensor Ligue o substitua o cabo UTP.
está desligado ou danificado.

Falha de aquecimento

Os sensores de aquecimento
Contacte o fabricante.
no interior do catalisador estão
avariados.

Restrain

Solução

Aguarde aproximadamente 40
minutos após a inicialização.
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Mensagem de erro

Possível causa

Solução

Erro térmico

O catalisador está sobreaquecido.

Deixe a máquina arrefecer. Assim que os sensores de calor
medirem uma temperatura funcional, o ecrã mostra Acknowledge (Confirmação). Prima o
botão correspondente, e a máquina prossegue com o programa selecionado.

Se as soluções não produzirem os resultados pretendidos, contacte o fabricante.

9.3

Ecrã de informações

O ecrã também fornece informações adicionais. Prima o botão sob Info (Informações) para ver os
detalhes do produto.

9.4

Ficheiro de registo

A máquina mantém um ficheiro de registo contínuo. Pode visualizar o registo por 30 minutos. Siga
este procedimento para visualizar ou descarregar o ficheiro de registo.

Restrain

Mode: Operational vaporization cycle
Time elapsed: 0 days 01:06h

Ethylene generator
Desired Ethylene level:
Actual Ethylene level:
Actual Temperature:
Actual Relative Humidity:
Actual CO2 level:
Vaporization cycle:
Ethylene delivery:
Louvre contact:

Info

1.

4.0 %Restrain
8.2 %Restrain
20.1 ºC
27.2 %
522.0 ppm
0101 - potato
No
-

Ethanol available
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Sensor ok
Temperature ok

Log file

Terminate

Prima o botão do Log file (Menu de início/definições).

Restrain

Resolução de problemas

30

O ecrã mostra:

Mode: Operational vaporization cycle
Vaporization cycle data

Restrain
Ethylene generator

Date:
2019-05-16
Time:
09:44:43
Desired Ethylene level:
4.0 %Restrain
Measured Ethylene level:
7.6 %Restrain
Measured Temperature:
20.0 ºC
Measured Relative Humidity: 27.4 %
Measured CO2 level:
507.0 ppm
Total consumed Ethanol:
0.0791600 litre
3 of 3
Info

2.

Utilize os botões das setas para percorrer os dados de registo.

3.

Ligue uma pen USB caso pretenda descarregar o ficheiro de registo.

4.

Prima o botão do Download log file (Menu de início/definições).
O ficheiro de registo é descarregado para a pen USB.

5.

Retire a pen USB.

6.

Volte ao menu principal com

Restrain

.
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31

10

Fim do contrato de locação

No fim do contrato de locação, tem de devolver a máquina ao fabricante. Siga os passos
seguintes para embalar a máquina.
1.

Mantenha premido o botão Terminate (Terminar) durante cinco segundos.

2.

Desligue a máquina da rede elétrica.

3.

Deixe a máquina arrefecer durante 6 horas.

4.

Desligue todos os restantes cabos.

5.

Retire o tubo do jerricã de etanol.

6.

Guarde ou elimine o etanol em conformidade com as leis e regulamentos locais. Consulte
também as Fichas de dados sobre segurança de materiais na página 34.
Não devolva etanol ao fabricante. O etanol é altamente explosivo e só pode ser
transportado em condições específicas.

7.

Embale a máquina na embalagem original.

8.

Contacte o fabricante para o transporte de regresso da máquina e da unidade do sensor.

Restrain
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Eliminação

Nunca proceda à eliminação da máquina. Devolva sempre a máquina ao fabricante.
Elimine sempre corretamente o etanol. Consulte as Fichas de dados sobre segurança de
materiais na página 34 acerca do método correto de eliminação do etanol.

Restrain
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Anexos

12.1

Fichas de dados sobre segurança de materiais

12.1.1

Identificação da substância

Nome comercial:

Etanol Restrain

Nome comum do
produto:

Álcool etílico

Nome químico:

Etanol

Identificação da empresa
Restrain NL bv
Minervum 7030
4817 ZL Breda
Holanda

12.1.2

Composição

N.º CAS:

64-17-5 200

N.º EC:

578-6

12.1.3

Identificação de perigos

Inflamabilidade: líquido altamente inflamável.
Olhos: irritante no contacto com os olhos.
Pele: O contacto prolongado pode ser irritante para a pele, causando secura e gretas. O contacto
repetido e prolongado com a pele poderá dar origem a dermatites.

12.1.4

Medidas de primeiros socorros

Olhos: lavar bem os olhos imediatamente com água abundante até parar a irritação. Consultar um
médico. Não usar lentes de contacto ao trabalhar com este produto.

Restrain
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Pele: caso este líquido entre em contacto com a pele, lavar prontamente a área contaminada com
água. Se o líquido entrar na roupa, tirar a roupa e lavar a pele com água. Se a irritação persistir
após a lavagem, procurar ajuda médica.
Ingestão: se o líquido for engolido, induzir o vómito caso a pessoa esteja consciente. Procurar
ajuda médica imediatamente.

12.1.5

Medidas de combate a incêndio

O líquido é altamente inflamável. Meios de extinção: espuma, dióxido de carbono, pó químico.

12.1.6

Medidas para libertação acidental

Em caso de derrame ou libertação acidental de Etanol Restrain, devem ser seguidos os passos
seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A área de derrame ou libertação exige ventilação adequada.
Todas as fontes de calor ou ignição devem ser retiradas.
Deve ser disponibilizado pessoal de limpeza com proteções respiratórias adequadas e
vestuário de proteção.
Utilizar areia ou vermiculite para absorver o líquido.
Colocar materiais absorventes em recipientes fechados para eliminação.
Lavar a área do derrame com água.

12.1.7

Manuseamento e armazenamento

Mantenha o Etanol Restrain afastado de todas as fontes de calor e ignição. Use luvas resistentes
a químicos e óculos de proteção química. Deve ser usado vestuário de proteção conforme
necessário.
Armazene numa área seca fechada que não esteja sujeita a temperaturas extremas.
Mantenha afastado de água e alimentos.
Mantenha bem afastado de faíscas, chamas e materiais oxidantes.
Não é permitido fumar nas proximidades do líquido ou do gás.

12.1.8

Controlo de exposição e proteção pessoal

Certifique-se de que são tomadas medidas para eliminar a possibilidade de faíscas, chamas ou
ignição na área de utilização.
Observe as precauções normais para o manuseamento de químicos. Evite o contacto dos olhos e
da pele com o líquido.
Use equipamento de proteção pessoal adequado (conforme se descreve abaixo).
Lave-se bem após o manuseamento.
Use óculos de proteção química.
Deverá estar disponível um fato de peça única resistente a químicos.
Pode ser utilizada uma máscara respiratória aprovada pela NIOSH/MSHA caso o gás provoque
irritação.

Restrain
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12.1.9

Propriedades físicas e químicas

Etanol Restrain: virtualmente incolor com um odor a acetona.

12.1.10

Estabilidade e reatividade

Estabilidade: estável em condições de manuseamento normais. Evitar as condições seguintes:
calor, faíscas, chamas vivas, contacto com materiais oxidantes.
Reatividade: incompatível com oxidantes fortes, dióxido de potássio, pentafluoreto de bromo,
brometo de acetila, cloreto de acetila, platina, sódio.

12.1.11

Informação toxicológica

Causa irritação na pele.
Causa irritação nos olhos.
Nocivo em caso de ingestão.
Pode ser nocivo em caso de absorção pela pele.

12.1.12

Informação ecológica

Não se deve deixar que o produto entre em esgotos ou cursos de água. Não eliminar no solo.
Eliminar num aterro adequado.

12.1.13

Considerações sobre a eliminação

Este produto é inflamável e deve ser eliminado em conformidade. Poderá ser utilizado um aterro
especial ou incineração. Não elimine a máquina em cursos de água, esgotos ou no solo.

12.1.14

Informação de transporte

N.º ONU:

UN 1170

Grupo de embalagem:

II

Nome de embarque: Etanol Altamente Inflamável

12.1.15

Informações regulamentares

Classificação e rotulagem

Restrain
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Perigoso Altamente Inflamável
O produto está classificado em conformidade com as Normas Químicas (Informação de Perigo e
Embalagem para Fornecimento) (CHIP 3).
Segurança Altamente Inflamável: S(1/2) Conservar fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
Manter afastado de fontes de ignição - Não fumar
Usar vestuário de proteção adequado, incluindo luvas.
Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente um médico (se possível, mostrar o
rótulo).

12.1.16

Outras informações

O Etanol Restrain deve ser armazenado sempre em condições adequadas a um líquido altamente
inflamável.
É possível armazenar até 50 litros de combustível Restrain numa área de trabalho numa caixa ou
armário adequado com uma estrutura resistente ao fogo e que tenha sido concebido para conter
derrames e esteja identificado como altamente inflamável.
Quantidades superiores a 50 litros devem ser guardadas em áreas seguras designadas para
armazenamento de produtos inflamáveis, separadas das áreas de trabalho normais e dispondo de
boa ventilação. Informações mais detalhadas poderão ser encontradas nas seguintes publicações
da Health & Safety Executive: disponibilizadas pela HMSO:
L135 Armazenamento de Substâncias Perigosas; Código de Prática Aprovado para Substâncias
Perigosas e Normas para Atmosferas Explosivas 2002.
HSG51 Armazenamento de líquidos inflamáveis em recipientes.
Os recipientes vazios de combustível Restrain devem ser lavados com água e eliminados ou
reciclados como recipientes de plástico normais.

Restrain
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12.2

Avaliação COSHH do combustível

Atividade
Manuseamento de recipientes de Etanol Restrain.

Motivo da atividade
Manter uma atmosfera de etileno estável num armazém.

Estatuto da pessoa que executa a atividade
Gerente de armazém

Produto
Etanol Restrain

Identificação do perigo

Altamente inflamável

Perigoso

Avaliação de risco
Causa irritação nos olhos.
A ingestão poderá provocar náuseas, vómitos e inebriação.
O contacto com a pele apresenta poucas probabilidades de causar irritação apreciável, mesmo
com contacto repetido.
Poucas probabilidades de ser absorvido em quantidades perigosas através do contacto com a
pele.

Primeiros socorros
Olhos

Lavar abundantemente com água.

Pulmões

Retirar-se da exposição, descansar e manter-se quente.

Pele

Lavar com água e despir as roupas contaminadas.

Boca

Lavar e dar muita água a beber.

Restrain
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Derrame
1.
2.

Todas as fontes de calor ou ignição devem ser retiradas.
Utilizar areia ou vermiculite para absorver o líquido.

3.

Colocar materiais absorventes em recipientes fechados para eliminação.

Eliminação de recipientes
Os recipientes devem ser perfurados e colocados num ponto de recolha de resíduos apropriado.

Restrain
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