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1 Objetivo 
 
O Objetivo deste documento é apresentar as informações básicas e os aspectos principais de operação 
do programa Supervisor. 
 
Estas informações permitem que sejam realizados todos os controles de gerenciamento, supervisão e 
controle dos equipamentos S2 System instalados no posto. 
 
Para instalação dos equipamentos ou dúvidas sobre os cuidados e precauções sobre a instalação de 
equipamentos, consulte o Manual de Instalação de Equipamentos S2 System que trata 
especificamente destes aspectos. 
 
1.1 Símbolos Utilizados 
 

 Indica aviso ou informação importante 

 
 Indica existência de PERIGO, requerendo uma atenção especial, pois a 

inobservância do procedimento pode levar a falha e dano irreversível do 
equipamento, eventual explosão e até danos físicos ou morte. 

 

  Indica existência de PERIGO ELÉTRICO, requerendo uma atenção especial, pois 

a inobservância do procedimento pode levar a falha e dano irreversível do 
equipamento, choque elétrico, eventual explosão e até danos físicos ou morte. 

 

 Indica nota útil para a qualidade do trabalho e padronização da instalação. 
 
 
1.2 Certificação do Instalador 
 

Em função de o sistema ser instalado em áreas submetidas a gases inflamáveis, é exigência 
legal que o pessoal alocado para execução da obra possua certificações e conhecimento de 
instalação em áreas classificadas. A leitura e aplicação precisa dos procedimentos e normas 
descritas neste manual são de fundamental importância para a qualidade do trabalho e 
operação correta da plataforma a ser instalada. 
 

 Obedeça fielmente os códigos de segurança locais e normas aplicáveis (ABNT, 
INMETRO, etc.) quando da instalação do sistema. É de exclusiva responsabilidade 
do instalador manter a segurança própria, da sua equipe, do equipamento e da 
área a ser instalada. 
 

 
1.3 Regras de Segurança 
 

 Todos os equipamentos associados do sistema S2 são instalados em área 
classificada (medidores de nível, tampas de controle de acesso, sensores de 
líquido e multiplexadores de sensores de líquido) onde estão sempre presentes 
vapores inflamáveis. Estes equipamentos foram projetados de forma a usar os 
princípios de segurança intrínseca. Este princípio se baseia na limitação da energia 
entregue a estes equipamentos de forma a impedir a geração de ignição dos 
gases, e por sua vez uma explosão destes gases. 
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 Utilize ferramentas apropriadas, quando estiver trabalhando em área classificada. 
A utilização de ferramentas não adequadas ou dispositivos que gerem centelhas 
podem provocar a ignição dos gases, independentemente da segurança existente 
no equipamento. Não utilize estes dispositivos se estiver trabalhando em área 
classificada. 

 A instalação inadequada dos equipamentos ou cabeamento incorreto pode resultar 
em danos ao equipamento e risco de explosão. 

 Vazamentos em tanques subterrâneos podem provocar danos ao meio ambiente e 
riscos sérios de explosão. O sistema prevê a instalação de sensores para detectar 
a presença de vazamentos, portanto a falha de instalação nestes equipamentos 
pode resultar em situações de normalidade falsos, incorrendo em graves danos ao 
meio ambiente e pessoas. 

 Somente os equipamentos projetados e certificados para área classificada devem 
ser instalados nestas áreas, portanto, ao executar a instalação certifique-se que o 
equipamento está aprovado para operar nestas áreas. A instalação de 
equipamento não apropriado para operar nestas áreas pode resultar em risco de 
explosão. 

 O Gabinete que abriga as barreiras de segurança e os demais acessórios (teclado, 
visor, etc.) deve ser instalado em área não classificada.  

 Todos os cabos elétricos de ligação com os sensores, tampas e sondas de medição 

devem ser encaminhados em eletrodutos exclusivos, não podendo ser 
compartilhados com outros cabos de instrumentação ou elétricos. A inobservância 
deste procedimento poderá causar sérios riscos de explosão e danos à instalação e 
pessoas. 

 As barreiras de segurança intrínseca são protegidas através de um invólucro 
mecânico (tampa de proteção) e deve ser mantida fixada e parafusada para 
impedir o acesso de pessoas não autorizadas. A inobservância deste procedimento 
poderá causar sérios riscos de explosão e danos à instalação e pessoas. 

 

 Certifique-se que toda energia AC deve estar desligada durante todo o processo 
de instalação do equipamento. A inobservância deste procedimento poderá causar 
sérios riscos de explosão e danos à instalação e pessoas. 

 

 Não efetue nenhuma substituição de componentes em nenhuma hipótese. Esta 
operação pode impactar em perda da segurança intrínseca do equipamento e risco 
de explosão com danos sérios a instalação e pessoas. Os reparos só poderão ser 
realizados por pessoal especializado e em local apropriado. 
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2 Introdução 

2.1 Geral 

 
O Conceito básico de Sistema S2 é apresentar informações através de qualquer Browser aberto em uma 
máquina acessória ligada em rede com o equipamento S2 Supervisor. 
 
Com o Browser, pode se obter de forma intuitiva e gráfica todas as facilidades de operação do S2 Safety 
System. 
 
Para realizar todas as funções de monitoração, controle e cadastramento das informações, o programa 
browser acessa a base de dados que está localizada na máquina do S2 Supervisor. 
 
Isto facilita muito qualquer acesso ou configuração de sistema, pois esta interface (programas do tipo 
Browser) pode ser encontrada de forma gratuita e acompanha qualquer máquina PC hoje existente para 
acesso à Internet. 
 
Para tanto, os sistema Supervisor conta com Sistema Operacional Embarcado, (Windows Embedded) que 
possui todas as funcionalidades para a geração de páginas em html (código utilizado para exibição de 
páginas). 
 

2.2 Usando este Manual 

 
Este manual contempla todos os subsistemas associados ao S2 System, que incluem tampas, sondas de 
medição, barreiras, sensores de vazamento, sistemas computacionais, comunicação em banda larga, etc. 
 
Caso a sua instalação não contemple algum destes equipamentos, atenha-se apenas aos equipamentos 
instalados, para sua orientação.  
 
Os softwares de gerenciamento possuem telas orientativas e estão em constante evolução. Considere as 
telas constantes neste manual como sendo apenas telas de referência para o entendimento e 
esclarecimento da função associada. 
 
Da mesma forma, o sistema S2 System pode operar com browser (Internet Explorer, Opera, etc.) tanto 
local como remotamente. Neste caso as facilidades e a forma de visualização da tela podem ser alteradas 
em função da utilização de controles específicos para apresentação em páginas Web. 
 

2.3 Conhecimentos Necessários 

 
Para algumas configurações do sistema, é necessário o conhecimento prévio básico de sistemas de 
interligação de Redes, acesso através de browser, operação de computadores pessoais e operações 
básicas de medição e controle executadas em um posto de serviços. 
 

2.4 Instalação dos Sub Sistemas 

 
Para que operação do programa S2 Supervisor seja completa, um conjunto de programas, equipamentos 
e infra-estrutura deverão estar corretamente instalados. 
 
Para isto consulte os manuais de instalação de cada um dos sistemas relacionados: 
 

- Instalação Tampa SmartSeal  
- Instalação do Distribuidor e Barreira de Segurança SmartBox 
- Instalação da Central de Supervisão – S2Supervisor 
- Instalação da console de Pista SmartConsole 
- Instalação do Medidor SmartProbe 
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Estes equipamentos deverão estar dispostos conforme pré-projeto estabelecido para o posto.  
 
Alguns dos equipamentos descritos acima poderão não estar previstos no escopo de instalação em 
função das características específicas do posto. 
 
Como pode ser observado, existem dois sítios distintos que se interligam entre si, a saber: Equipamentos 
no Posto e Equipamentos na Central de Monitoramento. 
 
Cabe salientar que todos os dispositivos são inteligentes e consistem de equipamentos (hardware) e 
sistemas de programação (software) integrados para o cumprimento de todas as funções de operação, 
inclusive com capacidade de operação em situação de degradação de sistemas. 
 

2.5 S2 System Topologia 

 
 
 

 
 
 
 

Topologia S2 System 
 

2.6 Equipamentos no Posto de Serviços 

Os seguintes os equipamentos da RSP que podem ser instalados em um posto de serviços, para atender 
as necessidades de Controle e Medição. 
 

- Tampa SmartSeal  
- Distribuidor e Barreira de Segurança SmartBox 
- Multiplexador de Sensores MuxLiq 
- Central de Supervisão – S2Supervisor 
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- Console de Pista SmartConsole 
- Medidor SmartProbe 
- Medidor ProbeRadar 
- Sensores SmartLiq 

 
Além disso, o sistema permite uma integração com diversos outros equipamentos de pista,tais como 
concentradores, CLP’s, Sistemas de Gestão , etc. 
 
Também o Sistema S2 permite o Controle e monitoramento através do pacote S2 Mobile disponível para 
as plataformas Android e Iphone, tanto remotamente como Localmente. 
 
As quantidades de cada um dos equipamentos podem variar em função da quantidade de tanques 
existentes no posto e o grau de operação desejado. 
 
Com relação à conexão, o posto poderá possuir linhas dedicadas (ADSL) ou linhas discadas com a 
Internet. 
 
São suportados também outros meios de conexão pela Internet através de canais GPRS existentes em 
comunicação sem fio. 
 
Consulte a RSP ou seu distribuidor para obter mais detalhes sobre esta funcionalidade e os equipamentos 
necessários para incorporação ao seu sistema. 
 
No caso de utilização de linhas dedicadas, todas as operações do posto são monitoradas em tempo real 
pelos diversos meios de monitoramento. 
 
No caso de linhas discadas, a estratégia de conexão poderá envolver discagens periódicas (com 
intervalos de tempo programáveis pela Central) e atualização por evento, determinando a seu critério, 
quais serão os eventos classificados como geradores de discagem. Por exemplo, os eventos geradores 
de discagem poderão ser: 
 

- Alarmes de Vazamento 
- Água no Tanque 
- Nível Baixo de Tanque 
- Bateria Baixa  
- Tampa Violada 
- Etc. 
 

2.7 Conexão Com Outros Sistemas 

 
O equipamento S2Supervisor também possui interfaces de hardware e software de forma a realizar a 
comunicação e o controle de outros equipamentos e sistemas, de forma a permitir que estas funções 
também sejam incorporadas à plataforma de operação e comunicação do S2 System. 
 
Desta forma, sistemas de Controle de Bombas e Sistemas de Abastecimento de Frota podem ser também 
interligados ao sistema. 
 
Consulte a RSP para maiores informações e sistemas já homologados. 
 
Para acesso as informações da base de dados do S2, consulte o documento Protocolo de Interface de 
Comunicação S2 System. 
 
Para também interfacear CLP (Controladores Lógicos Programáveis) solicite o Módulo Interface ModBus 
para o Supervisor. 

2.8 Operação com Browser Local 

 
O equipamento supervisor pode servir como um servidor de páginas Internet sem a necessidade de 
conexão com a Internet. Neste caso, apenas o posto Local poderá ser monitorado. 
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Para tanto, é necessário a simples conexão com um equipamento PC através da rede local, e um Browser 
(Internet Explorer, Firefox Mozilla, etc.) para ter acesso às informações do posto. 
 
Todas as informações contidas neste Manual referem-se a uma conexão em uma rede local ou em uma 
conexão ponto a ponto (um computador ligado diretamente com o Supervisor). Para acesso as 
informações do sistema externamente, consulte seu revendedor sobre a funcionalidade da Central de 
Monitoramento da RSP. 
 
A RSP não se responsabiliza por utilização indevida ou eventuais invasões de sistema realizadas 
indevidamente devido à falta de critério na proteção da rede local por intermédio de programas “Firewall” 
ou outros que permitem o bloqueio e proteção de redes digitais de informação. 

2.9 Monitoramento Remoto - Browser 

Através do acesso ao site da RSP e o respectivo código de acesso (Login e senha) obtém-se todas as 
informações do posto bem como o seu controle. Com isto, em qualquer lugar do mundo, com uma simples 
conexão à Internet, pode se controlar ou obter informações on-line do posto de serviços. 
 
Para isto, deverá estar disponível uma conexão de rede com acesso livre a internet.  
Caso esteja em uma empresa com rede, consulte o administrador da sua rede para permite o acesso a 
Internet. 

2.9.1 Central de Monitoramento 

 
Poderão ser contratados os serviços de monitoramento da RSP, onde o sistema também será 
supervisionado, permitindo o múltiplo controle das funções do posto. 
 
Na Central também estão previstas as funções de disponibilização automática de equipes de manutenção 
para suporte técnico ao Posto em caso de vazamento ou outras situações de emergência. 
 
Com a contratação da Central de Monitoramento, outras funções exclusivas são oferecidas: 
 
- Relatórios Conciliados de um Grupo de Postos 
- Gráficos de Consumo da Região, Bairro, Cidade, Estado. 
- Envio de SMS para informações sobre eventos importantes tais como: Vazamentos, Níveis de Tanque 
baixos, Nível de Tanque alto, Abertura de Tampa, Travamento de tampa, falhas de operação, etc. 
- Envio de e-mails com as mesmas informações para grupos de trabalho, gerentes ou equipes de 
manutenção. 
 
Consulte seu distribuidor para agregar esta facilidade ao seu sistema. 
 

2.10 Conexão a Sistemas de Gestão 

 
Existem duas formas de conexão de um Sistema de gestão para obter os dados do Sistema S2. 
 
Conexão pela Central de Monitoramento 
Através da Central de Monitoramento da RSP, é possível realizar uma conexão lógica a um sistema de 
Gestão da sua Empresa. 
 
Com isso pode ser integrado ao sistema já existente de controle, funções específicas de controle e 
gerenciamento, tais como: autorizações de abertura (Consultando a programação de viagens, posto e 
produto embarcado, etc.) reposição automática de produtos (consultando o estoque mínimo de cada 
tanque) de forma a confrontar as operações de suprimento com as operações realizadas no Posto, sem 
nenhuma interferência do operador. 
 
Esta é a melhor forma quando o Sistema de Gestão deseja obter os dados conciliados da rede de Postos. 
Consulte a RSP para verificar como operar nesta modalidade. 
 
Conexão direta local no Supervisor 
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Através da rede local, o Sistema de Gestão pode se conectar a uma porta do Supervisor e através da 
rede acessar ou enviar informações ao S2. 
 

A porta padrão para conexão de sistemas de Gestão é a porta TCP 11.401.  
 
A configuração da porta pode ser alterada para que a conexão possa ser realizada em outra porta. Veja a 
pagina de Configuração de Parâmetros de Comunicação existente no S2. 
 
A página da RSP possui a lista de todos os softwares de Gestão já homologados e que já realizam esta 
comunicação com o Supervisor. 
 
Caso a empresa do software de gestão que esta utilizando não esteja nesta lista, consulte no site as 
ações que devem ser feitas para que a empresa possa implementar o protocolo RSP para poder realizar a 
recepção destas informações. 
 

 Consulte o documento de Protocolo de Interface da RSP para referenciar os 
padrões de comunicação e acesso de informações ao Sistema S2. 
 

2.11 Operação com Celulares 

 
A Central de Monitoramento possui um sistema de atendimento automático que permite o gerenciamento 
e controle através de um simples celular. 
 
Ligando para a Central de Monitoramento, e digitando o código e senha de acesso ao posto, o usuário do 
Celular poderá obter em forma de voz, os estados principais dos alarmes no posto, volume de produto em 
cada um dos tanques, e inclusive a possibilidade de realização de travamento e destravamento das 
tampas. 
 
Pode também ser programado o uso de SMS – Short Message Service que corresponde ao envio de 
mensagens ao celular programado (Gerente do posto, Agente Comercial, ou o responsável do posto) de 
maneira a informar a existência de destravamentos, aberturas, vazamentos ou qualquer outra situação 
prevista pelo sistema. 
 
Acesse o site da RSP (www.rsp.com.br) e verifique como acessar as informações de seu posto através de 
um celular com suporte WAP. 
 

2.12 Operação como MVC – Medidor Volumétrico de Combustíveis 

O sistema S2 também possui configuração para operar como um Medidor Volumétrico de Combustíveis 
definido pelo Ato Cotepe . 
 
A regulamentação deste equipamento foi realizada para que os órgãos fiscalizadores sejam alimentados 
com informações de estoques, vendas (através das Bombas) e descargas recebidas. 
 
O Supervisor S2 pode cumprir esta função com a adição de alguns módulos definidos como de 
segurança, que determinam o armazenamento local de todas informações coletadas por um período de 
pelo menos 5 anos. 
 
É importante observar que não existem grandes diferenças quando utilizar este manual com a visão de 
MVC, tendo em vista que as operações de medição controle e monitoramento que são as funções básicas 
de medição do MVC e que é nomeada como MCM – Modulo de Controle e Medição (veja diagrama de 
blocos a seguir) está definida neste documento como Supervisor. 
 
Neste sentido, a palavra Supervisor possui a mesma referencia técnica que o MCM. 
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Com relação ao detalhamento do Modulo Único Seguro, consiste em um equipamento associado para 
coleta, armazenamento e transmissão de informações para o Fisco consulte o capítulo 21 do MUS - 
Modulo Único Seguro deste manual. 
 

 
 

2.13 Gabinete Supervisor 

 
Descreve-se a seguir as funcionalidades e a infra-estrutura necessária para a operação do sistema 
completo (monitoração e controle) de um posto.  
 

 Alguns itens podem não ser necessários em função do modelo de S2 System 
adquirido para o posto e as configurações do gabinete podem ser alteradas em 
função do modelo e da funcionalidade requerida. 
  

O Supervisor fica abrigado no gabinete SmartBox, conforme apresentado a seguir. 
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Box de Armazenamento do Supervisor (modelo simples) 

 
O gabinete possui uma porta basculante com chave de acesso e furos de passagem localizados na parte 
inferior para interligação dos cabos de alimentação, rede Ethernet e para os dispositivos instalados em 
campo. 
 
O S2 Supervisor é o dispositivo especialmente programado para gerenciamento global das operações do 
sistema S2. Utilizando a capacidade de processamento de última geração, também contempla a função 
de interface amigável através de uma conexão em rede com outro computador, permitindo ao gerente do 
Posto acessar todas as informações operacionais, situações especiais, e análise de tendências dos 
produtos, fornecendo relatórios gerenciais detalhados, imprescindíveis para operação do posto. 
 
A figura a seguir apresenta os componentes internos do Gabinete SmartBox, que abriga e permite a 
conexão dos demais equipamentos de campo. 
 
Os componentes são: 

1. Fonte 
2. Bateria 
3. Placa de Controle 
4. Blindagem das Placas da Barreira 
5. CPU do Supervisor 
6. Disco Rígido do Supervisor 

 



 
   

25 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
Componentes internos do Gabinete SmartBox 

2.13.1 Alimentação 

 
O equipamento possui fonte Full Range, ou seja, pode operar em alimentações de 90VAC a 250 VAC 
sem problemas. 
 
A alimentação pode ser ligada diretamente ao equipamento SmartBox que possui entrada para um cabo 
de alimentação, fornecido com o equipamento. 
 

 Não altere nenhuma característica da fonte, pois existe perigo de choque 
elétrico além de possibilidade de danificar o equipamento. 

 

2.13.2 Cabos 

 
Para que o Supervisor possa operar normalmente, admite-se que todos os equipamentos associados, 
tampas, sondas, sensores, controladores de bombas, etc., estão corretamente instalados e ligados ao 
SmartBox, conforme procedimento estabelecido no Manual de Instalação. 
 
Estes cabos deverão estar ligados às placas de barreira. 
 
Para a ligação e instalação destes cabos refira-se ao Manual de Instalação dos equipamentos. 
 

2.13.3 Conexão 

 
Para sistemas com monitoração direta, deverá ser prevista uma linha ADSL ou Cable ou qualquer 
conexão com Internet e a contratação de Software Premium para conciliação de dados e conexão com a 
Central de Gerenciamento de Dados . Para sistemas sem interação On-line, (com operação apenas local) 
não há necessidade de ligação de uma conexão internet.. 
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2.13.4 Instalação do Software 

 
O equipamento já possui todo o software instalado de fábrica, não necessitando de instalações adicionais. 
 
A atualização de software pode ser executada de duas formas: 
 
Automática: Existem funções que são automaticamente atualizadas, caso o sistema esteja conectado a 
Internet, sem interferência do operador. 
 
Manual: Em alguns casos, pode ser necessária a atualização de forma manual. Neste caso esta 
operação poderá ser feita diretamente por um técnico autorizado ou através de programa específico de 
atualização disponível no site da RSP. 
 

2.14 Atualização de Softwares 

 
O contínuo desenvolvimento de novas funcionalidades gera aprimoramento no produto e uma decorrente 
atualização de software. 
 
Caso o sistema esteja ligado diretamente a Internet, através de uma Solicitação à Central de 
Monitoramento, poderá ser feita uma conexão remota ao equipamento, realizando a atualização de 
software necessária. 
 
O Sistema S2 possui todos os mecanismos para que esta operação possa ser realizada de forma remota, 
e com apenas pequenas interrupções na operação normal do sistema. 

 A Atualização de Software de seu equipamento está condicionada a contratação de 
serviços de atualização (Software Premium) e também ao suporte de hardware 
(capacidade, versão, suporte de novos recursos, etc.) da sua plataforma. 

 
Consulte o seu representante para verificar a possibilidade de atualização do software ou de hardware de 
seu sistema. 
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3 Funcionalidades 

3.1 Operação dos Dispositivos 

 
Com o Programa Supervisor, o usuário devidamente cadastrado poderá obter informações completas da 
operação do posto, permitindo: 

 
 Travamento e Destravamento das Tampas. 
 Controle de acesso de usuários cadastrados. 
 Ativação Operacional de Tampas. 
 Monitoramento da Abertura e Fechamento. 
 Gerenciamento dos Alarmes e Eventos das Tampas. 
 Cadastramento das Informações Locais 
 Configuração dos modos de operação 
 Relatórios de Abertura, Falhas, etc. 
 Relatórios de tancagem do posto, de uma região ou geral. 
 Gráficos de acompanhamento de tendência 
 Conexão com a Central de Monitoramento 
 Envio de mensagens SMS (Short Message Service) para os celulares cadastrados informando as 

situações anormais ou eventos específicos (Violação de Tampa, Vazamento no tanque, 

destravamento, travamento, etc.) *. 
 Outras funções. 

 
(*) Funcionalidades exclusivas com Monitoramento. 
 

3.2 Conexão com Outros Sistemas 

 
Devido a sua concepção modular, pode ser conectado ao S2 System outros sistemas tais como Controle 
de Bombas, Controle de frotas, etc. 
 
O Sistema permite várias formas de conexão, seja através de portas de comunicação físicas (rede, portas 
seriais ou portas paralelas, USB) ou através de conexões TCP/IP, DDE, para troca de informações entre 
softwares. 
 
Com isso, todas as informações recebidas dos sistemas conectados ao S2 System serão disponibilizadas 
e gerenciadas da mesma forma que as informações colhidas pelos sistemas atuais. 
 
Consulte a RSP para verificar quais os sistemas agregados já estão disponíveis e homologados. 
 

3.3 Equipamentos Associados 

 
O S2 Safety System consiste em um conjunto de equipamentos que, integrados, permitem o amplo 
controle das operações que envolvem o fornecimento, armazenagem, entrada e saída de combustíveis 
líquidos em Postos Revendedores. 
 
Para facilidade de entendimento, descrevemos a seguir as características funcionais básicas de cada 
componente deste sistema e seus benefícios para a sua instalação. 
 

3.3.1 Tampa SmartSeal 

 
Com alta tecnologia agregada, as tampas SmartSeal possibilitam a realização travamentos e/ou 
destravamentos à distância, por um usuário devidamente identificado e autorizado; além outros inúmeros 
recursos operacionais, tais como gerenciamento de sensores de vazamentos intersticiais, detecção de 
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violação da tampa, armazenamento local contendo data e hora de todas as operações realizadas na 
câmara, etc. 
 

 
SmartSeal 

 

 
SmartSeal Aberta 

 
Para maior disponibilidade do sistema, as tampas SmartSeal também possuem baterias próprias e 
sistemas internos de supervisão de energia, mesmo no caso de interrupção de fornecimento da energia 
proveniente do SmartBox. 

 A tampa possui internamente baterias recarregáveis de longa duração e exigem 
troca anual para o perfeito funcionamento das operações de travamento e 
destravamento. Consulte a RSP para manutenção deste item. 

 A tampa possui um motor interno para operação do pino de travamento. O orifício 
deve estar livre de impurezas para a correta operação. Execute uma inspeção 
visual mensalmente e realize uma manutenção preventiva semestralmente. 
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3.3.2 SmartBox 

 
O SmartBox além de ser o dispositivo responsável pelo condicionamento de sinais para a área 
classificada (barreira de segurança intrínseca) é responsável pelo gerenciamento de energia de todo o 
sistema S2, possuindo, inclusive, “no break” e baterias para fornecimento suplementar de força em caso 
de interrupções de energia elétrica aos demais equipamentos do sistema. 
Sendo o receptáculo mecânico que agrega as fontes de alimentação, barreiras e sistemas de controle, 
estão disponíveis duas versões de apresentação do SmartBox. 
 
A figura a seguir apresenta a configuração do gabinete SmartBox com Console Integrada ou também na 
versão Ecologic. 
Neste caso o gabinete possui um visor de cristal liquido, teclado e leds de status posicionados na parte 
frontal do gabinete. 
 

 
SmartBox na versão Ecologic. 

 
A outra versão do gabinete SmartBox consiste na versão Supervisor. Neste caso a console poderá ou não 
fazer parte do sistema e caso seja adquirida pode ser instalada na pista, distante do gabinete SmartBox. 
 

 
SmartBox na versão Supervisor. 

 



 
   

30 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

3.3.3 SmartProbe 

 
O SmartProbe consiste em um dispositivo de medição de volumes líquidos armazenados nos tanques, 
realizando a conversão volumétrica dos combustíveis a 20C, detectando a eventual presença de água no 
interior dos tanques, entrada e saída de produtos. Permite também, caracterizar a entrada de produto não 
conforme com o previamente existente acusando a introdução de líquidos de outras cores. 
 
Consulte a RSP para maiores informações. 
 

 
Detalhe da Parte inferior da sonda SmartProbe 

3.3.4 Probe Radar 

 

 
 O ProbeRadar é uma sonda de medição de nível com tecnologia Radar , baseada no método TDR 
(Time Domain Reflectometry) para determinação do nível, através do envio de pulsos de alta 
frequência e analisando a sua reflexão na superfície do produto armazenado no tanque. Utiliza a 
constante Dielétrica do produto para determinar a medição. 
 
Deve ser usada quando a altura do tanque foi superior a 4 metros, em substituição a Sonda 
SmartProbe. 
A sonda ProbeRadar possui capacidade de operar em até 12 metros (Modelo 50) e alturas até 45 
metros (modelo 51). 
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3.3.5 SmartConsole 

 
O SmartConsole é um dispositivo que possibilita o destravamento e travamento das tampas SmartSeal da 
própria pista de abastecimento. Pode ser empregado como acessório complementar do S2 Supervisor, 
executando as funções já descritas ou, operando de forma de forma a permitir a leitura de dados 
referentes, exclusivamente, de destravamento e travamento, abertura e fechamento de cada um dos 
SmartSeal’s.  
A SmartConsole possui um display de cristal líquido retro iluminado, com 4 linhas e 20 colunas para 
exibição das informações. 
Seu teclado possui 16 teclas sendo 4 teclas funcionais. 
 
É projetada para ser operada diretamente da pista, através de menus intuitivos permitindo o acesso 
rápido a todas as informações de gerenciais em tempo real, de forma simples e prática. 
 

 
SmartConsole 

 
 
 
 

3.4 Operação Integrada 

 
Outra funcionalidade importante do sistema á a sua capacidade de operação em diversos graus de 
degradação. Esta característica de projeto capacita o sistema com recursos de funcionamento em 
situações de falha simples e algumas com até falha múltipla. 
 
Queda da Central de Monitoramento, interrupção da linha de comunicação, Falta de energia, além de 
outras, não impedem a operação normal do posto, sendo que sempre, todos os eventos são registrados 
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nas tampas de forma indelével e não volátil e são recuperados imediatamente no retorno da situação 
normal de operação. 
 
O S2 Safety System apresenta inúmeras outras funções, recursos tecnológicos, contemplando a 
apresentação de dados gerenciais e administrativos fundamentais para a realização de controles 
operacionais dedicados ao comércio geral de combustíveis líquidos, possibilitando uma melhor, mais ágil 
e precisa análise da ampla gama de informações, exigência da competitividade do mercado. 
 

  



3.5 Capacidades e Especificações do Equipamento 

 
Um sistema S2 System admite até 24 dispositivos ligados a sua barreira de segurança intrínseca, 
denominada SmartBox. 
 
Dessa forma é possível realizar qualquer combinação dos equipamentos sabendo que: 
 

 Cada sonda de medição SmartProbe ocupa uma posição da barreira. 
 

 Cada tampa de acesso ao tanque SmartSeal ocupa uma posição da barreira. 
 

 Cada dispositivo MUXLIQ (que suporta até 8 sensores) ocupa uma posição da barreira. 
 

 Cada sonda de medição suporta dois sensores (inteligentes ou universais) ligados na própria 
sonda, portanto, estes sensores, não ocupam nenhuma posição na barreira, exceto a ligação na 
própria sonda que os acomoda. 

 
 Cada tampa de acesso ao tanque suporta dois sensores universais ligados na própria tampa, 

portanto, estes sensores, não ocupam nenhuma posição na barreira, exceto a ligação no cabo da 
própria tampa que os acomoda. 

 
 A SmartConsole não ocupa posição na barreira, e um SmartBox suporta até duas consoles. 

 
 O controlador de bombas não utiliza uma posição de barreira, sendo que cada sistema suporta 

um controlador de bombas. 
 

 Podem ser utilizadas até 4 Sondas Radar em uma mesma Fonte. 
 

Com esta configuração pode se controlar um sistema completo de oito tanques composto de oito 
sondas e dezesseis tampas de acesso, ou até um posto com 24 sondas em uma configuração que 
contempla apenas sondas de medição. 
 
Alguns equipamentos são fornecidos com barreira de segurança tripla, permitindo até três dispositivos 
por placa de barreira. 
 

3.5.1 Saídas de alimentação – Placa Conversora 

 
A placa conversora (Rev6B em diante) possui 4 saídas de tensão destinadas à alimentação de 
dispositivos internos ou externos ao Supervisor. 
 
Na figura “Posicionamento Conectores de Alimentação” as 4 saídas estão realçadas pela linha pontilhada 
amarela cujas especificações e usos são descritos no quadro a seguir. 
 
Todas as saídas de alimentação são sinalizadas por LEDs indicativos da presença de tensão no 
respectivo conector de saída. (válidos para revisão 6B em diante). 
 
Quando se utiliza a saída CN6 – RTR para alimentação de modem ou roteador 3G, é possível instalar 
este equipamento internamente ao gabinete do Supervisor e posicionar a antena externamente utilizando 
a saída de cabo de antena disponível na parte superior direita do gabinete. Caso o dispositivo não tenha 
possibilidade de antena externa, não se recomenda a instalação dentro do gabinete. 
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NOME TAG FUNÇÃO CARACTERÍSTICAS ACIONAMENTO OBSERVAÇÕES 

CN3 VADJ USO GERAL TENSÃO AJUSTÁVEL 
ATÉ 13,8V.                        

CORRENTE MÁXIMA 
1A 

CONTATO SECO NÃO DISPONÍVEL EM 
TODOS OS MODELOS 

CN4 13,8V USO INTERNO                          
ALIMENTAÇÃO 
CPU e PLACA 

MÃE 

TENSÃO FIXA 13,8V.                         
CORRENTE MÁXIMA 

3A 

CONTATO SECO ALIMENTAÇÃO PLACA 
MÃE e DISCO 

CN5 12,4V OPCIONAL PARA 
ALIMENTAÇÃO 
CPU E PLACA 

MÃE 

TENSÃO FIXA 12V +/-
5%.                         

CORRENTE MÁXIMA 
3A 

CONTATO SECO ALIMENTAÇÃO PLACA 
MÃE e DISCO - NÃO 
DISPONÍVEL EM 
TODOS OS MODELOS 

CN6 RTR OPCIONAL PARA 
ROTEADOR OU 

MODEM 

TENSÃO FIXA 13,8V.                         
CORRENTE MÁXIMA 

1A 

ESTADO SÓLIDO PERMITE 
ALIMENTAÇÃO PARA 
DISPOSITIVOS 
EXTERNOS COM 
OPÇÃO LIGA/DESLIGA 
CONTROLADA. 
CONTROLE ATRAVÉS 
DO DTR DO CANAL 
SERIAL 

Quadro SAÍDAS DE ALIMENTAÇÃO Placa Conversora 
 
 

 
 

Posicionamento Conectores de Alimentação – Placa Conversora 
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3.5.2 Saída Contato Seco – Painel do Supervisor/MVC 

 
Os Supervisores e os MVCs são dotados de saída de uso geral a relé – Contato Seco -  que podem 
operar com tensões AC e DC limitados a correntes de 3 A.  
 
O relé é do tipo FORM C (SPDT – Um polo reversível) e sua pinagem e capacidade está indicada no 
próprio painel, conforme se vê na figura. 
 
 

 
 

Saída Contato Seco – Supervisor / MVC 
 

 
 

Acessos Supervisor / MVC  - Saída Contato Seco 
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Esta saída pode ser associada a situações identificadas pelo Sistema de Medição ou de Monitoramento 
Ambiental, isto é, a saída pode ser acionada quando houver algum sensor de monitoramento ambiental 
com presença de líquido, nível muito alto ou muito baixo de produto nos tanques, etc. 
 
A configuração destes alertas é feita através da existente no modo Local, em Sistema-> Banco de Dados 
-> tanques na aba Relé. 
 

 
Tela de Configuração de Relé de saída 

 
Usando o botão Editar, é apresentada as configurações para o tanque selecionado. 
No botão Parâmetros é apresentada uma outra tela para configuração das características de como a 
saída do rele deve se comportar. 
 

  
 
No parâmetro MODO, podem ser selecionado se o relé irá operar usando o limite de nível, ou se será 
usado para indicar presença de líquido em sensor ambiental ( modo Sensor). Caso não seja usado, usar 
Inativo. 
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Para o Tipo de Pulso, o usuário pode selecionar: 
Único: Na condição satisfeita, o relé irá acionar uma única vez. 
Contínuo: Usado normalmente para acionamento de sirene para sensor ambiental, o rele irá pulsar 
continuamente até que a condição que gerou o alarme cesse. 
Por Ação: Indica que o relé irá atuar a cada evento, mantendo na condição e mudando o estado quando 
a condição alterar. 

 
 
 

 
 
O Botão AJUSTAR NÍVEIS DE ACIONAMENTO apresenta o tanque onde podem ser selecionados os 
níveis ALTO e BAIXO de acionamento. 
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3.6 Capacidade da Bateria 

 
O equipamento possui de fábrica uma Bateria incorporada para que o sistema possa operar por um 
determinado período sem energia. 
 
O tempo de duração da bateria está diretamente relacionado ao número de equipamentos ligados ao 
gabinete. 
 
A Tabela a seguir, apresenta os tempos de duração da Bateria (em Horas decimais) em função da 
Configuração de equipamentos. 
 
Está disposto na Tabela o consumo individual médio de cada equipamento e em cada linha é 
apresentado o consumo em função da configuração. 
 
Para este cálculo, utilizou-se como parâmetro a bateria que acompanha o equipamento cuja 
capacidade é de 7 Ah. 
 
Como pode ser observado, em sua capacidade máxima, ou seja, na utilização dos 24 pontos 
disponíveis de barreira com equipamentos, o tempo estimado de duração da Bateria é de 1,4 horas 
ou 84 minutos. 
 
Caso não exista nenhum equipamento ligado nas barreiras o tempo estimado de duração da Bateria é 
de 3,1 horas ou 186 minutos. 
 
Caso seja necessário um tempo maior de duração deve ser incorporada uma segunda bateria no 
gabinete, ou aumentar a capacidade de suporte da Bateria. 

 
 

 
 

Tabela de Duração da Bateria 
 

 Em função da vida útil da Bateria recomenda-se a sua troca a cada dois anos. 
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40 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

4 Implantação em um Posto 

4.1 Procedimento Básico 

 
Descrevem-se a seguir os procedimentos básicos orientativos normalmente adotados para implantação 
de projetos pilotos com o Sistema S2 Safety System. 
 
O procedimento descreve o fluxo de documentação e atividades para dar início à instalação de um posto. 
 
Etapa 1 – Determinação do Posto a ser Instalado 
Uma vez acordada a instalação do posto, deve ser providenciado documento de autorização de visita, 
nome dos responsáveis e um croqui (de preferência digitalizado) para a análise das condições atuais do 
posto. 
Este documento deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 

 Planta Baixa do Posto com suas dimensões (e escala) 
 Diagrama de interligação dos dutos de produtos e tubulações existentes 
 Diagrama elétrico do Posto 
 Determinação de uma lista contendo as Empresas Credenciadas para realização de obras de 

adequação. 
 Determinação de datas preferenciais para a execução de obras. 

 
Etapa 2 – Visita ao Posto 
A RSP ou uma empresa credenciada realizará uma visita (ou mais) no intuito de estabelecer um pré-
projeto de adequação das instalações do posto. 
 
Etapa 3 – Entrega do Pré-Projeto 
A RSP entregará o pré-projeto contendo as modificações necessárias contendo as obras civis e a lista 
dos equipamentos a serem instalados no posto. 
 
Etapa 4 – Análise e Aprovação do Pré-Projeto 
O responsável pela instalação deverá entregar a aprovação, ou seus comentários com relação ao projeto 
apresentado. 
 
Etapa 5 – Início das Obras e Infra-estrutura 
Com a aprovação, deverá ser será realizado um cronograma das obras junto à empreiteira credenciada e 
será dado início as obras. O responsável deverá providenciar os recursos de infra-estrutura necessários 
para instalação do sistema adquirido (Linhas de comunicação, pontos de energia, dutos de 
encaminhamento de cabos, unidades seladoras, etc.). 
 
Etapa 6 – Treinamento de Operação 
O responsável deverá orientar seus funcionários no sentido a operar o sistema instalado. As dúvidas de 
operação deverão ser encaminhadas diretamente à equipe técnica da RSP. 
 
Etapa 7 – Instalação dos Sistemas Remotos 
No caso de operação com sistemas assistidos pelo responsável do posto, deverão ser cronogramados os 
eventos de instalação dos equipamentos necessários para monitoramento e controle 

4.2 Modo de Operação 

O modo de operação descrito a seguir é apenas um das diversas formas de operação suportadas pelo 
sistema S2 Safety System. Operações mais complexas e procedimentos de autorização automáticos, 
definidos remotamente poderão também ser adotados, dependendo apenas dos sistemas envolvidos e os 
meios de comunicação disponíveis. 
 
O sistema também foi concebido para executar altos níveis de automatização, como por exemplo, a 
utilização de um celular pelo motorista que ao chegar ao posto, comunica-se com uma Central de 
Atendimento Automática, totalmente desassistida e com possibilidades de conexão com o sistema de 
gerenciamento da sua empresa. Dessa forma a Central identifica o motorista e realiza a verificação das 
condições diretamente na base de dados da Companhia (Posto a ser abastecido, hora da descarga, 
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volume, etc.). Com estas informações devidamente confirmadas, os comandos de destravamento podem 
ser emitidos diretamente, destravando imediatamente as tampas do posto. 
 

4.3 Tabela de Configuração 

 
Para uma perfeita instalação, e minimização de erros, preencha a tabela a seguir com as informações dos 
equipamentos, suas funcionalidades e posições nos seus tanques, para que esta tabela possa ser 
preenchida na tela de Cadastro do Sistema. 
 
Tenha o cuidado de levantar criteriosamente todas as informações para uma fácil e rápida instalação. 
 
A tabela a seguir considera uma instalação completa com sistema de medição, sistema de acesso aos 
tanques e controle de bombas. 
 
Caso não possua alguns destes equipamentos, deixe a tabela ou a linha em branco. 
 

 Não inicie a instalação antes de ter esta tabela preenchida. É muito trabalhoso 
levantar estas informações com o sistema já instalado. 

 
A tabela de configuração de sondas deve ser preenchida de forma a associar o número do tanque, ao 
número de identificação da sonda e a capacidade do tanque em litros 30.000 litros ou 15.000 litros. 
Caso a capacidade seja diferente destes valores, deverão ser inseridas na tabela as informações de 
diâmetro e comprimento do tanque para o cálculo automático de volume. 
 

Tabela 1 -  Tabela de Configuração de Sondas 
 
# Tanque Produto ID da 

Sonda 
Diâmetro 
(cm) 

Comprimento 
(cm) 

Inclinação Capacidade 
(litros) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
A tabela de configuração de tampas deve ser preenchida de forma a associar o número do tanque, ao 
número de identificação da Tampa e a sua localização (Direta ou Remota). 
 
 

 Identifique cada dispositivo e o cabo que se interliga ao SmartBox antes de iniciar 
a instalação. Coloque a etiqueta de identificação para não ocorrer problemas 
durante a configuração do sistema. 

 A Inclinação deve ser medida antes da instalação da Sonda, através de medições 
de uma régua de madeira a ser introduzida nos dois pontos de medição: Um no 
Sump do tanque e outra no bocal de enchimento. Não utilize a sonda como 
parâmetro de medição, pois esta poderá estar com diferenças de altura (em 
virtude da instalação) e comprometer a real inclinação do tanque. 

 
 
Verifique como calcular a inclinação do tanque a seguir. 
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Tabela 2 -  Tabela de Configuração de Tampas 
 

# Tanque Produto ID da Tampa Localização 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
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5 Procedimento de Ajustes de Sondas 
 
Este procedimento foi elaborado para auxiliar o processo de ajuste requerido para adequar os valores 
medidos a real estado de estoque dos tanques do posto. Caso não possua sondas no seu posto, 
desconsidere este capítulo. 
 
Considera-se imprescindível que este processo de ajuste seja realizado tendo em vista os diversos erros 
acumulados que podem interferir na medida de um tanque (Veja item Parâmetros de Medição existente 
neste Manual). 

 Observação Importante 
Certifique-se que antes de iniciar este procedimento todos os parâmetros de banco de dados do sistema 
(Inclinação e Offset) estejam cm valor zero. Caso o valor esteja diferente de zero os valores de 
confrontação poderão induzir a erro. 
 
Este procedimento consiste de quatro fases distintas: 
 
FASE 1: Levantamento de dados nos Tanques. 
FASE 2: Levantamento das informações apresentadas no Sistema. 
FASE 3: Cálculo dos parâmetros derivados do sistema. 
FASE 4: Gravação e confirmação dos parâmetros adotados. 
 

5.1 Fatores que afetam a Medição 

 
Para que se tenha uma medição precisa, uma série de fatores relevantes e significativos devem ser 
considerados, além da própria correção na instalação da sonda. 
 
Descreve-se a seguir, todas as condições e os procedimentos a serem adotados de forma a aumentar a 
confiança na medida realizada pela sonda. 
 
A medição de um tanque pode ser afetada diretamente pelas seguintes situações: 
 
1. Dimensões do Tanque 
2. Inclinação do Tanque 
3. Inclinação da Sonda 
4. Deformação do tanque 
5. Variação de Densidade do Produto 
6. Distância do Fundo 
7. Evaporação 
8. Calibração Inicial do Sistema 
9. Temperatura 
10. Bicos Não Calibrados 
11. Descarga com vendas em andamento 
12. Volume do Compartimento do caminhão 
 
Cada uma das situações acima pode agregar um erro na medição, e caso possua mais de uma situação 
destas agindo no seu tanque, os erros serão somados, causando um erro de medida ainda maior. 
 
Verifique a seguir como proceder a cada uma das situações apresentada. 
 

5.1.1 Dimensões do Tanque 

 
A exatidão nas dimensões do tanque é primordial para que o sistema efetue a conversão de nível em 
milímetros para volume em litros. 
 
Normalmente os tanques possuem erros nas suas medidas de até 2%, que podem contribuir diretamente 
no erro de apresentação do volume em litros. 
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Verifique com critério, junto ao manual do fabricante do tanque, quais as efetivas medidas do seu tanque 
e insira estes valores na tela de configuração de tanques. 
 
A sonda possui duas formas de medição: através da tabela de arqueamento ou através de cálculo 
matemático de volume em tanques. 
 
Caso não seja introduzida a tabela de arqueamento, o sistema adota o algoritmo de cálculo matemático e 
neste caso a exatidão das dimensões do tanque é fundamental. 
 

5.1.2 Inclinação do Tanque 

 
Alguns tanques podem ao longo do tempo, ou na sua própria instalação sofrer uma inclinação, o que 
acarreta em erros de conversão, pois os algoritmos matemáticos de cálculo de volume são influenciados 
pela inclinação. 
 
A inclinação do seu tanque pode ser medida e sua inclinação deve ser inserida no sistema para que 
possa ser feita a compensação e recálculo do volume nestas condições no caso de utilização de cálculo 
matemático para determinação de volume. Verifique junto ao manual de instalação a forma de medição da 
inclinação. 
 
Outra forma de neutralizar este efeito consiste no levantamento da tabela de arqueamento do tanque, que 
pode ser utilizada ao invés do cálculo matemático. O uso da tabela de arqueamento elimina os erros 
inerentes desta inclinação, pois está considerada na tabela de arqueamento levantada em loco do tanque.  
 
As Tabelas de arqueamento que englobam inclinação somente são aquelas que são criadas após a 
instalação e levantadas através de processo próprio. As tabelas de arqueamento fornecidas pelos 
fabricantes não incluem o aspecto de inclinação que pode ter influencia no seu tanque. 
 
No cadastramento de Tanque, verifique a forma de inserir a tabela de arqueamento no sistema. 
 

 A Inclinação deve ser medida através de uma régua de madeira a ser introduzida 
nos dois pontos de medição: Um no Sump do tanque e outra no bocal de 
enchimento. Não utilize a sonda como parâmetro de medição para efeitos de 
inclinação. Veja no item abaixo, o procedimento para ser avaliada a inclinação do 
tanque. 

 
 

5.1.3 Inclinação da Sonda 

 
A sonda foi projetada para operar de forma vertical em balanço perfeito, ou seja, como se fosse um 
pêndulo apoiada em um ponto único que impede que a sonda seja instalada de forma errônea, a menos 
que durante a instalação existam obstáculos físicos que impeçam a sua operação na vertical. Confirme se 
as sondas estão operando rigorosamente na vertical, mesmo após o fechamento da tampa que sustenta a 
sonda. 
 
 

5.1.4 Deformação do Tanque 

 
Alguns tanques sofrem deformação por impacto ou por movimentação de solo. Esta deformação acaba 
por contribuir nas diferenças de volume, visto que o algoritmo matemático não considera estas variações. 
Para neutralizar este efeito, deve ser utilizada obrigatoriamente a tabela de arqueamento do tanque que 
deve ser levantada para cada um dos tanques instalados. 
 
As deformações podem ocasionar uma diminuição do volume interno (calotas internas) ou aumento de 
volume no caso de deformação da parede do compartimento (calota convexa no compartimento). 
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Como pode ser observado, o cálculo de volume não considera nem a quantidade, nem o volume 
deslocado por cada uma dessas deformidades. Portanto quanto maior o volume ocupado (ou deslocado) 
por estas deformidades, maior será o erro inerente no volume. 
 

5.1.5 Variação de Densidade de Produto 

 
Uma vez inserida a densidade do produto, existe uma variação direta entre a variação de densidade do 
produto recebida e a densidade previamente programada no sistema. Caso verifique que exista uma 
grande diferença entre o valor existente no sistema e a densidade efetivamente entregue, solicite ao seu 
fornecedor a densidade correta e corrija este valor no sistema. 
 
A variação de densidade contribui no erro no volume quando da sua conversão a 20oC. O sistema calcula 
para cada densidade um fator específico de conversão a 20oC. Portanto se as densidades dos produtos 
nos tanques forem muito dispares das lançadas no sistema e se também associadas a temperaturas 
muito distantes dos 20oC, os erros serão significativos. 

5.1.6 Distância de Fundo 

 
A sonda depois de instalada deve ser estar apoiada no fundo do tanque. As medidas de nível realizadas 
internamente pela sonda consideram que o ponto inicial está rigorosamente apoiado no fundo do tanque.  
 
Não se confirmando esta situação, a medida efetivamente lida pode ser inferior à medida real devido a 
esta diferença em relação ao fundo. O sistema possui um parâmetro que permite corrigir esta diferença, 
denominado Distância do Fundo. Verifique corretamente esta distância e altere este parâmetro. 
 
As sondas devem ser apoiadas no fundo para que não haja diferenças entre o nível real e o nível medido 
pela sonda. Verifique como determinar e corrigir o nível de inclinação do tanque neste mesmo capítulo. 
 

5.1.7 Evaporação 

A Evaporação é um processo que ocorre continuamente dentro de um tanque de combustível. Estima-se 
que em sistema aonde não existam equipamentos de coleta de vapores, a perda deve atingir 0,6% do 
total de produto movimentado nos tanques. 
 
Normalmente os índices de evaporação aceitos em condição normal estão da ordem de 0,1% a 0,13% 
variando em função do produto, temperatura de descarga, tipo de descarga (com ou sem duto de 
encaminhamento no tanque), coleta de vapores, etc. 
 
A Evaporação ocorre basicamente em duas situações de movimentações do tanque: Na Descarga e ao 
longo da venda do produto existente no tanque. 
 
Na descarga, existe uma grande movimentação de produto e portanto uma grande evaporação devida a 
este evento em um período muito pequeno. 
Ao longo da venda deste mesmo produto, também esta associada uma evaporação contínua, pois os 
vapores tendem a ocupar o espaço deixado pela venda realizada pela bomba. 
 
O sistema adota apenas a evaporação realizada na descarga, pois a evaporação ao longo da venda 
acaba sendo contabilizada pela própria medição ao longo do período de venda. 

5.1.8 Calibração Inicial do Sistema 

 
A Sonda é montada com uma calibração padrão, destinada a realizar a medição com tolerâncias 
nominais. 
Através de seu dispositivo automático de calibração contínua, a sonda busca realizar uma calibração em 
cada ponto de medição buscando aumentar a precisão e estabilidade da medida. 
 
Esta calibração normalmente é realizada na venda de produto e sempre que o dispositivo flutuador passar 
pelo ponto de calibração. 
 



 
   

46 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

Isto significa que após 1 ou 2 enchimentos do tanque, a sonda deverá estar totalmente calibrada, nos 
pontos onde o flutuador passou. 
 
Caso seja padrão no posto de serviços que o tanque atinja 50% da sua capacidade e novamente 
preenchido, até 100% da capacidade, implica que apenas esta região do tanque (50% até 100%) fique 
calibrada. Em uma situação em que o tanque diminua abaixo de 50%, em uma primeira vez apenas, esta 
região iniciará a calibração, para que o sistema fique sempre calibrado. 
 

 Caso verifique uma imprecisão ou instabilidade em um ponto, verifique se já houve 
uma operação na região do tanque, para efetivamente buscar as causas desta 
situação. Aguarde pelo menos uma operação para que seja realizada 
automaticamente uma calibração na região. 

 

5.1.9 Temperatura 

A temperatura também possui uma influência na medição. Existe uma natural contração ou dilatação de 
volume em função da temperatura em que o produto está armazenado. 
 
O sistema monitora a temperatura do produto através de oito sensores de temperatura independentes 
posicionados em oito pontos notáveis. 
 
Internamente o sistema verifica a posição do produto e avalia apenas os sensores que estão efetivamente 
posicionados abaixo do nível do produto. 
 
Isto significa que, em uma situação em que o nível do produto em um tanque monitorado por uma sonda 
do tipo T2, estiver com 160 cm de altura, o sistema utilizará apenas os sensores submersos para 
avaliação da temperatura que o produto está submetido. Portanto os sensores não submersos não são 
usados para o cálculo da média.. 
 
Caso o tanque esteja completamente cheio, todos os sensores serão usados.  
 
A temperatura que é apresentada na tela dos tanques corresponde à média dos sensores de temperatura 
que estão abaixo do nível do produto. Esta operação é importante para avaliação adequada dos valores 
dos fatores a serem usados na conversão de volume a vinte graus apresentada nas telas de 
monitoramento. 
 

5.1.10 Bicos não Calibrados 

Quando é feita uma conciliação entre o volume vendido pelos bicos e pelo volume calculado pela sonda, 
existe uma tendência em adotar como correto o volume entregue pelos bicos da Bomba. 
 
O erro admissível em um bico varia de + 40 ml/ 20 litros a – 20 ml/20 litros, correspondendo a 30 litros a 
cada 15.000 vendidos. Bicos desregulados podem possuir erros de 3 a 4 vezes esta diferença, 
provocando diferenças de até 100 litros em um tanque. 

 Caso venha a utilizar a venda pela Bomba, exija uma aferição de todos os Bicos 
antes de utilizar como referência. 

 

5.1.11 Descarga com Vendas em andamento 

 
Quando é realizada uma descarga, a sonda iniciará uma medição baseada no volume inicial antes de 
uma variação positiva de volume e finalizará após o encerramento e estabilização desta variação positiva. 
 
O tempo para descargas de 5.000 litros, gira em torno de 7 minutos e caso neste intervalo de tempo 
houver venda do tanque que está em processo de descarga, a sonda não será capaz de detectar esta 
venda durante este período, a não ser que possua um concentrador de bombas interligado ao S2 (que 
realiza a compensação automática durante a descarga). 
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Portanto, para melhor precisão a venda do tanque deverá estar suspensa até que o sistema avalie a 
descarga. 

5.1.12 Volume do Compartimento do Caminhão 

 
 Volume do compartimento do caminhão, embora seja aferido, pode sofrer imprecisões devido a variação 
de temperatura durante o trajeto (aquecendo ou esfriando) e evaporações devido a movimentações de 
transporte. Este volume entregue também pode sofrer uma variação (positiva ou negativa) em relação ao 
volume nominal descrito na documentação, pela própria imprecisão na construção de uma estrutura 
metálica do compartimento.  

 Não adote como parâmetro de referência imutável o volume informado do 
compartimento do caminhão tanque. 

 

5.2 Medindo a Inclinação do tanque 

 
A determinação da inclinação do tanque é necessária para compensar eventuais desvios no caso da 
sonda não estar instalada exatamente no meio do tanque. 
Caso a sonda fosse instalada no meio do tanque, nenhuma compensação de inclinação seria necessária. 
 
 

 O Cálculo de inclinação sempre considera o centro do tanque como ponto de 
referência. Se o tanque possuir a boca de visita onde está posicionada a sonda no 
centro do tanque, não existe necessidade de correção de nível, apenas a correção 
de volume, que deve ser feita através da tabela de arqueamento ou pelo cálculo 
matemático de volume. 

 
Medição de Inclinação do Tanque 

 
Existem basicamente dois casos que podem ocorrer e para cada um deles utilize a fórmula 
correspondente. 
 
Como poderá observar a formula se baseia em uma semelhança de triângulos para determinar o grau de 
correção necessário. 
 
Uma vez obtido o grau de correção necessário, este deverá ser inserido na tela de cadastramento de 
tanques no campo Inclinação. 
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 Devido a movimentações constantes de solo, é recomendado realizar a medição da 

inclinação anualmente, atualizando o respectivo parâmetro de inclinação. 
 
Para a realização destas medições, é importante ter em mãos: 
 
1. Uma trena ou documento informando as exatas posições dos centros dos bocais de 

descarga direta e da instalação das sondas no tanque. 
2. Uma régua de medição para determinação do nível no bocal de descarga direta e do 

bocal de visita. 
 

 Todas as medidas deverão ser obtidas em milímetros para que possam ser inseridas no 
campo solicitado na mesma unidade 

 

 Não utilize a própria Sonda como medida. Todas as medições devem ser feitas com uma 
régua de madeira para manter a equidade no padrão de medida. 

 
 
Situação 1 – Bocal de descarga direta e Bocal de Visita sonda posicionados de 

forma oposta em relação ao meio do tanque. 
 
Como pode ser observado pela figura abaixo, considere as seguintes medidas: 
 
PMT – Ponto Médio do tanque, ou seja, o ponto onde o tanque está igualmente dividido 

em duas partes. 
DBE – Distancia medida entre o centro do Bocal de descarga direta e o Centro do Tanque 

(ponto PMT)  
DBV – Distância medida entre o centro do bocal de instalação da sonda e o Centro do 

Tanque. 
 
NBD - Nível medido de produto realizado no Bocal de Descarga direta. 
NBV - Nível medido de produto realizado no Bocal de Visita (Instalação da Sonda.) 
CIT – Correção da Inclinação do Tanque 
 

A figura a seguir apresenta um tanque típico em corte, com o Sumps à esquerda e o tubo de 
descarga direta à direita. 

 
Tanque típico em corte 

 O Bocal de Visita corresponde à abertura existente no tanque para a instalação de sondas e 
das tubulações das bombas. 
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Observando a figura e adotando a semelhança de triângulos, obtemos: 

 

𝐶𝐼𝑇 =
(𝑁𝐵𝐷 − 𝑁𝐵𝑉) × 𝐷𝐵𝑉

(𝐷𝐵𝑉 + 𝐷𝐵𝐸)
 

 
O valor CIT obtido pela relação acima deve ser inserido no campo de correção de 
inclinação. 
 
Situação 2 – Bocal de descarga direta e Bocal de Visita posicionados em uma 

lateral do tanque. 
 
Da mesma forma do caso anterior, a relação fica: 
 
 

𝐶𝐼𝑇 =
(𝑁𝐵𝐷 − 𝑁𝐵𝑉) × 𝐷𝐵𝑉

(𝐷𝐵𝑉 − 𝐷𝐵𝐸)
 

  
 
Como pode ser observada, a sonda está mais distante do centro do tanque do que o bocal de descarga 
direta, portanto à distância DBV é maior que a distancia DBE. 
 
 
 
 

 Observação Importante 
Atente para a diferença dos níveis determinado na formula, pois dependendo da inclinação o valor de CIT 
poderá ser positivo ou negativo. A fórmula considera a descarga a direita do Sumps. Veja a tabela a 
seguir para melhor definir o sinal da diferença (positivo ou negativo) 
 
 
Utilizando a norma ABNT de tanques (onde só está prevista a construção de tanques na situação 1) a 
fórmula pode ser substituída por: 
 

𝐶𝐼𝑇 = (𝑁𝐵𝐷 − 𝑁𝐵𝑉) × 𝐾 
                   

 
Ou seja, medindo-se o Nível do Bocal de Descarga direta e o Nível do Bocal do Sumps, e efetuando-se a 
diferença, multiplica-se pelo valor de K obtido na tabela abaixo. 
 
Onde o valor de K pode ser obtido na tabela abaixo em função do tamanho do tanque e sua 
compartimentação, sendo necessário apenas realizar a diferença dos níveis medidos no Bocal de 
descarga direta e no bocal de visita, multiplicando pelo valor de K apontado na tabela. 

Tabela 3 -  Tabela das Condições de Inclinação dos Tanques 
 

Condição Resumo Sonda Inclinação Ação 

Nivel da Descarga > Nivel da Visita NBD maior  Medição Menor Positivo Acrescer Offset  

(Offset Positivo) 

Nivel da Descarga < Nivel da Visita NBD menor Medição Maior Negativo Subtrair Offset 

(Offset Negativo) 

 
A tabela abaixo apresenta as distâncias normalizadas. Estas distâncias podem não ser aplicadas ao seu 
tanque, caso este não seja adequado às normas ABNT.  
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Tabela 4 -  Distâncias Normalizadas dos Tanques 
 

Capacidade 
nominal Total 

(Litros) 

Capacidade do 
Compartimento 

(Litros) 

Tipo Comp 

(mm) 

PMT 

(mm) 

DBE 

(mm) 

DBS 

(mm) 

K Situação 

15 000 15 000 Pleno 5400 2 700 1 950 1950 0,5 1 

15 000 7 500 Bi 5400 1 350 600 600 0,5 1 

30 000 30 000 Pleno 6000 3 000 2 250 2 250 0,5 1 

30 000 15 000 Bi 6000 1 500 750 750 0,5 1 

30 000 10 000 Tri 6000 1 000 250 750 0,75 1 

30 000 20 000 Tri 6000 2 000 1 250 1 800 0,590164 1 

 

 Observação Importante 
O Offset efetivo da Sonda deverá também incorporar a distância da Sonda ao Fundo do Tanque (se 
houver). Esta distância deve ser medida durante a instalação da Sonda. 
 

5.3 FASE 1: Levantamento de dados nos Tanques. 

 
1. Efetuar o completo isolamento do tanque. Não poderão existir vendas, nem conexões abertas 

fluindo produto para o Filtro Diesel. Confirme as bombas que estão ligadas ao tanque e confirme 
que estão rigorosamente inativas. Repita a verificação confirmando que o Filtro do Diesel (para 
tanques Diesel) não esteja retornando ou retirando produto. 

2. Confirme o numero de cada tanque antes de iniciar as medidas. 
3. Com o tanque isolado, e com a régua mecânica, abra o Sump do tanque (local onde se localiza a 

sonda) e efetue a medida de altura. Anote na tabela a seguir na coluna respectiva Nível Mecânico 
Visita. 

4. Anote a capacidade em litros e o Tipo do Tanque (Pleno, Bi- Compartimentado, tri-
Compartimentado) 

5. Feche o Sump. 
 

 Observação Importante 
As medidas da régua são colhidas em centímetros. 

 
6. Abra o bocal de descarga Direta do tanque. Anote se o mesmo está à esquerda ou a direita do 

SUMP. Verifique e confirme que não existe nenhum calço no fundo do tanque que possa alterar a 
medida. Em alguns tanques são soldados placas de reforço, que acabam desvirtuando a 
referência do fundo real do tanque. Caso exista esta placa no fundo, procure avaliar sua 
espessura para que possa ser descontada da altura efetiva medida. Efetue a medida e anote na 
tabela na coluna Nível Mecânico da Descarga. Feche o Bocal. 

7. Com o sistema em funcionamento entre na tela de apresentação dos tanques e anote na Tabela 
de Parâmetros apresentada a seguir. 

 
Normalmente estas informações deverão estar colhidas e preenchidas na folha Resumo de Configuração 
do Posto. 

 
Repita o procedimento acima para todos os tanques 
 

5.4 FASE 2: Levantamento das informações apresentadas no Sistema. 

 
Com o S2 em operação, anote para cada Tanque os valores informados de nível (em centímetros) na 

tela do tanque. 
Anote na coluna Nível Sonda na Tabela de parâmetros. 
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Repita o procedimento acima para todos os tanques 

 Observação Importante 
Não se deve usar o nível apontado pela Sonda como sendo o Nível do Bocal de Visita, pois o nível 
apresentado pela Sonda já considera as inclinações. Confirme se o nível apresentado pela sonda 
considera inclinação igual à zero para utilizar esta medida. 

 

5.5 FASE 3: Cálculo dos parâmetros no sistema. 

 
1. Calcule o Offset de ajuste de produto, realizando a seguinte operação: 

 
Offset Ajuste = Nível Mecânico Visita - Nível da Sonda 

 
Portanto o Offset de Ajuste deve servir para o nível obtido pela régua mecânica seja o mesmo do 
apresentado pelo sistema (antes do ajuste de inclinação) 

 Observação Importante 
Confirme se o nível apresentado pela sonda considera inclinação igual à zero. 

 
2. Com os valores de Nível Mecânico SUMP e Nível Mecânico de Descarga, verifique no capítulo do 

manual referente a cálculo de Inclinação qual o fator da diferença a ser adotado. 
3. Tome cuidado com relação aos valores (positivos e negativos) resultantes do cálculo. Um erro 

nesta operação poderá acarretar em uma medida incorreta em litros do tanque. 
4. Preencha o fator calculado da coluna FATOR K e anote o resultado da conta na coluna 

Inclinação. 
5. Efetue a seguinte Operação: 

 
Inclinação = (Nível Mecânico Descarga – Nível Mecânico Visita) X Fator K 

 
6. Anote este cálculo na coluna INCLINAÇÃO (em cm) Este valor pode ser positivo (no caso do 

Nível Mecânico da Descarga ser maior que o Nível Mecânico da Visita) ou negativo. 
7. Calcule o ponto médio do Tanque, fazendo a seguinte operação 

 
Ponto Médio = (Nível Mecânico Descarga + Nível Mecânico Visita) X Fator K 

 
 

8. Calcule o valor que deverá ser apresentado pela Sonda (após a inserção dos parâmetros) através 
da seguinte equação: 

Diferença de Volume = Volume Sonda - Volume Tabela (no Ponto Médio) 
 

Ou seja, efetue a seguinte operação: Anote o Volume apresentado pela Sonda nas telas de 
monitoramento e entre na tabela de volume do tanque com a altura obtida na coluna PONTO 
MÉDIO.  
Efetue a diferença entre os dois volumes.  

9. Verifique se a diferença de volume está dentro de valores aceitáveis (inferiores a 50 litros 
positivos ou negativos). Caso a diferença seja superior, confirme as medidas do tanque e avalie 
novamente em função da tolerância percentual de volume informada pelo fabricante do tanque.  

 
Repita o procedimento acima para todos os tanques 

 Observação Importante 
Somente grave os dados dos parâmetros (passo seguinte) após ter confirmado os cálculos acima. 
 

5.6 FASE 4: Gravação e confirmação dos parâmetros adotados. 

 
1. Com o Browser, entre na aba CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS -> TANQUES onde será 

apresentada tela para que os parâmetros de inclinação e offset sejam inseridos. 
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2. Insira as inclinações e os valores de Offset. 
3. Uma vez inseridos todos os valores, retorne a tela de monitoramento e anote a medida de volume 

apresentada. Com a tabela de arqueamento de tanques obtida junto ao Fabricante, verifique e 
compare se o volume em litros apresentado pelo sistema está compatível com o obtido pela 
tabela. 

4. Os valores intermediários (menores que um centímetro) normalmente não são apresentados em 
uma tabela de arqueamento de tanques, portanto para melhor precisão estes valores deverão ser 
interpolados. 

5. Caso os valores não estejam próximos, verifique no cadastramento se as dimensões do tanque 
foram corretamente inseridas ou se estas medidas não são medidas padrões de tanques, o que 
podem alterar significativamente o cálculo de conversão para volume. 

 

 Verifique no ANEXO deste manual os desvios existentes nos diversos tipos de 

tanques e suas implicações. 
 

 Observação Importante 
As medidas de inserção de parâmetros (inclinação e Offset) são em milímetros, diferentemente dos 
valores colhidos em centímetros nos tanques. Efetue a conversão 1 centímetro = 10 milímetros sempre 
que necessário. 
 

 Observação Importante 
O nível da Sonda nas telas é apresentado em centímetros. 
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Tabela 5 -  Tabela de Ajuste de Medição de Sondas 
 

TQ Capac.  

(Lts) 

Tipo Produto Nivel 
Mecanico 

Descarga(cm)  

Nível 
Mecanico 

Visita 

(cm) 

Fator 

K 

Nível 

Sonda 

(cm) 

Offset 
de Ajuste 

(cm) 

Inclinaçã
o 

(Descarg
a – 

Visita)* k 

(cm) 

Ponto 

Médio 

(cm) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 
É importante observar as condições abaixo que estabelecem o sentido (positivo ou negativo) para a 
inserção de dados em função da avaliação dos valores. 

Tabela 6 -  Tabela das Condições de Inclinação dos Tanques 
 

Condição Sonda Inclinação Ação 

Nivel da Descarga > Nivel da Visita Medição Menor Positivo Acrescer Offset  

(Offset Positivo) 

Nivel da Descarga < Nivel da Visita Medição Maior Negativo Subtrair Offset 

(Offset Negativo) 

 
 
Exemplo: 
 
PASSO 1 – ANOTANDO OS DADOS OBTIDOS DO TANQUE 
 
Sejam os seguintes valores existentes em um tanque: 

Tabela 7 -  Valores Obtidos em um Tanque 

TQ Capac.  

(Lts) 

Tipo Produto Nivel 
Mecanico 

Descarga(cm)  

Nível 
Mecanico 

Visita 

(cm) 

Fator 

K 

Nível 

Sonda 

(cm) 

Offset 
de Ajuste 

(cm) 

Inclinaçã
o 

(Descarg
a – 

Visita)* k 

(cm) 

Ponto 

Médio 

(cm) 

1 30.000 Pleno Diesel 155,5 159,0 0,5 161,3    

 
PASSO 2 – CALCULANDO O OFFSET DE AJUSTE 
 

Offset Ajuste = Nível Mecânico Visita - Nível da Sonda 
Portanto temos 
Offset Ajuste = (159,0 -161,3) = - 2,3 cm ou - 23 mm 
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Pode se observar que a diferença entre o Nível Mecânico da Visita e a Sonda Ajustada é de 2,3 cm ou -23 
mm. 
Este valor de -23 mm pode ser inserido no campo OFFSET AJUSTE para eliminar esta diferença. 

Tabela 8 -  Cálculo do Offset 
 

TQ Capac.  

(Lts) 

Tipo Produto Nivel 
Mecanico 

Descarga(cm)  

Nível 
Mecanico 

Visita 

(cm) 

Fator 

K 

Nível 

Sonda 

(cm) 

Offset 
de Ajuste 

(cm) 

Inclinaçã
o 

(Descarg
a – 

Visita)* k 

(cm) 

Ponto 

Médio 

(cm) 

1 30.000 Pleno Diesel 155,5 159,0 0,5 161,3 - 2,3   

 
PASSO 3 – CALCULANDO A INCLINAÇÃO 
 
Calculando a Inclinação temos: 
 

Inclinação = (Nível Mecânico Visita – Nível Mecânico Descarga) X Fator K 
Fica 
 (155,5- 159,0) * 0,5 => (-3,5) * 0,5 => - 1,75 cm (ou – 17,5 mm), ou seja, Inclinação Negativa 

Tabela 9 -  Cálculo da Inclinação 
 

TQ Capac.  

(Lts) 

Tipo Produto Nivel 
Mecanico 

Descarga(cm)  

Nível 
Mecanico 

Visita 

(cm) 

Fator 

K 

Nível 

Sonda 

(cm) 

Offset 
de Ajuste 

(cm) 

Inclinaçã
o 

(Descarg
a – 

Visita)* k 

(cm) 

Ponto 

Médio 

(cm) 

1 30.000 Pleno Diesel 155,5 159,0 0,5 161,3 - 2,3 -17,5  

 
PASSO 4 – CALCULANDO O PONTO MÉDIO 
 
Calculando o Ponto Médio temos: 
 

Ponto Médio = (Nível Mecânico Descarga + Nível Mecânico Visita) X Fator K 
 

(155,5 + 159,0) * 0,5 => 157,25 cm 
 
Inserindo os dados: 
 

Tabela 10 -  Cálculo do Ponto Médio 
 

TQ Capac.  

(Lts) 

Tipo Produto Nivel 
Mecanico 

Descarga(cm)  

Nível 
Mecanico 

Visita 

(cm) 

Fator 

K 

Nível 

Sonda 

(cm) 

Offset 
de Ajuste 

(cm) 

Inclinaçã
o 

(Descarg
a – 

Visita)* k 

(cm) 

Ponto 

Médio 

(cm) 

1 30.000 Pleno Diesel 155,5 159,0 0,5 161,3 - 2,3 -17,5 157,25 

 
PASSO 5 – CALCULANDO A DIFERENÇA DE VOLUME 
 
Usando uma tabela de arqueamento de tanques (conforme exemplo abaixo), obtemos o seguinte volume: 
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O volume obtido é de 19.788 litros. 
 

 Observação Importante 
Utilize a tabela de arqueamento definida para o tanque, verificando se a tabela é de um tanque de 15.000 
litros, 30.000 litros ou 60.000 litros. 
 
 
Para realizar a interpolação, de forma a encontrar o volume relativo a 157,25 realiza-se o seguinte 
procedimento: 
 
Obter o valor do volume para o nível imediatamente superior (neste caso de 158 cm). 
Na tabela observa-se o volume de 19.936 litros, para 158 cm de nível. 
 
Efetue o seguinte cálculo: 
 
Diferença dos Volumes: Valto – Vbaixo temos: 
 
Diferença = 19.936 – 19.788 => Diferença = 148 litros. 
 
Multiplique a diferença pelo valor obtido da fração do nível a ser interpolado. Neste caso a fração 
corresponde a 0,25 (o seja a fração do nível de 157,25). 
Assim temos: 
 
0,25 x 148 litros = 37 litros. 
 
Este deve ser o valor a ser somado ao valor inteiro encontrado na tabela (de 19.788 litros). 
 
Teremos então o volume para o nível de 157,25 cm: 
 
19.788 + 37,= 19.825 litros. 
 
Supondo o volume apresentado pela Sonda seja de 19.832 litros teremos uma diferença de: 
 
Diferença = Volume Tabela – Volume Sonda => Diferença = 19.825 – 19.832 = 7 LITROS 
 
Portanto a Diferença de 7 litros que está de acordo com as tolerâncias apresentadas pela tabela de 
arqueamento dos tanques (normalmente em torno de +/- 2,5 % do Volume Total do tanque). 

Tabela 11 -  Tabela de Arqueamento de Tanques 
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 Observação Importante 
Outro ponto importante consiste na adequação das medidas do tanque. Normalmente um tanque possui 
medidas padrão de diâmetro e comprimento, quando na realidade estas medidas podem ser maiores ou 
menores, em função do processo de fabricação do tanque. Podem ser alteradas as medidas do tanque 
(aumentando a medida para compensar maior capacidade ou diminuindo para compensar uma menor 
capacidade) buscando a melhor fidelidade da conversão de volume. 
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5.7 Efeitos da Inclinação em um tanque 

 
Para melhor entendimento e avaliação dos efeitos da inclinação de um tanque na medição de volumes, 
apresenta-se a tabela a seguir que apresenta as medidas calculadas sem inclinação e após sua 
compensação da inclinação 
 
Tanque 30.000 lts (Bi-compartimentado – 2 tanques de 15.000 lts) 
Diâmetro 2549 mm e Comprimento 3000 mm 
 
 Sem Inclinação Inclinação 50 mm Inclinação 100 mm 
 Nível 

(mm) 
Volume 

(lts) 
Nível 
(mm) 

Volume 
(lts) 

Nível 
(mm) 

Volume 
(lts) 

Medição antes da Descarga 500 2119 525 2273 550 2429 
Medição após descarga 1185 6970 1210 7161 1235 7352 
Diferença 4.850 4888 4923 
Incremento 0 38 73 
 
Tanque 30.000 lts (Pleno) 
Diâmetro 2549 mm e Comprimento 6000 mm 
 
 Sem Inclinação Inclinação 50 mm Inclinação 100 mm 
 Nível 

(mm) 
Volume 

(lts) 
Nível 
(mm) 

Volume 
(lts) 

Nível 
(mm) 

Volume 
(lts) 

Medição antes da Descarga 500 4.239 525 4.546 550 4.858 
Medição após descarga 1185 13941 1.210 14.323 1235 14.705 
Diferença 9.702 9.777 9.847 
Incremento 0 75 145 
 
 
Como pode ser observado a princípio, em um tanque de 15.000 lts pode haver um ajuste de 73 litros caso 
a inclinação estar em 100 mm. 
 
Para Inclinações maiores, ou tanques maiores este efeito pode ser ampliado. 
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5.8 Medidas de Tanque pelo Modelo 

 
A tabela apresenta a seguir, como avaliar o modelo de um tanque e sua capacidade pelas distancias 
observadas entre a Boca de Visita e a Boca de descarga Direta. 
As medidas abaixo devem ser realizadas de centro a centro. 
 

 
Bocas de 
descarga 

Medida (milímetros) Modelo Sonda Tanque 

3 500 Tri Partido (10/10/10) T2 30.000 
2 500 ou 2.500 Bi Partido (10/20) T2 30.000 
2 1.500 Bi-Partido (15/15) T2 30.000 
2 1.200 Bi- partido (7,5/7,5) T1 15.000 
1 3.900 Pleno (15) T1 15.000 
1 4.500 Pleno (30) T2 30.000 

 
 

5.9 Ajuste Automático do Tamanho do Tanque 

 
O Sistema S2 possui rotinas internas para ajuste automático do tamanho dos tanques. 
O ajuste possui algorirmos diferentes em função dos equipamentos interligados no S2. 
Podem existir dois casos: 
 

 Sistema possui Concentrador de Bombas Integrado no Sistema - Método Arqueamento 
 Não existe Concentrador Integrado no Sistema – Método de Descargas 

 
Para o caso de concentrador Integrado, o sistema utiliza as vendas pela bomba como parâmetro de 
referência e calculo de ajuste realizando o arqueamento do tanque. 
Este deve ser o ajuste preferencial pois é mais preciso. 
Quando ativar o arqueamento, o sistema avaliará as vendas pela sonda e as vendas pela bomba, 
realizando um comparativo e definindo fatores de ajuste. 
 

 Observação Importante 
Para utilização deste método, verifique e mantenha todos os bicos aferidos. A falta de aferição ou erros de 
venda na bomba pode levar a ajustes totalmente errados. 
 
 
Para o caso de não haver um concentrador de Bombas integrado, o método usado é de Descargas 
Aproximadas. 
Este método exige que se mantenha o mesmo padrão na entrega, ou seja, deve ser evitado o 
fracionamento das entregas, buscando manter uma regularidade. 
Deve também haver uma verificação fiel e criteriosa da entrega, onde os carregamentos devem ser todos 
inspecionados. 
O sistema utilizará um método estatístico e necessitará de um conjunto de descargas para determinar o 
ajuste dos tanques. 
 

Medida 
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Por exemplo, no caso de entrega de compartimentos de 5.000 litros nominais e com medições em média 
de 4.930 litros, o sistema efetuará um ajuste da medida do tanque , de forma que o erro da descarga se 
situe em 1%. 
 

 Observação Importante 
Para utilização deste método, confirme e avalie todas as entregas e verifique se o carregamento é idôneo 
e se o produto esta na seta. Erros na entrega poderão induzir o método a erro. 
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6 Instalação dos Softwares e Garantia 
 

6.1 Softwares que acompanham o Produto 

Descreve-se a seguir os componentes de software que acompanham cada produto inteligente da RSP. 
Coloque o CD que acompanha cada produto em um microcomputador que contenha um leitor de CD. 
 
Caso o seu computador possua o recurso de execução automática ativado (recurso denominado autorun) 
será apresentada uma tela, conforme exemplificado abaixo, que irá orientar toda instalação. 
 
Caso não possua este recurso, entre no CD e execute o programa index.html que está localizado na raiz 
do diretório, conforme apresentado na figura abaixo.  
 

 
 

Relação de Softwares  
 
Após a inicialização, será apresentada a seguinte tela: 
 

 
Apresentação inicial 

 
É importante a leitura criteriosa de cada passo da instalação. 
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Como poderá observar, caso tenha problemas na instalação, clique no link em vermelho (clique aqui) 
para que o sistema instale automaticamente o componente DotNetFramework, para que a instalação 
prossiga. 
 
Toda instalação é orientada por menus, onde serão solicitados alguns dados de cadastro, data de 
emissão de Nota Fiscal do produto, além de outras informações. 
 
O programa existente permite a verificação eletrônica do produto e a configuração de alguns parâmetros 
internos de cada produto. 
 
Ao final do processo de instalação, será exibido o Termo de Garantia. 
 
Para que a sua garantia seja registrada, é necessário aceitar o termo de garantia exibido, e imprimi-lo. 
Nesta impressão poderá ser observado o NEIDG - Número eletrônico de identificação de garantia, que 
deverá ser usado sempre que necessitar dos serviços de garantia dos produtos. 
 

 Observação Importante 
Para cada produto inteligente adquirido acompanha este programa. É de fundamental importância que 
este programa seja executado para todos os produtos para verificação e habilitação do termo de garantia 
associado ao produto. 
 
 

6.2 Outros Softwares 

 
È necessário em alguns casos a instalação de um aplicativo de exibição na máquina do Cliente. Este 
aplicativo é responsável pela apresentação das telas de monitoramento dos tanques e pode ser instalado 
gratuitamente. Este aplicativo denomina-se Flash Player. 
 
Para instalar este aplicativo, entre no site do fabricante www.adobe.com.br ou www.adobe.com e busque 
o link de instalação da ferramenta Flash dentro do site. 
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7 Conectando o Equipamento 
O equipamento sai de fábrica configurado com endereço IP fixo, para permitir uma rápida configuração 
através de uma simples conexão com o seu equipamento PC. 
 
Ligue o equipamento através do conector de alimentação fornecido e aguarde a completa inicialização do 
equipamento. 
 

 Certifique-se que a energia AC e o aterramento do equipamento estão em 
perfeitas condições e de acordo com as normas de segurança apresentadas no 
Manual de Instalação, antes de ligar o equipamento. A inobservância deste 
procedimento poderá causar sérios riscos de explosão e danos à instalação e 
pessoas. 

 

 Não efetue nenhuma substituição de componentes em nenhuma hipótese. Esta 
operação pode impactar em perda da segurança intrínseca do equipamento e risco 
de explosão com danos sérios a instalação e pessoas. Os reparos só poderão ser 
realizados por pessoal especializado e em local apropriado. 

 
 
Para a interconexão do Supervisor com o seu equipamento PC, verifique a seguir qual a forma que deseja 
interligar, de forma a definir o cabo correto para interligação. 
 
Este cabo não é fornecido junto com o equipamento. Estes cabos são de fácil aquisição no mercado. 
 
 

d i g i t a l

Ligação Ponto a Ponto

Supervisor

Supervisor

Equipamento PC

Equipamento PC

Servidor DHCP

IP: 192.168.0.200

Ligação em Rede Local

Hub ou Switch

Cabo Paralelo

Cabo Cross - Cruzado  
Interconexão do Supervisor com PC 
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7.1 Ligação Ponto a Ponto com o Supervisor 

 
Abra a porta do gabinete e na sua parte frontal, localize o conector de rede que está posicionado 
conforme a figura a seguir. 
 

 
 

Localização do Conector de Rede 
 
Este posicionamento pode variar em função do modelo do Supervisor. 
 
Faça a ligação através de um cabo de rede padrão CROSS (cruzado) para interconexão das duas 
máquinas. 
 

7.1.1 Definição de IP 

Como as maquinas estão ligadas sem um servidor que forneça endereços de IP válidos, cada uma das 
máquinas deve ser configurada com IP Fixo. 
O endereço IP 192.168.0.200 foi pré-definido em fábrica para o equipamento supervisor, e, por exemplo, 
poderá ser atribuído o endereço de IP 192.168.0.10 para o equipamento PC que foi conectado. 
 
Importante 
Esta configuração só é válida para o caso que o equipamento PC não estiver conectado a algum ponto de 
rede. Neste caso verifique a opção de ligação local com rede a seguir. 
 

7.2 Local em Rede Interna 

Abra a porta do gabinete e na sua parte frontal, localize o conector de rede e insira o cabo de rede 
apropriado. 
Para se instalar em uma rede interna, conecte o Supervisor através de um cabo de rede paralelo para o 
seu Hub ou Switch, da mesma forma que seria conectada um equipamento PC. 
 

7.3 Diagrama de Conexão dos cabos 

7.3.1 Paralelo 

A figura a seguir apresenta o esquema de ligação EIA/TIA 568B para interligação de cabo da forma 
paralela. Use esta forma para ligar o Supervisor ao um switch ou hub de uma rede local onde existem 
outros computadores conectados. 
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Diagrama de ligação paralela. 
 

LADO A LADO B 
Branco/Laranja Branco/Laranja 
Laranja/Branco Laranja/Branco 
Branco/Verde Branco/Verde 
Azul/Branco Azul/Branco 
Branco /Azul Branco /Azul 
Verde/Branco Verde/Branco 
Branco/Marrom Branco/Marrom 
Marrom/Branco Marrom/Branco 

7.3.2 Invertida ou Cross  

Use esta forma para ligar o Supervisor diretamente a um único equipamento PC. 
 

 
 

Diagrama de ligação Invertida ou Cross 
 

LADO A LADO B 
Branco/Verde Branco/Laranja 
Verde/Branco Laranja/Branco 
Branco/Laranja Branco/Verde 
Azul/Branco Azul/Branco 
Branco /Azul Branco /Azul 
Laranja/Branco Verde/Branco 
Branco/Marrom Branco/Marrom 
Marrom/Branco Marrom/Branco 

 

 Verifique com critério as conexões dos cabos para não danificar os pontos de 
rede disponíveis nos equipamentos. 

  

7.4 Configuração de Rede do PC 

 
Existem duas formas distintas de ligação do Sistema com o Supervisor. 
Verifique qual delas mais se adéqua a sua forma de operação e certifique-se que os cabos estão 
corretamente ligados. 
 
A ligação do equipamento Supervisor obedece aos mesmos padrões e procedimentos de ligação 
necessários para a conexão de um equipamento PC de mercado. 
 
A definição de IP no supervisor também poderá ser feita da mesma forma de um equipamento PC.  
 
Para preparar o seu equipamento para conectar ao Supervisor, é necessário determinar se o 
equipamento está conectado diretamente ao Supervisor ou este faz parte de uma rede local que possui 
um servidor de IP (DHCP) que atribui automaticamente endereços de IP para sua máquina. 
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O detalhamento a seguir apresenta a configuração para cada um dos casos. 
 
Para configurar a rede, entre em: 
Painel de Controle -> Conexões de Rede-> Conexão Local 
Clique em Propriedades e será apresentada a seguinte tela. 
 

 
 

Tela de Configuração de Rede Local 
 
Clique novamente em propriedades, e será apresentada a seguinte tela: 
 

 
 

Propriedades de Configuração de Rede Local 
 
Clique em Protocolo TCP/IP e novamente no botão Propriedades. Será apresentada a seguinte tela: 
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Propriedades de Protocolo TCP/IP 
 
 

7.4.1 Operação com IP Dinâmico 

Utilize a Configuração  
OBTER UM ENDEREÇO DE IP AUTOMATICAMENTE 

Caso estiver utilizando o equipamento supervisor em uma rede local que possui um servidor de 
endereços de IP (DHCP) 
 
Também selecione a opção 

OBTER O ENDEREÇO DE SERVIDOR DNS AUTOMATICAMENTE 
Com isso, a sua configuração está prepara para operar em uma rede local que possui um equipamento 
que “distribui” automaticamente os endereços de IP na sua rede. 

 

7.4.2 Operação com IP FIXO 

No caso de não existir um equipamento que realiza a função de atribuir automaticamente um endereço de 
IP para cada máquina na Rede, utilize a seguinte configuração: 
Selecione a opção: 
 

USAR O SEGUINTE ENDEREÇO IP 
 
E insira o endereço IP definido para o Supervisor. 
 
Deve se levar em conta a existência de um Gateway. O equipamento gateway é o equipamento que 
realiza a interface com a Internet. 
 
Este equipamento pode ser o próprio supervisor ou outro equipamento presente na rede. 
 
No caso de ser outro equipamento presente na rede, quando for solicitado o IP do Gateway, verifique o 
número do IP deste equipamento para inserir corretamente quando solicitado. 
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Configuração com IP Fixo 
 
No campo MASCARA DE SUB-REDE digite a seguinte mascara: 
255.255.255.0 
 
No campo Gateway padrão coloque o mesmo endereço de IP inserido no campo ENDEREÇO DE IP, 
inserido no primeiro campo. 
 
Deixe os demais campos de DNS em branco. 
 
Pressione OK em todas as telas para encerrar esta configuração, e proceda à verificação lógica da 
conexão, detalhada a seguir. 
 

7.5 Verificação de Conexão lógica 

 
Para verificar se o equipamento está efetivamente conectado, entre em uma janela de prompt de 
comando no equipamento PC e execute o seguinte comando: 
 
>ping 192.168.0.5 
 

 
 

Verificação de Conexão Lógica 
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Caso seja apresentada a mensagem: 
 

Esgotado o tempo limite do pedido. 
 
Isto indicará que ainda existe algum erro na conexão do equipamento a rede. 
 
Confira as ligações e repita o procedimento antes de prosseguir com a instalação. 
 

 Observação Importante 
Se estiver operando com um computador ligado diretamente ao Supervisor, (conexão ponto a ponto) 
obrigatoriamente a sua forma de configuração deverá ser através de IP FIXO. 
Para alterar o IP do Supervisor verifique o Menu da Console para a opção de alteração de IP. 
 

7.6 Reset e Desligamento do Sistema 

Verifique a versão da placa do SBox para determinar a forma de iniciar o sistema. 
 
Na Versão 0 da placa, deve ser acionada a chave liga/desliga localizada no centro da placa. 
 
Na Versão 1, deve ser utilizada a chave de pressão CH1 que permite várias formas de reset e 
desligamento de sistema. 
Abaixo é descrito as condições de sinalização e comando da versão 1 do SmartBox. 

7.6.1 Led de Atividade 

O led de atividade (ATV) localizado na placa possui dupla função. 
E muito importante observar este led, pois é o que indica a situação da alimentação ou a seleção do 
comando de reset ou desligamento que esta sendo solicitada. 
 
Pressionamento da Chave: O sistema entre em modo comando, apresentando conforme o tempo em 
que a chave é mantida pressionada, qual o comando deverá ser executado. Refira-se aos comandos 
detalhados abaixo. 
 
Em situação de operação (sem pressionamento da chave) indica o status de alimentação do sistema e 
bateria do box, e quando a chave estiver pressionada, refira-se ao item a seguir denominado Comando de 
desligamento e Reset. 
 
Apresentação do Led em situação sem pressionamento da chave: 
 
Piscadas rápidas e constantes: Box em condições de alimentação Normal. O AC está presente e a 
bateria está em boas condições de uso. 
 
Uma piscada de led: Indica Falha de AC: Foi verificada a falha de AC nas condições de identificação da 
presença de AC prevista no hardware do Box e o sistema esta em modo bateria. 
 
Duas piscadas do Led: Indica Falha de Bateria: Sinaliza que a bateria não consegue mais manter a 
tensão mínima de 12 V. A bateria pode estar em fim de vida útil. 
 
Três piscadas do Led: Indica Falha de AC e Bateria: Não foi detectada a presença de AC e também a 
bateria está abaixo de 12 volts. É possível que o Box funcione nessa condição por um razoável período, 
dependendo do estado da bateria, mas esse Status indica que o funcionamento do Supervisor está perto 
de ser desligado por falta completa de alimentação. 
 
 

7.6.2 Comandos de Desligamento e Reset 

 
Os comandos executados a partir das chaves CH1 e CH2 são executados a partir do pressionamento de 
qualquer das chaves pelo período mínimo de 2 segundos, alterando-se o seu comportamento a cada novo 
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incremento de 2 segundos. O usuário ao pressionar a chave (e manter pressionada) deve identificar a 
quantidade de piscadas do led ATV ( atividade) para escolher o comando a ser executado. 
 
Os comandos são apresentados na sequencia, ou seja, se não desejar realizar o primeiro comando 
(representado por uma piscada de led ATV), o usuário deve continuar pressionando a chave até que seja 
apresentada a indicação do segundo comando, representado por duas piscadas de led e assim 
sucessivamente. 
 
A seguir o detalhamento de cada comando com o pressionamento da chave CH1. 
 
Uma piscada de Led: COMANDO 1 : Indica Comando Reset da Barreira 
Este comando efetua o desligamento somente da alimentação do conector da Barreira por 3 segundos e 
após este tempo religa novamente. Deve ser utilizado para dar um reset nos dispositivos conectados a 
barreira. 
Para o usuário, a indicação de Comando sendo executado é a indicação do LED ATV fixo por dez 
segundos ( Busy). Nestes dez segundos nenhum outro comando é executado. 
 
Duas piscadas de Led: COMANDO 2 Indica Soft Power da placa SBC - Supervisor 
Executa um desligamento ou religamento da placa mãe, através de um botão da placa mãe do Supervisor 
(SBC) podendo desligar de forma ordenada o micro, ou liga-lo caso o mesmo estiver desligado. Caso a 
alimentação elétrica da placa mãe (pino SBCPWR desligado), o sistema liga todas as alimentações da 
placa, revertendo o comando de desligamento geral do Box. 
Para o usuário, a indicação de Comando sendo executado é a indicação do LED ATV fixo por dez 
segundos ( Busy). Nestes dez segundos nenhum outro comando é executado. 
 
Três piscadas de Led: COMANDO 3 Indica Soft Reset da placa SBC - Supervisor 
Executa um Reset da placa mãe do supervisor, forçando o micro reiniciar mesmo que o mesmo não 
esteja mais respondendo, porém sem interromper o fornecimento de energia da placa do Supervisor. 
Para o usuário, a indicação de Comando sendo executado é a indicação do LED ATV fixo por dez 
segundos ( Busy). Nestes dez segundos nenhum outro comando é executado. 
 
Quatro piscadas de Led:  ABORTA  Indica Aborto do Modo Comando 
É o ponto onde o usuário pode desistir da realização do comando. Isto ocorre caso o usuário gostaria de 
dar um comando e como o tempo foi ultrapassado (pois manteve a chave pressionada), não quer que seja 
dado outro comando. O usuário possui dois segundos para abortar após as quatro piscadas Caso o 
usuário remova a pressão do botão neste estágio, nenhum comando será mais executado. 
Deve ser usado quando houver uma mudança do comando para o próximo e o usuário deseja abortar 
todo o processo. 
Para o usuário o led ATV voltará a condição inicial piscante ou por indicação do Status do Sistema ( Sem 
AC ou Bateria baixa) 
 
Após Dois segundos de Quatro Piscadas: Indica Desligamento total do Sistema 
 
Neste estagio todas as saídas de energia do Box serão interrompidas (Exceto saída do MUS). 
É o comando a ser utilizado em caso de desligamento para embalagem e transporte. 
 
É possível constatar visualmente essa condição observando os leds de status de todas as saídas que se 
apagarão ao mesmo tempo. Caso a alimentação AC seja também interrompida, o Box permanece em 
estado de letargia, porém respondendo novos comandos por até três minutos.  
 
Após esse período, a saída denominada SELO será desligada preservando assim, a carga da bateria. 
Esse último estado pode ser revertido com o COMANDO 2 (duas piscadas de Led) apresentado acima. 
 
Execução do Comando Selecionado 
Visualmente será possível verificar se um comando foi executado ou foi cancelado. No caso do comando 
aceito, o led ATV ficará aceso por 10 segundos (indicando BUSY) e o Box não aceitará um novo 
comando até o fim desse período. 
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Tabela Resumo Status 
 
Led Atividade Descrição 
Piscadas rápidas e Constante Estado Normal 
Uma Piscada Sem AC 
Duas Piscadas Bateria Baixa ou Falha 
Três Piscadas Sem AC e Bateria Baixa 
 
Tabela Resumo Comando 
 
Led Atividade Descrição 
Uma Piscada Comando Reset da Barreira 
Duas Piscadas Comando Soft Power SBC - Supervisor 
Três Piscadas Comando Soft Reset SBC 
Quatro Piscadas Comando Aborta modo Comando 
Dois segundos Após 4 Piscadas Comando Desliga Geral 
 

 
 

7.7 Acesso do PC ao Supervisor 

 
Caso necessite ter acesso à configuração interna do Supervisor, está disponível o programa que executa 
esta ligação de forma lógica, denominado VNC. 
 
Para a ligação com o Supervisor, os cabos de alimentação e rede deverão estar conectados e deverá 
estar instalado em uma máquina o programa VNC ou UltraVNC que realiza a conexão com o Supervisor. 
 
O Programa UltraVNC é um programa de uso livre e está gravado no seu CD de instalação, na pasta 
UltraVNC. 
 
Instale na sua máquina (seguindo o procedimento indicado) e inicie o programa UltraVNC Viewer. 
Será apresentada a tela a seguir.   
 

 
 

Tela Inicial VNC 
 

 
O endereço IP digitado no campo SERVER corresponde ao endereço IP definido em fábrica. 
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Selecione a opção AUTO dentre as opções de conexão para que o sistema de ajuste automaticamente a 
velocidade de conexão detectada. 
 
Pressione o botão CONNECT para iniciar a conexão com o sistema remoto. 
  
Após a conexão ao Supervisor, será solicitada uma tela de Login do software VNC. 
 
Para acessar efetivamente, digite a senha (password) como sendo supervisor (em caixa baixa) que é a 
senha default de fábrica. 
Para sua segurança, configure o VNC do Supervisor para alterar a senha default. 
 
A partir deste momento o teclado e o mouse estarão logicamente conectados a sua máquina, e a partir 
deste ponto todo o controle pode ser feito partir desta máquina. 
 

 Observação Importante 
Caso queira, altera a senha de seu supervisor para impedir o acesso de pessoas não autorizadas. A RSP 
não se responsabiliza pelos efeitos ou vícios ocultos de softwares associados. 
 

7.8 Conectando o Supervisor à Sonda SmartProbe 

 
Todas as Sondas devem ser ligadas diretamente na barreira, respeitando-se a polaridade dos sinais 
existentes (um par de fios para alimentação e um par de fios para comunicação). 
 
Independente da Ligação física na Barreira, cada equipamento ligado deverá ser configurado na tela de 
Configuração de cada equipamento. 
 

7.9 Conectando o Supervisor à Tampa SmartSeal 

 
Todas as tampas devem ser ligadas diretamente na barreira, respeitando-se a polaridade dos sinais 
existentes (um par de fios para alimentação e um par de fios para comunicação). 
 
Independente da Ligação física na Barreira, cada equipamento ligado deverá ser configurado na tela de 
Configuração de cada equipamento. 
 

7.10 Conectando o Supervisor aos Sensores e Muxliq 

 
Todos os Sensores devem ser ligados a um equipamento inteligente: Sondas (SmarProbe) Tampas 
(SmartSeal) ou diretamente no Muxliq. 
Os sensores não podem ser ligados diretamente na Barreira de segurança Intrínseca. 
 
Consulte o documento de instalação que acompanha cada equipamento para ligá-lo corretamente na 
barreira, sempre respeitando a polaridade dos sinais existentes (um par de fios para alimentação e um par 
de fios para comunicação). 
 
Independente da Ligação física na Barreira, cada equipamento ligado deverá ser configurado na tela de 
Configuração de cada equipamento. 
 

7.11 Conectando o Supervisor a outro equipamento 

 
O equipamento possui também portas seriais adicionais para interligação a outros equipamentos. 
 
Outra forma de comunicação é através da própria rede, acessando o endereço de IP do Supervisor e uma 
porta específica, alocada para este fim. 
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O protocolo possui uma estrutura simples, onde as entidades do protocolo são delimitadas por caracteres 
especiais. 
 
Todo o trafego de informações é realizado através de caracteres ASCII, portanto podem ser inclusive 
digitados através de um emulador de Terminal. 
 
Este protocolo foi desenvolvido também para receber novas funcionalidades sem que seja perdida a sua 
estrutura ou a compatibilidade com os desenvolvimentos realizados. 
 
Portanto se houver apenas a necessidade de obter poucas informações sobre o sistema S2, apenas 
devem ser desenvolvidos os comandos necessários. 
 
Todos os comandos podem ser testados em um terminal simples, observando os dados recebidos em 
formato texto. 
 
Para maiores informações utilize o documento “Definição de Interface do Protocolo S2” para a troca de 
informações entre o sistema S2 e o novo equipamento. 
 

7.12 Conectando a Console de pista 

 
A console de pista deve ser conectada através de um cabo paralelo de 6 vias com conector RJ11 
(padrão telefônico) que acompanha o equipamento. 
 
Está contemplada a comunicação e a alimentação da console, no mesmo cabo. 
 
O cabo deve ser ligado no conector Fêmea RJ11 da Console e no outro conector Fêmea do SmartBox 
denominado Console Principal. 
 
Ao realizar a conexão com o SmartBox a Console energiza imediatamente, aparecendo à tela de 
apresentação. 
 
Consulte o Capítulo cadastramento da Console para verificar com alterar os parâmetros de configuração. 
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Conector do SmartBox reservado para Ligar a Console de Pista (Principal) 
 
 
 

7.13 Conectando o Probe Radar 

O ProbeRadar possui características de Conexão diferentes da Sonda SmartProbe. 
 
A ligação deve ser feita através de outro dispositivo denominado CommuBox, que executa a interface de 
Comunicação entre a porta USB do Supervisor onde está ligado e a Fonte. 
 
Embora o Commubox possui a capacidade de se comunicar com diversos probe radar, é necessária uma 
Fonte de Alimentação denominada RN221 especial que possui barreiras de segurança intrínseca internas, 
para poder interligar o equipamento em área classificada. 
 
A Fonte RN221 deve ser ligada a uma alimentação externa (normalmente 110VAC) para que as sondas 
possam ser alimentadas. 
 
Observe claramente as polaridades de cada um dos equipamentos para que não tenha problemas na 
ligação. 
 
Existem Chaves de Configuração no dispositivo Commubox para ativar um resistor de terminação na 
Linha. Esta chave deve estar na posição ON. 
 
A Fonte RN221 também possui uma DIP Switch de configuração em sua lateral. Como padrão, adote 
todas as chaves na posição OFF. 
 
Para configurar os parâmetros da Sonda Radar refira-se ao capítulo 9.11.1 Cadastramento Sonda 
Radar. 
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8 Inicio de Operação 
A descrição a seguir apresenta as principais características de operação do S2 System e como executar o 
cadastramento dos equipamentos, após a correta validação da operação dos equipamentos no Modo 
Diagnóstico. 
 
O sistema S2 está configurado de fábrica para iniciar sua operação em Modo Diagnóstico detalhado a 
seguir.  
 

 Observação Importante 
Para a operação Normal do sistema, o sistema deverá sair do Modo Diagnóstico. Este comando pode ser 
efetuado tanto na tela do Browser como na Console. 
 

8.1 Seqüência de Passos 

 
É dada a seguir a seqüência de passos que deve ser respeitada para que existam contratempos na 
Instalação do sistema. Seguindo rigorosamente esta seqüência, a instalação e operação serão realizadas 
de forma rápida e segura. 
 

 Passo 1 – Conectar Browser ao sistema S2 
 Passo 2 – Configuração dos ID's de todos os Equipamentos ligados (Tampas, sondas, e 

Console). 
 Passo 3 – Operando em Modo Diagnóstico, verificar a operação individual de cada equipamento, 

confirmando se o mesmo está operacional (existe comunicação) e dados válidos de medição e 
controle. 

 Passo 4 – Finalizar a Configuração, editando os parâmetros específicos do operacional do posto. 
 Passo 5 – Sair do Modo Diagnóstico 

 

8.2 Inicio do Acesso pelo Browser 

 
Como poderá observar pelo detalhamento a seguir, todas as telas, relatórios e gráficos são montados 
para serem exibidos em uma ferramenta Browser. 
 
Assim, podem ser necessários alguns componentes para a apresentação correta das informações. 
 
Notadamente, é imprescindível que seja instalado o plug-in Adobe Flash Player da empresa Adobe 
(www.adobe.com). 
 
Este componente é de instalação gratuita, e deve ser instalado antes de iniciar o sistema. 
 
Para instalar o Flash, entre no site indicado e siga os procedimentos de instalação da ferramenta, 
obedecendo às orientações do próprio fabricante. 
 
Para iniciar a tela de operação do sistema, entre na sua máquina e abra um programa browser (tipo 
Internet Explorer). 
 
Na linha de endereço, digite o seguinte endereço: 
 
http://192.168.0.200 
 
Sendo que o IP 192.168.0.200 deve ser alterado conforme a sua configuração de IP. Para este exemplo, 
adotaremos sempre o endereço da máquina Supervisor como sendo este. 
 
Para o caso de operação remota, este acesso será realizado pela Central de Monitoramento, e neste caso 
o endereço a ser digitado será o da Central de monitoramento da RSP. 
 



 
   

75 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
 

Inicio da Operação no Browser 
 
Neste momento, será apresentada a tela de Login, para autenticação do usuário. 
 

 Observação Importante 
No primeiro acesso o sistema fará uma carga automática das telas do sistema para seu 
computador, apresentando ma tela de “Loading...”. Finalizada esta carga o sistema apresentará 
automaticamente a tela de Login. 
 

 
 
O sistema sempre estará configurado com um usuário e senha padrão para que se possa realizar a 
primeira autenticação do sistema. 
 
Este usuário poderá ser eliminado na tela de Configuração do sistema, apresentada a seguir. 
 

8.3 Login 

 
Estando na rede local, será apresentada a seguinte tela de Login: 
 

 
 

Tela de Login Conexão em Rede Local 
 
Na primeira vez digite CLIENTE como usuário e 123456 como senha. Esta é a senha padrão do 
sistema. 
Esta senha poderá ser alterada, na tela de cadastros de usuários. 
 
Caso esteja se logando através da internet (portanto Login na Central da RSP) e estando cadastrado 
como um DOMÍNIO, selecione a opção Domínio e entre com o nome do Domínio. 
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 O Domínio corresponde a um agrupamento de Postos, e se estiver logado no 

Domínio, poderá obter as informações de todos os postos que estão cadastrados 
neste grupo. 

 
 

 
 

Tela de Login Realizado através do Site 
 

 Observação Importante 
Realizar o login pela Central exige que exista a contratação de serviços de acesso de informações pela 
RSP. Consulte seu revendedor sobre esta opção de acesso remoto. 
 
Uma vez realizada a autenticação, ou seja, usuário válido será apresentado à tela de Controle do sistema. 
 

8.4 Tela Principal 

 
Esta é a tela que permite o controle e a navegação por todos os menus do sistema. 
 

 
Tela Principal de Monitoramento 

 
Esta tela é composta de menus básicos e sub-menus para que possa rapidamente atingir a função 
requerida. 
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Na parte superior, está disposto o Menu de Navegação Funcional, para que o usuário possa Monitorar 
em tempo real, emitir gráficos e relatórios, organizando as informações obtidas com o Sistema. 
 

 
 

Menu de Navegação 
 
Na parte inferior, está disposto o Painel de Controle Geral que informa as condições operacionais dos 
dispositivos ligados no S2, através de ícones animados, que informam o status de forma visual de cada 
dispositivo. 
 

 
 

Painel de Controle Geral 
 
Na parte lateral esquerda, encontra-se o Painel de Seleção. neste painel pode ser selecionado o Posto 
para observação e o dispositivo. 

 
 

Painel de Seleção 
 
Este painel é retrátil, podendo ser recolhido através da alça localizada na parte direita. 
 

 
 

Alça para Retrair o Painel de Seleção 
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O Painel de Monitoramento compreende a Tela central onde podem ser exibidos os dados do tanque 
em tempo real, como nas figuras abaixo: 
 

 
Painel de Monitoramento com Tanque Horizontal 

 

 
Painel de Monitoramento com Tanque Vertical 

 

Logoff 

 
Ao acessar o sistema através da tela de Login o usuário informa um nome de usuário e a senha, isso 
indica que um usuário devidamente cadastrado assumirá a operação do sistema. A partir deste momento 
todas as operações realizadas serão atribuídas a este usuário. 
Ao clicar no botão LOGOFF o sistema redireciona o usuário para a tela de login, isso indica que o usuário 
que estava em operação está deixando a operação do sistema. As únicas operações permitidas são as 
operações automáticas locais ou as operações realizadas pela Central de Monitoramento. 
 
Gráficos e Relatórios 
Para exibir a tela de gráficos e relatórios, como apresentado abaixo. 
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Tela de Gráficos e Relatórios 
 

 
 

Consulta de Tancagem 
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Consulta de Estoque 
 

 
Consulta de Vendas Agrupadas por Tanque 
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Ou Venda Total, ou seja, agrupada por posto. 
 

 
 

Consultas de Vendas Agrupadas por Posto 
 
Abastecimentos 
 

 
 

Consulta de Abastecimentos 
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Podem ser estabelecidos Filtros para Postos ou Tanques; 
 

 
Filtros Para Postos/Tanques/Bicos 

 
 
Selecionando todos ou apenas os tanques de interesse na análise. 
 

 
 

Seleção de Tanques 
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Podem ser estabelecidos filtros de produtos,  
 

 
 

Filtros de Produtos 
 
 
Pode ser definida a forma de agrupamento dos dados, em função da tela solicitada, ou seja, POR BICO 
para uma tela de Bombas 
 

 
 

Agrupamento de Dados por Bico 
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Ou POR POSTO, POR PRODUTO ou POR TANQUE em uma tela de Venda pela Sonda. 
 

 
 

Agrupamento de Dados por Posto 
 

 
Os períodos também podem ser selecionados através de um painel específico: 
Por exemplo, Diário em um Período Relativo (Ultimas 24h, Hoje, Ontem ou Anteontem) 
 

 
 

Seleção do Período 
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Ou por solicitação de uma data específica. 
 

 
Seleção por Data Específica 

 
Para um período Semanal, por exemplo, 
 

 
Seleção de Período Semanal 
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Ou para um período determinado, em caso de uma análise mais detalhada 
 

 
 

Seleção de um Período Determinado 
 
 
Relatórios 
 
Os relatórios também são exibidos em formato Browser e podem ser impressos em qualquer impressora 
da rede ou em impressoras virtuais. 
Como poderá observar o relatório é montado sendo que na sua parte final sempre existirá (onde aplicável) 
um resumo contendo a acumulação dos valores pelo período escolhido. 
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Relatório de Venda de Produto pela Sonda 
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Os relatórios apresentam as informações de forma concisa e agrupada para facilidade de análise. 

 
 

 
Relatório de Venda de Produto pela Bomba 
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9 Como Iniciar uma Configuração 
 
Descreve-se a seguir o procedimento ideal para se iniciar uma configuração de um posto. 
 
Inicie preferencialmente com a seqüência determinada a seguir de forma a facilitar o processo de 
configuração. 
Com esta seqüência respeitada, o sistema pré-define as demais informações para orientar o usuário. 
 
Defina inicialmente os seguintes Parâmetros: 
 

 Número de Tanques e Produtos no Cadastro de Tanques 
 Número de Bombas (se estiver instalado o controle de bombas integrado) no Cadastro de 

Bombas 
 Número de Bicos (ligado aos dois primeiros) no Cadastro de Bicos. 

 
Uma vez definido esta primeira fase, defina as seguintes configurações: 
  

 Cadastro de Posto, para definir os dados do posto. 
 Cadastro de Usuários, para definir a relação de usuários que utilizaram e operarão o sistema. 
 Cadastro de Permissões, para atribuir autoridades de operação a cada usuário. 
 Cadastro de Produtos, para definir os produtos associados aos tanques. 
 Cadastro de Sondas, para definir as dimensões e parâmetros dos tanques em medição. 
 Cadastro de Tampas, para definir a operação desejada do acesso aos tanques. 
 Cadastro de Console, para definir a programação de uma console (somente se houver console 

em sua instalação). 
 Cadastro de Sensores, para definir o posicionamento de cada sensor (somente se houver 

sensores de vazamento em sua instalação). 
 
 

 Observação Importante 
Se estiver configurando o equipamento pela primeira vez, configure apenas os ID’s de cada 
dispositivo instalado e entre em modo Diagnóstico para avaliar sua correta operação. 

 

9.1 Tela Principal 

 
A tela a seguir apresenta de forma integral toda a estrutura de menus existente no Supervisor, para que 
possa executar a navegação de forma eficiente. 
 
Consiste na Barra onde estão agrupados os menus principais do Sistema S2. 
 
Descreve-se a seguir para cada Menu a lista de sub-menus associada. 
 

9.2 Configuração 

 
Consiste no Menu para configurar os dados de parametrização específicos de cada dispositivo. 
Refira-se as Telas de Configuração para o detalhamento de cada um dos itens da parametrização. 
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9.3 Documentação 

 
Consiste no Menu para acesso a Documentação do Sistema: Manual de Operação e Manual de 
Instalação. 
 
Consulte o site da RSP para verificar a existência destas documentações em suas versões mais 
atualizadas. 

 
Menu Documentação 

9.4 Telas de Configuração 

 
Nas telas de configuração serão apresentados sempre (onde aplicável) os botões de controle de registros 
de cadastramento, a saber: 
 
EDITAR – Para alterar um registro existente. 
 
EXCLUIR – Para eliminar um registro. Utilize este botão sempre que desejar eliminar um equipamento da 
sua instalação. 
 
NOVO – Para incluir um novo registro. Utilize este botão sempre que iniciar uma configuração ou 
necessitar incluir um novo equipamento no sistema. 
 
SALVAR – No caso de uma edição (botão EDITAR) ou criação (botão NOVO), utilize este botão para 
confirmar e salvar a informação no banco de dados do sistema. 
 
CANCELAR - No caso de uma edição (botão EDITAR) ou criação (botão NOVO), utilize este botão para 
cancelar e não salvar a informação no banco de dados do sistema. 
 
AVANÇADO – Permite acesso a tela de configuração de parâmetros avançados do sistema. 
Normalmente esta configuração avançada deve ser realizada por pessoa autorizada com domínio do 
sistema. 
 

 Observação Importante 
Para cada operação de Salvamento (portanto alteração nos dados de cadastro do banco) o sistema 
promove uma interrupção automática da coleta de dados do posto e procede a uma inicialização para que 
os dados alterados entrem imediatamente em vigor. Esta operação pode demandar alguns minutos em 
função da quantidade de dispositivos ligados. 
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9.5 Cadastro de Tanques 

 
Apresenta as informações relativas aos tanques existentes no posto. Devem ser criados registros para 
cada tanque existente no posto. 
 
O nome do Tanque digitado na caixa será o nome apresentado nas telas específicas do tanque. 
 
Observe que durante o cadastro de um tanque alguns dados padrões (default) e devem ser confirmados 
ou alterados, por exemplo, Capacidade, e Nível Alto, Nível Muito Alto, Nível Baixo, Nível Muito Baixo, 
Nível Água Alto, são valores de status de alarmes que serão mostrados na tela de tanques. 
 
Existem três tipos de categoria de produtos definidos: 
Gasolina, Etanol ou Diesel. 
 
Para cada categoria de produtos o sistema atribuirá uma cor específica na representação do tanque. 
 
Como poderá observar, para tanques de capacidade nominal de 15.150 litros ou de 30.450 litros, o 
comprimento do tanque e seu diâmetro são previamente definidos pelo sistema, pois correspondem ao 
tamanho normalizado pelos órgãos reguladores. 
Consulte a tabela dos volumes efetivos no anexo deste manual. 

 Observação Importante 
A capacidade nominal corresponde ao volume esperado de um tanque (15.000 litros, 30.000 litros, etc.) a 
capacidade efetiva corresponde ao volume real armazenado em um tanque, que normalmente é maior 
que a capacidade nominal (15.150 litros, 30.450 litros, etc.). 
O valor da capacidade efetiva poderá variar para cada tanque. 

 
Caso seu tanque possua dimensões distintas, altere estes campos para que o cálculo do volume seja feito 
de forma adequada. 
 

 
Tela de Cadastrado de Tanques 

 
Compartimento 
Identifica o número do tanque no sistema, atribuído automaticamente pelo sistema para melhor controle. 
Campo não editável. 

 Observação Importante 
Apesar das medidas de um tanque estarem em acordo com as normas, a sua capacidade efetiva real 
sempre será acima da sua capacidade nominal, ou seja, para a capacidade nominal de um tanque ser de 
15.000 litros sua capacidade efetiva deve estar em torno de 15.150 litros, por exemplo. 
 
Modelo de Tanque 
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Lista que identifica a capacidade do tanque e a sua compartimentação, de forma a atribuir as dimensões 
físicas do tanque. 
 

 Observação Importante 
Qualquer imperfeição ou incorreção nas medidas inseridas em relação às medidas reais do seu tanque 
poderá ocasionar erros de medida e funcionamento inadequado de seu sistema 
 

 
 
 
Alarmes de Produto 
Define os quatro pontos de alarmes importantes do seu tanque. Atente para a medida em litros e em 
centímetros para cada um dos alarmes definidos. 
Estas mensagens (alto, Muito alto, baixo e Muito baixo) serão apresentadas na tela de monitoramento 
quando as condições definidas nesta tela forem atingidas. 
 
Alto 
Campo para apresentar o limite máximo de operação do tanque. Caso a leitura esteja acima deste valor o 
alarme ALTO será apresentada a medida dada em centímetros. 
Normalmente esta medida deve ser estabelecida como 90% da capacidade do seu tanque, mas pode 
variar em função da sua estratégia de operação. 
 
Muito Alto 
Campo para apresentar a ultrapassagem do limite máximo de operação do tanque. Caso a leitura esteja 
acima deste valor o alarme MUITO ALTO será apresentado. Medida dada em centímetros. 
Normalmente esta medida deve ser estabelecida como 95% da capacidade do seu tanque, para indicar 
possibilidade de “Overfill” ou sobre carregamento, mas pode variar em função da sua estratégia de 
operação. 
 
Baixo 
Campo para indicar uma necessidade de ressuprimento de produto. 
 
Muito Baixo 
Campo utilizado para indicar que o produto está no limite mínimo de operação, podendo existir uma 
repentina interrupção no fornecimento as bombas. 
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A tabela a seguir apresenta uma sugestão para a definição dos níveis de alarme de volume. 
 

9.5.1 Níveis de Alarme de Tanque 

 

Diâmetro do Tanque 2.549 1.910 2.549 

Comprimento do Tanque 6.135 5.472 3.065 
Tancagem Total 31.309 15.621 15.621 

Modelo 
Tanque 30.000 

Pleno 
Tanque 15.000 

Pleno 
Tanque 15.000 Bi 

Nível de 
Alarme 

% VOL 
(lts) 

Nivel 
(mm) 

VOL 
(lts) 

Nível 
(mm) 

VOL 
(lts) 

Nivel 
(mm) 

MUITO ALTO 

95% 29.744 2.300 14.840 1.725 14.840 2.300 
90% 28.178 2.150 14.059 1.610 14.059 2.150 
85% 26.613 2.020 13.278 1.515 13.278 2.020 

ALTO 80% 25.047 1.900 12.497 1.430 12.497 1.900 
75% 23.482 1.790 11.716 1.340 11.716 1.790 

NORMAL 

70% 21.916 1.680 10.935 1.260 10.935 1.680 
65% 20.351 1.580 10.154 1.185 10.154 1.580 
60% 18.785 1.475 9.373 1.105 9.373 1.475 
55% 17.220 1.375 8.592 1.030 8.592 1.375 
50% 15.655 1.275 7.810 955 7.810 1.275 
45% 14.089 1.175 7.029 880 7.029 1.175 
40% 12.524 1.075 6.248 805 6.248 1.075 
35% 10.958 970 5.467 730 5.467 970 

BAIXO 

30% 9.393 870 4.686 650 4.686 870 
25% 7.827 760 3.905 570 3.905 760 
20% 6.262 645 3.124 485 3.124 645 

MUITO 
BAIXO 

15% 4.696 530 2.343 395 2.343 530 
10% 3.131 400 1.562 300 1.562 400 
5% 1.565 250 781 185 781 250 
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Diâmetro do Tanque 
2.549 2.549 

Comprimento do Tanque 2.045 4.090 
Tancagem Total 10.436 20.873 

Modelo 
Tanque 10.000 

Tri/Bi 
Tanque 20.000 Bi 

Nível de 
Alarme 

% VOL 
(lts) 

Nível 
(mm) 

VOL 
(lts) 

Nível 
(mm) 

MUITO ALTO 

95% 9.915 2.300 19.829 2.300 
90% 9.393 2.150 18.785 2.150 
85% 8.871 2.020 17.742 2.020 

ALTO 80% 8.349 1.900 16.698 1.900 
75% 7.827 1.790 15.655 1.790 

NORMAL 

70% 7.305 1.680 14.611 1.680 
65% 6.784 1.580 13.567 1.580 
60% 6.262 1.475 12.524 1.475 
55% 5.740 1.375 11.480 1.375 
50% 5.218 1.275 10.436 1.275 
45% 4.696 1.175 9.393 1.175 
40% 4.175 1.075 8.349 1.075 
35% 3.653 970 7.305 970 

BAIXO 

30% 3.131 870 6.262 870 
25% 2.609 760 5.218 760 
20% 2.087 645 4.175 645 

MUITO 
BAIXO 

15% 1.565 530 3.131 530 
10% 1.044 400 2.087 400 
5% 522 250 1.044 250 

 
 
 
 
Alarme de Água 
Campo para apresentar a ultrapassagem do limite máximo aceitável de água no tanque. 
No caso de ultrapassado este limite o alarme de água será apresentado na tela. 
 
Tolerância a Presença 
Campo que indica qual a tolerância que o sistema deve obedecer para que em caso de variação por 
turbulência, não informa um alarme de água. 
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Tela de Cadastrado de Sonda 

 
PRODUTO 
 
Offset de Fundo (mm) 
Permite definir a altura e adequar a medição caso a sonda não esteja fisicamente apoiada no fundo. 
O valor padrão é: 0  
 
Offset de Ajuste (mm) 
Permite definir um ajuste adicional para adequar a medição em caso de variação com a medida desejada. 
O valor padrão é: 0 
 
Zerar Abaixo do Mínimo 
Configura o sistema a apresentar Volume de Produto ZERO, caso o nível medido esteja abaixo do Nível 
detectável pela Sonda. Esta opção pode provocar diferenças na medição de descargas. 
consideradas. Portanto defina valores superiores a estas operações para que não sejam registradas 
descargas estas situações. 
 
 
AGUA 
 
Offset de Ajuste (mm) 
Permite definir um ajuste adicional para adequar a medição em caso de variação com a medida desejada 
da água. 
O valor padrão é: 0 
 
Tolerância Limite (mm) 
Permite definir um ajuste adicional para impedir que pequenas oscilações de volume de água no fundo do 
tanque influenciem, estabelecendo um valor a partir do qual deverá ser considerado água no tanque. 
O valor padrão é: 0 
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9.6 Cadastro de Produtos 

 
Apresenta todos os produtos em uso no posto de serviços. 
 
Permite que sejam cadastradas as densidades médias, valor importante para a precisão do sistema. 
 
Para cada produto, está definido seu tipo (dos três possíveis: Gasolina, Etanol e Diesel), a abreviação 
para uso interno, a Sigla para uso pelos produtos dos fornecedores, a densidade e a classe a que 
pertence. 
 
A classe define uma ligação do produto com os produtos previamente cadastrados na Central de 
Monitoramento. Esta ligação se deve ao fato de permitir relatório de conciliação que permitirão elaborar 
relatórios agrupando produtos afeitos à mesma classe. 
 

 
Tela de Cadastro de Produtos 

 

 Observação Importante 
As densidades que estão disponíveis no sistema são as densidades padrão definidas pelos órgãos 
normativos. Verifique se a densidade dos produtos está adequada a valor apresentado. Caso contrário 
corrija. 
 
Consulte no final deste manual, no capítulo de anexos, a tabela de densidades fornecida pela ANP para 
cada um dos produtos. 
 

9.7 Cadastro de Perfis de Acesso e Segurança 

 
Permite definir o perfil de cada nível e as características de acesso. Poderão ser definidos nomes de 
Níveis tais como: Administrador, Master, Supervisor ou outra denominação que permita expressar e 
caracterizar melhor o nível em que os usuários estão inscritos. 
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Este cadastro de perfis esta associado ao Controle e gestão de Usuários. 
 
Para cada usuário criado, deve ser associado a um perfil existente ou a um novo perfil.  
 
Uma vez criado um perfil, podem ser associados vários usuários a este perfil. 
 
O sistema tem cadastrado um usuário default definido com (RSP) e Nível de Permissões definido como 
(Administrador) com permissão total no sistema. 
 
Utilize esta tela para criar outros níveis de usuário para definir configurações especificas de restrição de 
acesso ao sistema. 
 
O painel de Perfil possui algumas divisões principais: 
 

 
 
A primeira linha informa o perfil que o usuário atual esta logado. No caso acima, o usuário logado possui 
perfil de “Administrador”. 
 
Nas seções seguintes, tem-se a seleção “Menu Principal”, “Seleção de Postos” e “Monitoramento” 
 
A Seção Menu Principal apresenta as restrições referentes a Menu “Histórico”, “Relatórios” e 
“Configuração”. 
 
Como poderá observar na tela, ative o “checkbox” de forma a permitir que a função indicada possa ser 
realizada pelo usuário incluído. 
 
No exemplo abaixo, o Usuário não terá acesso ao relatório de Encerrantes, ao relatório do Livro de 
Movimentação de Combustíveis (LMC), e ao relatório de Logons. 
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9.7.1 Criando, Alterando ou Exluindo 

 
Utilize os botões “Alterar”, para alterar um perfil usuário existente, “Novo” para criar um usuário e “Excluir” 
para eliminar um usuário ou perfil. 
 

 
 
 

9.7.1 Criando um novo Perfil e Usuário 

 
Para criar um novo Usuário ou Perfil, utilize o Botão “Novo” 
 
Na coluna de Edição de Perfis, a seguinte tela será apresentada: 
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No painel de Cadastro de Usuários será apresentada a tela para inserção do novo Usuário. 
 

 
 
Para orientação sobre os dados de usuário veja o capítulo 9.8. 
 
No caso de Perfis, clique nos ícones para Editar um perfil existente, Criar um novo perfil ou Excluir um 
Perfil (ícones na sequencia). 

 
 
Caso não tenha permissão para criar perfis, pode selecionar um perfil existente, através da lista exibida 
na seleção. 
 

 
 
No caso de criação de um novo perfil, é exibida uma tela para que seja inserido o Nome a ser atribuído ao 
novo perfil e qual o padrão de restrições de um perfil já existente. 
 

 
 
Para Salvar o perfil, utilize o botão “Salvar”. 
 

 
 
 

9.7.2 Selecionando os Postos 

Da mesma forma, o perfil permite a restrição de visualização de um único posto ou grupo de postos. 
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Caso um usuário tenha acesso a todos os postos e desejar ser incluído automaticamente no perfil a cada 
novo posto do sistema, marque a opção “Marcar todos os postos automaticamente”. 
 

 
 
Na seção Monitoramento, devem ser selecionadas as restrições de Comandos do Sistema, de ativação 
de tanques, Tampas, CromaID, Programação de Estanqueidade, MuxLiq, sensores de Liquido,Console, 
Box e outros. 
 

 
 

9.7.3 Finalizando 

 
Após a marcação das restrições, caso não necessite efetuar nenhuma alteração na configuração do 
usuário, utilize o botão “Salvar” para manter as alterações efetuadas ou “Cancelar” para descartar as 
alterações. 
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9.8 Cadastro de Usuários 

 
Define as características e níveis dos usuários que podem ter acesso no sistema. 
 
Para incluir, alterar ou excluir um usuário do sistema, seleciona a operação nos botões de cadastro. 
 

 
 
O cadastro de usuários pode ser visualizado através do Grid de apresentação que possui as seguintes 
informações: 
 

 
 

 
 
Nome do Usuário: Nome completo do Usuario 
Usuário WEB : Nome de Login na Web 
Usuário WAP : Nome de Login da pagina WAP 
Inicio de Validade: Data em que usuário foi Criado 
Fim da Validade : Data em que expira a Validade do acesso 
Empresa: Nome da Empresa, Setor, departamento a que pertence o usuário para melhor identificação 
Perfil: Nome do Perfil associado ao usuário. 
 
Na parte inferior, selecionando as abas respectivas, poderá se obter as informações detalhadas e alterar 
cada campo. 
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9.9 Cadastro de Posto  

 
Este cadastro permite a configuração dos dados do posto, bem como os campos de localização, Bairro, 
Cidade, Estado, Região e Zona. 
  
Além disso, algumas informações como, zona e região possibilitam o agrupamento de postos através 
destes critérios (vide relatórios). Com isso, mesmo que um posto pertença a uma determinada zona (zona 
sul, por exemplo) a região permite que se estabeleçam outros critérios (por exemplo, região de baixo 
consumo, região de concorrência, ou outra que determinar). 
 

 
Tela de Cadastro do Posto 
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9.10 Cadastro de Tampas de Acesso 

 
Este cadastro só é valido para sistemas que possuírem a instalação da tampa SmartSeal. 
 
Caso tenha adquirido o sistema sem a tampa inteligente SmartSeal, ignore esta etapa de configuração. 
 
Quando é cadastrado um tanque, automaticamente o sistema cadastra duas tampas associadas a este 
tanque, uma direta e uma remota restando apenas o cadastro das informações adicionais dos campos ID 
e Ativa. 
 
A tampa denominada DIRETA consiste na tampa onde normalmente é realizada a medição através de 
uma régua de madeira, pois possui ligação vertical com o tanque. 
 
A tampa denominada REMOTA consiste na tampa de descarga à distância, estando localizada em um 
ponto de fácil acesso pelo caminhão tanque. 
 
Se seu tanque não possuir 2 tampas, escolha preferencialmente a tampa DIRETA como a sua tampa de 
operação e mantenha a tampa REMOTA na condição de INATIVA, no campo de configuração 
correspondente, ou seja, não selecionar o campo ATIVA apresentado na tela. 
 
 
Tampa 
Lista que apresenta as tampas pré definidas no tanque. Diretas ou Remotas. 

 
Nome da Tampa 
Permite definir o nome normalmente utilizado para identificar a tampa. Este será o campo a ser 
apresentado nas telas de monitoramento do sistema. O tamanho máximo de caracteres é 30. Podem ser 
Definidos nomes como Tampa lateral esquerda, tampa Pátio, etc. 
 
Ativo 
Permite que o dispositivo se mantenha ativo, ou seja, continuamente monitorada. Caso este item não 
esteja selecionado o dispositivo será considerado pelo sistema como inexistente. 
Use esta função em caso de manutenção de equipamentos, evitando mensagens de equipamento Fora 
de Operação. 
 
 
ID 
O campo ID corresponde à identificação do dispositivo. Todos os equipamentos da RSP possuem uma 
identificação eletrônica única, que permite que cada equipamento possa ser rastreado ou avaliado em 
uma eventual manutenção. 



 
   

104 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
Este número é composto de um código hexadecimal de oito caracteres, ou seja, numéricos e 
alfanuméricos (de A a F), e são únicos. 
Este número pode ser encontrado na embalagem do produto e deve ser anotado antes que ocorra a 
instalação, para que seja facilmente inserido. 
 
Caso não tenha acesso a este número, existem programas utilitários da RSP que permitem a recuperação 
e apresentação deste número para sua configuração, não sendo necessária a retirada do equipamento 
para a verificação. 
 

 Este número eletrônico irá permitir a identificação do dispositivo conectado ao seu 

sistema, além de possibilitar a realização do Modo Diagnóstico. Sem o 
preenchimento desta informação não será possível a conexão lógica do 
equipamento. 

 
Os itens abaixo poderão não estar visíveis, em função do perfil de acesso. 
 
Travamento Inatividade 
Habilita o travamento automático por decurso de tempo. Para uma Tampa que foi destravada, e onde 
ainda existe tempo disponível para operação, será contabilizado o tempo de inatividade nesta tampa. 
Ultrapassado este tempo, a tampa é automaticamente travada. 
 
Destravamento por Falta de Comunicação  
A tampa realizará o destravamento automático depois de esgotado o tempo determinado de inatividade 
da linha, mantendo a tampa travada, mesmo que o tempo seja decorrido. Estando em zero esta condição, 
ao decorrer o tempo de falta de comunicação, a tampa será destravada automaticamente. O tempo que 
determina esta operação deve ser inserido no campo ao lado. 
Caso esta situação não seja selecionada, havendo a falta de comunicação por um tempo maior que o 
definido, isto indica uma falha provável do Supervisor, a tampa permanecerá no estado original. Caso 
esteja travada permanecerá travada, dificultando a operação de eventual descarga nesta situação. 
 
 
Travamento Automático Imediato 
A tampa trava automaticamente com o simples fechamento. Ao detectar o fechamento a tampa realiza o 
travamento. Como esta verificação é realizada a cada minuto, poderá ocorrer um atraso de um minuto no 
máximo para o travamento. 
 
Trava Obrigatória 
Indica que a tampa realizará um processo de travamento e em caso de falha, a situação após a tentativa 
será a posição de travado. Caso este qualificador não esteja habilitado, na falha do travamento, a posição 
após a(s) tentativa(s) será de destravado. 
 

9.11 Cadastros de Sondas de Medição 

9.11.1 Sonda Smart Probe 

 
Este cadastro só é valido para sistemas que possuírem a instalação da sonda de medição SmartProbe. 
 
Caso tenha adquirido o sistema sem a sonda de medição SmartProbe ou apenas a sonda ProbeRadar, 
ignore esta etapa de configuração. 
 
Quando é cadastrado um tanque, automaticamente o sistema cadastra uma sonda SmartProbe associada 
ao tanque, restando apenas o cadastro das informações adicionais dos campos Modelo, ID e Ativo.  
 
Para acessar este cadastro, ente no menu e selecione Banco de Dados->Tanques. 
Será apresentada a tela a seguir. 
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Tela de Cadastro de Sondas 

 
Na parte inferior existem várias abas: Propriedades, Alarmes, Sondas, Temperatura, etc. 
 
Selecione a Aba Sondas. 
 
Modelo 
É apresentada uma lista de modelos existente na base de dados do sistema. Verifique no seu 
recebimento ou junto à etiqueta de identificação do produto o seu modelo. Ao selecionar o modelo correto, 
todos os parâmetros internos relativos ao modelo serão automaticamente ajustados.  
 
Identificador ID 
Corresponde ao número eletrônico único que acompanha o equipamento. Este número eletrônico 
acompanha todas as tampas e permitem o rastreamento de operações para efeito de manutenção. Este 
número pode ser obtido através de programas utilitários ou através da etiqueta do produto. 
Este número é composto de um código hexadecimal de oito caracteres, ou seja, numéricos e 
alfanuméricos (de A a F), e são únicos. 
Este número pode ser encontrado na embalagem do produto e deve ser anotado antes que ocorra a 
instalação, para que seja facilmente inserido. 
 
Caso não tenha acesso a este número, existem programas utilitários da RSP que permitem a recuperação 
e apresentação deste número para sua configuração, não sendo necessária a retirada do equipamento 
para a verificação. 
 

 Este número eletrônico irá permitir a identificação do dispositivo conectado ao seu 

sistema, além de possibilitar a realização do Modo Diagnóstico. Sem o 
preenchimento desta informação não será possível a conexão lógica do 
equipamento. 

 
Sonda Ativa 
Permite que o dispositivo se mantenha ativo, ou seja, continuamente monitorada. Caso este item não 
esteja selecionado o dispositivo será considerado pelo sistema como inexistente. 
Use esta função em caso de manutenção de equipamentos, evitando mensagens de equipamento Fora 
de Operação. 
 
 
CromaID  
Define a necessidade de ativar o dispositivo CromaID existentes em alguns modelos de sonda. 
 
Bóia de Água 
Define se existe instalada uma bóia de água na sonda.  
 
Estanqueidade 
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Define se esta permitido realizar teste de estanqueidade neste tipo de sonda. 
 
Tráfego de Dados 
A opção permite que o sistema efetue o armazenamento e envio de dados para a central de 
monitoramento na freqüência especificada. 
 
O padrão para este campo é Médio Alto. 

9.11.2 Sonda ProbeRadar 

 
Este cadastro só é valido para sistemas que possuírem a instalação da sonda de medição modelo 
ProbeRadar. 
 
Caso tenha adquirido o sistema sem a sonda de medição modelo ProbeRadar, ignore esta etapa de 
configuração. 
 
Quando é cadastrado um tanque, automaticamente o sistema cadastra uma sonda associada ao tanque, 
restando apenas o cadastro das informações adicionais dos campos como Tipo, Modelo, Código do 
Fabricante, Código do Dispositivo, ID, Limite Mínimo de Medição, Limite Máximo de Medição, OffSet de 
Fundo e Ativo na tela de cadastro e Unidade de Distância, Tipo de Tanque, Grupo do Meio, Calibração do 
Meio, Calibração Vazia e Calibração Cheia. 
 

 
 

Tela de Cadastro de Sondas ProbeRadar 
 
Tela de Cadastro 
 
Modelo 
É apresentada uma lista de modelos existente na base de dados do sistema. Verifique no seu 
recebimento ou junto à etiqueta de identificação do produto o seu modelo. Ao selecionar o modelo correto, 
todos os parâmetros internos relativos ao modelo serão automaticamente ajustados.  
 
Código do Dispositivo  
Corresponde ao número eletrônico único que identifica a família do equipamento. Este número eletrônico 
acompanha todas as sondas e permitem o rastreamento de operações para efeito de manutenção. Este 
número pode ser obtido através de programas utilitários ou através da etiqueta do produto. 
 
Este número é composto de um código hexadecimal de dois caracteres, ou seja, numéricos e 
alfanuméricos (de A a F), e são únicos. 
Este número pode ser encontrado na embalagem do produto e deve ser anotado antes que ocorra a 
instalação, para que seja facilmente inserido. 
 
Caso não tenha acesso a este número, existem programas utilitários da RSP que permitem a recuperação 
e apresentação deste número para sua configuração, não sendo necessária a retirada do equipamento 
para a verificação. 
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  O padrão para este campo é 22 para ProbeRadar. 
 
Código do Fabricante 
Corresponde ao número eletrônico único que identifica o fabricante do equipamento. Este número 
eletrônico acompanha todas as sondas e permitem o rastreamento de operações para efeito de 
manutenção. Este número pode ser obtido através de programas utilitários ou através da etiqueta do 
produto. 
 
Este número é composto de um código hexadecimal de dois caracteres, ou seja, numéricos e 
alfanuméricos (de A a F), e são únicos. 
 
Este número pode ser encontrado na embalagem do produto e deve ser anotado antes que ocorra a 
instalação, para que seja facilmente inserido. 
 
Caso não tenha acesso a este número, existem programas utilitários da RSP que permitem a recuperação 
e apresentação deste número para sua configuração, não sendo necessária a retirada do equipamento 
para a verificação. 
 

  O padrão para este campo é 11 para ProbeRadar. 
 
 
ID do Dispositivo 
Corresponde ao número eletrônico único que acompanha o equipamento. Este número eletrônico 
acompanha todas as sondas e permitem o rastreamento de operações para efeito de manutenção. Este 
número pode ser obtido através de programas utilitários ou através da etiqueta do produto. 
Este número é composto de um código hexadecimal de seis caracteres, ou seja, numéricos e 
alfanuméricos (de A a F), e são únicos. 
 
Este número pode ser encontrado na embalagem do produto e deve ser anotado antes que ocorra a 
instalação, para que seja facilmente inserido sem a necessidade de remoção do equipamento para 
verificação. 
 
Caso não tenha acesso a este número, existem programas utilitários da RSP que permitem a recuperação 
e apresentação deste número para sua configuração, não sendo necessária a retirada do equipamento 
para a verificação. 
 

 Este número eletrônico irá permitir a identificação do dispositivo conectado ao seu 

sistema, além de possibilitar a realização do Modo Diagnóstico. Sem o 
preenchimento desta informação não será possível a conexão lógica do 
equipamento. 

 
Limite Mínimo de Medição 
Permite que o sistema identifique o valor mínimo de medição da sonda e indique na tela de 
monitoramento essa região. Insira valores em centímetros levando em consideração a ponta da sonda. 
 

  O padrão para este campo é 0 para ProbeRadar. 
 
 
Limite Máximo de Medição 
Permite que o sistema identifique o valor máximo de medição da sonda e indique na tela de 
monitoramento essa região. Insira valores em centímetros levando em consideração a base da sonda 
(veja figura abaixo). Para sondas até 8 metros de comprimento, valor mínimo de 20 cm e a partir de oito 
metros de comprimento multiplique o tamanho da sonda em centímetros por 0,025. 
 
Exemplo:  
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Sonda de 12 metros = 1.200 centímetros x 0,025 = 30 centímetros. 
 
 
OffSet de Fundo 
Valor correspondente entre a base do tanque até a ponta da sonda. Insira valores em centímetros. Para 
sondas do tipo haste valor mínimo 1 cm e do tipo cabo de aço valor mínimo 15 cm. 
 
 
Tráfego de Dados 
A opção permite que o sistema efetue o armazenamento e envio de dados para a central de 
monitoramento na freqüência especificada. 
 

  O padrão para este campo Médio Alto ProbeRadar. 

 
Sonda Ativa 
Permite que o dispositivo se mantenha ativo, ou seja, continuamente monitorada. Caso este item não 
esteja selecionado o dispositivo será considerado pelo sistema como inexistente. 
Para cadastro e instalação o equipamento deve estar sempre ATIVO. 
 
Desative o equipamento somente em caso de manutenção de sistema, evitando mensagens de 
equipamento Fora de Operação. 
 
 

9.11.3 Cadastro no ProbeRadar 

É necessário efetuar algumas parametrizações diretamente no ProbeRadar. 
 
Estas parametrizações podem ser realizadas através de aplicativo específico, ou utilizando um display 
acoplado ao ProbeRadar. 
 
Para inserção destas informações, refira-se a figura abaixo que determina os tipos de ProbeRadar (Tipo 
Haste e Tipo Cabo de Aço) e os respectivos pontos de referência. 
 
 

 
ProbeRadar instalado no tanque 

 

Legenda 
1 ProbeRadar Tipo Haste 
2 ProbeRadar Tipo Cabo de Aço 
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R Ponto de Referência 
LN Comprimento da Sonda 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.11.3.1 Cadastro Usando Display da Sonda 
 
 
Para  configuração apresentada a seguir, utilize o módulo display que pode ser acoplado ao Probe para 
configuração e após a gravação o display pode ser retirado. 
 
O módulo display consiste em um visor gráfico e três botões para seleção. Para algumas opções tem a 
necessidade de inserir senha de acesso, consulte a RSP. 
 

 
Display para ProbeRadar 

 
 

Legenda 
Função Descrição Funcionalidade Extra 

E Menu Seletor de Opção 
+ Navegação Inferior 

Retroceder tela 
- Navegação Superior 

 
 
 
Com o modulo display instalado no ProbeRadar a ser configurado, pressione a tecla “E” para entrar no 
menu e usando as teclas + e - selecione a opção “configuração”. 
 
Neste ponto selecione as opções detalhadas a seguir. 
 
Configuração > Unid Distância 
Selecione a opção “mm”. 
 
Configuração > Tipo de Tanque 
Selecione a opção “metálico”. 
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Configuração > Grupo do Meio 
Selecione a opção “outros (DC > 1,9)”. 
 
Configuração > Calibração Vazia 
Insira o comprimento da sonda. 
 
Configuração > Calibração Cheia 
Insira o valor total de medição que a sonda deverá efetuar. Valor deve ser menor ou igual ao parâmetro 
Calibração Vazia.  
 
 
 
Configuração > Configuração Avançada > Nível > Tipo de Meio 
Selecione “Liquido”.  
 
Configuração > Configuração Avançada > Nível > Propriedade do Meio 
Trata-se da Constante Dielétrica do líquido. 
Use a tabela abaixo para selecionar a constante. 
 

Produto Constante Dielétrica 
Etanol 30 
Querosene 1,8 
Jet Fuel 1,7 
Gasolina 2,0 
Diesel 2,1 
Água 80 
Metanol 33 

 
Por exemplo, no caso de Jet Fuel Selecione “DC 1.6...1.9”. 
 
Configuração > Configuração Avançada > Nível > Propriedade do Processo 
Esta medida determina a velocidade do processo. Verifique qual deve ser a variação de um nível no 
tempo e selecione. 
 
Esta medida é utilizada para eliminar variações bruscas que não pertencem ao processo. Para um tanque 
de combustível acionado por bomba externa selecione “Médio < 10 cm (4in)/min”. 
 
Configuração > Configuração Avançada > Nível > Unidade de Nível 
Selecione milímetros. 
 
Configuração > Configuração Avançada > Nível > Bloco de Distância 
Esta medida corresponde a distancia entre o topo da Sonda e o inicio da medição. 
Este valor é dependente do pescoço da estrutura que sustenta a cabeça da Sonda. 
Normalmente possuem da ordem de 200 a 300 milimetros, mas devem ser medidos pelos instaladores 
após a instalação. 
Caso seja 300 mm, insira 300 mm. 
 
 
Saia da “Configuração” pressionando simultaneamente as teclas “+” e “-“ e entre na Opção Especialista 
pressionando “E”. 
 
Configuração > Config. Avançada > Correc Cmp Sonda > Conf Compr Sonda 
Selecione a opção Entrada Manual e insira o valor do comprimento da sonda. 
 
Especialista > Comunicação > Config Hart > Endereço Hart 
Insira o número do tanque correspondente dessa sonda. 
 
Especialista > Comunicação > Config Hart > Nº. Preambulos 
Insira o valor 5. 
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Especialista > Comunicação > Saída Hart > Atribuir PV 
Escolha a opção Nível Linear. 
 
Especialista > Comunicação > Saída Hart > Atribuir SV 
Escolha a opção Distância. 
 
Especialista > Comunicação > Saída Hart > Atribuir TV 
Escolha a opção Valor DC Calc. 
 
Especialista > Comunicação > Saída Hart > Atribuir QV 
Escolha a opção Ampl Relat Eco. 
 
Para encerrar a Configuração pressione simultaneamente as teclas “+” e “-“. 
 

9.11.3.2 Cadastro Usando o Software de ConfiguraçãoField care 
 
As telas a seguir representam o mesmo procedimento acima, porém realizado no software de 
configuração. 
 

  Para usar o aplicativo Field Care de configuração da Sonda Radar, o programa Scan 

não poderá estar ligado, pois ambos utilizam o mesmo canal de comunicação. 
 
 
Na tela a seguir configure o campo distance unit(2) com a opção mm e mantenha os outros campos nos 
valores atuais. 
 

 
Configuração da unidade de medida para distância. 

 
 

Na tela a seguir configure os campos Tank type(13) com a opção Metalic, Medium group com a opção 
Others, Empty calibration (3) com o valor do tamanho total da sonda e Full calibration (4) com o valor 
do tamanho total da sonda onde deseja-se medição de nível desprezando a região superior e 
mantenha os outros campos nos valores atuais. 
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Configuração das informações do tanque. 

 
 
 
 
 

Na tela a seguir configure os campos Medium type com a opção Liquid, Medium property com a opção 
DC 1.6...1.9, Process property Medium < 10 cm (4 in) / min, Level unit (18) com a opção mm e 
mantenha os outros campos nos valores atuais. 

 

 
Configuração das informações do tipo de processo. 
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Na tela a seguir configure os campos Present probe length (30) com o valor do comprimento total da 
sonda, Confirm probe length (31) com a opção Probe length OK, pressione Enter para confirmar a 
operação e mantenha o outro campo no valor atual. 

 
 

 
Configuração de comprimento do cabo de aço ou haste. 

 
 

Na tela a seguir configure os campos HART address com o valor do numero do tanque em que está 
instalado a sonda, No. Of preambles com o valor 5 e mantenha os outros campos nos valores atuais. 

 

 
Configuração de comunicação Hart. 

 
 

Na tela a seguir configure os campos Assign PV com a opção Level linearized, Assign SV com a opção 
Distance, Assign TV com a opção Absolute echo amplitude e Assign QV com a opção Relative echo 
amplitude. 
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Configuração das variáveis de comunicação Hart. 

 
É fundamental que as parametrizações definidas aqui sejam rigorosamente cumpridas, para que o 
equipamento possa operar de forma correta. 
 
 

9.12 Cadastro de Console  

 
Define o número de console do sistema e suas características. 
Este cadastramento só deve ser feito no caso de existir uma console de pista no seu sistema. 
Caso não possua uma console de pista, ignore este cadastramento. 
 
 O preenchimento desta tela deve ser feito pelo técnico de manutenção da RSP. 
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Tela de Cadastro da Console 

 
Console 
Permite atribuir o número da Console para identificar a console. Este será o campo a ser apresentado nas 
telas de monitoramento do sistema.  
 
Identificador ID 
Corresponde ao número eletrônico único que acompanha o equipamento. Este número eletrônico 
acompanha todas os equipamentos e permitem o rastreamento de operações para efeito de manutenção.  
 
Na Console, o ID pode ser obtido observando na tela de cristal líquido em uma partida de uma console.  
 

 Este número eletrônico irá permitir a identificação do dispositivo conectado ao seu 

sistema, além de possibilitar a realização do Modo Diagnóstico. Sem o 
preenchimento desta informação não será possível a conexão lógica do 
equipamento. 

 
 
Ativo 
Permite que o dispositivo se mantenha ativo, ou seja, continuamente monitorada. Caso este item não 
esteja selecionado o dispositivo será considerado pelo sistema como inexistente. 
Use esta função em caso de manutenção de equipamentos, evitando mensagens de equipamento Fora 
de Operação. 
Caso não tenha uma console instalada, desmarque esta opção. 

 

9.13 Cadastro de Bombas 

 
Caso exista controle de bombas interligado ao sistema deve-se cadastrar o numero da bomba o nome e a 
quantidade de bicos. 
 
Consulte a RSP para maiores informações e sistemas de controle de bombas já homologados. 
Caso não tenha adquirido este dispositivo desconsidere este cadastramento e o cadastramento de Bicos. 
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O campo Máximo Perpétuo e Número de bicos devem ser configurados seguindo a orientação do 
representante técnico do equipamento. 
 
O contador perpétuo atual da bomba é lido automaticamente pelo sistema. 

 
 
Nome da Bomba 
Permite definir o nome normalmente utilizado para identificar a Bomba. Este será o campo a ser 
apresentado nas telas de monitoramento do sistema. O tamanho máximo de caracteres é 30.  
 
Número da Bomba 
Identifica o número da tampa no sistema, atribuído automaticamente pelo sistema para melhor controle. 
Campo não editável. 
 
 
 

9.14 Cadastro de Bicos 

 
Durante o cadastro de uma bomba, quando é inserida no sistema a quantidade de bicos, o sistema cria 
automaticamente o cadastro dos bicos. 
 

 
 
Nome do Bico 
Permite definir o nome normalmente utilizado para identificar a Bomba. Este será o campo a ser 
apresentado nas telas de monitoramento do sistema. O tamanho máximo de caracteres é 30.  
 
Número do Bico 
Identifica o número do bico no sistema, atribuído automaticamente pelo sistema para melhor controle.  
 
Canal 
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Determina o número do Canal físico onde está efetivamente ligado o Bico. Consulte o manual de 
instalação e o posicionamento adotado na instalação de seu sistema. 
 
Tanque 
Determine o tanque do qual o pescador da bomba está ligado, selecionando na lista apresentada de 
tanques configurados. 
Caso o tanque não esteja listado, verifique a configuração correta dos tanques no Cadastro de Tanques.  
 

 

9.15 Cadastro de Muxliq  

 
Caso exista dispositivos Muxliq para controle de sensores deve-se cadastrar o numero de Muxliqs, 
modelos e ID conforme apresentado abaixo. 
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Muxliq 
Permite definir o número do Muxliq ligado ao sistema. Poderão existir até 8 Muxliqs ligados, sendo que 
cada um deve ser identificado. 
 
Modelo 
Identifica o modelo do Muxliq. Consulte a etiqueta do dispositivo para determinar o modelo correto. 
 
ID 
Corresponde ao número eletrônico único que acompanha o equipamento. Este número eletrônico 
acompanha todas os equipamentos e permitem o rastreamento de operações para efeito de manutenção.  
 
 

 
Tela de Cadastro de MuxLiq 
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9.16 Cadastro de Sensores  

 
Durante o cadastro dos tanques o sistema cadastra automaticamente oito sensores por tanque sendo 
quatro sensores ligados em cada sonda SmartProbe e dois em cada uma das tampas do tanque. 
 
 

 
Tela de Cadastro de Sensores 

 
Sensor 
O Campo SENSOR define o sensor físico que está sendo instalado. 
O campo ATIVO define se o sensor está instalado e operacional. Neste caso selecione como ativo para 
que possa ser exibido nas telas de monitoramento. 
 
Se o sensor não foi instalado, DESMARQUE esta opção para que este não seja monitorado. 
 
Tipo 
O Campo TIPO define o dispositivo que está monitorando o sensor, a saber: Universal ou Tri-State. 
O sensor Universal possui apenas 2 estados: Normal e Vazando, enquanto que o Sensor Tri-State possui 
4 estados; Normal, Vazando, Curto e Aberto. 
 
Origem 
O Campo ORIGEM define o dispositivo que monitora o sensor (Muxliq, sonda ou Tampa) 
 
Localização 
O campo LOCALIZAÇÃO define o posicionamento da instalação do sensor e pode ser editado para 
receber informações intuitivas, tais como: Sensor do Sump do Tanque 1, Sensor do Filtro de Diesel, etc. 
 
 

 Certifique-se que o endereço gravado no dispositivo está de acordo com o que está 

configurado neste campo. Esta observação vale apenas para os modelos MLUN08-
P0A. 
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 Observação Importante 
Não poderão existir dois dispositivos MuxLiq do modelo MLUN08-P0A com o mesmo DEVICE. Isto pode 
gerar falha na leitura do dispositivo. Para gravar o endereço do dispositivo, utilize um utilitário do sistema 
denominado S2Util. 
 

9.17 Cadastro de Aferições e Retornos 

 
Para inserir informações de Aferições realizadas (que não se utilizaram do processo de Aferição 
Automática) ou Retornos (transferências positivas ou negativas) deve se utilizar a tela de dados abaixo: 
 

 
 
A tela possui: 
 
Tipo de Cadastro: 
Define se a operação é de aferição ou Retorno 
 
Bico de Saída de Produto 
Define (no caso de aferição) qual o bico que realizou a saída. 
 
Tanque de Retorno de Produto 
Define qual o tanque que recebeu o produto. 
 
Data de Operação 
Registra a data e hora da operação. 
 
Volume Movimentado em Litros 
Registra o movimento da Operação 
 
Responsável 
Define o responsável pela operação 
 
Observação 
Campo reservado para inserção de informações importantes relativas a operação realizada. 
 

9.18 Cadastro de Transferências 

Para o sistema a “Transferência” é considerada uma operação de movimentação de produto, não sendo 
considerada como “venda “ no tanque origem e nem “recebimento” no tanque destino. 



 
   

121 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

Esta operação deve ser registrada na tela de Cadastro de Transferências. 
 

 
 
No grid inicial a tela apresenta todas as transferências cadastradas. 
 
Onde 
Tanque Origem do Produto: 
Define o tanque onde se deu a saída do produto 
 
Tanque Destino do Produto: 
Define o tanque onde se deu a entrada do produto 
 
Data de Operação 
Registra a data e hora da operação. 
 
Volume Movimentado em Litros 
Registra o movimento da Operação 
 
Responsável 
Define o responsável pela operação 
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10 Monitoramento 
 
Para acessar o Monitoramento do Sistema, utilize o Menu Monitoramento. 
 
 

 
 
Neste Menu está disponível as opções de Monitoramento de tanques, Descargas, Eventos, 
Abastecimentos e Resultados de Estanqueidade. 
 

10.1 Tela dos Tanques 

 
O sistema é controlado através da tela de tanques, e também nesta tela são visualizados os dados de 
nível, volume e alarmes em geral. 
 
Esta tela de monitoramento é atualizada a cada 10 segundos de forma automática, ou seja, não necessita 
da intervenção do operador para pressionar o botão Atualizar do Browser. 
 
 
Importante 
As efetivas alterações de estado podem levar mais tempo, pois estão condicionadas ao tempo de 
varredura do sistema (quanto mais dispositivos, maior o tempo de varredura), a possibilidade de tráfego 
de internet, etc. 
 

 
 

Tela Principal Atualizada Após Configurações 
 
 

10.2 Dicas 

 
O sistema possui a capacidade de informar a função detalhada de cada item, apresentando a informação 
em um quadro amarelo. 
 
Para apresentar esta informação basta passar o mouse sobre o ícone ou sobre o texto e mantê-lo sobre 
ele por pelo menos 2 segundos.  
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No caso de utilização de sistema com Software Premium, será exibida uma tela que congrega todos os 
tanques do Posto, como apresentado a seguir. 
 

 

10.3 Seleção do Posto 

 
Permite a seleção do posto, caso tenha mais de um posto cadastrado no sistema. 
Após esta escolha, todos os dados exibidos na tela de tanques passam a valer apenas para o posto 
escolhido. 
O Nome do Posto (no caso mostrado como Posto Rsp) é apresentado em um campo específico, para a 
correta informação do Posto monitorado. 
 
Em sistema com Software Premium e controle pela Central, será exibida uma lista com todos os postos 
do domínio, conforme abaixo. 
 
 

 
 

No caso de sistema Advanced, a tela se restringe ao posto, sendo apresentada a seguinte tela: 
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Seleção do Posto 

 
Este quadro possui recurso para recolher (ocultar) o quadro, para o caso de necessidade de maximização 
da tela de apresentação do tanque. 
 

 
 

Ocultar Painel de Seleção do Posto 
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10.4 Lista de Seleção 

 
A lista localizada a direita da Tela permite uma seleção das telas de apresentação dos dispositivos ligados 
ao Sistema S2 (tanques, bombas, sensores, consoles, etc.) de modo funcional. 
 
 

 
 

Lista de Seleção de Tanques 

10.5 Informações do Tanque 

 
O quadro superior informa o nome do Domínio onde o usuário esta logado. 
No exemplo a seguir o nome do domínio é Hortência, portanto serão exibidos todos os postos que fazem 
parte do agrupamento denominado Hortência. 
 

 
 

Domínio do Posto 
 
O quadro abaixo apresenta o Nome do Tanque, o produto que está contido no tanque, o nome do posto a 
qual o tanque pertence e a capacidade nominal do tanque. 
 

 
 

Tela com Detalhes do Tanque 
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O tanque pode ser exibido com informações de quebra (canto esquerdo superior) e volume bruto clicando 
no interior do tanque 
 
 

 
 
 
 
 

Informações Adicionais do Tanque 
 
Para retorna a tela anterior, clique novamente no tanque. 
 
No centro do tanque estão as seguintes medições: 
 
VOLUME (20º) – medição do volume do tanque em litros convertida a temperatura de vinte graus Celsius. 
Esta medida considera os efeitos de contração e dilatação de líquidos.  
 
Para temperaturas no interior do tanque inferiores a vinte graus, ocorre uma contração de volume, 
portanto, a observação do volume a 20oC apresentará um valor maior que o volume apresentado no 
campo volume bruto, no sentido a compensar esta contração. 
 
Por outro lado, para temperaturas medidas superiores a vinte graus, ocorre uma dilatação de volume, 
portanto, a observação do volume a 20oC apresentará um valor menor que o volume apresentado no 
campo volume bruto, no sentido a compensar esta dilatação. 
 
VOLUME BRUTO – medição de volume de água no tanque medida em litros. 
Na inexistência de água no tanque, a informação de volume não é apresentada. 
 
NÍVEL – nível do combustível (medido em centímetros) calculado para o centro do tanque. 

 Observação Importante 
O nível apresentado considera todas as inclinações inseridas no sistema para o devido cálculo de 
Volume. Para o caso de um tanque com inclinação, o valor apresentado como nível nunca será igual ao 
nível medido por uma régua mecânica, visto que a Sonda não está fisicamente no centro do tanque. 
 

 Observação Importante 
O processamento matemático considera as inclinações do tanque para apresentar o nível como se a 
Sonda fosse instalada exatamente no centro do tanque. 
 
 
QUEBRA – quantidade de combustível que falta para completar a capacidade do tanque utilizando o 
Volume Bruto como referência. A equação de quebra é obtida pela seguinte cálculo: 
 
 

QUEBRA = (95% * VOLUME NOMINAL DO TANQUE – VOLUME BRUTO – VOLUME DE ÁGUA) 
 
O Volume de água será considerado somente se o modelo possuir medição de água. 

Temperatura 
do Produto 

Quebra 

Nível 

Percentual de 
produto no 
tanque 
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Este cálculo ao usar apenas 95% da capacidade nominal do tanque, permite que não exista “Overfill” ou 
sobre-enchimento no caso de solicitação de suprimento. 
 
SUPRIMENTO – Corresponde a uma estimativa de duração do estoque atual baseada no consumo dos 
últimos sete dias (medido em dias). Este cálculo é realizado continuamente e reavaliado em função da 
venda e do estoque restante. 
 
No segundo quadro estão os dados referentes à Água existente no tanque. 

 Observação Importante 
As informações volumétricas de água somente serão apresentadas pelo sistema, caso o modelo instalado 
estiver preparado para este fim.  
Caso não exista bóia de água na sonda, o volume de água será considerado zero para efeito de cálculo. 
 
NÍVEL DE ÁGUA – nível de água (medida em centímetros). 
Na inexistência de água no tanque, a informação não é apresentada. 
 

 Observação Importante 
Pelo fato da medição de água possuir um limite mínimo para que efetivamente ocorra a medição, devido a 
distâncias mecânicas inerentes ao processo de medição, este nível mínimo é transformado em volume e 
considerado nas medições. 
 
Portanto a apresentação de volume de água, não necessariamente indique efetivamente água dentro do 
tanque, mas apenas que o valor está abaixo do limite mínimo detectável. 
 
No centro do tanque é apresentado o percentual de combustível baseado no volume calculado e a 
capacidade nominal do tanque (15.000 litros ou 30.000 litros, por exemplo). 
 
O percentual apresentado no interior do tanque corresponde à contabilização do volume total do tanque 
definido no cadastro (15.000 litros, 15.225 litros, etc.) e o volume efetivamente medido. 
 
Observe que a capacidade real de um tanque sempre é superior que a capacidade nominal, ou seja, a 
capacidade rela de um tanque de 15.000 litros deve ser próxima de 15.300 litros. Consulte o Manual do 
fabricante do tanque e cadastre a capacidade real do tanque para melhor precisão das medidas. 
 
Para sistemas que não possuem SmartProbe as informações volumétricas e de temperatura do produto, 
bem como todos os relatórios dependentes não serão apresentados. 
 
Observe a figura abaixo as seguintes informações volumétricas fornecidas pelo sistema. 
 

 Observação Importante 
As informações volumétricas apresentadas pelo sistema são diretamente dependentes de uma série de 
condições e parametrizações do sistema. Consulte neste manual o item Parâmetros de Medição que 
detalha todas as condições requeridas pelo sistema para uma correta medição. 
 
TEMPERATURA – A temperatura apresentada na parte inferior do tanque corresponde à média dos cinco 
sensores de temperatura (considerando apenas os sensores que estão abaixo do nível do produto). 
Consulte o item 4.5.9 – Temperatura, onde é apresentada a tabela de posicionamento dos sensores. 

10.6 Alarmes 

O sistema exibe um ícone na parte superior com as seguintes possibilidades: 
 
Nível Muito Alto: Indica que foi ultrapassado o nível definido como MUITO ALTO. 
 
Nível Alto: Indica que foi ultrapassado o nível definido como ALTO. 
 
Nível Baixo: Indica que foi ultrapassado o nível definido como BAIXO. 
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Nível Muito Baixo: Indica que foi ultrapassado o nível definido como MUITO BAIXO. 
 

 
 
Verifique na configuração do tanque os níveis definidos para cada um dos tanques. 
 

10.7 Tampas 

O sistema apresenta de forma intuitiva o estado das tampas (se existentes) no sistema. 
 

 

10.7.1 Operante ou Inoperante 

A figura abaixo mostra o detalhe, a tampa da esquerda está operante e a tampa da direita está 
inoperante. Note que o status de inoperante é sinalizado por um símbolo de exclamação piscando sobre a 
tampa. 
 
Uma tampa INOPERANTE indica que esta tampa não pode ser monitorada pelo sistema, por diversas 
causas (Corte da comunicação com a tampa, corte da alimentação, bateria esgotada, tampa em falha, 
etc.). 
 
Portanto em uma situação normal, uma tampa não poderá entrar em estado INOPERANTE. Neste caso 
entre em contato com a assistência técnica para maiores informações. 
 

 
 

Tampa Inoperante 

10.7.2 Ativa ou Inativa. 

A figura abaixo mostra o detalhe, a tampa da esquerda está ativa e a tampa da direita está desativa. Note 
que o status de desativa é sinalizado com uma cor mais escura para a tampa desativa.  
 
Uma tampa é considerada INATIVA nas seguintes situações: 
 

 Tampa não foi instalada, 
 Tampa em manutenção. 

 
Neste caso esta situação de inatividade é imposta pelo próprio operador do sistema. 
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10.7.3 Aberta ou Fechada, Travada. 

As tampas levantadas representam que as estão abertas, as tampas abaixadas representam fechadas, e 
as tampas indicadas com cadeado, representam em estado de travadas. 
 
Como cada tampa possui um sensor de temperatura (com precisão de décimos de grau) acima de cada 
uma, é apresentada a temperatura a que a tampa está exposta. 
 

10.7.4 Desalinhada, Violada. 

A figura abaixo, a tampa da esquerda está desalinhada. Note que o status de desalinhada é sinalizado 
com duas setas ao lado da tampa. 
 
Caso a tampa esteja desalinhada pode ocorrer erro na operação de travamento da tampa. O comando de 
travamento só é executado quando a tampa estiver alinhada. 
 
A tampa da direita está violada. O status violado pode ser Violação Interna ou Violação Externa, a 
violação é detectada automaticamente pelo sistema em caso de uma tentativa de abertura do 
compartimento onde estão acondicionados os processadores de informação e sensores. Também é 
considerada violação a tentativa de rompimento do pino da dobradiça. Para maiores detalhes do tipo de 
violação, devem-se verificar os eventos registrados pelas tampas na tela específica. 
 

10.7.5 Operando por Bateria. 

O status operando por bateria é sinalizado com uma figura de bateria ao lado da tampa. 
A cor da bateria indica o estado em que se encontra a bateria em caso da alimentação às tampas ser 
interrompido. 
 

 
 
OPERANDO POR BATERIAS 
Indica que a alimentação com a tampa foi interrompida e está operando com sua bateria interna.  
A cor azul indica que a bateria está com sua carga normal, apesar de que a situação de operando por 
baterias deva ser considerada anormal. 
 
BATERIA FRACA 
Representada por uma bateria na cor amarela. 
 
BATERIA ESGOTADA 
Representada por uma bateria na cor vermelha. 
 

 Observação Importante 
Estas condições de apresentação de estado da bateria são ANORMAIS e necessitam de intervenção 
técnica para averiguar a causa da interrupção de energia às tampas. 
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10.7.6 Operações Automáticas SmartSeal 

 
Travamento Automático por inatividade. 
Ao selecionar esta opção, o sistema realizará uma verificação de inatividade na tampa (nenhuma 
abertura, fechamento ou outra operação) para determinar uma efetiva inatividade na tampa. Neste caso, 
passado o tempo, o travamento será automático. Esta operação é útil nas situações em que se deseja 
garantir que mesmo em caso de esquecimento do travamento da tampa pelo motorista ou pelo 
responsável pelo posto, a tampa se trave automaticamente. 
 
Destravamento Automático por falta de comunicação 
Ao selecionar esta opção, a tampa realiza um destravamento automático caso exista perda de 
comunicação com o supervisor (corte de cabos, falha no supervisor). Neste caso a tampa executará o 
destravamento, mas manterá o registro das informações em sua memória local. 
 

10.7.7 Comandar Tampa 

Também para facilidade de controle, as operações de travamento, destravamento podem ser realizadas 
nesta tela com um simples clique de mouse. 
Clicando-se com o botão esquerdo do mouse sobre a tampa é apresentada uma lista de comandos para 
aquela tampa específica. 
Para confirmar o comando basta clicar em uma das opções: 
Travar, Destravar, Ativar, Desativar ou Limpar Alarmes. 
 
Travar 
Realiza a operação de travamento 
 
Destravar 
Realiza a operação de destravamento 
 
Ativar 
Permite a inserção da tampa no monitoramento constante do sistema. A tampa ao ser ativada 
permanecerá com as cores vivas na tela. 
 
Desativar 
Retira a tampa selecionada do monitoramento do sistema. Esta operação só é aconselhável caso a tampa 
tenha problemas de comunicação e o operador deseja a retirada temporária do monitoramento. 
 
Limpar Alarmes. 
Permite voltar à tampa a um estado normal caso haja alguma violação. 
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Menu Operacional das Tampas 

 

10.7.8 Situações Automáticas 

 
Descreve-se a seguir as situações automáticas geradas pela programação interna da tampa, para um 
melhor entendimento das situações geradas pelos eventos. 
 
Travamento Automático 
 
Nas situações devidamente configuradas nos configuradores da tampa, a tampa realiza o travamento 
imediato ou por tempo. 
O travamento poderá não ocorrer em caso de desconexão da Bateria (Selo desligado e Bateria 
Esgotada). 
 
Destravamento Automático 
 
O destravamento automático ocorre nas seguintes situações: 
 

 Na Partida, caso a bateria esteja em condições de operação (Normal ou fraca). 
 Na Falta da Comunicação do supervisor (ou SmartConsole) por um tempo pré-determinado e 

com o qualificador de destravamento desligado, não verificando as condições de bateria. Esta 
operação não será executada se o selo estiver desligado. 

 Imediatamente na verificação de existência de bateria esgotada. 
 

10.8 Sensores 

10.8.1 Tela de Apresentação  

Os sensores de vazamentos detectam a existência de vazamento no tanque e acionam estratégias pré-
definidas de ação, informando prioritariamente a Central de Monitoramento para a rápida correção da 
anormalidade. 
 

 
 
A figura 69 mostra a formação dos sensores instalados. 
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Os sensores podem ser agrupados de 5 formas: 
 

 Todos 
 Apenas os sensores Anormais (Curto ou Aberto, no caso de sensor Tri-State) 
 Apenas os sensores que Indicam vazamento 
 Apenas os sensores que estão em estado Aberto 
 Apenas os sensores que estão em estado de Curto. 

 
As apresentações de estados ANORMAIS, ABERTO e CURTO só são aplicável em caso de utilização de 
sensores Tri-State. 
 

 
 

Formação dos Sensores Instalados 
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10.8.2 Detalhe das Informações  

O desenho a seguir apresenta as informações detalhadas de cada sensor instalado no Sistema. 
 
 

 
 

Detalhes das Informações dos Sensores 
 
A primeira linha informa o Estado do Sensor: NORMAL, VAZANDO, CURTO ou ABERTO. 
A segunda linha apresenta o tipo do sensor: Universal ou Tri-State 
A terceira linha informa a ligação elétrica do sensor no sistema, na sonda (e neste caso em qual tanque), 
na tampa (e neste caso em qual tanque e a tampa Direta ou remota) ou no MuxLiq (neste caso o número 
do Muxliq) 
 
A última linha informa a descrição da localização física do sensor, ou seja, no Sump, no poço de 
monitoramento, no sump de bomba, no sump de filtro, etc. 
 

10.9 CromaID 

 
O CromaID é um dispositivo óptico com tecnologia inovadora, capaz de detectar sensíveis alterações dos 
marcadores de combustíveis. 
 

10.9.1 Princípio Básico de Funcionamento 

O controle pelo dispositivo baseia-se em dois parâmetros básicos: 
 

 Avaliação da dispersão rotineira do combustível recebido 
 Calibração do CromaID 

 
Ajuste de Padrão 
 
Para que o sistema possa informar corretamente ao usuário uma variação de produto com pequena 
possibilidade de um falso alarme, deve ser realizada um período de avaliação para que seja possível a 
verificação da dispersão do recebimento do combustível. Notadamente os combustíveis não possuem um 
padrão bem comportado de produto em função da composição de hidrocarbonetos existente nos 
combustíveis. 
 
Este período de análise é denominado Ajuste de Padrão de CromaID. 
Durante este período de análise, o sistema avalia qual foi o desvio nas descargas recebidas. Para que 
este desvio possa ter uma confiança estatística, o sistema pode definir amostras de até 14 descargas. 
Uma vez estabelecido este padrão de desvio, os sistema utilizará em todas as suas comparações. 
 
Caso o usuário identifique que este padrão possa ter mudado em função de uma mudança conhecida , tal 
como maior (ou menor) adição de álcool no produto, mudança em aditivação de produto ou até mudança 
de base de petróleo, este padrão deve ser refeito. 
 
 
Como ajustar o Padrão 
 

Estado do Sensor 

Tipo do Sensor 

Ligação Elétrica Localização 
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Clicando-se com o botão esquerdo do mouse sobre o tanque é apresentada o opção Iniciar Modo de 
Ajuste de Padrão CromaID. Este comando dever ser executado incondicionalmente após a etapa de 
configuração do banco de dados, para que o CromaID possa adotar um padrão de análise do 
combustível.  
Para saber quando o CromaID esta em Modo de Ajuste de Padrão, á apresentada a mensagem “MODO 
CALIBRAÇÃO”. 
 

 Observação Importante 
O Padrão de CROMAID não deve ser alterado sem o devido critério de acompanhamento, visto que a 
contínua adoção de padrão pode gerar o mascaramento de desvios de padrão de cor do processo. 
A alteração do padrão de CROMAID é devidamente registrada na lista de eventos do sistema, para 
rastreamento dos responsáveis pela alteração. 
 

 
 

Menu CromaID 
Calibrar CromaID 
 
O comando Calibrar CromaID deve usado em caso que o sistema identifique uma alteração ( Leve, 
Moderada ou Grave) do produto recebido. 
Tendo em vista que, uma vez detectada a alteração, esta situação permanece alarmada no sistema até 
que seja feita uma atuação manual que será devidamente registrada nos eventos do sistema. 
A interferência do usuário é fundamental, visto que o sistema não pode avaliar quando a situação do 
tanque voltará ao normal. 
Cabe ao usuário executar este comando apenas na situação em que o produto existente no tanque 
retornou a sua condição normal de operação. 
Em uma eventual contaminação de produto, descarga de Diesel em um tanque de Gasolina por exemplo, 
o sistema informará a alteração e só retornará a condição de nova avaliação após a execução do 
comando de Calibrar CromaID.  
 
 
Após a finalização do período de avaliação iniciada pelo comando Iniciar Modo Ajuste de Padrão, o 
sistema deve mostrar o CromaID com o ponteiro direcionado para a cor verde, indicando condição Normal 
e a partir de então, se houverem alterações na coloração do combustível devem ser indicadas como: 
 

 Ponteiro na faixa de cor Amarela indica Alteração Leve. 
 Ponteiro na faixa de cor Laranja indica Alteração Moderada. 
 Ponteiro na faixa de cor Vermelha indica Alteração Grave. 

 
Para entender a graduação veja os critérios de calibração de CromaID. 

10.9.2 Critérios para definição de parâmetros do CromaID  

Para uma correta utilização do CromaID, é necessário que alguns procedimentos sejam seguidos para 
que não sejam obtidos dados inválidos ou conclusões inconsistentes sobre a informação apresentada 
pelo sistema. 
 
O dispositivo CromaID é dotado de vários sensores óticos muito sensíveis, e estão projetados para avaliar 
os seguintes espectros de absorção de luz: 
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Infra-Vermelho, Vermelho, Verde, Azul, e Ultra Violeta. 
 
Esta sensibilidade deve ser ajustada tanque a tanque pois é afetada fundamentalmente pelo regularidade 
do padrão de combustível entregue pela companhia distribuidora. 
 
È importante observar que alterações de CromaID indicam que o produto entregue não está conforme ao 
padrão adotado no Modo Calibração, e não necessariamente indica uma adulteração de produto. 
 
Portanto é muito importante que a fase do Modo Calibração seja acompanhada e verificada, para que se 
tenha total segurança do padrão adotado. 
 
Como qualquer equipamento, a calibração é uma operação muito importante pois será determinante para 
a sua correta leitura. 
 
Cada produto possui um perfil de absorção de um espectro de cor, além de também ser afetado pelos 
marcadores. 
 
Por exemplo, um produto com um marcador Vermelho por exemplo, terá absorção de Infra vermelho e 
Vermelho, mas em compensação terá baixa absorção de Verde, Azul e UltraVioleta. 
 
Produtos totalmente incolores como Etanol, possui um comportamento de absorção de luz bem definido. 
Qualquer adição de outro produto afeta este perfil e dependendo da diluição envolvida, pode ser 
facilmente lida pelo CromaID. 
 

10.9.3  Fatores que afetam a regularidade de um produto 

Descreve-se a seguir os fatores que podem gerar variações na medição do CromaID 
 

1. Processo de Produção da Companhia 
Muitas companhias não possuem um processo produtivo extremamente controlado de forma a 
manter as características de absorção de cor dentro de padrões específicos, visto que não existe 
este compromisso para com seus clientes. (alterações de marcadores não colorimétricos, 
variações de combinações de produtos, alteração na árvore de craqueamento para o caso de 
hidrocarbonetos, etc.) 
 

2. Adição de marcadores colorimétricos sem padrão 
Da mesma forma, algumas companhias marcam seus produtos com marcadores colorimétricos 
para uma identificação visual pelo cliente. Etanol com marcador Verde, gasolina especial com 
marcador vermelho, etc. Estes marcadores não possuem dosagem específica, pois tem o 
compromisso de serem identificados de forma visual. A variação da concentração destes 
marcadores pode sensibilizar o leitor do CromaID significativamente. 
 

3. Falta de critério na descarga de um compartimento de um caminhão tanque 
Um caminhão tanque pode deixar resíduos de um produto marcado (realizou uma viagem para 
uma companhia distribuidora que opera com marcadores) e enche o compartimento com um 
combustível não marcado (Etanol, por exemplo) contaminando parte. Caso este produto não 
marcado seja o produto a ser analisado pelo CromaID, o sistema irá detectar variações em 
relação a calibração original. 
 

4. Envelhecimento de Produto 
Alguns tipos de Hidrocarbonetos apresentam uma variação na absorção do fluxo luminoso em 
função de seu envelhecimento. Esta é muito mais caracterizada para tempos superiores a uma 
semana no tanque sem venda. 

 

10.9.4 Estratégia CromaID para Variações: Modo Ajuste de Padrão 

 
Com isso, o CromaID deve adotar uma estratégia interna para que possa prever estas divergências. 
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Para tal, o Sistema “aprende” as variações ocorridas no tanque durante certo número de descargas 
previamente definido. 
Este mecanismo é acionado dentro do sistema através de um comando denominado Modo Ajuste de 
Padrão”. 
Com isso, as variações que serão sentidas pelo equipamento serão avaliadas e entendidas como 
variação normal das entregas. 
Para acessar este comando, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone do CromaID. 
 

 Observação Importante 
No Modo Ajuste de Padrão, deve ser feito um acompanhamento rigoroso das entregas pelo responsável. 
 

10.9.5 Acompanhamento das Entregas 

Deve ser feito um relatório interno para que as entregas eleitas para definir este aprendizado, deverão ser 
controladas e avaliadas com as seguintes informações: 
 

1. Transportador que efetua a descarga (Próprio, da Companhia ou Tercerizado) 
Deve ser marcado para cada descarga a anotação do tipo do transportador e sua regularidade. 
 

2. Base em que é abastecido o Posto 
Diferenças de bases podem comprometer o padrão adotado, ou aumentar a tolerância no padrão 
de aprendizado. 
 

3. Regularidade da Entrega 
Verificar se a entrega ocorre próximo ao carregamento à Base. Caminhões que entregam alguns 
dias após a carga devem ser avaliados. 
 

4. Nota fiscal do Produto 
Deve ser acompanhada e verificada a Nota fiscal do produto de forma a garantir sua procedência 
e confirmar as informações anteriores. 
 

5. Volume Descarregado 
Não é aconselhável executar descargas de volumes variáveis (descargas de 1.500 litros, 2.300 
litros, etc.) caso o padrão de recebimento seja de 5.000 litros. Caso seja necessário realizar esta 
operação de divisão de descarga, o MODO CALIBRAÇÃO deve ser abortado e reiniciado para 
uma nova seqüencia confiável. 
 

6. Cross Over Interrompido 
É comum ocorrer um cross-over (descarga de um produto em um tanque com outro produto) e ser 
percebido antes da descarga total. O que pode ser irrelevante para o pessoal de operações, pode 
ser significativo para análise de padrão. Se isto ocorrer durante o período de calibração, o 
processo deve ser revisto, além d que deve haver a total descontaminação do tanque antes se 
iniciar um novo processo de calibração. 
 
Conforme apontado, é muito importante que estas condições sejam satisfeitas para que os dados 
coletados no sistema estejam coerentes e dentro do padrão de trabalho. 
 

 Observação Importante 
Quanto maior o numero de descargas melhor será a avaliação. O sistema pode necessitar de 7 a 15 
descargas para avaliação. Valores inferiores podem comprometer as conclusões do sistema. 
 

 Observação Importante 
Não se deve confiar em informações do pessoal que não está envolvido neste processo de Ajuste de 
Padrão, visto que não possuem compromisso com a aquisição de dados confiáveis. Portanto não 
pergunte, avalie com registros os dados colhidos. 
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10.9.6 Finalização do Modo Ajuste de Padrão 

Com as condições acima de processo de acompanhamento rigorosamente atendidas, o sistema 
estabelece o padrão de variação normal de produto para cada canhão de luz e a partir daí verifica o 
comportamento de cada descarga. 
 
Para saber quando o sistema encerrou o período de Ajuste de Padrão, a mensagem “MODO 
CALIBRAÇÃO” é substituída pela mensagem “NORMAL”, ou quando do momento da Descarga a 
mensagem “ANALISANDO PRODUTO”, pois é neste instante em que o processo de validação dos 
algoritmos internos se inicia. 
 

10.9.7 Modo Analisando Produto 

Ao iniciar-se uma descarga, o Sistema S2 alterado o estado do medidor do CromaID para “ANALISANDO 
PRODUTO” indicando que fará uma avaliação ao final da descarga. 
 
Para melhor análise e evitar leituras contaminadas por borbulhas provocadas pela descarga de produto, o 
sistema aguarda um tempo denominado “Tempo de Estabilização” para garantir que houve uma completa 
mistura dos produtos dentro do tanque. 
 
Esta analise, verificará o comportamento de cada canhão dentro do padrão previamente estabelecido e 
graduará as diferenças no medidor apresentado na Tela. 
 

10.9.8 O que significa Produto Normal 

Quando o medidor apresentar o ponteiro na área Verde, com a indicação Produto Normal, significa que 
todos os canhões estão dentro das bandas definidas. A graduação dentro da área verde dependerá da 
distancia da leitura e a banda definida. Quanto mais distante a medida estiver da Banda, menor será a 
graduação do ponteiro. 

10.9.9 O que significa Alteração Leve 

Quando o medidor apresentar o ponteiro na área Amarela, com a indicação Alteração Leve, significa que 
pelo menos um dos canhões ultrapassou a banda. Neste caso o ponteiro iniciará na área amarela. Caso 
mais canhões ultrapassem a banda normal, a graduação dentro da área amarela crescerá dependendo do 
número de canhões que ultrapassarem a banda definida. Quanto mais canhões ultrapassarem a Banda, 
maior será a graduação do ponteiro dentro desta área. 
Uma alteração leve não necessariamente indica uma adulteração, pois pode indicar um desvio maior em 
relação às bandas previamente estabelecidas. 
 

10.9.10 O que significa Alteração Moderada 

Quando o medidor apresentar o ponteiro na área Laranja, com a indicação Alteração Moderada, significa 
que pelo menos um dos canhões ultrapassou a banda em valor superior ao dobro de sua tolerância.. 
Neste caso o ponteiro iniciará na área laranja. Caso mais canhões ultrapassem tenham este 
comportamento, a graduação dentro da área laranja. 
Uma alteração moderada indica que pelo menos um canhão ultrapassou o dobro da tolerância estipulado 
na banda. 
Caso todas as condições de determinação de bandas forem rigorosamente cumpridas, convem observar 
com detalhes e fazer uma análise in-loco do produto recebido. 
 

10.9.11  O que significa Alteração Grave 

Quando o medidor apresentar o ponteiro na área vermelha, com a indicação Alteração Grave, significa 
que pelo menos um dos canhões ultrapassou a banda em valor superior ao triplo de sua tolerância.. Neste 
caso o ponteiro iniciará na área vermelha. Caso mais canhões ultrapassem tenham este comportamento, 
a graduação dentro da área vermelha. 
Uma alteração grave indica que pelo menos um canhão ultrapassou o triplo da tolerância estipulado na 
banda. 
Caso todas as condições de determinação de bandas forem rigorosamente cumpridas, convém observar 
com detalhes e fazer uma análise in-loco do produto recebido. 
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 Observação Importante 
As alterações devem ser criteriosamente analisadas. Tenha a ciência de todo o processo de calibração 
antes de efetuar uma conclusão. 
 

10.10 Painel de Controle 

 
Está disposto na última linha, o quadro correspondente ao Painel de Controle de todo o sistema S2. 
 

 
 
Neste quadro são apresentados os ícones correspondentes as estados de todos os postos do domínio, ou 
em caso de estar logado em um único posto, apresenta o agrupamento de todas as informações de todo 
o sistema, individualizada por informação. 
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Cada sinalizador em função da sua apresentação indica uma informação distinta. 
 

 Ícone                     Descrição 

 

Indica Conexão com a base de Dados. Uma falha 
indica que houve perda de conexão com a internet 
ou que o servidor está inoperante. 

 

Indica Supervisor (ou Supervisores pertencentes à 
rede) estão operantes. 

 

Indica que todas as Tampas estão Fechadas 

 

Indica que todas as Tampas estão operantes 

 

Indica que não existe nenhuma tampa violada no 
sistema 

 

Indica que todas as tampas estão com sua bateria 
local carregadas 

 

Indica que não existe falha de medição nas sondas 

 

Indica que todas as sondas estão operantes 

 

Indica que não existe alteração na medição dos 
dispositivos CromaID 

 

Indica que todos os dispositivos MuxLiq estão 
operantes 

 

Indica que todas as Consoles conectadas ao 
sistema estão operantes 
 
 
 
Indica que todos os sensores conectados ao 
sistema estão operantes. 
 
 
Indica que não existe Pedido Automático de 
produto no sistema. 
 
 
 
Indica que o tanque mostrado encontra-se em teste 
de Estanqueidade 

 



11 Pedido Automático Produto - PAP 
O Pedido Automático de Produto PAP - consiste na avaliação automática e contínua das necessidades de 
entrega de produto em seus tanques baseada em uma estratégia pré-definida. 
Esta funcionalidade somente esta presente no Software modalidade Premium. 
 
O ícone do sistema referente a PAP é apresentado sempre conforme imagem abaixo. 
 

 
O sistema informa e sinaliza na barra superior, a totalização dos PAP referentes a todos os tanques 

 
 

 
 
Para cada tanque o sistema informa no ícone respectivo o volume de PAP solicitado para o tanque 
 
 

 
 

 
 
E diretamente no Painel de Controle de Rede, informa a quantidade de PAP gerados na rede. 
 

 
 

Quando o sistema detecta uma necessidade de solicitar ma entrega, o mesmo efetua um pedido através 
de e-mail e SMS informando o numero do tanque e a quantidade necessária. Este pedido normalmente é 
efetuada às 12:00 do dia, pois entende que este pedido pode ser acatado ou cancelado pelo Gerente de 
Operações até as 17:00 do mesmo dia. 
 
Isto significa que o sistema avalia uma série de condições para cada tanque de tal forma a prever e 
conciliar com que a operação do tanque nunca seja interrompida por falta de produto (venda interrompida) 
e que as solicitações de produto nunca ultrapassem a capacidade de cada tanque (sobre-enchimento) 
 
Com isso, o sistema realiza uma avaliação das seguintes condições: 
 
 Consumo histórico em cada tanque, considerando dias úteis e finais de semana 
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 Comportamento das entregas pela Distribuidora 
 Lastro Mínimo de Segurança 
 Composição de Carga Mínima para o Caminhão Tanque 
 Volume de Compartimento da Entrega 

 
É importante salientar que em uma primeira solicitação, nem sempre o Cliente possui estas informações 
muito claras (principalmente o volume mínimo de segurança) e, portanto estas informações são passiveis 
de uma reavaliação. 
 
Cabe também informar que existe uma incerteza no pedido, visto que o sistema não consegue prever 
flutuações de venda, tais como existência de feriados (podendo aumentar ou até diminuir bruscamente a 
venda, dependendo do tipo de cidade envolvida), realização de eventos especiais (aumentando muito o 
consumo) ou em véspera de aumento de combustível. 
 
A estatística aponta que o acerto médio do PAP esta em torno de 90%, o que já contribui enormemente 
para uma melhor programação de pedido para o revendedor. 
 
O sistema utiliza a curva de consumo do tanque das ultima oito semanas para cálculos estatísticos. 
 

11.1 Definição dos parâmetros de Configuração do PAP 

 
Consumo Histórico de cada Tanque 
O sistema verifica as características de consumo em cada dia, visto que um tanque pode ter um consumo 
diferenciado em uma sexta-feira, por exemplo, e isto também é considerado. 
 
Comportamento das Entregas da Distribuidora 
Definido pelo usuário indica ao sistema quando qual são os dias em que podem ser recebidas as 
entregas, por exemplo, somente nos dias úteis, ou recebem de segunda a sábado, bem como o tempo 
necessário para que uma vez solicitada à entrega esta seja efetivamente entregue. Existem situações de 
postos afastados, o tempo de entrega pode atingir até três dias e o sistema deve levar em consideração 
para que o tanque não seque neste período. 
 
Lastro Mínimo de Segurança 
Indica ao sistema qual o volume mínimo tolerável em caso de atraso na entrega do produto pelo 
fornecedor. O sistema procurará manter este lastro mínimo para efeito da previsão. Este parâmetro 
poderá ser fornecido por tanque. 
 
Composição de Carga Mínima do Caminhão Tanque 
Em algumas distribuidoras existe uma necessidade de composição mínima do caminhão tanque, como 
por exemplo, necessidade de solicitar dois compartimentos de um caminhão tanque. 
Normalmente o sistema efetua o cálculo para que seja solicitado apenas um compartimento por viagem, 
mas existindo esta necessidade mínima, o sistema busca alocar mais um pedido (analisando o tanque 
seguinte mais carente de produto) para compor mais compartimentos. 
Neste caso o sistema define quais serão os dois tanques prioritários para o recebimento de descargas. 
 
Volume do Compartimento da Entrega 
O sistema deve ser informado qual o valor do volume do compartimento de entrega. Normalmente este 
valor é de 5.000 litros, mas existem cidades em que o volume do compartimento é de 6.000 litros. 
 

11.2 Destinatário do Domínio 

Defina quais serão os usuários deste posto de serviços que receberão os emails ou SMS informando a 
necessidade de Pedido de produto. 
 
Apresenta-se a seguir, a tabela a ser configurada pelo usuário para a parametrização da funcionalidade 
PAP. 
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Perfil 
Defina o posto de serviços a qual esta estabelecendo o perfil de pedido. 
 
Pedido 
Marque as opções dos dias onde o sistema deve emitir pedidos (Domingo a Segunda). Use o botão Lápis 
para marcar e o botão borracha para desmarcar. A emissão de pedidos consiste em avisos de e-mail ou 
SMS. 
 

   Modo Lápis 
 

  Modo Borracha 
 

 
 
Composição de Pedido Mínimo 
 
Define como deseja que o pedido seja composto para compor um caminhão tanque. 
  
Fixo: Indica que sempre será para os tanques que necessitarem de produto.  
 
Múltiplos: O sistema buscará o próximo tanque para completar o carregamento de caminhão mínimo 
necessário. 
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Por exemplo, ao definir  Fixo 10.000 litros, o sistema buscará sempre um pedido de 10.000 litros, ou seja 
efetuará os cálculos para que pelo menos haja uma necessidade de 10.000 litros. 
 
No caso de definir Múltiplos 5.000 litros, o sistema buscará compor o pedido ao fornecedor em múltiplos 
de 5.000 litros. 
 
Nos casos acima, o sistema possui maior flexibilidade de pedido em Múltiplos de 5.000 litros do que em 
Fixo de 10.000 litros. 
 
Horário de Emissão de PAP 
 
Define o horário em que o usuário deseja que o PAP seja enviado aos usuários. 
 

 
 
 
Este horário também pode ser alterado através da barra deslizante, situada no Box Recebimento. 

 
 
Estoque 
Define o volume mínimo de segurança para cálculo do Pedido e a estratégia de manutenção do volume 
mínimo. Pode ser: 
 
Fixo: Indica que o operado do Posto exige um volume fixo (2.000 lts sempre, por exemplo.) de folga no 
tanque. 
 
Percentual do Tanque: Indica que o mínimo de folga poderá estar em 10% do Tanque por exemplo. 
 
Percentual do Consumo: O volume mínimo a ser proporcional ao consumo verificado. (opção mais 
recomendada para tanques de consumo alto) 
 

 
 
 
Margem Tanque Cheio 
 
Defina qual a margem que considera um tanque cheio. 
Se um tanque possuir capacidade de 15.000 litros, e a margem for de 1.000 litros, isto significa que acima 
de 14.000 litros o sistema considerará tanque cheio. 
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A margem de tanque cheio define a tolerância que o sistema adota para minimizar a possibilidade de ao 
receber o pedido, não possuir espaço no tanque para a descarga. 
 
 
O botão tanques permite que selecione quais os tanques que deverão a Emissão de PAP. 
Os tanques não marcados, não serão usados no cálculo e não emitirão pedidos de PAP. 
 
Margem Tanque Vazio 
Além do volume mínimo, o sistema considerará a margem informada para que não se atinja o volume 
mínimo.  
 
Recebimento 
 
Prazo de Entrega 
Informe a quantidade de dias úteis a Distribuidora leva para entregar o produto solicitado a partir de uma 
solicitação. 
 
Inicio e Fim do Período de Entrega 
 
Movimente os marcadores de Inicio, Emissão e Fim do período de entrega conforme a realidade esperada 
de recebimento. 
Caso a distribuidora entregue produto a qualquer hora do dia, coloque o dia inteiro.  
 
Nota: quanto melhor a definição dos horários de entrega, menor será a margem de erro adotada pelo 
sistema. 
 
Exemplo 1: 
A Distribuidora sempre que realiza uma entrega o faz somente no período da tarde. Neste caso posicione 
os marcadores de Inicio de entrega e fim de entrega entre as 12:00hs e 18:00hs. 
 
Exemplo 2: 
A distribuidora somente entrega o produto a partir da 22:00 até 03:00 (muito comum em cidades com 
restrição de movimentação de caminhões em horários determinados).  
 
Emissão do PAP 
Define o horário em que o usuário deseja que o PAP seja enviado aos usuários e fica posicionado na 
barra de horário para que se tenha ciência da emissão do PAP para a próxima entrega. 
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Dias de Recebimento 
Marque as opções dos dias onde o posto recebe produto do Fornecedor (Domingo a Segunda). Use o 
botão Lápis para marcar e o botão borracha para desmarcar.  
 

   Modo Lápis 
 

  Modo Borracha 
 

 
 
Existem situações em que as bases só fazem entrega de produto de segunda a sexta (por exemplo).  
Este valor será usado pelo sistema para que possa avaliar em função da disponibilidade de entrega e da 
curva de consumo se o tanque poderá suportar sem o ressuprimento até o próximo dia de entrega.. 
 
Por exemplo, as situações mais restritivas seriam se as entregas em um posto ocorrem apenas nas 
segundas e quartas. Neste caso o sistema avalia se após uma entrega de produto no tanque na quarta 
feira, o tanque poderá suportar até a próxima segunda sem entrega. Com certeza este cálculo definirá a 
necessidade de aquisição de muito mais produto na quarta feira do que um posto que possua entregas 
todos os dias. 
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12 Estanqueidade 
 
Através do Sistema S2 é possível realizar testes de Estanqueidade, medição de pequenas variações de 
volume com alta precisão, cuja função é determinar a existência de eventuais vazamentos nos tanques de 
produtos. 
 
O sistema S2 permite realizar continuamente testes de estanqueidade no seu tanque de forma a manter a 
proteção ao meio ambiente. 
 
Esta função independe do uso de sensores de vazamento, pois mesmo em tanques de parede dupla, esta 
funcionalidade é útil, pois pode antecipar em alguns casos, a existência de vazamentos no tanque, antes 
inclusive da detecção pelos sensores de vazamento. Para isto os testes devem ser realizados com certa 
frequência. 
 
Os testes de estanqueidade devem ser realizados em períodos em que não existe venda no tanque, para 
garantir uma perfeita análise e conclusão efetiva do estado operacional do tanque. 
 

 Observação Importante 
Existindo venda no tanque o teste é imediatamente abortado. 
A programação e agendamento dos testes é feita apenas localmente. 
 
Para a realização deste teste, é preciso verificar se o modelo de sua sonda adquirido suporta a função de 
teste de estanqueidade. Em caso de dúvida, consulte seu representante. 
 
O sistema permite uma série de programações para a realização de testes de estanqueidade.  
 
Os testes podem ser únicos (realizados apenas por solicitação) ou agendados, onde podem ser 
estabelecidos os horários nos quais o sistema terá condições de executar o teste (horários sem venda no 
tanque). 
 
A programação pode ser feita para um tanque, para vários ou todos os tanques simultaneamente. 
 
A duração do teste de estanqueidade está diretamente relacionada ao volume de produto existente no 
tanque. 
 
Os testes serão mais eficientes e de menor duração em função do volume existente no tanque ao qual 
está sendo realizado o teste. 
 
Define-se um teste de estanqueidade para volumes no tanque entre 50% a 95% da sua capacidade. 
Valores inferiores a estes percentuais não serão aceitos pelo sistema, porque não permitem uma pressão 
efetiva sobre o vazamento além de excluir boa parte da área do tanque que não possui produto em suas 
paredes, resultando em um teste pouco útil e nada conclusivo. 
 

12.1 Programação dos Testes 

 
É possível determinar a realização automática dos testes de estanqueidade, através de uma programação 
para determinar a frequência dos testes, o tanque e o horário do teste. 
 
Assim o usuário poderá definir uma frequência semanal de testes, em tanque que não realiza a venda em 
horário específico. 
 
A tela Programação Estanqueidade está no menu Sistema e permite que sejam definidos todos estes 
parâmetros. 
A figura a seguir apresenta a tela e os campos a serem editados. 
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Com a seleção, será apresentada a seguinte tela: 
 

 
 
No box superior será apresentada todas as programações agendadas. 
Para a criação de um agendamento de estanqueidade, veja o box Item selecionado e clique no botão 
NOVO. 
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Tanque 
Define o número do tanque ao qual será realizado o teste. A programação deverá ser feita para cada 
tanque. 
 
Múltiplos Tanques 
Selecione esta opção para que todos os tanques sejam selecionados para o agendamento de teste de 
estanqueidade. 
 
Data Início 
Permite definir a data do início do teste. O termino do teste será definido automaticamente pelo sistema 
em função das condições volumétricas do tanque e da classe de vazamento escolhida. 
 
Hora Início 
Permite definir o horário do início do teste. Certifique-se que não existirá nenhuma venda a partir do 
Horário. 
 
Classe 
Define a classe de vazamento para qual o sistema deverá detectar um possível vazamento no tanque. 
Estão definidas duas classes de vazamento: 
 

Classe Nível de Vazamento Medido 
Classe 1 0,375 litros/hora (0,1 Galão/hora) 
Classe 2 0,750 litros/hora (0,2 Galão/hora) 

 
A classe 1 é a classe mais restritiva, ou seja, detecta vazamentos de menor monta. Neste caso o período 
de avaliação pode ser maior. 
 
 
Frequência 
Permite definir a frequência para qual o teste deve ser realizado. 
Única para um teste exclusivo ou para as periodicidades: 
Diária, Semanal, BiSemanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral. 
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12.2 Inserindo uma Programação 

Após a geração do registro com as parametrizações desejadas, clique em SALVAR. 
Com isso será gerado um registro de programação que estará visível no Grid na tabela de Programação 
de tarefas de Estanqueidade. 
 

 
 
 
Novas programações podem ser incluídas na lista com a parametrização e clicando no botão NOVO. 
Esta lista permite com que o usuário possa definir diferentes programações, horários e periodicidades. 

12.3 Resultados dos Testes 

Os testes realizados permitem um acompanhamento quanto a seu resultado. 
 

 Observação Importante 
Os resultados dos testes de Estanqueidade podem ser exibidos tanto localmente quanto pela Central.. 
 
 
Selecione Histórico-> Estanqueidade 
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Selecione no box Filtro de Resultados, quais os resultados de testes que deseja exibir e no Filtro de 
Período o intervalo de tempo que queira avaliar. 
 

 
 

 Observação Importante 
Os valores de variação do volume, vazão ou temperatura apresentado no registro são apenas indicativos 
e não necessariamente indicam uma proporcionalidade de nível de vazamento. Portanto ao verificar uma 
variação de volume e um indicativo de Sem vazamento no resultado, pode significar que a somatória de 
variações aceitáveis pelo sistema não foi suficiente, nas condições estabelecidas no teste, para 
estabelecer-se uma situação de vazamento. 
 
Nesta tela são apresentados os resultados do período selecionado. 
 
São agrupados os resultados mensais. 
Estão presentes os seguintes campos: 
 
Horário Prog: Horário Programado do teste. Apresentando data e hora na qual o teste de estanqueidade 
foi programado, ou seja, a data em que o teste foi cadastrado na tela de programação. 
 
Início Data e Hora Início do teste. Apresentado a data e hora em que o teste efetivamente foi realizado no 
tanque. 
 
Duração Apresentando a duração efetiva do teste, portanto a tempo em que o tanque efetivamente 
esteve sob monitoramento. A duração é apresentada no formato hh:mm (hora e minuto) 
 
Resultado Apresentado o efetivo estado do teste. São previstos os seguintes estados: 
 

Estado Descrição 
Em Andamento Teste ainda em execução 
Teste Abortado- 
Variação Excessiva 

Teste interrompido por variação excessiva de 
vazão 

Vazamento Teste concluído. Detectado Vazamento 
Sem Vazamento Teste Concluído. Não foi detectado vazamento 

 
 
Variação Vol. 20oC Apresenta a variação de volume a vinte graus Celsius medida durante o teste, ou 
seja, a diferença entre o Volume medido no início do teste e o Volume medido no instante da finalização 
do teste. 
 
Variação Temp. Apresenta a variação de temperatura medida durante o teste, ou seja, a diferença entre 
a temperatura medida no início do teste e a temperatura medida no instante da finalização do teste. 
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Variação Nível Apresenta a variação de nível medido durante o teste, ou seja, a diferença entre o nível 
medido no início do teste e a nível medido no instante da finalização do teste. 
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13 Relatórios e Gráficos 

13.1 Gráficos 

O sistema prevê uma série de informações são apresentados sob a forma gráfica ou sob a forma de 
planilha ou sob a forma de Relatórios. 
 
Em caso de necessidade de outros relatórios, consulte seu distribuidor para a aquisição e customização.  
 
Estes relatórios podem ser exibidos na tela, ou então impressos em uma impressora ligada a sua rede 
local. 
 

 
Menu Histórico 

13.2 Botões de Controle 

Utilize os botões de Controle para definir a forma de apresentação: 
 

 GRAFICO - Seleciona a exibição das Informações sob a forma gráfica. 
 

  TABELA - Seleciona a exibição das Informações sob a forma de Tabela. 
 

     ATUALIZAR - Solicita a Atualização das Informações aplicando os Filtros selecionados 
 

      MAXIMIZAR - Maximiza a Tela de Consulta 
 

     MINIMIZAR - Minimiza a Tela de Consulta 
 

   RELATÓRIO - Solicita a Geração de Relatório 
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13.3 Seleção de Produtos 

 

 
 

Seleção de Produtos 
 

 Observação Importante 
Não são agrupados produtos similares tais como Gasolina Comum com Gasolina Aditivada se não houver 
a devida seleção. Os produtos devem possuir nomenclaturas idênticas para que sejam agrupados 
adequadamente. 
 

 

13.4 Seleção de Postos e Tanques 
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Seleção de Postos/Tanques 
 

13.5 Seleção de Período 

 
O Quadro PERÌODO define qual o intervalo de tempo que se deseja a geração das informações. 
 

 
 

Seleção de Período 
 
Ou para períodos relativos (como ontem, anteontem, etc.) 
 

 
 

Seleção Diária 
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Ou para definir um intervalo entre duas datas no modo Especificar. 
 

 
 

Seleção Por Data Específica 
 

13.5.1 Tancagem Instantânea 

Apresenta de forma agrupada, os valores de tancagem no instante selecionado. 

 
 

Tela de Consulta de Tancagem Instantânea 
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13.5.2 Vendas 

Este relatório apresenta as vendas (saídas de produto) contabilizadas exclusivamente pela sonda de 
medição, não considerando as vendas realizadas pelas bombas. 
 
Este relatório permite avaliar e confrontar as saídas medidas pela medição e as saídas efetivas (pelas 
bombas ou evaporação). 
 
A tela de configuração do relatório de vendas permite filtrar os dados das seguintes formas: 
 

 Por posto (caso haja outro posto cadastrado no sistema). 
 Por período. 

 
Pode-se escolher entre Diário, especificando data inicial e data final ou Semanal, Mensal e Anual a partir 
do dia selecionado no campo Inicio ou marcar a opção período cheio para filtrar por período completo. 

 

 
 
 

Agrupamento de Dados 
 
Tela de agrupamento por Posto, onde todos os produtos e tanques são acumulados para apresentar a 
venda total de um posto no período de tempo. 
 
 

 
 

Gráfico de Venda de Produtos Agrupados por Posto 
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Tela de agrupamento por Tanque, apresentando a venda de cada tanque no período de tempo. 
 
Posicionando o cursor em qualquer uma das barras, apresenta-se o valor efetivo da venda neste ponto. 
 

 
 

Valor Efetivo da Venda em Determinado Período 
 

 
 

Tela de Agrupamento por Tanque 
 

 
 

Tela de Agrupamento por Produto 
 
 

Ou em formato Tabela, se pressionado o botão  
 



  S2 System 

158 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
 

Exibição de Vendas em Formato de Tabela 
 

13.5.3 Estoque 

Este gráfico apresenta a linha histórica dos estoques existentes no tanque em um período solicitado. 
Permite avaliar o comportamento do volume armazenado o tanque no período. 
 
A tela de configuração do gráfico de histórico do estoque por tanque permite filtrar os dados por período 
 
Pode-se escolher entre Diário, especificando data inicial e data final ou Semanal, Mensal e Anual a partir 
do dia selecionado no campo Inicio ou marcar a opção período cheio para filtrar por período completo. 
 
 

 
Gráfico de Consulta de Estoque 
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Quando selecionado campo Iniciar Eixo Y com 0, o sistema mostra no gráfico a tancagem a partir do zero. 
 
A seleção LEGENDA permite que seja apresentada a legenda de cores para os tanques apresentados. 
 
A seleção GRADE VERTICAL permite inserir sombras verticais para melhor análise do gráfico. 
 
 

 
 

Botões de Zoom de Tempo 
 
O dois botões deslizantes MIN e MAX definem como deverão ser os extremos do gráfico, permitindo um 
zoom no eixo do tempo. 
 

13.5.4 Abastecimento 

O relatório de abastecimento mostra detalhes das vendas no posto a partir do controle de bombas. 
 
A tela de configuração do relatório de Abastecimento permite filtrar os dados de forma a melhor exibir as 
informações. 
 
Este relatório apresenta os dados de venda pelas Bombas ligadas ao tanque, durante um período 
selecionado. 
 
Para obtenção deste relatório, o sistema deverá obrigatoriamente possuir um sistema de controle de 
bombas integrado. 
 
Para o caso de período, pode-se escolher entre Diário, especificando data inicial e data final ou Semanal, 
Mensal e Anual a partir do dia selecionado no campo Inicio ou marcar a opção período cheio para filtrar 
por período completo. 
 
 

Após a seleção dos campos deve-se clicar no botão  Atualizar. 
 
 

13.6 Impressão e Exportação 

Os relatórios definidos podem ser impressos em uma impressora de rede e podem ser também serem 
exportados em outro formato, que permite uma manipulação dos dados apresentados com programas 
específicos (planilhas, editores de texto, etc.). 
 
Ao solicitar uma impressão, no topo da tela do relatório é apresentado o seguinte painel: 
 

 
 
O primeiro ícone representa a exportação. 
Ao selecionar esta opção, é apresentada a seguinte tela: 
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Na Opção “Formato de Arquivo” , pose ser selecionado uma lista de formatos de saída. 
Os formatos são : 
 
RPT – Formato padrão Crystal Report 
XLS – Formato padrão para planilha 
RTF – Formato padrão para Editores de Texto. 
 
No segundo ícone, define-se a impressão em uma impressora da rede. 
 

 
 

O usuário poderá definir o grupo de páginas a serem impressas ou a totalidade do relatório. 
 

13.7 Navegação nas páginas 

O sistema permite que sejam visualizadas pagina a pagina com os botões de navegação, ou selecionar 
uma pagina específica para exibição, usando o Box de inserção da página. 
 

 
 
O primeiro Box apresenta a pagina em exibição (com o total de paginas do relatório / 1). 
Também é possível efetuar uma busca de palavras no relatório usando o box seguinte. 
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14 Eventos 
 
Os eventos constituem-se em situações especiais que são registradas pelo sistema para permitir uma 
análise detalhada do comportamento e tendência de operação em um posto de serviços. 
 
Existem eventos associados à operação de dispositivos (falhas, etc.) que permitem um monitoramento 
exclusivo para equipes de manutenção, bem como eventos operacionais que apontam para tomadas de 
providências para racionalizar e aperfeiçoar a operação geral do posto. 
 
Estes eventos podem estar ligados à: 
 

 Tampas 
 Sondas de Medição 
 Sensores de Líquido 
 CromaID 
 Outros Dispositivos 

 

 
Filtro Eventos 

 
Em um nível de detalhe, cada dispositivo possui uma seleção de situações específicas em que se deseja 
a análise. 
Dessa forma o sistema apresenta se existe SELEÇÃO TOTAL ou PARCIAL das situações: 
 

 Seleção total dos sub-níveis 

  Seleção parcial dos sub-níveis 

 Sem seleção do sub-níveis. 

14.1.1 Eventos Tampas 

As tampas possuem uma série de eventos informativos de seus estados e de sua operação, a saber: 
 

Descrição do Evento Fato Gerador 
Tampa Destravada. Motor com Atuador na posição de repouso. 

Tampa Aberta Sensor de Inclinação em modo Aberto 
Tampa Fechada Sensor de inclinação em modo Fechado 
Tampa Travada Atuador do Motor na Posição Travado. 

Auto-Travada por tempo Travada por ter esgotado tempo de inatividade com tampa fechada e destravada, (bit de travamento 
por inatividade ligado). 

Destravado Automaticamente Por condições especiais (Bateria Esgotada), o sistema destravou automaticamente 
Falha ao Travar Não conseguiu travar 

Falha ao Destravar Não conseguiu destravar 
Inicio Aberta Indica inicio da operação com a Tampa Aberta 

Inicio Fechada Indica inicio da operação com Tampa Fechada 
Travamento Abortado Incapaz de travar, Abortado por Bateria Fraca 

Vazamento 1 Vazamento no Sensor 1 
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Excedido Tempo Tampa aberta por um tempo maior que o estipulado 
Vazamento 2 Vazamento no Sensor 2 
Bateria Baixa Situação de Bateria Baixa 

Bateria Esgotada Situação de Bateria Esgotada 
Violado Interno Compartimento Interno aberto 

Inicio de Operação. Tampa Iniciada ou situação de reset. Permite verificação de reset geral ou problema em tampa. 
Operando com Baterias Queda da alimentação na tampa 

Retorno Fonte Situação de retorno da alimentação do sistema 
Selo Aberto Indica que houve solicitação de abertura de selo de energia 

Sem Comunicação Houve uma suspensão da comunicação 
Aberta Travada Situação de uma abertura com trava ligada 

Trava e Repouso Situação Invalida com Sensoriamento de trava e repouso simultâneo 
Auto-travado Travamento automático em função da marcação de travamento imediato solicitado. 

Alinhada e Aberta Situação Invalida com sensoriamento de Alinhamento com tampa aberta. 
Pino Violado Pino de Articulação da Tampa Violado 
Falha Interna Detectada Falha nos circuitos Internos 
Inicio Travada Indica Inicio de operação com Tampa travada 

Inicio Destravada Indica Inicio de Operação com Tampa Destravada 
 

 
Na tela de eventos são exibidas todas as informações sobre alarmes, violações e operações realizadas 
pela tampa. 
 

 
 

Tela de Consulta de Eventos 
 
DATA 
Indica a Data e horário em que foi identificado o evento 
 
POSTO 
Indica qual o posto que identificou o evento 
 
EVENTO 
Descrição completa do evento 
 
LOCALIZAÇÃO 
Descrição da localização do dispositivo que gerou o evento 
 
USUÁRIO 
Apresenta o nome do usuário que estava logado no sistema no momento que ocorreu o evento. 
 

14.1.2 Eventos Sondas de Medição 

Apresenta os eventos relacionados a sondas de medição. 
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Os eventos da Sonda de medição são 
 

Descrição do Evento Fato Gerador 
Nível de Produto Alto Informa que foi excedido o nível de produto determinado como alto 
Nível de Produto Muito Alto Informa que foi excedido o nível de produto determinado como Muito Alto 
Nível de Produto Baixo Informa que foi excedido o nível de produto determinado como Baixo 
Nível de Produto Muito Baixo Informa que foi excedido o nível de produto determinado como Muito Baixo 
Adoção de padrão CromaID Informa que foi solicitada a alteração de padrão pelo usuário 

 
Para determinar os níveis de produto ALTO, BAIXO, MUITO ALTO e MUITO BAIXO refira-se a tabela de 
configuração das sondas. 
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15 Descargas 
 
A descarga consiste no carregamento do tanque do posto pelo caminhão-tanque. 
 
O sistema avalia e exibe de forma detalhada os dados referentes às descargas de combustível baseada 
em parâmetros de controle e monitoramento do comportamento do volume e temperatura do tanque. 
 
Para que o sistema possa interpretar uma variação positiva de volume em um tanque, algumas condições 
devem ser satisfeitas: 
 

 Variação de Volume Inicial positiva 
 Variação no Volume Final 
 Ter decorrido um tempo de estabilização da Descarga. 
 
 

A variação no volume inicial positiva indica ao sistema o inicio de processo de uma descarga. 
A variação do volume final indica ao sistema que o processo de descarga foi encerrado. 
 
O tempo de estabilização é importante para que sejam minimizadas as turbulências geradas no interior do 
tanque, de forma a garantir uma maior precisão da medida, bem como conciliar ações de interrupção 
normalmente executadas pelos caminhoneiros ou operadores de descarga. Estas interrupções se 
ultrapassarem o tempo de estabilização definido poderão induzir o sistema a avaliar a existência de uma 
seqüência de duas descargas parciais, quando na verdade ocorreu uma descarga única com um tempo 
de interrupção (ou vários) durante o período de descarga. 
 
Portanto este tempo também incorpora a possibilidade de haver descargas parciais, que normalmente são 
executadas. 
 
A descarga parcial consiste em um primeiro instante uma variação muito grande de produto inicial, com o 
operador do caminhão interrompendo por um ou dois minutos a descarga, para avaliar o volume. 
 
Neste caso o sistema irá considerar, para sua facilidade, a somatória das descargas parciais desde que 
efetuadas dentro do período de estabilização. 
 
Para solicitar a apresentação de descargas, no Menu Histórico, selecione a opção Descargas 
 
 

 
 

Menu Descargas 
 
Utilize o painel de seleção para definir o critério de exibição das Descargas (Filtro). 
A condição padrão de apresentação é a exibição das últimas 14 Descargas, mas podem ser selecionados 
períodos específicos ou de determinados produtos. 
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Filtros para Consulta de Descargas 
 

 
Tela de Consulta de Descargas 

 
Podem ser também serem exibidas apenas as descargas Inválidas (descargas não conhecidas) ou as 
Incompletas (Descargas que possuem falta de informação associada, tais como número da Nota Fiscal, 
volume entregue, etc.) 
 

 
Exibição de Descargas Inválidas 

 
 
 
Com estas condições, o sistema registra a existência de descarga no tanque, apresentando as seguintes 
informações: 
 
INICIO – Apresenta a data e hora estimada do início da descarga. 
 
DURAÇÃO – Apresenta o tempo no formato HH:MM:SS (HH – Hora, MM- Minuto e SS- segundo) 
respectivo a duração estimada da descarga, considerando-se o tempo necessário para a estabilização. 
 
TANQUE – Numero do Tanque que houve a descarga. 
 
PRODUTO – Produto existente no tanque em que houve a descarga. 
 
VOL. ENTREGUE – Valor do volume total em litros entregue na descarga, calculado com os parâmetros 
de descarga. 
 
VOL. INICIAL – Apresenta o volume em litros à temperatura ambiente existente no tanque, na data e hora 
em que o sistema considerou o início de uma descarga. 
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VOL. 20º. INICIAL – Apresenta o volume convertido a 20º. Graus Celsius existente no tanque, na data e 
hora em que o sistema considerou o início de uma descarga. 
 
VOL. 20º. ENTREGUE – Apresenta o volume em litros convertido a 20º. Graus Celsius considerado como 
entregue no tanque, na data e hora em que o sistema considerou o final de uma descarga. 
 
NÍVEL INICIAL – Apresenta o nível medido em centímetros existente no tanque, na data e hora em que o 
sistema considerou o início de uma descarga. 
 
NÍVEL FINAL – Apresenta o nível medido em centímetros no tanque, na data e hora em que o sistema 
considerou o final de uma descarga. 
 
Antes da análise destes dados certifique-se que todos os parâmetros de descarga estão de acordo com a 
sua operação normal. 
 
Não são consideradas descargas válidas as entradas de produto no tanque cuja vazão seja inferior a 5 
litros por segundo, ou seja, 300 litros por minuto. 
 
Não é aconselhável considerar uma efetiva descarga uma transferência de produto entre tanques, pois 
poderá distorcer o acumulado de produtos recebidos em um determinado período, visto que não houve 
efetiva entrada de produto no sistema de tancagem do posto. 

 Observação Importante 
Caso o posto opere com valores de tancagem abaixo dos limites detectáveis pela sonda (Consulte o 
Capitulo de Especificações Técnicas deste manual para verificar os limites) poderão ocorrer distorções 
entre os valores de descarga apresentados e os valores de descarga real, visto que o volume 
descarregado para preencher a porção de tanque fora da medição da sonda não será contabilizado como 
descarga. 

 Observação Importante 
Alguns concentradores só disponibilizam o abastecimento após o sistema de pagamento (PDV) efetuar 
sua baixa. Este mecanismo pode provocar um atraso na recepção do abastecimento e comprometer os 
dados da Descarga. 
. 
 

15.1 Análise das Descargas 

 
O quadro de descarga facilita a apresentação de informações em forma tabulada, além de permitir que o 
usuário organize da melhor forma para análise mais precisa e adequada. 
 
O default do sistema é em ordem cronológica das descargas, sendo a última descarga apresentada 
primeira. 
 

15.2 Descarga Manual 

 
Para gerar uma Descarga Manual, clique no Botão Gerar Descarga Manual. 
Utilize esta funcionalidade sempre que houver uma transferência entre tanques não detectada ou 
aferições. 
 
Esta característica permite que não sejam contaminados os relatórios que se utilizam dos dados de 
descarga para análise. 
 

 Observação Importante 
Os valores da descarga são utilizados para o cálculo do número de dias de Suprimento que é 
apresentado na tela de Monitoramento. Portanto uma eventual descarga perdida ou erro no valor recebido 
pode comprometer o cálculo. 
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Nesta janela insira o volume a vinte graus, o tanque que recebeu a descarga, a data de Inicio e a Duração 
estimada desta descarga. 
 

 Observação Importante 
Os valores apresentados no registro de descargas podem variar em relação aos volumes efetivamente 
entregues em um tanque. 
 
Estes valores podem sofrer interferências no caso de venda de produtos durante a descarga (venda pela 
bomba durante a descarga), venda durante o período de estabilização da descarga e evaporação, além 
da incerteza associada ao degrau inicial para determinação de uma descarga. 
 
Verifique também o item Parâmetros de Medição neste manual, onde estão detalhadas as informações 
que estão diretamente relacionadas à correção destas medidas. 
 
Os parâmetros de descarga estão definidos na Tela Cadastro de Tanques no subitem parâmetros de 
descarga. 
 
 

 Observação Importante 
Em tanques de Diesel em que estão instalados Filtros e tanques auxiliares, poderão existir dutos de 
retorno. Nestes casos em função da operação do equipamento, poderá existir retorno ao tanque 
causando uma falsa descarga. 
 
Para eliminar as descargas inválidas provocadas por vazamentos em válvulas de pé ou registros de 
retorno, cadastre um novo nível de determinação de Descarga, na tela de cadastramento dos tanques, 
item PARAMETROS DE DESCARGA. 
 

15.3 Relatório de Descarga 

 
Pressionando o Botão de Relatório, solicita-se o relatório de descargas. 
 

 
 

Solicitação de Relatório de Descarga 
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O formato de relatório é apresentado conforme a seguir: 
 

 
 

Relatório de Descarga 

15.4 Controle de Bombas 

A tela apresentada a seguir apresenta todas as informações de bombas que estão configuradas no 
sistema. 
 
Neste caso cada Bico deve ser encarado como uma bomba virtual, portanto na visualização não existe 
uma associação entre a quantidade visual e o numero efetivo de bombas, visto que a apresentação busca 
as informações pertinentes a um bico. 
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Controle de Bombas 
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A figura a seguir apresenta em detalhe os dados do último abastecimento, sendo: 
 
Primeira linha: Valor em Reais pago no último abastecimento 
Segunda Linha: Total de litros vendido no último abastecimento 
Terceira linha: Perpétuo (Totalizador eletrônico) dos litros. 
 
A parte central informa a Bomba em que o bico esta ligado e o tanque no qual o produto esta sendo 
retirado. 
 
O nome do produto é apresentado junto com a configuração do Preço por litro existente na bomba. 
Na última linha é apresentado o estado operacional do bico. 
 

 
Informações detalhadas das Bombas 
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16 Aferição Controlada 
 
A Aferição Controlada consiste em um recurso exclusivo do Software Premium para auxiliar e registrar 
todas as operações de aferição realizadas no Posto. 
 
Este mecanismo de controle e registro previne uma série de desvios de combustível que são atribuídos a 
uma aferição manual, já que o produto retirado das bombas ao bujão aferidor, nem sempre retorna aos 
tanques. 
 
A Aferição Controlada é acionada pela console (ou pela tela) e orienta o operador responsável pela 
aferição sendo registradas as operações para futura exibição em relatório correspondente (Relatório de 
Aferição). 
 
Para realização de aferição controlada, o sistema coloca a Sonda em modo de leitura fino, ou seja, 
permite avaliar as mínimas variações de produto dentro do tanque. Lembre-se que ainda poderão existir 
imprecisões associadas a movimentações de combustível no tanque e dimensões do tanque. 
 
Para a realização de aferição controlada, deverá existir um concentrador de bombas operando e integrado 
ao Supervisor. 
 

 Observação Importante 
Verifique em sua instalação se o Concentrador esta integrado ao Sistema S2. Caso contrário à aferição 
controlada não será realizada, pois depende da leitura das bombas. 
 

16.1 Principio da Aferição Controlada 

 
Para que o sistema possa acompanhar e verificar se a operação de operação está correta, deve existir 
uma seleção do operador de qual bico deve ser aferido. Esta seleção pode ser feita na Console ou 
diretamente na tela do sistema. 
 
Da mesma forma, o operador deve informar que encerrou o procedimento de aferição. 
 
Dessa forma o sistema avalia entre o momento de início e fim, as operações realizadas e validando a 
aferição e retorno do produto no tanque. 
 
O mesmo bico pode ser aferido várias vezes (por exemplo, uma aferição para vazão baixa, uma para 
vazão alta e outra para conferência) sem necessidade de informar ao sistema antecipadamente como 
deverá ser feita. O próprio relatório informará quantas aferições foram realizadas entre o período de início 
e fim. 

16.2 Condições de Operação 

Para que a Aferição Controlada seja corretamente aplicada, alguns procedimentos devem ser adotados: 
 

 Tanques devidamente Arqueados 
Os tanques deverão estar corretamente arqueados (deverão ter as suas medidas reais lançadas no 
cadastro de tanques). Verifique através do LMC se os valores sobras/perdas estão dentre de valor inferior 
a 0,3%. Caso o tanque não esteja arqueado, os valores poderão estar distorcidos e o valor obtido pelo 
sistema para comparação estará errado. 
 

 Sondas Calibradas 
As sondas são calibradas automaticamente durante o seu uso. Para a aferição controlada deve ser 
garantido que a excursão do flutuador foi suficiente para que haja uma auto-calibração. O ideal é que o 
flutuador passe duas vezes pela zona de medição. 
 

 Não poderá haver venda no tanque no início da aferição 
Como um tanque pode possuir vários bicos de venda, é fundamental que não exista venda nos demais 
bicos no instante de inicio. O sistema aguarda que todos os bicos que estão relacionados ao tanque do 
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bico a ser aferido devem estar livres. Uma mensagem informativa ao operador é apresentada caso exista 
um bico em operação que possa impedir a aferição. 
 

 Cadastro Correto de Bicos x Bombas x Tanques 
O Sistema utiliza o cadastro de Bicos x Bombas x Tanques para avaliar o bico, bloqueio dos demais e 
aumentar a sensibilidade da Sonda do tanque na qual o bujão aferidor seja devolvido. 
Um erro neste cadastro impossibilitará a verificação da aferição. 
 

 Finalizar sempre a Aferição 
O Sistema aguarda um tempo longo (30 minutos) para que o processo de aferição de cada bico seja 
completado. Após a devolução no tanque, deve informar o sistema que a aferição foi concluída. Não 
finalizar ou realizar saída de produto durante o intervalo em que o sistema esta processando a aferição 
pode provocar erro. 
 

 Finalização da Aferição com Bico Vendendo 
Quando solicitado a finalização da Aferição, o sistema verifica automaticamente se existe um bico (do 
total de bicos do tanque) vendendo. Caso exista, o sistema solicita a espera para que o Bico encerre a 
venda e então permitir encerra o processo de aferição. 
 

 Aferição em Tanques de Diesel com Filtros 
A aferição em tanques de Diesel com filtros acoplados pode possuir grandes desvios. Pelo fato do tanque 
de Diesel ter um Filtro que não esta sendo monitorados, eventuais retornos de produto do filtro (devido a 
válvulas defeituosas) ou retiradas de produto pela bomba do filtro não são contabilizados, gerando um 
erro na aferição. 
 

 Atraso na entrega do Abastecimento pelo Concentrador 
Alguns concentradores só disponibilizam o abastecimento após o sistema de pagamento efetuar sua 
baixa. Este mecanismo pode provocar um atraso na recepção do abastecimento e comprometer os dados 
da aferição controlada. 
 
 

 Observação Importante 
Em virtude das diversas fontes de erro envolvidas neste processo, a probabilidade de acerto admitindo 
que as tolerâncias envolvidas estejam dentro de parâmetros aceitáveis deverá ser superior a 90%. 
 

16.3 Utilizando a Console 

 
Para iniciar a aferição, é fundamental que as bombas que estão em aferição não estejam em processo de 
venda. 
 
Utilize a opção Aferic-6 que é apresentada na console. Esta opção somente aparece após o login do 
usuário (inserção de código e senha para que seja registrado o usuário que será responsável pela 
aferição). 
 
A figura a seguir apresenta a opção apresentada na Console. 
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Ao selecionar a opção, o Sistema apresentará todos os bicos cadastrados no sistema, de forma a permitir 
ao operador selecionar qual o Bico que será aferido. 
 
 

 
 
O sistema apresentará todos os bicos cadastrados em forma de lista. Para selecionar o bico desejado 
pressione “E”. Para passar para o próximo bico pressione “F” 
 
Ao pressionar a tecla “E”, o sistema iniciará o procedimento de aferição do bico selecionado, controlando 
todas as operações do sistema. 
 
A tela seguinte informará “->INICIE A AFERIÇÃO” 

 
A partir deste instante, o operador que realizará a aferição possuirá até 30 minutos para executar esta 
operação (tempo para cada bico). 
 
No caso em que o operador demorar mais que 30 minutos para realizar esta aferição o sistema finalizará 
automaticamente esta operação, e considerará que o bico não foi aferido, apresentando no relatório a 
mensagem “Aferição Cancelada”. 
 
Note que caso seja necessária realizar uma aferição adicional para o mesmo bico, não é necessário 
retornar a console e selecionar novamente o bico. Enquanto o processo estiver iniciado, realize quantas 
aferições forem necessárias, desde que seja feito dentro do intervalo de tempo de 30 minutos. 
 
O Operador deverá: 

1. Levantar o bico a ser aferido para encher o aferidor 
2. Recolocar o bico na Bomba 
3. Ler a Diferença obtida no Aferidor para lançar futuramente no sistema 
4. Devolver o volume do aferido no tanque correto. 
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5. Refazer o passo 1 caso seja necessário nova aferição (outra vazão mínima ou máxima) 
6. Retornar a Console (ou Tela) e Finalizar a aferição do Bico selecionado somente após a 

devolução completa do produto. 
 

 Observação Importante 
A sequencia acima deve ser rigorosamente seguida. Finalizar aferições na Console sem que o produto 
tenha retornado ao tanque provocará erros no sistema.  
 
 
Antes de finalizar uma aferição na Console, verifique se decorreu um tempo para que o sistema possa 
efetuar a leitura de volume. 
 
Todas as informações das diferenças obtidas poderão ser registradas no sistema (na tela do S2) e 
poderão ser avaliadas no Relatório de Aferição Controlada. 
 
Na tela do sistema, o operador pode digitar o erro resultante do Aferidor, para efeito de registro e análise 
de comportamento de bico. 
 
Cabe salientar que a escala do bujão aferidor varia entre – 100 mililitros (corresponde a Falta) e +100 
mililitros (corresponde a sobra). 

 Observação Importante 
Retorne o produto no tanque de uma só vez. Interrupções no retorno podem gerar inconsistências. 
 

16.4 Obtendo os dados no Relatório 

 
Selecionando o Relatório de Aferição controlada, defina os parâmetros de filtro para sua análise: 
 

 
 
Além do período, o relatório pode ser exibido por: 
 
Detalhado: Apresenta por ordem de data e hora as aferições realizadas no período 
 
Agrupado por Bico: Apresenta as aferições por bico, de forma a facilitar a análise de quais os bicos não 
sofreram aferição e a evolução dos erros envolvidos ao longo do período. 
 
Anormalidades: Apresenta os bicos onde foram registradas anormalidades  
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16.4.1 Exemplo de Relatório Detalhado 

 
 
A lista é classificada por sequencia de aferição no tempo: 
 
Hora Inicial: Apresenta a hora quando o usuário determinou o inicio da Aferição do Bico 
 
Hora Final: Apresenta a Hora que encerrou a aferição do Bico 
 
Bico: Numero do Bico Aferido 
 
Tanque: Número do tanque em que deve ser retornado o produto 
 
Resultado: Informação sobre a análise do sistema sobre a aferição realizada 
 
Volume Aferido: Apresenta o total de litros utilizado durante o período de Aferição (normalmente 20 litros 
para Baixa Vazão e 20 Litros para Alta vazão) 
 
Litros*: Indica o total vendido pelo bico desde a última aferição realizada. Esta informação pode ser 
utilizada para avaliar se o desvio em mililitros apontado no bujão aferidor foi provocado após pouco 
volume dispensado e realizar a manutenção preventiva do bico. 
 

16.4.2 Exemplo de Relatório Agrupado Por Bico 

Este relatório permite a análise dos desvios encontrados em cada bico. Os valores de desvios 
encontrados na aferição devem ser digitados diretamente no sistema para que sejam apresentados no 
relatório. 
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16.4.3 Exemplo de Relatório Agrupado por Produto 

O relatório agrupado por produto permite a análise especifica do retorno de volume em tanques de 
produtos diferentes. 
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Os possíveis resultados apresentados no relatório são: 
 
 Aferição Cancelada 

Indica que no processo de aferição o bico em questão não foi aferido. Isto pode ocorrer caso o 
usuário cancele manualmente a operação ou porque expirou o tempo de 30 minutos para aferição 
do bico e neste caso ocorre um cancelamento automático. 
 

 Retornado Volume Aferido 
Indica que o sistema concluiu que retornou o volume próximo do esperado. 
 

 Volume Retornado Abaixo do Aferido 
Indica que o sistema verificou que houve um desvio na operação de aferição e concluiu que o 
volume retornado foi abaixo do esperado 
 

 Volume Retornado Acima do Aferido 
Indica que o sistema verificou que houve um desvio na operação de aferição e concluiu que o 
volume retornado foi acima do esperado 

 
 Abastecimento não Encontrado 

Indica que no processo de aferição não foi encontrado nenhum registro de abastecimento no bico, 
não sendo possível validar a Aferição. Isto pode ocorrer caso o concentrador de bombas não 
estiver conectado no momento da aferição, ou caso a aferição foi encerrada (de forma manual na 
console ou através da expiração do limite de tempo) sem nenhum abastecimento. 
 

 Abastecimento Inesperado no Bico Aferido 
Indica que o abastecimento detectado no processo de aferição não é compatível com o padrão de 
20 litros. 
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17 Controle de Frota 

17.1 Apresentação 

 
O Controle de Frota é uma funcionalidade do S2 System destinado a permitir o controle mais efetivo dos 
abastecimentos, permitindo que cada um deles possa ser devidamente identificado e avaliado. 
 
Para que possa ser usada a funcionalidade de Controle de Frota é imprescindível que exista um hardware 
associado de leitura de cartões Este dispositivo de leitura de cartões deve ser suportado pelo 
concentrador de bombas, pois o S2 efetua a leitura dos Cartões pelo mesmo canal dedicado ao 
concentrador de Bombas. 
 
Consulte o fabricante do Concentrador de Bombas para avaliar se o equipamento suporta a leitura de 
cartões na pista ao lado das bombas. 
 
Caso deseje obter a lista de concentrador de bombas com leitura de cartões suportados pelo S2, consulte 
no site a lista específica. 
 
Os leitores de cartões ficam instalados em cada lado da Bomba para que sejam associados ao bico que 
fará o abastecimento. 
 
Mesmo que possua um Concentrador de Bombas com Leitura de cartões, para utilização do Controle de 
Frota, esta operação deve ser exclusiva, ou seja, não poderá existir um sistema de gestão utilizando a 
mesma interface de leitura de cartões. 
 

 Observação Importante 
Caso o Sistema de Gestão esteja utilizando as informações de cartões do Concentrador de Bombas, não 
será possível efetuar a leitura pelo Sistema S2. 
 

17.2 Funcionalidades do Controle de Frota 

 
O Controle de Frota existente no S2 permite basicamente dois tipos de controles específicos: 
 

 Controle de Frentistas 
 Controle de Abastecimento de Frota 

 
O Controle de Frentistas é usado exclusivamente quando se deseja controlar a venda e o caixa gerado 
pelo Frentista na operação do Posto. 
 
O Controle de Abastecimento de Frota é destinado a controlar uma (ou mais frotas) que realizam o 
abastecimento no posto de serviços 
 
Para o posto de serviços que deseja apenas controlar os Frentistas, a operação é simples, necessitando 
apenas realizar o cadastro dos Frentistas pré-autorizados a efetuar o abastecimento, e atribuindo um 
cartão a cada um deles. 
 
Para o Controle de Frota, além do cadastro de frentistas, o sistema permite controlar e emitir relatórios 
detalhando o Motorista, Veículo e Supervisor do Posto. Esta operação é mais complexa e exige uma série 
de cadastros de motoristas, tipo de veículos e parametrizações que definirão cotas de abastecimento de 
veículos, limites de utilização de motoristas, etc. 
 
Quando existir a necessidade de passagem de vários cartões em uma determinada sequência, o 
operador deverá registrá-los um após o outro, de tal forma que o intervalo de tempo entre as leituras de 
cada cartão não seja superior a 30 segundos. 
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17.3 Cadastramento para Operação 

É fundamental para a operação completa do Sistema de Controle de Frotas a existência de cadastros 
definidos de motoristas, supervisores e veículos. 
 
Estes cadastros serão associados a Perfis de autorização, que definem as restrições impostas de controle 
tais como: Limitação de Consumo, Tipo de Produto abastecido, etc. 
 
 

 

17.4 Operação de Controle de Frentistas 

A operação mais simples é a identificação de abastecimento dos frentistas do posto. 
 
Esta operação permite que sejam emitidos relatórios do frentista que mais executou abastecimentos, 
apresentando os valores finais de caixa recebidos ao longo de um período. 

17.4.1 Condições de Validade 

Não existe nenhuma restrição associada ao frentista, exceto que possua cadastramento ativo no sistema. 
Para isto cada frentista deve possuir um cartão de identificação devidamente cadastrado no sistema e 
com os parâmetros de restrição definidos. 
 

17.4.2 Forma de Operação 

 
A operação de Controle de Frentistas possui a seguinte sequência a seguir: 
 

1. O veículo estaciona ao lado de uma bomba 
2. O frentista passa o cartão no lado da Bomba onde o veículo esta estacionado. 
3. O Sistema identifica o cadastro do Frentista e aguarda o Bico que será retirado. 
4. O Bico é automaticamente liberado pelo sistema, para abastecimento do veículo. 
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5. Depois de encerrado o abastecimento, o sistema gera um registro de dados contendo 
todos os dados do abastecimento e a identificação do Frentista que atendeu o veículo. 

 
 

 
 
A operação de Controle de Frota pode possuir vários modos de operação, mas como exemplo segue a 
operação que exige apenas a apresentação do cartão de veículo. 
 

1. O veículo estaciona ao lado de uma bomba 
2. O motorista passa o passa o cartão de identificação do Veículo no lado da Bomba onde 

o veículo esta estacionado. 
3. O Sistema identifica o cadastro do Veículo  
4. O Sistema valida as restrições do Veículo na base de dados, e caso estejam às 

condições satisfeitas, aguarda o Bico que será retirado. 
5. O Bico é automaticamente liberado pelo sistema, para abastecimento do veículo. 
6. Depois de encerrado o abastecimento, o sistema gera um registro de dados contendo 

todos os dados do abastecimento e a identificação do veículo que realizou o 
abastecimento. 

 

 Observação Importante 
Caso um abastecimento seja autorizado pelo sistema, mas nenhum operador retirar o Bico para 
abastecer, a autorização será cancelada após um tempo determinado pelo próprio controlador de 
bombas. 
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17.5 Operação de Controle de Frota 

 
Para controle de Frota, o sistema permite o cadastramento de quatro tipos de cartões, a saber: 
 

1. Cartão de Veículo (V) 
2. Cartão de Motorista (M) 
3. Cartão de Frentista (F) 
4. Cartão de Supervisor (S) 

O cartão do veículo define e associa as características do veículo que esta abastecendo, tais como tipo 
de combustível autorizado, modelo do veículo, limites de consumo, etc. 
 
O cartão de motorista define e associa as características do condutor do veículo, pois se permite que um 
motorista possa conduzir diversos veículos. 
 
O cartão do frentista é que permite associar a identificação do frentista á frota abastecida, seja para 
realizar uma pós-auditoria seja para atribuir comissões e prêmios sobre atendimentos. 
 
A figura do cartão do Supervisor nada mais é que um frentista com alçada determinada, tendo capacidade 
de autorizar abastecimentos que por algum motivo de restrição não foram devidamente autorizados 
automaticamente pelo sistema. Também é definido que o elemento com cartão de frentista não poderá 
autorizar abastecimentos de frota, sendo necessária a utilização de cartão de Supervisor. 
 
O Supervisor também possui um perfil de autorizações no sistema. Se com um dos Supervisores 
cadastrados estas restrições forem atingidas, este Supervisor não poderá mais autorizar o abastecimento 
até que sejam renovadas suas permissões. 
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Em último caso, o Administrador de Sistema, que define os perfis de cada usuário pode liberar o 
abastecimento ou rever os limites impostos ao Supervisor. 
 
Para cada tipo de operação, o sistema observa uma determinada sequencia de registro de cartões para 
identificação de cada um dos elementos (Veículo, Motorista e Frentista). Refira-se a sequencia de cartões 
detalhada a seguir. 
 
Os Cartões não cadastrados serão ignorados pelo sistema, sendo gerado apenas um registro específico, 
para verificação do fato na lista de eventos. 
 

 Observação Importante 
Não existe nenhum indicativo de sequencia de leitura em andamento. O leitor apenas apresenta que o 
cartão foi lido através de um LED indicativo. Cabe ao usuário executar a sequencia e o numero de cartões 
exigidos pela operação de forma correta. 
 

17.5.1 Condições de Validade 

As Condições de Validade consistem em restrições e limitações que podem ser impostas pelo usuário 
para definir as possibilidades de abastecimento individual. 
 
As condições de validade somente são atribuídas a cartões cadastrados. Cartões sem cadastro são 
considerados erro de operação e não são apresentados na tela de autorizações. 
 
No caso em que qualquer uma das condições de validade não seja respeitada, impossibilitam uma 
autorização do abastecimento. 
 
As condições de validade definidas para os cartões são: 
 

1. Validade do Cartão Vencida 
2. Cartão Inativo 
3. Cartão sem Perfil 
4. Cartão sem Proprietário 
5. Cartão com Quota Esgotada 

17.5.2 Validação pelo Supervisor 

O único cartão que pode validar na pista um cartão considerado inválido é o cartão com perfil de 
Supervisor. 

Sempre que ocorrer uma situação de bloqueio, o Cartão com perfil de Supervisor deve realizar a 
passagem do seu cartão para desbloqueio direto na pista, sem necessidade de desbloquear no sistema, 
adentrando ao escritório. 

Os exemplos abaixo apresentam as situações que envolvem o cartão do Supervisor.  

O primeiro registro do cartão do Supervisor [Si] representa o inicio de autorização Forçada e a segunda 
passada do cartão [Sf] representa fim de autorização forçada, conforme mostrado abaixo, sendo que [Si] 
e [Sf] correspondem ao mesmo cartão e [X] e [Y] representam cartões de motorista ou de veículo. 

Assim, sempre que o Supervisor executar a autorização deverá efetuar por duas vezes no inicio e no fim 
da operação. 

[Si][Sf] ou  [Si][X][Sf] ou [Si][Y][Sf] ou  [Si][X][Y][Si] 
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 Observação Importante 
Caso seja passado apenas o cartão Supervisor (duas vezes), o sistema que não existe nenhum cartão 
válido a ser liberado. Nesta situação o abastecimento liberado será atribuído ao Supervisor em função da 
sua cota e a empresa em que o Supervisor estiver cadastrado (provavelmente a mesma empresa 
proprietária do Posto de serviços). 
 

17.5.3 Tipos de Autorizações 

As liberações de abastecimento são consideradas autorizações, e podem ser classificadas como: 
 

 Autorização Automática 
 Autorização Pendente 
 Autorização Forçada 

A Autorização Automática ocorre quando as condições de validade definidas para o abastecimento foram 
integralmente satisfeitas, tendo como resultado a liberação do bico para abastecimento. 

A Autorização Pendente ocorre quando a sequencia de cartões for válida, mas pelo menos um dos 
cartões estiver restrito pelas condições de validade, será gerada uma autorização pendente no sistema e 
consequentemente o bico ficará bloqueado até que seja autorizado, ou quando outra sequencia com 
autorização automática for realizada em seguida. 

Esta autorização pendente poderá ser vista na tela de controle de frota do sistema e ela poderá ser 
autorizada nesta mesma tela por um supervisor onde ele deve digitar a sua senha para autorização. 

 Observação Importante 
Um bico pode estar bloqueado por uma autorização pendente, mas caso seja reconhecida uma sequencia 
válida de cartões no leitor do bico (nova sequencia gerando uma autorização automática) o bico será 
imediatamente liberado, visto que esta nova operação se sobreporá ao bloqueio anterior. 
 
A Autorização Forçada é uma alternativa para que possa liberar uma operação de abastecimento 
diretamente da pista, quando uma ou mais condições de validade de autorização normais não foram 
satisfeitas. 

Para efetuar uma Autorização Forçada deve-se sempre iniciar e finalizar a sequencia de cartões pelo 
cartão de um Supervisor, que estará autorizando, pois o abastecimento será registrado sob sua 
responsabilidade. 
 
Obviamente para que o cartão do Supervisor possa autorizar este abastecimento, o seu cartão não pode 
estar incapacitado por nenhuma das condições de validade. 
 
Verifique a seguir o procedimento para executar uma operação forçada no sistema através de simples 
registro de cartões. 
 
A Tela de controle de frota do sistema permite também que seja criada uma nova autorização de 
abastecimento independente dos cartões lidos na pista. 
 
Cartões Inválidos (cartões que não conseguem ser lidos pelo sistema)  e cartões sem cadastro associado 
não são autorizados e nem entram em modo de autorização pendente. Estes cartões podem ser 
visualizados para eventual auditoria, mas não para mecanismo de preenchimento.  
 
Consulte a Operação de Tela para verificar como poder ser realizado esta operação. 
 

17.5.4 Modos de Operação 

Ao definir a parametrização do sistema o usuário deverá definir como será a operação na pista, 
estabelecendo os tipos de operação que deverão ser obedecidos pelo sistema. 
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Existem os seguintes Modos de Operação definidos no Sistema. 
 

1. Controle de Motoristas 
2. Controle de Veículos 
3. Controle de Motoristas e Veículos 
4. Frentista 

Para melhor entendimento da sequencia de cartões, os cartões são definidos como: 
 
[M] = Cartão de Motorista 
[V] = Cartão de Veículo 
[F] = Cartão de Frentista 
[S] = Cartão de Supervisor 
 
É importante treinar os frentistas e operadores de pista com relação a sequencia de cartões que é aceita 
pelo sistema. Esta sequência determina uma linguagem de autorização para que o sistema possa liberar 
o bico de forma segura e identificada. 
 
Para uma determinada operação, pode ser aceita mais do que uma sequencia, além da sequencia 
necessária para autorização forçada. 
 
Dependo da operação que se deseja controlar, pode ser necessária à leitura de até quatro cartões em 
sequência. 
 

17.5.5 Controle de Motorista 

 
Descrição: Este modo é utilizado quando apenas existe necessidade de identificação do Motorista no 
abastecimento, visto que não se exige a utilização do cartão do veículo. 
 
Sequência Automática: 

[M] 
Autoriza abastecimento para o Motorista proprietário do Cartão. Apenas um cartão do motorista é inserido 
do leitor. 
 
Sequência Forçada por Restrição de Abastecimento 

[S][M][S] 

 Esta situação ocorre quando existe alguma restrição no abastecimento do Motorista cadastrado. É 
necessária a interferência do cartão do Supervisor no inicio e após o cartão do Motorista para indicar que 
o Supervisor esta validando o cartão que foi considerado inválido. 

[S][S] 
 
Esta situação ocorre quando o motorista não esta de posse de seu cartão, gerando uma autorização de 
abastecimento sem identificação do Motorista. Os dados do abastecimento podem ser preenchidos 
posteriormente no sistema. 
A exigência de dupla passagem do registro do cartão do Supervisor é necessária para indicar que a 
operação deve ser finalizada e não existirá outro cartão de liberação posterior. 

 Observação Importante 
Sempre que for exigida a passagem de cartão de um Supervisor, este deverá sempre ser realizada por 2 
vezes, seja com um cartão intermediário ou não. 
 

 Observação Importante 
Neste caso a conta do abastecimento será registrada na conta do Supervisor, e autorizada de acordo com 
as suas cotas definidas. 
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17.5.6 Controle de Veículo 

 
Descrição: Este modo é utilizado quando apenas existe necessidade de identificação do Veículo no 
abastecimento, visto que não se exige a utilização do cartão do motorista. 
 
Sequência Automática: 

[V] 
Autoriza abastecimento para o Veículo do Cartão. Apenas um cartão do veículo é inserido do leitor. 
 
Sequência Forçada por Restrição de Abastecimento 

[S][V][S] 

 Esta situação ocorre quando existe alguma restrição no abastecimento do Veículo cadastrado. É 
necessária a interferência do cartão do Supervisor no inicio e após o cartão do Veículo. 

[S][S] 
 
Esta situação ocorre quando o veículo não esta de posse de seu cartão, gerando uma autorização de 
abastecimento sem identificação do Veículo. Dados podem ser preenchidos posteriormente no sistema. 
A exigência de dupla passagem do registro do cartão do Supervisor é necessária para indicar que a 
operação deve ser finalizada e não existirá outro cartão de liberação posterior. 
 

17.5.7 Controle de Motorista e Veículo 

 
Descrição: Este modo é utilizado quando apenas existe necessidade de identificação do Veículo e do 
Motorista no abastecimento, de forma conjunta. 
 
Sequência Automática: 

[M][V] ou [V][M] 
Autoriza abastecimento para o Veículo e Motorista do Cartão. È necessário a inserção dos dois cartões no 
leitor. 
 
Sequência Forçada por Restrição de Abastecimento 

[S][V][M][S] ou [S][M][V][S] ou [S][M][S] ou [S][V][S] 

 Esta situação ocorre quando existe alguma restrição no abastecimento do Veículo cadastrado. É 
necessária a interferência do cartão do Supervisor no inicio e após o cartão do Veículo. 

[S][S] 
 
Esta situação ocorre quando nem o veículo e nem o motorista possuem cartão de identificação, gerando 
uma autorização de abastecimento. Dados podem ser preenchidos posteriormente no sistema. 
A exigência de dupla passagem do registro do cartão do Supervisor é necessária para indicar que a 
operação deve ser finalizada e não existirá outro cartão de liberação posterior. 

17.5.1 Controle de Frentista 

 
Descrição: Este modo é utilizado quando apenas para controle de frentista. 
 
Sequência Automática: 

[F] 
Autoriza abastecimento e identifica o Frentista como responsável pelo abastecimento. 
 
Sequência Forçada por Restrição de Abastecimento 
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Não existe sequencia forçada nesta situação. 

 

17.6 Situações Inválidas 

 
Caso seja passada uma sequencia inválida de cartões para o modo de operação atual, os cartões serão 
ignorados e será registrado um evento na lista de eventos. 
 
Sempre deve existir um cadastramento de Cartão de Supervisor autorizado para que seja liberado o 
abastecimento. 
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17.7 Telas de cadastro 

Apresenta a seguir as telas no S2 responsáveis pelo cadastramento das informações necessárias para a 
operação do controle de Frota. 
 
A tela deve ser selecionada em Configuração -> Controle de Frota. 
 

 
 
A tela de cadastro possui uma série de abas específicas para os diversos cadastros de informações. 
Selecione uma das abas em função do Tipo de Cadastramento: 
 

 Cadastro de Empresas 
 Cadastro de Funcionários (Supervisores e Frentistas) 
 Cadastros de Motorista 
 Cadastros de Veículos 
 Cadastro de Perfis 
 Cadastro de Cartões 

 
O cadastro de cartões deve ser o ultimo a ser realizado, pois utiliza o cadastro de Funcionários, 
Motoristas e Veículos já efetuado para associar um número de cartão. 
 
Para inserir qualquer novo registro em qualquer um dos cadastros, utilize o botão NOVO. 
 
Para alterar um registro existente, selecione o registro a ser alterado (utilizando os filtros de busca na tela) 
e utilize o botão EDITAR. 
 
Neste caso, após modificado o registro, utilize o botão SALVAR. Caso não queira salvar as alterações 
efetuadas no registro, utilize o botão CANCELAR. 
 
Para eliminar um registro, selecione o registro a ser alterado (utilizando os filtros de busca na tela) e utilize 
o botão ELIMINAR. 
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17.7.1 Cadastro de Empresas 

O cadastro de Empresas possui a função de agrupar os abastecimentos por empresa consumidora. 
 
Caso não possua nenhum convenio com empresas e deseja apenas controlar os frentistas, insira o nome 
do próprio posto como Empresa. 
 
No caso de Supervisores e Frentista a Empresa Consumidora é o próprio posto de serviços. 
 

 

17.7.2 Cadastro de Funcionários (Supervisores e Frentistas) 

Utilize esta tela para definir os usuários e sua classificação de autorização (Supervisor ou Frentista). 
 
O nome de usuário (Username) é o Nome abreviado que será apresentado nos relatórios. 
 
Caso o cartão tenha sido associado ao usuário, será apresentado o numero de cartão no campo cartão 
Ativo. 
 
Também nesta tela podem ser atribuídas as senhas de autorização, que são solicitadas na autorização. 
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17.7.3 Cadastros de Motorista 

Utilize esta tela para definir os Motoristas e sua associação a Empresa a que pertencem. 
Obrigatoriamente as o cadastro de Empresas deverá estar já preenchido. 
 
O nome de código é apenas adicional caso seja interessante inserir o numero de matrícula da Empresa 
para melhor identificação. 
 
Caso o cartão tenha sido associado ao usuário, será apresentado o numero de cartão no campo cartão 
Ativo. 
 

 
 

Para o caso de edição, utilize as ferramentas de seleção das informações apresentadas na tabela e 
efetue a alteração. 
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17.7.4 Cadastros de Veículos 

Utilize esta tela para definir os Veículos e suas características. 
Obrigatoriamente as o cadastro de Empresas deverá estar já preenchido. 
 
O cadastro de Veículos permite que se criem grupos específicos de controle. Podem ser definidos dentro 
de um grupo, sub-grupos de classificação, que serão usados como filtros na ferramenta de Relatório. 
 
Caso o cartão tenha sido associado ao usuário, será apresentado o numero de cartão no campo cartão 
Ativo. 
 
Defina todas as características do veículo, tais como Placa, produto autorizado para abastecimento, tipo 
de medição (quilômetros ou Horas), Grupo lógico a que pertencem e empresa. 
 

 
 
Para o caso de edição, utilize as ferramentas de seleção das informações apresentadas na tabela e 
efetue a alteração. 
 



  S2 System 

191 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
 

17.7.5 Cadastro de Perfis 

O cadastro de Perfis permite que sejam criadas todas as condições de limites necessários para 
autorização. 
 
Para preenchimento destas informações deverá estar claro qual deve ser a estratégia a ser utilizada, pois 
a autorização do abastecimento será validade em funções dos limites permitidos de cada cartão através 
desta tela. 
 
O usuário pode criar um número indefinido de perfis, sendo que apenas um perfil é associado ao cartão. 
 
Ao ser cadastrado o cartão, serão listados os perfis existentes para que se faça uma associação. 
 
Um perfil deve ter um nome que permita que seja facilmente identificado pelo usuário (perfil de Motorista, 
Frentista, etc). 
Utilize perfil com nomes que possam trazer o que se pretende na limitação. 
 
No perfil, pode ser determinado: 
 
Limites Mínimos de Consumo (Km/litro) ou (Litros/Hora) 
Valores Máximos por Abastecimento. 
Dias e Horários Permitidos para Abastecimento 
Cota Máxima de uso por período 
Produtos admitidos para abastecimento. 
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17.7.6 Cadastro de Cartões 

Para Iniciar a operação de controle é necessário realizar o cadastro dos Cartões. 
Este cadastro de cartões utilizará os dados cadastrados nas telas anteriores. 
 
Para cada cartão é atribuída uma validade (ou até validade indeterminada) bem como associar um perfil 
específico ao tipo de cartão. 
 

 
 

17.8 Tela de Autorização 

A tela de autorização apresenta os estados de todos os cartões identificados no sistema, sejam os 
autorizados e não autorizados. 
 

 
 
Utilize o filtro para apresentar as informações dos registros de abastecimento. 
Selecione o registro (linha escura) e com o botão direito do mouse defina a autorização necessária ou a 
entrada de dados de Odômetro /Horímetro, Motorista ou Veículo. 
 



  S2 System 

193 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
 
No caso de Autorização, será apresentada uma tela de Entrada de dados com os principais dados para 
confirmação da seleção correta de registro. 
 
Pressione o botão Autorizar. 
 

 
 
No caso de seleção de Motorista, será apresentada a tela para que seja inserido o nome do Motorista de 
forma manual. 
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No caso de seleção de Veículo, será apresentada a tela para que seja inserido o veículo de forma 
manual. 

 

 
 

No caso de seleção de Odometro/Horimetro, será apresentada a tela para que seja inserido o veículo de 
forma manual. 
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17.9 Tela de Erros 

 
A tela de erros apresenta as falhas geradas nas tentativas de autorização de abastecimento, em ordem 
cronológica. 

 
 
Utilize o filtro de período para selecionar os eventos de erros gerados pelo sistema para melhor 
visualização. 

17.10 Tela de Peças e Serviços 

 
A tela de peças e serviços apresenta as peças e serviços utilizados na frota. São cadastradas todas as 
movimentações, informando a peça/serviço, a data, a empresa, entre outros. 
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Utilize o botão NOVO para cadastrar uma nova peça/serviço que foi realizado. Este controle permite que 
as operações sejam associadas ao motorista. 

 

 
 
A tela apresentada irá oferecer todos os parâmetros para cadastramento das operações. Ao clicar em 
GRAVAR, a peça/serviço está cadastrada. Caso haja algum erro no processo de cadastramento, também 
é possível EDITAR o cadastro, clicando no campo desejado. Também é possível ELIMINAR o cadastro 
desejado, com a mesma operação, onde é necessário confirmar a exclusão. 
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17.11 Relatórios 

O sistema dispõe de uma série de relatórios para análise da operação e controle. 

17.11.1 Relatório de Cadastro de Frota 

 
O relatório de cadastro de Frota contempla as configurações da lista as informações referentes a cada 
cartão e o perfil associado a ele. As informações são agrupadas em função do definido no cadastro. 
 
No exemplo abaixo, foi criado um grupo de funcionários denominado “Posto Turno da Manhã”. 
 
Da mesma forma pode ser realizado com Motoristas e Veículos. 
 
O agrupamento personalizado permite uma melhor visualização das informações. 
 
 

 
 

17.11.2 Relatório de Abastecimentos 

 
Existem relatórios definidos para a apresentação dos abastecimentos e seus respectivos autorizadores. 
Podem ser agrupados por Motorista ou por veiculo. 
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Quando agrupado por Motorista, apresenta todas as informações de abastecimento realizadas pelo 
Motorista no período especificado na geração do Relatório. 
 
São apresentadas informações detalhadas do Tipo de Veículo, Placa, Volume abastecido, Preço por litro 
na ocasião do abastecimento e o valor total pago no abastecimento. 
 
A mesma informação pode ser agrupada por veículo. 
Este tipo de relatório é útil quando existe o mesmo veículo operado por vários motoristas e se deseja 
avaliar o total abastecido pelo veículo. 
 
No final do Relatório é apresentada as totalizações parciais e totais do período, visto que vários veículos 
poderão estar ligados a uma empresa. 
 
No exemplo abaixo, a empresa Pizzaria da Mama possui dois veículos (C0002 e o M0006) sendo que o 
total abastecido pelos veículos da empresa é de 98,39 litros e de valor total R$ 255,12. 
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17.11.3 Relatório de Ocorrências Anormais 

Este relatório permite avaliar todas as situações de falha de abastecimento, para que se tenha um registro 
data e hora do ocorrido além do motivo da falha. 
 

 
O relatório pode ser agrupado por Motorista ou por veículo. 
Todas as ocorrências anormais registradas no período solicitado são apresentadas. 
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17.11.4 Relatório de Faturamento 

O relatório de faturamento permite apresentar de forma sintética os valores abastecidos pela frota ou que 
foram realizados pelos Frentistas. 
 
Utilize este relatório para controle de caixa ou faturamento de empresas cadastradas no sistema. 
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Da mesma forma o relatório pode ser agrupado por data. 
 

 
Ou agrupamento por produto, caso possua uma política comercial para incentivo de venda de 
determinados produtos. 
 

 

17.11.5 Relatório de Peças e Serviços 

 
Este relatório relaciona as vendas de peças e serviços cadastradas no sistema. 
 
Estas vendas de peças e serviços podem ocorrer caso existe um convenio com as empresas cadastradas 
para o fornecimento de peças e serviços (Óleo, Troca de Óleo, Lavagem, lubrificação, etc) que estejam 
conveniadas. 
 
O relatório permite o agrupamento por motorista ou por veículo. 
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18 Conexão MODBUS 

18.1 Introdução 

O Sistema S2 permite conexões com sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) e 
sistemas PLC (Programmable Logic Controllers) utilizando o protocolo MODBUS. 
 
Existem algumas variações nos protocolos MODBUS existentes no mercado, para tanto verifique os 
modos suportados pelo sistema S2 para que possa configurar adequadamente sua aplicação. 
 
Dessa forma o Sistema S2 pode encaminhar diversas informações a um sistema Supervisor ou a um CLP 
que estiver conectado em rede com o Supervisor. 
 
Em todas as situações o Sistema S2 sempre atuará como Escravo, fornecendo informações solicitadas. 
O suporte ao protocolo Modbus é realizado através do módulo S2 Interface. 
 
Este módulo  é controlado pelo S2 Interface e deve ser adequadamente parametrizado para que possa 
operar e se integrar com os CLP e sistemas SCADA. 
 
Para utilização do S2 System com acionamento e lógica, consulte o módulo S2 System CLP e as placas 
eletrônicas associadas para operação. 
 
O S2 permite que se conecte tanto um ponto de rede ou através de comunicação serial padrão RS 232, 
de forma a permitir uma integração com diversos CLPs do mercado. 
 
A figura a seguir apresenta a forma de conexão com um PLC/CLP (Controlador Lógico Programável). 
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18.2 O Protocolo Modbus 

O protocolo Modbus foi inicialmente desenvolvido em 1979 pela Modicon. Atualmente, é um 
protocolo aberto amplamente difundido, utilizado por vários fabricantes em diversos equipamentos. É um 
protocolo da camada de aplicação para comunicação entre dispositivos, principalmente utilizado em 
sistemas de automação industrial. 

 
Existem dois principais Modos de Operação, ambos são suportados: 
 
 Modo RTU 
 Modo TCP 

 
Descreve-se a seguir um descritivo básico de protocolo para que o sistema possa ser configurado 

de forma adequada. 

18.3 Modos de Transmissão 

Modbus é um protocolo baseado em transações, que consistem em uma requisição seguida de 
uma resposta. 

Toda comunicação inicia com o cliente (mestre) fazendo uma solicitação a um servidor (escravo), 
e este responde o que foi solicitado. 

A comunicação é baseada em um pacote, denominado PDU (Protocol Data Unit) que é definido 
pela especificação do protocolo em três tipos: 
 
PDU de requisição: 

 Function Code: código que especifica o tipo de serviço ou função solicitada (1 byte) 
 Function Data: dados específicos da função (número de bytes variável) 

 
PDU de resposta: 

 Function Code: código da função correspondente à requisição (1 byte) 
 Response Data: dados específicos da função (número de bytes variável) 

 
PDU de resposta com exceção: 

 Error Code: código da função correspondente à requisição com o bit mais significativo em estado 
um (1 byte) 

 Exception Code: código especificando a exceção (1 byte) 
 
 
Uma transação pode ser visualizada na 0 abaixo 
 

PDU Requisição: 

Function Code (1 Byte) Function Data (n bytes) 

 
PDU Resposta: 

Function Code (1 Byte) Response Data (n bytes) 

Transação Modbus 
 

O campo de código da função especifica o tipo de serviço ou função solicitada ao servidor (leitura, 
escrita, etc.). Para a lista de funções disponíveis para acesso aos dados, e a descrição do campo de 
dados para cada função. 
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De acordo com o protocolo, cada função é utilizada para acessar um tipo específico de dados. A 
Erro! Fonte de referência não encontrada.6 contém os tipos básicos definidos na especificação. 

Tabela 12 -  Tipos de Dados Modbus 

Nome Tamanho Acesso 

Discrete Input 1 bit Somente Leitura 

Discrete Output (Coils) 1 bit Leitura e Escrita 

Input Registers 16 bits Somente Leitura 

Holding Registers 16 bits Leitura e Escrita 
 
 

 O Sistema S2 não permite escrita em seus registros. A leitura pode ser 
realizada através das funções Input Registers (0x04) ou Holding Registers 
(0x03), que são os comandos suportados. 

 
Cada implementação do protocolo Modbus pode acrescentar ao PDU dados específicos para o 

correto processamento das mensagens através da interface utilizada. 
 

18.3.1 Implementação Modbus TCP 

Modbus TCP é uma implementação do protocolo Modbus baseado em TCP/IP. 
Utiliza a pilha TCP/IP para comunicação e adiciona ao PDU Modbus um cabeçalho específico 

denominado MBAP Header. A associação do cabeçalho ao PDU recebe o nome de ADU (Application 
Data Unit). 
 
O cabeçalho tem tamanho de 7 bytes, e é composto pelos seguintes campos: 
 Transaction identifier: Usado para identificação da resposta para a transação (2 bytes). 
 Protocol identifier: 0 (zero) indica Modbus (2 bytes). 
 Length: Contagem de todos os bytes a frente da mensagem (2 bytes). 
 Unit identifier: Utilizado para identificar o escravo remoto em uma rede Modbus TCP (1 byte). 

 

Tabela 13 -  Estrutura de Mensagem protocolo Modbus TCP  

Pergunta (Mestre) MBAP Header PDU 

Resposta (Slave) MBAP Header PDU 

 
 

Pergunta 
(Mestre) 

Transaction 
Identifier 
(2 bytes) 

Protocol 
Identifier 
(2 bytes) 

Length  
(2 bytes) 

Endereço 
(1 byte) 

Função 
(1 byte) 

Dados da 
requisição 
(n bytes) 

Resposta 
(Slave) 

Transaction 
Identifier 
(2 bytes) 

Protocol 
Identifier 
(2 bytes) 

Length  
(2 bytes) 

Endereço 
(1 byte) 

Função 
(1 byte) 

Dados da 
requisição 
(n bytes) 

 
 

Modbus TCP não acrescenta ao PDU um campo de checagem de erros, entretanto o frame 
ethernet já utiliza CRC-32 tornando desnecessário outro campo de checagem. 

 
O cliente Modbus TCP deve iniciar uma conexão TCP com o servidor a fim de enviar as requisições. 

A porta TCP 502 é a porta padrão para conexão com servidores Modbus TCP. 
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18.3.2 Implementação Modbus RTU 

A rede Modbus RTU utiliza o sistema mestre-escravo para a troca de mensagens. Permite até 
247 escravos, mas somente um mestre. Toda comunicação inicia com o mestre fazendo uma solicitação a 
um escravo, e este responde ao mestre o que foi solicitado. Em ambos as mensagens (pergunta e 
resposta), a estrutura utilizada é a mesma: Endereço, Código da Função, Dados e CRC. Apenas o campo 
de dados poderá ter tamanho variável, dependendo do que está sendo solicitado.  

 
Na especificação desse protocolo estão definidos dois modos de transmissão: ASCII e RTU. Os 

modos definem a forma como são transmitidos os bytes da mensagem. Não é possível utilizar os dois 
modos de transmissão na mesma rede. 

 

 O S2 utiliza somente o modo RTU para a transmissão.  

Tabela 14 -  Estrutura de Mensagem protocolo Modbus RTU  

Pergunta (Mestre) Endereço 
(1 byte) PDU CRC 

(2 bytes) 

Resposta (Slave) Endereço 
(1 byte) PDU CRC 

(2 bytes) 
 
 

Pergunta (Mestre) Endereço 
(1 byte) 

Função 
(1 byte) 

Dados da requisição 
(n bytes) 

CRC 
(2 bytes) 

Resposta (Slave) Endereço 
(1 byte) 

Função 
(1 byte) 

Dados da requisição 
(n bytes) 

CRC 
(2 bytes) 

 

18.4 Informação de Protocolo 

Descreve-se a seguir os campos e a estrutura de dados constantes no protocolo MODBUS, tato na 
modalidade TCP quanto na modalidade RTU. 

18.4.1 Endereço  

 O mestre inicia a comunicação enviando um byte com o endereço do escravo para o qual se 
destina a mensagem. Ao enviar a resposta, o escravo também inicia o telegrama com o seu próprio 
endereço. O mestre também pode enviar uma mensagem destinada ao endereço 0 (zero), o que significa 
que a mensagem é destinada a todos os escravos da rede (broadcast). Neste caso, nenhum escravo irá 
responder ao mestre. 

 O endereço deve ser configurado na tela de Configuração. 

18.4.2 Código da Função  

Este campo também contém um único byte, onde o mestre especifica o tipo de serviço ou função 
solicitada ao escravo (leitura, escrita, etc.). De acordo com o protocolo, cada função é utilizada para 
acessar um tipo específico de dado.  

Para a lista de funções disponíveis para acesso aos dados, consulte neste capítulo o item  Funções 
Disponíveis. 

18.4.3 Campo de Dados  

Campo com tamanho variável. O formato e conteúdo deste campo dependem da função utilizada 
e dos valores transmitidos. Este campo está descrito juntamente com a descrição das funções, existente 
neste capítulo. 
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18.4.4 CRC  

 A última parte da mensagem é o campo para checagem de erros de transmissão. O método 
utilizado é o CRC-16 (Cycling Redundancy Check). Este campo é formado por dois bytes, onde primeiro é 
transmitido o byte menos significativo (CRC-), e depois o mais significativo (CRC+). A forma de cálculo do 
CRC é descrita na especificação do protocolo. 

 O CRC só deve ser inserido nas mensagens quando estiver em Modo 
protocolo RTU. 

18.4.5 Operação em MODO ESCRAVO  

Como escravo da rede Modbus RTU, o Supervisor possui as seguintes características:  
 Conexão da rede via interface TCP utilizando porta Modbus padrão (502).  
 Timeout para Respostas de 1,6 seg.  
 Endereço configurável através de configuração. 

 

18.4.6 Temporização 

Modbus é um protocolo baseado em transações, que consistem em uma requisição seguida de 
uma resposta. Para isso é de extrema importância que seja respeitado o tempo mínimo entre requisições. 
Esse tempo é de 1,6 seg (Timeout), ou seja, o dispositivo mestre após ter solicitado alguma informação 
deve aguardar esse tempo e somente após, em caso de não recebimento de resposta, deve ser realizada 
uma nova requisição. 

 

18.4.7 Máximo de registros transferidos 

A solicitação de registros no padrão MODBUS deverá ser no máximo de 128 registros 
(independente da forma em que os registros estejam agrupados). 

 

18.4.8 Funções Disponíveis 

Para a comunicação com o Sistema S2, estão disponíveis as funções de leitura de Registros detalhadas a 
seguir: 
 
Read Holding Register 
 
Descrição: leitura de bloco de registradores do tipo input.  
Código da função: 03. 

Tabela 15 -  Tabela Estrutura da Função Read Holding Register  

FUNÇÃO 03 – READ HOLDING REGISTER 

Pergunta (Mestre) Resposta (Escravo) 

Campo Valor Campo Valor 

Endereço do escravo 50h Endereço do escravo 50h 

Função 03h Função 03h 

Registrador inicial (high) 00h Byte Count 01h 

Registrador inicial (low) 01h Valor do Registro (high) 00h 

Quantidade de registradores (high) 00h Valor do Registro (low) 01h 

Quantidade de registradores (low) 01h CRC (low)-Somente para RTU   

CRC (low) - Somente para RTU   CRC(high) - Somente para RTU   

CRC(high) - Somente para RTU       
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Read Input Register 
 
Descrição: leitura de bloco de registradores do tipo input.  
Código da função: 04. 

Tabela 16 -  Tabela 14 Estrutura da Função Read Input Register  

FUNÇÃO 04 – READ INPUT REGISTER 

Pergunta (Mestre) Resposta (Escravo) 

Campo Valor Campo Valor 

Endereço do escravo 50h Endereço do escravo 50h 

Função 04h Função 04h 

Registrador inicial (high) 00h Byte Count 01h 

Registrador inicial (low) 01h Valor do Registro (high) 00h 

Quantidade de registradores (high) 00h Valor do Registro (low) 01h 

Quantidade de registradores (low) 01h CRC (low)-Somente para RTU   

CRC (low) - Somente para RTU   CRC(high) - Somente para RTU   

CRC(high) - Somente para RTU       
 

18.4.9   Erros de Comunicação 

Erros de comunicação podem ocorrer tanto na transmissão das mensagens quanto no conteúdo 
das mensagens transmitidas. De acordo com o tipo de erro, o escravo poderá ou não enviar resposta para 
o mestre.  

Quando o mestre envia uma mensagem para um escravo configurado em um determinado 
endereço da rede, este não irá responder ao mestre caso ocorra um dos seguintes eventos:  

 Erro no CRC.  
 Timeout entre os bytes transmitidos.  

 
Nestes casos, o mestre deverá detectar a ocorrência do erro pelo timeout na espera da resposta do 

escravo. No caso de uma recepção com sucesso, durante o tratamento da mensagem, o escravo pode 
detectar problemas e enviar uma mensagem de erro, indicando o tipo de problema encontrado:  

 
Código 
do Erro 

Descrição 

1 Função Invalida. (Solicitada Função não Implementada) 
2 Endereço de Registrador Inválido 
3 Solicitada Leitura de mais de 48 registros simultâneos 

 
 

Tabela 17 -  Estrutura da Resposta de Erro  

Estrutura de Resposta de Erro 

Pergunta (Mestre) Resposta (Escravo) 

Campo Valor Campo Valor 

Endereço do escravo 50h Endereço do escravo 50h 

Função 04h Função (com o bit mais significativo em 1) 04h 

Dados 00h Código Erro 01h 

CRC (low) - Somente para RTU 01h CRC (low) - Somente para RTU 00h 

CRC(high) - Somente para RTU 00h CRC(high) - Somente para RTU 01h 
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 É importante que seja possível identificar no mestre qual o tipo de erro 
ocorrido para poder diagnosticar problemas durante a comunicação.  

 

18.5 Atualização de Variáveis 

O mecanismo interno executa a atualização de variáveis nos registros a cada 3 segundos. Em função de 
outros tempos latentes (tempo de medição, tempo de varredura externo, tempo de medição, etc.) estima-
se um tempo total de 5 segundos entre a alteração em campo e atualização da variável. 
 
O sistema também efetua um bloqueio para que a leitura dos registros seja síncrona, ou seja, que todos 
os dados em memória correspondam a mesma varredura. 

18.6 Variáveis do Sistema 

A tabela a seguir apresenta o mapeamento das informações existentes no Supervisor e seu 
relacionamento com as memórias de leitura em Protocolo MODBUS. 
 
 
Variável Medida Mínimo Máximo Formato 
Volume do Tanque Bruto litros 0 1 bilhão Inteiro (32 bits) 
Nível do Tanque Décimos mm 0 1 bilhão Inteiro (32 Bits) 
Temperatura Produto Décimos oC 0 655,3 Inteiro (16 Bits) 
Nível de água Décimos mm 0 6.553 Inteiro (16 Bits) 
Volume do Tanque a 20oC litros 0 1 Bilhão Inteiro (32 Bits) 
Status de Probe N/A Ver Tabela Ver Tabela Byte 
Status Sensores N/A Ver Tabela Ver Tabela Byte 
Status Supervisor N/A Ver Tabela Ver Tabela Byte 
 
Para os status, consulte a tabela a seguir, que contempla as situações possíveis. 
 
Algumas variáveis utilizam formato de 32 bits, que implica na utilização de dois registros do mapeamento 
padrão. 
 
A tabela abaixo apresenta como exemplo os registros 30.006 e 30.007 alocados para conter o Volume do 
tanque, sendo que o registro 30.006 contém a parte mais alta do Valor e o registro 30.007 a parte mais 
baixa. 
 
Portanto nestes casos onde a variável ocupa dois registros, ela sempre se iniciará em um registro par. 
 
Nos casos em que se usam dois registros, para valores inferiores a 65.535, a parte alta (HIGH) será 
sempre zero. 
 
Registros BITS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
30.005                 
30.006 HIGH 
30.007 LOW 
30.008                 

 
Para um volume de tanque 15.607 litros o registro 30.006 conterá 0000 e o registro 30.007 conterá o valor 
em hexa 3CF7, resultando em  00 00 3C F7 
 
Para um volume de tanque de 359.648 litros o registro 30.006 conterá 0005 e o registro 30.007 conterá o 
valor em hexa 7CE0 resultando em valor 00 05 7C E0 
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18.7 Mapeamento dos Dispositivos do Sistema 

A tabela a seguir apresenta o endereço dos variáveis em relação ao mapeamento dos registros de uma 
aplicação ModBus. 
 

Dispositivo Registro 
Inicial 

Registro 
Final 

QTD 
Registros 

QTD 
Dispositivos 

Observação 

Volume do Tanque Bruto 30.000 30.047 48 24 Probe 1 ao Probe 24 
Nível do Tanque 30.074 30.121 48 24 Probe 1 ao Probe 24 
Temperatura Produto 30.148 30.171 48 24 Probe 1 ao Probe 24 
Nível de água 30.222 30.245 48 24 Probe 1 ao Probe 24 
Volume do Tanque a 20oC 30.296 30.343 48 24 Probe 1 ao Probe 24 
Status de Probe 30.370 30.393 48 24 Probe 1 ao Probe 24 
Status Sensores 30.444 30.539 96 96 Sensor 1 ao Sensor 96 
Status Supervisor 30.570 30.570 1 1 Supervisor 

 
Embora esteja reservado um conjunto de registros para atender uma determinada quantidade máxima de 
dispositivos (sondas e sensores) caso o dispositivo não esteja instalado, a informação no registro 
correspondente será zero. 
 
Caso o sistema fizer a consulta no S2 e solicitar um conjunto de registros e neste conjunto de registros 
existirem registros inválidos, a resposta retornará com erro. 
 
Por exemplo os registros 30.048 a 30.073 são considerados inválidos. 
A tabela abaixo apresenta a faixa dos registros considerados inválidos. 
 

Registros Invalidos Inicial Final 
Abaixo de 30.000  
Entre 30.048 30.073 
Entre 30.122 30.147 
Entre 30.172 30.221 
Entre 30.246 30.297 
Entre 30.344 30.369 
Entre 30.394 30.443 
Entre 30.540 30.569 
Acima de 30.571  
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18.8 Tabelas de Status 

Tem-se a seguir as tabelas de Status de cada um dos dispositivos associados. 
Na partida do sistema os valores estarão iniciados com Zero, indicando que todos estão operando. 
 

18.8.1 Tabela de Status de Probe 

 
O S2 irá representar os estados mutuamente exclusivos através de valores conforme Tabela abaixo 
 

  
Valor Descrição do Status 

0 Operando 
1 Falha de Medição 
2 Reservado 
3 Reservado 
4 Inoperante 
5 Inativo 
 Reservado 

 
Exemplo: 
Em caso de falha de comunicação do sistema com a Sonda o registro correspondente conterá o valor 04. 
 

18.8.2 Tabela de Status de Sensor 

Para os sensores, o sistema representará os estados possíveis de um sensor conforme tabela a seguir: 
  
Valor Descrição do Status 

0 Normal 
1 Presença de Líquido 
2 Sensor em Curto 
3 Sensor Aberto 
4 Inoperante 
5 Inativo 
 Reservado 

Exemplo: 
Em caso de presença de líquido no sensor o registro correspondente conterá o valor 01. 
 

18.8.3 Tabela de Status de Supervisor 

O Supervisor também determinará seus estados conforme tabela a seguir: 
  
Valor Descrição do Status 

0 Operando 
1 Falta Energia 
2 Bateria Baixa 
3 Reservado 
4 Reservado 
5 Reservado 
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18.9 Telas de Configuração 

Apresenta-se a seguir as telas de configuração do Sistema S2 para suporte ao Modbus. 
 

18.9.1 Grade de Apresentação 

A grade de apresentação mostra a parametrização atualmente utilizada pelo sistema S2, de forma 
resumida.  
 

 
 

18.9.2 Aba de Configuração 

Para alterar qualquer parâmetro refira-se a aba MODBUS. 
 

 
 
Na aba de Configuração MODBUS estão definidos três grupos distintos de Configuração: 
 
 Serviço 
 Comunicação TCP 
 Comunicação Serial 

 
Para efetuar qualquer alteração nos parâmetros selecione o botão EDITAR. 
Ao encerrar a alteração pressione o botão SALVAR ou CANCELAR para descartar os dados editados. 
 

 
 
A lista apresentada sobre a aba, resume as opções de configurações que estão definidas na aba. 
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 O Sistema S2 permite duas conexões simultâneas em protocolo MODBUS, 
sendo uma em padrão TCP/IP e outra em modo serial RS232. Consulte o 
Manual para referenciar a posição da serial disponível para conexão. 

 
 
Grupo Serviço 
O Grupo Serviço indica os parâmetros utilizados pela tarefa de comunicação do S2 Interface. 
 
Para que o S2 possa comunicar com um CLP ou sistema SCADA, deve estar checada a opção ATIVO. 
Caso esta opção de ATIVO não esteja selecionada, o Serviço não será iniciado e não será possível 
efetuar a comunicação em MODBUS. 
 
O campo Refresh indica o tempo em milisegundos em que a informação contida na tabela interna do S2 
deverá ser atualizada com os dados proveniente das sondas e sensores. 
O tempo mínimo permitido é de 3 segundos (3.000 milissegundos). 
 
Aconselha-se a utilização de tempos em torno de 5 segundos ou maiores para evitar necessidades de 
complexidade na lógica de leitura em função de oscilações de produto nos tanques. 
 
Grupo TCP 
Permite que sejam parametrizadas as informações referentes a comunicação TCP. Deve estar checada a 
opção ATIVO, para que opere em modo TCP. O Modo de operação do Supervisor S2 é padrão Server, ou 
seja, aceita conexão de terceiros na porta configurada. 
 

 O campo Address deve ser preenchido com o endereço de padrão 
MODBUS na rede em que o S2 deverá atender as solicitações do CLP ou 
do Sistema SCADA. 

 
A porta default é a porta 502.  
Selecione também o tipo de protocolo utilizado TCP ou RTU através do botão respectivo. 
 
Grupo Serial 
Se o CLP estiver utilizando uma interface serial RS232, pode ser parametrizado para uso deste tipo de 
interface. 
Defina os parâmetros de paridade, velocidade, etc. referentes a comunicação serial. Deve estar checada 
a opção ATIVO, para que opere em modo Serial. 
 

18.10 Procedimento de Verificação da Conexão 

Para efetivar uma conexão, os seguintes passos deverão ser executados e confirmados: 
 
 Configurar o tipo de porta a ser utilizada entre o CLP e o S2 (TCP ou Serial) 
 Configurar o protocolo a ser utilizado (TCP ou RTU) de forma que ambos os sistemas 

operem em mesmo protocolo. 
 Verificar se o endereço do dispositivo é o mesmo que o definido na Configuração de 

ambos os sistemas. 
 Verificar se o equipamento que fará a integração está em modo CLIENT. 
 Verificar se os equipamentos pertencem a mesma rede (no caso de conexão IP) 
 Verificar se a configuração de conexão de IP no CLP (ou sistema SCADA) possui o IP 

fixo do S2 (Para verificar o IP do Supervisor passe o mouse na engrenagem da tela e 
obtenha o IP interno do Supervisor, conforme imagem abaixo). 
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 Verifique se a solicitação de registros possui as funções suportadas (03 e 04) do S2. 
 Verifique se o endereço de registro solicitado pelo CLP está compatível com a tabela de 

endereços de registros das variáveis apresentada neste capítulo. 
 Verifique se o tempo de TimeOut da comunicação entre o CLP e o Supervisor seja 

superior a 1 segundo. 
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19 Integração com Sistema de Gestão 
 
O Sistema S2 permite a integração com Sistemas de Gestão. 
 
A integração é feita através da interligação do sistema de gestão na mesma rede onde o sistema deverá 
acessa uma porta que esta configurada para este fim. 
 
O Sistema de Gestão deverá utilizar o protocolo RSP que permite o acesso as informações de volume, 
temperatura, descargas, etc. 
 
Procure a lista de Empresas integradas ao Sistema S2 no site da RSP. 
Caso a empresa de Sistema Gestão não esteja integrada, esta deve entrar em contato com a RSP para 
receber toda a documentação de protocolo e acesso. 
 
Acesse a tela de Configuração no Cadastro de Interface – Protocolo RSP. 
A porta padrão de acesso é a porta 11.401 e deverá estar habilitada na tela de Configuração. 
 
Caso deseje alterar o numero da porta, clique em Editar e defina o novo valor da porta. 

 

 
 
Caso a conexão esteja com falha, e sabendo que a comunicação estará integrada a rede local, confirme 
se existem regras de Firewall que impeçam o acesso. 
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20 Tela de Desbloqueio 

20.1 Apresentação 

O Supervisor é composto por um hardware dedicado a funções de comunicação com os 
sensores e dispositivos externos e possui como hardware principal uma placa padrão IBM-PC para o 
processamento geral de todo o sistema, rodando o sistema operacional Windows Embedded. Este 
sistema, com muitos dos recursos de um computador pessoal, permite a possibilidade de acesso 
completo ao background do sistema utilizando-se monitor, teclado e mouse conectados diretamente á 
placa, ou ainda, através de acesso remoto proporcionado por aplicativos como “UltraVNC”, “LogMeIn” 
e/ou Terminal Services do Windows. Em virtude das fragilidades e facilidades conhecidas do sistema 
Windows, fez-se necessário a criação de um sistema de bloqueio que substituísse o bloqueio nativo do 
Windows, já que uma vez conhecida a senha de acesso, um usuário mal intencionado ou mal preparado 
poderia introduzir um erro ou uma vulnerabilidade em nosso sistema dedicado. O bloqueio do Windows, 
apesar de eficiente, não permite uma alteração automatizada da senha, requerendo sempre uma 
intervenção de usuário no local para essa alteração. O sistema de  proteção  concebido trabalha com 
senhas aleatórias, mutáveis a cada semana e distintas para cada equipamento. Gera eventos no S2 e 
identifica a data e o usuário que solicitou a senha juntamente com o seu motivo. 
 

Salvo exceções, a tela de bloqueio será como a figura abaixo, composta por duas camadas: um 
papel de parede e um formulário de login do sistema. Todos os outros aplicativos do sistema S2 estarão 
por baixo do aplicativo de bloqueio e os comandos e atalhos inerentes do Shell do Windows 
(Explorer.exe) estarão inativos. O próprio programa de bloqueio manterá fechado o Shell do Windows e 
só permitirá qualquer tipo de integração com a máquina somente após a digitação de uma senha de 
desbloqueio correta. Também não será possível realizar o bloqueio nativo do Windows. Caso haja a 
apresentação da tela de desbloqueio no sistema, usuários não autorizados devem contatar o suporte 
técnico para que sejam tomadas as devidas providências. 
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21 Operação da Console de Pista 

21.1 Apresentação 

 
A SmartConsole é um componente do S2 System que permite o acesso e interação com o 

sistema via teclado e display, ambos frontais ao equipamento. Existem dois modos de operação da 
SmartConsole: O modo supervisionado, onde o sistema está sendo totalmente controlado pelo Supervisor 
e o modo não supervisionado ou modo local. A operação de controle local ocorre apenas nas situações 
de falha do Supervisor, ou seja, se a SmartConsole detectar falta de comunicação do sistema por um 
tempo maior que 40 segundos, a mesma inicia o monitoramento local, realizando funções de 
gerenciamento das tampas. 

A figura 97 mostra parte do painel frontal do gabinete da SmartConsole, constituída pelo teclado 
numérico com suas funções especiais, o espaço do display e os leds indicativos verde e vermelho. 

 

 
Desenho do Teclado e Display Frontais do SmartConsole 

21.2 Teclado 

 
O teclado do SmartConsole é constituído de 16 teclas, sendo 10 delas numéricas e 6 com 

funções especiais, todas descritas a seguir: 
 

 Teclas Numéricas (“0” a “9”): Têm como função a entrada de valores numéricos no 
sistema, bem como a seleção e navegação nos menus do mesmo. 
 

 Tecla “ESC”: Tem como função navegar para o menu anterior ou abortar uma 
determinada função que está para ser executada. 
 

 Teclas Anterior e Posterior (“▲” e “▼”): Têm como função a navegação durante a 
visualização de eventos, vai para o próximo evento ou para o evento anterior em seu 
respectivo menu. 
 

 Tecla Funcional (“F”):  Pode ser usada como uma tecla programável em função do 
diálogo da Console. 
 

 Tecla Enter (“E”): Tem como função indicar fim de entrada de dados ou ainda para 
seleção de menus 
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21.3 Sinalização Sonora 

 
A SmartConsole operando no modo local possui sinalização sonora informando ao operador 

através desses beep’s a existência de alarmes nas tampas do sistema. 
 

21.4 Sinalização Visual 

 
Da mesma forma que a sinalização sonora, a sinalização visual dos estados do sistema é 

apresentada através dos dois leds dispostos logo abaixo do visor de cristal líquido. Estes dois leds estão 
associados à condição específica do sistema, conforme apresentado na tabela 15. 

Tabela 18 -  Indicação visual através de leds na SmartConsole 
Led Vermelho Led Verde Descrição 

Apagado Apagado Sistema Desligado. 
Piscando Apagado Indica presença de alarmes no modo supervisionado. 
Apagado Piscando Modo de Operação Local sem presença de alarmes. 
Piscando Piscando Modo de Operação Supervisionado. 

 
 

 No modo supervisionado os Leds piscam conforme a comunicação serial 
ocorre, o Led verde indica a recepção de dados e o vermelho o envio de 
dados.  
 

21.5 Relógio do Sistema 

 
A SmartConsole possui internamente um relógio de tempo real (RTC), alimentado por bateria 

independente e individual, que garante retenção e contagem precisa da hora local. O relógio do sistema é 
fundamental para a operação local da SmartConsole. Quando em modo supervisionado o mesmo é 
automaticamente atualizado pelo Supervisor, já no modo não supervisionado, se for necessário o ajuste 
manual da data e da hora é possível fazê-lo via teclado. 

 

21.6 Eventos do Sistema 

 
Um evento é um registro de uma ocorrência que fica gravado em memória e também pode 

opcionalmente ser impresso. É possível visualizar os eventos ocorridos nas tampas através da 
SmartConsole. Os eventos de outros dispositivos são armazenados no banco de dados do S2 System e 
estão disponíveis via consulta ao sistema ou através de relatórios. A tabela 2 apresenta a lista de eventos 
possíveis nas tampas e mostrados pela SmartConsole em modo não supervisionado. Todos os eventos 
são salvos com estampa de tempo e em ordem cronológica de ocorrência, permitindo ao usuário a 
verificação do problema e ainda gerando um histórico de ocorrências do sistema. 
 
 

 Caso existam eventos de sistema na lista de eventos, indica que pode 
haver problemas na instalação ou na fixação dos cabos.  

 

21.7 Display 

 
O SmartConsole possui um display de cristal líquido retro iluminado de 4 linhas e 20 colunas que 

fazem a interação com o usuário. Todas as funções do sistema são mostradas através de navegação em 
estruturas de menus e submenus selecionáveis pelo teclado.  
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21.8 Console Operando Local 

 
A Console pode possuir dois estados: 
1. Controlada pelo Supervisor 
2. Assumindo o Controle do Sistema em caso de falha do Supervisor. 

 
Quando a console esta sendo controlado pelo Supervisor, todos os diálogos são controlados pelo 

Supervisor. 
A descrição a seguir apresenta os diálogos e apresentação de mensagens para o caso em que a 

Console está em Modo Local (Falha do Supervisor) 
 
A figura 98 mostra o formato geral utilizado no display para navegação. A primeira linha é o título 

do menu respectivo, logo abaixo são apresentadas as opções disponíveis para o menu atual, existe um 
número reservado para cada uma das opções. Para a seleção da opção, o usuário deverá digitar o 
número que aparece ao lado da opção. Caso seja digitado um número fora das opções disponíveis, o 
sistema retorna para o menu anterior. A quarta linha também pode funcionar como uma linha de aviso em 
determinadas telas, podendo apresentar alarmes ou avisos respectivos à função solicitada. 

Tabela 19 -  Eventos possíveis no sistema SmartConsole 
Evento Descrição 

Tampa Destravada. Motor com Atuador na posição de repouso. 
Tampa Aberta Sensor de Inclinação em modo Aberto 
Tampa Fechada Sensor de inclinação em modo Fechado 
Tampa Travada Atuador do Motor na Posição Travado. 
AutoTravada por tempo Travada por ter esgotado tempo de inatividade com tampa fechada e 

destravada, (bit de travamento por inatividade ligado). 
Destravado 
Automaticamente 

Por condições especiais (Bateria Esgotada), o sistema destravou 

Falha ao Travar Não conseguiu travar 
Falha ao Destravar Não conseguiu destravar 
Inicio Aberta Indica inicio da operação com a Tampa Aberta 
Inicio Fechada Indica inicio da operação com Tampa Fechada 
Travamento Abortado Incapaz de travar, Abortado por Bateria Fraca 
Vazamento 1 Vazamento no Sensor 1 
Excedido Tempo Tampa aberta por um tempo maior que o estipulado 
Vazamento 2 Vazamento no Sensor 2 
Bateria Baixa Situação de Bateria Baixa 
Bateria Esgotada Situação de Bateria Esgotada 
Violado Interno Compartimento Interno aberto 
Inicio de Operação.  Tampa Iniciada ou situação de reset. Permite verificação de reset geral ou 

problema em tampa. 
Operando com Baterias Queda da alimentação na tampa 
Retorno Fonte Situação de retorno da alimentação do sistema 
Selo Aberto Indica que houve solicitação de abertura de selo de energia 
Sem Comunicação  Houve uma suspensão da comunicação 
Aberta Travada Situação de uma abertura com trava ligada 
Trava e Repouso Situação Invalida com Sensoriamento de trava e repouso simultâneo 
Autotravado Travamento automático em função da marcação de travamento imediato 

solicitado. 
Alinhada e Aberta Situação Invalida com sensoriamento de Alinhamento com tampa aberta. 
Pino Violado Pino de Articulação da Tampa Violado 
Falha Interna Detectada Falha nos circuitos Internos 
Inicio Travada Indica Inicio de operação com Tampa travada 
Inicio Destravada Indica Inicio de Operação com Tampa Destravada 
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PRINCIPAL 
1-Estados   4-Operar 
2-Alarmes   5-Config 
3-Eventos    Opcao:_ 

Formato geral das telas de menus do SmartConsole em Modo Local 
 

A tecla “Enter” (E) deve ser utilizada somente para entrada de dados, a navegação de menus 
ocorre automaticamente quando a tecla de seleção respectiva é acionada. Para retornar ao menu anterior 
deve ser digitada a tecla “ESC”. Após no máximo 2 minutos sem pressionar nenhuma tecla, o sistema 
retorna automaticamente para o menu anterior. 

21.8.1 Partida do Sistema 

Na partida do sistema é apresentado no display o número de série do equipamento, bem como 
seu ID (figura 99). Logo em seguida é mostrada a saudação inicial (figura 100). Esta saudação pode ser 
modificada pelo operador para apresentar o nome do posto ou da distribuidora, por exemplo. 

 

- RSP TECHNOLOGY –  
- SMART CONSOLE – 

Serial:  EC007250001 
ID: 002D17BD DEV:052 

Apresentação do display na partida do sistema 
 

 
*SAUDAÇÃO INICIAL* 
  ****************   
   

Tela de saudação inicial 

 Caso o relógio esteja desconfigurado a SmartConsole apresentará na 
primeira linha a mensagem FALHA NO RELÓGIO e na seqüência solicitará 
os dados para necessários para configuração manual iniciando pela data 
(dia, mês, ano) e logo após hora e minuto.  

21.8.2 Tela Principal 

Ao iniciar, a SmartConsole aguarda comunicação do sistema via Supervisor durante 40 segundos. 
Neste intervalo de tempo é mostrada a informação no display conforme indicado na figura 101. Se nesse 
intervalo for constatada a presença do supervisor, o mesmo assume o sistema e a informação exibida é a 
ilustrada na figura 102. 
 

 
Aguardando 
Supervisor 

 
Tela principal de status Aguardando Supervisor 

 

 
S2 System 

Supervisionado 
 

Tela principal de status Operando no Modo Supervisionado 
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Se o Supervisor estiver fora de serviço e nenhuma informação for recebida no sistema, a 
SmartConsole aciona seu modo de operação local (modo não supervisionado) assumindo a comunicação 
do sistema e permitindo o gerenciamento local das tampas instaladas. Uma seqüência de quatro bips 
longos é emitida informando esta condição. A figura 103 ilustra a tela apresentada indicando a mudança 
no modo de operação da SmartConsole. 

 

 
**Supervisor** 
*Inoperante** 

Modo de Oper: MASTER 
Tela inicial indicando mudança de operação para Modo Local 

 
  

Em modo não supervisionado, a tela da SmartConsole apresenta 5 ciclos distintos, com duração 
de 5 segundos cada. A figura 104 ilustra um exemplo da tela de apresentação.  
 

Dom 20/mar/09  09:20 
TAMPA 1     <ABERTA> 
-Console S2 SYSTEM- 
**Controle Local** 

Tela principal de status Operando em Modo Local 
 

Na primeira linha é apresentada a data e hora do sistema. Periodicamente a informação da 
segunda linha é alterada mostrando o status das tampas monitoradas. A terceira e quarta linha são 
alteradas seguindo a seguinte ordem:  

 Texto Padrão: A mensagem - Console S2 System / **Controle Local** é apresentada indicando o 
modo de operação local. 

 Saudação Inicial: mostra a saudação inicial cadastrada ou solicita o cadastro da mesma. 
 Modo Master: Indica na quarta linha a quantidade de tampas e tanques monitorados. 
 Último Evento: Mostra a tampa e o último evento registrado pela mesma. 
 Alarme: Indica a presença de alarmes no sistema especificando em qual equipamento na quarta 

linha.  
 

 Durante os ciclos beep’s são emitidos indicando ou a presença de alarme 
ou operação suspeita no sistema como, por exemplo, a abertura da tampa 
por um período maior que o convencional. 
 

21.9 Sistema de Menus do SmartConsole 

 
A SmartConsole apresenta duas árvores de menus distintas de acordo com seu modo de 

operação. Quando sistema opera no modo supervisionado a árvore de menus é gerenciada pelo 
supervisor, e permite opções operacionais para as tampas, tanques, eventos e alarmes. Já no modo não 
supervisionado (controle local), a árvore de menus é gerenciada pela própria SmartConsole, que permite 
opções operacionais das tampas conectadas e de configurações gerais.  

As figuras abaixo apresentam os dois modos de operação de Menus da Console. 
O Menu Supervisionado representa os menus gerenciados pelo Supervisor e o Modo Não 

Supervisionado representam os menus que são apresentados quando o Supervisor esta inoperante. 
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Tela 
Principal

MENU 
PRINCIPAL

1-Medicao
2-Tampa
3-Entrega
4-Diag
5-Sensores

Define Tanque Mostra volume e o nível de combustível

Mostra Resumo do estado de 
todas as tampas

ESTADOS 
TAMPA

1-Geral
2-Tampas

Mostra o estado da tampa remota

MENU

1-Estados
2-Alarmes
3-Eventos
4-Operar

Define Tanque

Define Tanque

TAMPA

1-Direta
2-Remota

Mostra o estado da tampa direta

Mostra os alarmes de todos as tampas do 
tanque (resumido)

ALARMES

1-Geral
2-Tampas

Mostra os alarmes da tampa remota

Define Tanque

Define Tanque TAMPA

1-Direta
2-Remota

Mostra os alarmes da tampa direta

Navega nos eventos da tampa remota

Define Tanque
TAMPA

1-Direta
2-Remota

Navega nos eventos da tampa direta

Opera um grupo de tampas pré configurado
OPERAR

1-Por Grupo
2-Por Tampas

Opera tampa direta

Escolha do grupo

Tanque TAMPA

1-Direta
2-Remota Opera tampa remota

Mostra entregas do tanque selecionado

Define Tanque

Diagnostica tampa direta

DIAGNOSTICO 
TAMPA

Define Tanque
TAMPA

1-Direta
2-Remota Diagnostica tampa remota

Exibe o estado dos sensores do posto

Acesso

Código
Senha

Menus Console Modo Não Supervisionado

 
Árvore de menus da SmartConsole em modo não supervisionado 

 
 

 A SmartConsole permanece em um menu selecionado por um tempo 
máximo de 2 minutos. Se após esse tempo nenhuma outra tecla for 
pressionada, o sistema retorna automaticamente para o menu anterior, e 
assim sucessivamente até retornar à tela principal. 
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Modo 
Supervisionado

Menu 
Principal

1-Medição
2-Tampa
3-Entrega
4-Ferram
5-Sensores

Mediçao Exibe Volume, Nível Temperatura

Tampa
1-Continua

Mostra os estados das Tampas

Ferram
1- Modo Diagnóstico
2- Config IP Supervisor

Estados

1-Geral
2-Tampa

Mostra Estado Tampa selecionada

Seleção do Tanque Visualiza eventos da tampa direta

Exibe Status dos Sensores

Exibe Diagnóstico do Sistema

Acesso

Código
Senha

Menus Console Modo Supervisionado

6- Aferic

2-Alarmes
3-Eventos
4-Operar

Define Tampa

Alarmes
1-Geral
2-Tampa

Define Tampa Tanque

Operar
1-Por Grupo
2-Por Tampa

Mostra Alarmes da Tampa

Mostra Alarmes da Tampa Selecionada

Mostra Eventos Tampa Selecionada

Define Grupo

Operar
1-Travar
2- Destravar

Define Tampa

Define Valores de IP Supervisor

Solicita Dados da Aferição Controlada  
Árvore de menus da SmartConsole em Modo Supervisionado 

 

21.9.1 Árvore de Menus – Modo Não Supervisionado 

O menu principal em modo não supervisionado apresenta cinco opções: Estados, Alarmes, 
Eventos, Operar e Config sendo necessário Login e Senha atribuídos pelo supervisor para acesso a 
essas opções. Alguns submenus estão limitados de acordo com o nível concedido conforme ilustrado na 
árvore de menus. A Tabela 17 descreve os três níveis diferentes de acesso. 

Tabela 20 -  Níveis De Acesso 
Nível Tipo Descrição 

Nível 0 Operador 
Permite acesso somente às funções operacionais, como a de abertura e 
fechamento de tampas. 

Nível 1 Supervisor 
Além das funções operacionais é permitido o acesso as funções de 
consultas como eventos e alarmes. 

Nível 2 Administrador Permite o acesso a todas as funções do sistema 
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21.9.1.1 Submenu Estados - (Níveis: 1, 2) 
 
No submenu “Estados”, é possível visualizar o estado das tampas monitoradas. A figura 107 

mostra um exemplo dessa tela.  
 

TANQUE1  **Alcool 1 
Direta:FECHADA/DESTRV 
Remota:FECHADA/TRAVAD 
S1ok S2ok S3vaz S4ok 
Tela indicativa de condição das tampas 

 
Na segunda e terceira linhas são mostrados o estado (Aberta ou Fechada) e a situação da tampa 

(Travada ou Destravada). Na quarta linha é exibida a condição de seus sensores, onde S1 e S2 referem-
se aos 2 sensores da tampa direta e S3 e S4 aos 2 sensores da tampa remota. 

 
 “ok”: Representa sensor seco. 
 “vaz”: Representa detecção de líquido no sensor. 

 
21.9.1.2 Submenu Alarmes - (Níveis: 1, 2) 

Em situações de falhas é possível consultar através desse menu qual tampa apresenta problemas 
na operação.Todos os alarmes ficam registrados e são mostrados em ordem cronológica. Os alarmes 
exibidos nessa tela são abreviações das descrições listadas na tabela 20. A figura 108 ilustra a tela de 
visualização de alarmes.  

 

TQ1 -Alcool 1 DIRETA 
1.OPER COM BATERIA 
 
 

 
Visualização de Alarmes 

 
Na primeira linha são exibidos os dados do tanque, o produto cadastrado e a tampa selecionada, e 

nas linhas abaixo são listados os alarmes registrados por essa tampa. 
 

 A sub-opção Tanque (1 a n, onde n é o nº de tanques cadastrados) 
somente é mostrada para casos onde mais de um tanque for cadastrado. 
Quando somente um tanque estiver presente no sistema a SmartConsole 
já exibe a próxima opção, solicitando qual tampa deve ser consultada 
(Direta ou Remota).  
 

21.9.1.3  Submenu Eventos - (Níveis: 1,2) 
Os eventos ficam armazenados individualmente nas tampas, sendo exibidos periodicamente pelo 

sistema na tela principal e podendo ser consultados em detalhes através dessa opção e mostrados em 
ordem cronológica.  

A primeira linha indica o Tanque escolhido, o produto cadastrado para esse tanque e a tampa 
selecionada. O número da seqüência é dado pela informação entre colchetes indicando apenas o número 
do evento em visualização. A informação seguinte apresenta a data e hora em que o evento foi gerado. 
As teclas “Anterior” e “Posterior” (“▲” e “▼”) permitem a navegação pela lista de eventos gravada no 
sistema. Na quarta linha é exibido o operador e o meio de comunicação na qual o evento foi gerado. A 
tabela 4 descreve os possíveis meios de comunicação e a Figura 109 exemplifica a visualização de um 
evento. 
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Tabela 21 -  Meios de Comunicação 

Tipo Abreviação Descrição 
0 Auto Automático Indica comando feito pela própria 

Tampa 
1 Cons Operador Cadastrado na Console- Indica 

Comando feito pela SmartConsole 
2 RLN Através de RLN na Console Remote Login 

Number gerado pelo Sistema 
3 nenhum Reserva 
4 LCS Local Control Supervisor 
5 RCS Remote Control Supervisor 
6 CCS Central Control Supervisor 
7 WEB Aplicação WEB 
8 WAP Aplicação WAP 
9 URA Aplicação URA 

 
 
 

TQ2 –Gasol C1 DIRETA 
[001] 02/09 15:28:45 
Operando por Bateria 
OPER:15   MEIO: Cons 

 
Visualização de um evento ocorrido e gravado em memória 

 
O número do evento não indica sua posição na lista, mas apenas seu seqüenciamento para efeito 

de visualização. A existência de um novo evento pode implicar em um novo seqüenciamento. 
 
 

21.9.1.4 Submenu Operar - (Níveis: 0,1,2) 
Este menu apresenta opções de travamento e destravamento de tampas. Ele verifica o estado 

atual da mesma exibindo-o na segunda linha e a opera a partir com seu estado atual conforme mostrado 
na figura 110. 

 

TQ1 –Alcool 1 DIRETA 
Tampa Travada 

Destravar Tampa? 
 

 
Operação com a Tampa 

 

 Para que a operação seja realizada basta que seja pressionada a tecla E 
(entra) quando for exibida a pergunta conforme ilustrado acima. 

 
 

21.9.1.5 Submenu Configuração - (Níveis: 1,2) 
O submenu de configuração permite que sejam alterados os parâmetros gerais do sistema, a 

opção 1 permite o acerto de data e hora, a opção 2 corresponde à alteração dos dados dos usuários 
como: senha, código, nível e quantidade de acesso, a opção 3 permite que seja configurado o modo de 
trabalho da SmartConsole (Master ou Slave) o acionamento do rele auxiliar em caso de alarmes além de 
apresentar a opção de reset que tem como função reiniciar o sistema via teclado, sem a necessidade de 
desligar a chave geral do mesmo, na opção 4 é feito o cadastrado da saudação inicial do sistema. 
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 Todas as placas são sincronizadas com o relógio da Smart Console, 
portanto para que o evento apresente a data e hora correta, verifique e 
mantenha o relógio do sistema sempre correto. 
 

21.9.1.6 Acerto de Data - (Níveis: 1,2) 
Quando a opção de acerto da data é selecionada, é mostrada uma tela (figura 111) solicitando a 

digitação de nova data (dia, mês, ano, hora e minuto). A cada solicitação o valor atual aparece entre 
parênteses, e caso não seja necessário modificá-lo, basta pressionar a tecla “Enter” (E) sem digitar 
nenhum número. A solicitação dos dados ocorre à medida que os mesmos são inseridos e a tecla “Enter” 
(E) é pressionada. Caso seja digitado algum número errado, basta pressionar a tecla “C” para apagar o 
número e digitar novamente. A tecla “ESC” sai da tela e cancela a operação sem alterar nada.  

O acerto do relógio só é concluído quando todos os dados são inseridos corretamente. Quando 
isso acontece aparece, a mensagem “Console Reconfigurada” no display. 

 
 

ACERTO DO RELOGIO 
DIA(27): 
MES(06):07_ 
 

Submenu para acerto do relógio do sistema 
 

21.9.1.7 Alteração de Senhas - (Nível: 2) 
A opção “Senhas” permite ao administrador modificar a identificação dos usuários assim como suas 
senhas. Essa identificação é utilizada para diversas operações na SmartConsole podendo ser limitado 
através do nível do usuário e da quantidade de acessos.  

Ao ser selecionada a opção “Senhas” serão solicitado os seguintes dados: 
 Código: código atual utilizado para acesso ao sistema (O código não é alterável ele é 

atribuído pelo supervisor). 
 Senha Atual: senha utilizada atualmente para acesso ao sistema. 
 Nova Senha: nova senha que será atribuída a esse usuário. 
 Operador: código de 2 dígitos que identifica o usuário nos registros de operações. 
 Nível: nível de acesso do usuário (tabela 3). 
 Número de Acessos: define quantos acessos será permitido ao usuário. (Para acessos 

ilimitados preencher com 255). 
 

 Nesta opção somente é possível alterar os dados de usuários já 
cadastrados a inclusão de novos operadores deve ser solicitada ao 
responsável pela administração do sistema. 
 

21.9.1.8 Console - (Nível 1,2) 
Nesta subopção é possível configurar a SmartConsole como Master, ou seja, na ausência do Supervisor a 
mesma irá gerenciar todo o sistema, ou como Slave, utilizado no caso onde duas Smart Consoles estão 
instaladas fazendo com que a mesma somente receba informações, configurada desta forma em caso de 
ausência do Supervisor a SmartConsole não aciona seu modo local e continua aguardando informações. 
Além dessas opções é possível também habilitar ou não o rele auxiliar na presença de alarmes e reiniciar 
o dispositivo através da opção Reset, 

 
21.9.1.9 Saudação Inicial - (Nível 1,2) 

A subopção “Saudação Inicial” configura a saudação inicial, que é constituída de 2 linhas com 16 
caracteres cada, e é apresentada durante a operação de inicialização do sistema, e ciclicamente nas duas 
linhas inferiores do display quando o sistema está em operação normal. Qualquer mensagem de 
preferência do usuário pode ser inserida como saudação inicial. Ao selecionar a opção de alteração, o 
display fica disponível para inserir qualquer mensagem de 32 caracteres (2 linhas de 16) à escolha do 
usuário. Para navegar pelas letras, utilize as teclas “Anterior” e “Superior” (“▲” e “▼”), a tecla “F” alterna a 
letra selecionada entre maiúscula e minúscula. Para entrar um número, basta pressioná-lo diretamente no 
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teclado. Ao se pressionar a tecla “E”, a letra selecionada é gravada e o cursor se posiciona para receber a 
próxima letra. A tecla “C” retorna uma letra (backspace), caso a mesma tenha sido digitada errada e seja 
necessário corrigi-la. A tecla “ESC” cancela a operação sem salvar o que foi modificado. 

21.9.2 Menu Principal Modo Supervisionado 

O menu principal da SmartConsole quando em modo supervisionado apresenta cinco opções: 
Medição, Tampa, Entrega, Diag e Sensores. Essas opções são detalhadas nos itens a seguir. 

 
21.9.2.1 Submenu Medição 

Esta é uma opção onde é possível fazer todo o monitoramento do tanque, são mostrados dados 
de volume e nível de combustível e água, a temperatura interna do tanque, quebra e suprimento. As 
figuras 112, 113 e 114 ilustram as telas de exibição. A primeira linha exibe os dados cadastrais do tanque 
selecionado (capacidade e produto), as outras linhas informam o restante dos dados monitorados.  

 
Na primeira tela são exibidas as seguintes informações: 

 Volume Bruto: Volume total do medido pela sonda. 
 Volume a 20ºC: Volume calculado a 20ºC. 
 Nível em (cm): Nível de combustível medido em cm. 

 

TQ:1   30.000  GASC 
Vol.Bruto: 21.740,7 
Vol 20oC:21.660,0     
Nível(cm):   175,49 
Primeira Tela de Exibição de Medição 

 
Na segunda tela são exibidas as seguintes informações: 

 Volume Água: Volume total de água medido no interior do tanque. 
 Nível da Água: Nível da água medido pela sonda. 
 Temp(°C): Temperatura interna do tanque em (ºC). 

 

TQ:1   30.000  GASC 
Vol Agua:     618,8 
Nível Agua:     0,0 
Temp (oC): 

Segunda Tela de Exibição de Medição 
 
Na terceira tela são exibidas as seguintes informações: 

 Quebra: Quantidade de combustível necessário para que o tanque alcance 95% de sua 
capacidade máxima. 

 Suprim: Exibe o resultado de um cálculo médio mostrando a quantidade estimada de dias 
restantes até o fim do combustível. 

 

TQ:1   30.000  GASC 
Quebra Lts: 6.140,5 
Suprim  (dias): 0,0 
 

 
Terceira Tela de Exibição de Medição 

 

 As três telas são exibidas automaticamente de forma cíclica, ou seja, ao 
ser selecionado essa opção será exibida a informação da primeira tela e 
após 25 segundos ou quando pressionado Enter a qualquer momento, a 
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tela é trocada automaticamente até que sejam exibidas as três telas 
voltando assim ao menu anterior. 
 

21.9.2.2 Submenu Tampa 
Esta opção apresenta tanto funções operacionais como de monitoramento das tampas 

distribuídas dentro de um submenu detalhadas abaixo. 
 

21.9.2.2.1 Estados 
O submenu “Estados” exibe a situação das tampas monitoradas. Nesta opção é possível que seja 

verificado o estado de cada tampa ou do grupo de todas que estão presentes no sistema.  Na figura 115 é 
exemplificada a tela de visualização individual e a figura 116 a tela a visualização de todo o grupo de 
tampas. 

 

GASC    Direta 
Aberta 
Trav. Estado Inv. 
 

 
Visualização do estado individual da tampa 

 
 

GRUPO DE TANQUES 
DRS              DRS 
TQ01:AA-    TQ02:AX- 
 

 
Visualização do estado de um grupo da tampas 

 
Na visualização por grupo, os estados das tampas aparecem na terceira linha, identificados 

através de letras. A tabela 19 descreve os estados possíveis: 

Tabela 22 -  Status das Tampas 
Letra Descrição 

A Tampa Aberta 
F Tampa Fechada 
N Tampa Não Alinhada 
T Tampa Travada 
X Tampa Fora de Operação 
- Tampa Não Instalada (Inexistente) 

 
21.9.2.2.2 Alarmes 
Em situações de alarmes é possível consultar através desse menu qual tampa apresenta 

problemas na operação. A tabela 6 descreve todos os possíveis alarmes. Existem, assim como no menu 
eventos, duas formas de visualização, a individual, onde é descrito os alarmes de uma única tampa 
apenas, ou do grupo completo das tampas monitoradas no sistema. A figura 117 ilustra a tela de 
visualização individual e a figura 118 a tela onde é feita a visualização de todo o grupo de tampas. 

 
 
 
 
 

GASC    Direta 
VIOINT 

OPRBAT 
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VIOEXT 
 

Visualização do alarme individual da tampa 
 
 

GRUPO DE TANQUES 
DRS              DRS 
TQ01:VV-    TQ02:VX- 
 

 
Visualização dos alarmes de um grupo da tampas 

 
Na visualização por grupo, os alarmes das tampas aparecem na terceira linha, identificados 

através de letras. A tabela 20 descreve esses alarmes. 
 
21.9.2.2.3 Eventos 
Os eventos ficam armazenados individualmente nas placas das tampas podendo ser consultados 

em detalhes através dessa opção onde serão mostrados em ordem cronológica. A relação dos eventos 
possíveis está descrita na tabela 2. 

 
21.9.2.3 Operar 

Através desse menu são realizadas funções operacionais como a de abertura e fechamento das 
tampas. A figura 119 exemplifica a tela de operação. 

 

 Para que a operação seja realizada basta que seja pressionada a tecla E 
(entra) quando for exibida a pergunta (figura 23). 

 
 

Tanque: 1    GASC 
Tampa: 1     DIRETA 

Confirma  
Travamento? 

Operação com Tampas 
21.9.2.4 Entregas 

Essa subopção possibilita a visualização de descargas registradas mostrando o nível final e 
volume do produto descarregado. A figura 120 exemplifica essa tela de visualização. 
 

TQ:1   30.000   GASC 
24/03 9:12  Dr:00:00            
P:   596,6   A:  0,0 
Final:   1.099,9 lts 

Visualização de descargas 
 
Na primeira linha são mostradas as características do tanque cadastrado (capacidade e produto). 

Na segunda linha é exibido o horário da descarga registrada, na terceira linha é informada a quantidade 
de produto descarregado sendo exibido na quarta linha o volume bruto total do produto após a descarga. 
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Tabela 23 -  Alarmes das Tampas 
CÓDIGO Descrição 

 ALARME HIGH 
V Violado Internamente (Violation) 
L Falha no Travamento (Lock) 
U Falha no Destravamento (Unlock) 
O Abertura enquanto Travada (Open While Locked) 
T Abertura além do Tempo estipulado. (Time Over) 
I Sensoriamento Inválido (Invalid) 
1 Vazamento 1 
2 Vazamento 2 
 ALARME LOW 

B Operando com Baterias (Battery) 
C Relógio Incorreto. Necessita Sincronismo (Clock) 
L Bateria Baixa (Low) 
E  Bateria Esgotada (Empty) 
D Falha na Partida 
F Erro na E2prom (System Fail) 
S Selo de bateria Desligado (Seal) 
P Pino Violado (Pin) 

21.9.3 Diagnóstico 

Essa opção permite verificar o estado atual da tampa e diagnosticar os possíveis problemas 
presentes no sistema. Na segunda linha no primeiro bloco aparece a situação atual da tampa (Aberta – 
OPEN / Fechada - CLOS) no segundo bloco é exibida a situação da trava (UNLK – Destravada / LOCK - 
Travada) o terceiro bloco informa se a tampa está alinhada (ALIG) ou não (NALG) e o ultimo bloco 
informa a condição de trabalho da tampa mostrando se a mesma está operando com energia externa ou 
com bateria. A figura 121 ilustra essa tela. 

 

T:01  ID:0020E801-53 
CLOS UNLK ALIG ENERG 
____ ____ ____ _____ 
 

 
Exemplo da tela de Diagnóstico 

21.9.3.1 Sensores 
Nesta opção são mostrados os estados de todos os sensores presentes no sistema (Sondas, 

MuxLiqs e Tampas), identificando possíveis falhas ou vazamentos. 
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22 MUS – Módulo Único Seguro 
Descreve-se a seguir as características operacionais do MUS – Módulo Único Seguro da RSP 
referenciado no ato COTEPE e suas interações com o MCM – Módulo de Controle e Medição para 
integração com o sistema de medição S2 System da RSP. 
 
Por definição, o conjunto correspondente a medição (MCM) e a parte de armazenamento e 
processamento ao Fisco (MUS) é denominada MVC – Medidor Volumétrico de Combustíveis. 
No caso específico consiste no gabinete do Supervisor quando contempla o módulo MUS. 
 

22.1 Introdução 

Para que o sistema S2 possa atender os requisitos técnicos, deve ser incorporado ao gabinete do 
Supervisor o módulo MUS para operar com o Supervisor, aqui denominado de MCM – Módulo de 
Controle e Medição. 
 
O princípio básico do equipamento MUS é possuir características de segurança para transmissão e 
armazenamento de informações, bem como possuir interfaces de comunicação com o Fisco, seja através 
de uma porta local (USB) seja por uma conexão de internet para transmissão de dados em tempo real 
para o Fisco. 
 
O MUS por ser um módulo de segurança por definição será utilizado com as seguintes funcionalidades 
básicas: 
 

 Usar seu relógio de Tempo Real para criar estampa de tempo das informações encaminhadas 
pelo MCM 

 Efetuar a assinatura dos dados encaminhados ao fisco (visto que possui as chaves privadas) 
 Armazena de forma segura na MDH (sem possibilidade de apagamento) dos dados 

encaminhados pelo MCM 
 Cria um registro das operações solicitadas (comandos), ou seja, exceto os dados que são de 

origem do MCM, os demais são gerados internamente ao MUS. 
 Armazena e gerencia os protocolos de Entrega (PEM) e de Recebimento (PRF) associando a 

cada registro da MDH. 
 
Também foi previsto que o MUS tenha uma inicialização e testes em uma fábrica com parametrização dos 
dados do contribuinte realizados com segurança. 
 
Outro aspecto importante é que existe uma dependência operacional entre o MUS e a interface Homem 
máquina do MCM (Console) , quando da orientação para que os dados transferidos para o Pendrive, de 
forma a orientar o usuário sobre o inicio (definição do que será feito), andamento (progressão da 
transferência) e Conclusão ( finalização com sucesso ou indicativo do motivo da falha na execução da 
transferência para o Pendrive). 
 

22.2 Controle e Identificação do MUS- NID 

Por se tratar de um módulo fiscal, o equipamento possui um numero de identificação único denominado 
NID contralado pelos órgãos fiscalizadores. 
 
A etiqueta informando o numero de identificação do MUS esta localizada na parte superior da gaveta. 
O NID também será apresentado na interface Homem Máquina (Console) no momento da inserção do 
Pendrive para coleta de informações. 

22.3 Hardware do MUS 

 
Para atendimento aos requisitos fiscais, o MUS é composto de placas processadoras, blocos de 
interfaces para comunicação com o Supervisor, comunicação com o Fisco e gravação em Pendrive, e 
uma memória de dados Histórica denominada MDH para armazenamento das informações enviadas ao 
Fisco. 
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Todos os componentes do MUS estão dispostos no lado direito da Gaveta do Gabinete. 
O MUS é composto de uma placa processadora e interfaces e uma memória resinada para 
armazenamento dos dados históricos do equipamento. 
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22.3.1 Acesso ao MUS 

Observando a figura abaixo, tem-se o posicionamento da gaveta que acomoda a Central de 
processamento do Supervisor (denominado MCM) e o Módulo MUS. 
 

 Observação Importante 
Não remova a gaveta do MUS. Esta operação só pode ser realizada por pessoal autorizado e 
devidamente identificado. O acesso indevido provocará um registro de violação interno e envio ao Fisco. 
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22.4 Operação com o MCM 

O MUS opera recebendo dados do MCM realizando a gravação na MDH e efetuando a transmissão para 
o Fisco. 
 
Sua operação é independente do MCM, ou seja, mesmo que haja interrupção do funcionamento do MCM 
o MUS continua operando, registrando as situações. 
 

 Observação Importante 
Em caso de falha do MUS ou do MCM solicite imediatamente a assistência técnica, pois a interrupção de 
coleta de dados pode ser relevante para os órgãos fiscalizadores. 
 

22.5 Interface do MVC 

O MVC constitui-se no gabinete que abriga tanto o MUS como MCM de tal forma que as interfaces 
necessárias fiquem posicionadas no fundo do Gabinete, e mecanicamente isoladas das barreiras de 
segurança intrínsecas do equipamento. 
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As interfaces de automação são necessárias para conexão do concentrador de Bombas tanto em padrão 
RS232 como em padrão USB. 
 
A IDH consiste no conector USB para que possa ser inserido um pendrive e através da Console, solicitar 
o período de dados históricos que serão gravados no pendrive e devidamente assinados. 
 
A ITF é a interface de Rede para que seja ligada a um switch que permita acesso a internet para que o 
sistema possa efetuar a conexão com os servidores de Fiscalização (Fiscal ou Ambiental). 
 

 
 
 

As demais conexões referem-se ao MCM e estão detalhadas ao longo deste manual. 
 

22.6 Atualização do Software Básico do MUS 

O Software Básico (SB) do MUS pode ser atualizado de duas formas: 
 
 Remotamente 
 Localmente através do uso de Pendrive 

 
A atualização do SB de forma remota é realizada através de controle de toda a operação do MCM que 
recebe o SB assinado e encaminha ao MUS para validação e atualização. 
 
O MCM envia o arquivo ao MUS e este se encarrega que interromper todo o processamento que esta 
sendo realizado para proceder com a troca da versão do SB. 
 
Após a interrupção de todas as tarefas, o Boot Loader efetua a conferencia da assinatura e caso seja 
validade prossegue com a troca do SB. 
 
Esta ação é automática e após a atualização, é gravado um evento na MDH informando o sucesso da 
troca. 
 
No caso de ser necessária a atualização no local que deverá ocorrer em sites que não possuem acesso 
remoto, o usuário deve inserir um pendrive contendo a nova versão de software a ser atualizado na 
interface IDH e aguardar o tempo de aproximadamente 3 minutos para que a operação seja completada. 
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Em caso de sucesso, o MCM apresentará na IHM a numeração da versão do SB atualizada que 
confirmará o sucesso da atualização. Se após o tempo decorrido de 3 minutos e não seja apresentada a 
mensagem da nova versão do SB, deve ser considerado um indicativo que a atualização falhou. 
 
A falha na atualização poderá ocorrer por diversas razões tais como Assinatura não Confere, Falha na 
leitura do arquivo no Pendrive, Pendrive com defeito, etc. 
 
Verifique junto à assistência técnica suporte para este tipo de erro. 
 

22.7 MDH – Memória de Dados Históricos 

 
A MDH foi concebida para operar como uma memória protegida logicamente e recursos de hardware de 
proteção contra sobre-tensão e tentativas de violação e operar de forma totalmente resinada. 
 
Consiste em um bloco resinado com parafusos controlados para verificação de violação ou aberturas 
indevidas. 
 
É gerenciada por um processador seguro, que efetua todas as verificações de segurança impostas. 
 
Para maior velocidade de tráfego e recuperação de informações, a MDH possui dois canais paralelos de 
oito bits para que seja feita a transferência (escrita ou leitura) denominada interface de Alta Velocidade. 
 
Diferentemente de uma memória comum, toda a solicitação de escrita ou leitura é protocolada, de forma a 
garantir a integridade dos dados e permitir que dados específicos possam ser escritos de forma única e 
sem possibilidade de apagamento, ou lidos conforme proteção pré-estabelecida. 
 
Além disso, possui lógica de desafio através do uso de chaves criptográficas, que impedem que ocorram 
acessos (tanto de escrita como de leitura) não autorizados. Com este desafio exigido, existe uma relação 
unívoca entre o módulo MDH e o processador externo, de tal forma que outro processador não poderá 
efetuar a escrita nas áreas protegidas, tornando-a indissociável do processador externo para gravação. 
 
Possui também como alternativa para auditoria, um canal serial, denominado de Baixa Velocidade, que 
permite uma recuperação de informações caso haja um dano permanente no canal paralelo que será 
usado na operação. Isto permite que seja feita uma auditoria pelo Fisco e consequentemente recuperação 
de informações, mesmo que o canal principal não esteja operando, evitando que uma fraude que possa 
danificar o canal serial impeça a leitura dos dados gravados. 
 
Assim a alternativa de canal serial, permite uma funcionalidade de auditoria e recuperação de dados. 
 
Através de dispositivos de reconhecimento de queda de energia, permite que o processador interno não 
interrompa um bloco de escrita na memória, que poderia provocar uma corrupção da informação.  
 
Como segurança adicional, a própria MDH que gerencia os dispositivos eletrônicos para detecção de 
violação que permitem um monitoramento mesmo que não exista energia.  
 
Estes dispositivos operam com lógica segura e permitem informar inclusive o horário exato da violação, 
tendo em vista que a MDH opera com dois RTC distintos para segurança. 
 
Além disso, a mecânica do MUS exige que o sistema também identifique se o sistema de lacração lógica 
está integro e que está corretamente fechada. 
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22.7.1 Conectores da MDH 

A figura a seguir apresenta os conectores que estão disponíveis na MDH. 
 
O conector modelo barra pino localizado a esquerda efetua a comunicação paralela com o processador 
do MUS e o conector modelo barra pino Central é usado para fins de auditoria em caso de falha do canal 
paralelo. 
 
Além destes conectores estão presentes na placa um conector de alimentação e dois LEDS indicativos de 
operação e funcionamento da MDH. 
 

 Observação Importante 
É vedada a abertura de gaveta do MUS e a alteração da conexão com a MDH. O acesso a esta área por 
pessoal não autorizado gera um registro de violação.  
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22.7.2 Manutenção da MDH 

A MDH consiste em dispositivo de segurança para fins fiscais e não pode ser violado. 
Os parafusos de seguranças não podem ser removidos sob pena de violação permanente e envio do 
módulo violado ao Fisco para fins de auditoria. 
 
Apenas técnicos devidamente autorizados podem efetuar algum tipo de manutenção e nestes casos, os 
técnicos devem registrar a intervenção no sistema, denominada Modo de Intervenção Técnica para fins 
de rastreamento. 

 Observação Importante 
Não remova a gaveta do MUS nem remova a placa IBOX existente no Supervisor. A parte de 
Comunicação com o Fisco poderá ser interrompida. 
 

22.7.3 Características da MDH 

 
A MDH é inicializada em fábrica com os dados de cadastro fornecidos pelo cliente. Não existe 
possibilidade de ser realizada uma manutenção na MDH. 
 
Em caso de falha, violação grave, a MDH deve ser substituída com a devida anuência do órgão 
fiscalizador. 
 
A MDH possui uma relação direta com a placa IBOX existente no Gabinete do Supervisor e caso seja 
necessário a substituição da MDH deverá ser obrigatoriamente feita a substituição da placa IBOX. 
 

22.7.4 Leitura das Informações da MDH 

Para fins de auditoria de fiscalização ou para o próprio usuário, é possível efetuar a leitura das 
informações armazenadas na MDH através da inserção de um Pendrive. 
 
A seleção do período das informações requeridas para gravação no Pendrive deve ser feita na Console e 
os detalhes desta solicitação pode ser encontrado nos menus da Console deste documento. 
 
O pendrive que deverá receber os dados contidos na MDH deve ser inserido em local apropriado na parte 
de baixo do gabinete no local identificado como IAF – Interface de Auditoria do Fisco. 
 
Refira-se ao desenho Interfaces do Supervisor para verificação da posição do conector do Pendrive. 
 

22.8 Conexão com o Fisco 

O gabinete possui interfaces distintas para ligação em rede: Uma para o Fisco denominada ITF e outra 
para o Supervisor denominada Rede. 
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Os acessos estão localizados na parte inferior do equipamento, conforme mostrado na figura abaixo. 
 

 

 
 
 

Switch

Cabo Interface Fisco

Cabo Interface Supervisor

WAN

Internet

CONEXÃO 
INTERNET

 
 
As interfaces de rede possui um IP fixo gravado em Fábrica. 
 
Para alterar o numero do IP Fixo ou para alterar para o modo DHCP consulte o Menu da Console para 
efetuar esta alteração. 
 

22.1 IHM para o MUS Console 

Segue abaixo, o menu de diálogo exibido na Console para tratamento das operações referentes ao uso 
do MUS. 
 
A interface deve ser usada para: 
 

1. Solicitação do Modo de Intervenção Técnica para o MCM 
2. Solicitação do Modo de Intervenção Técnica para o MCM 
3. Alteração do IP do MUS 
4. Alteração de Relógio 
5. Gravação de Pendrive 

 
Os blocos em transparência indicam apenas o ponto de referencia para melhor entendimento. 

 



  S2 System 

241 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 



  S2 System 

242 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
 



  S2 System 

243 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 



  S2 System 

244 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 

 



  S2 System 

245 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 



  S2 System 

246 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

  



  S2 System 

247 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
 
 



  S2 System 

248 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 

 



  S2 System 

249 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 

22.2 IHM para o MUS – Status no MCM 

Nos equipamentos de modelo MVC, é possível obter uma série de informações de operação e controle do 
módulo MUS associado. 
Para isto deve ser acessada a tela de apresentação do MUS a partir da Lista de Seleção de dispositivos 
do posto ou ainda a partir dos Botões de Seleção localizados na parte inferior da Tela de Monitoramento. 
 

 
 

Acessando a Tela do MUS a partir da Lista de Seleção de dispositivos 



  S2 System 

250 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
 
Acessando a Tela do MUS a partir do Botão de Seleção de Dispositivos 
 
Quando selecionada a opção MUS, serão apresentadas as principais informações de cadastro e 
funcionamento do Módulo Único Seguro, onde o usuário/operador poderá validar as informações 
cadastradas ou ainda ser alertado em relação a falhas de operacionalidade e interrupções que podem 
afetar a coleta/transmissão de dados ao órgão fiscalizador de seu Estado. 
 
As informações constantes nesta tela são atualizadas dinamicamente a cada minuto. 
A imagem a seguir apresenta a tela completa com as informações. 
 

 
Tela de Apresentação do MUS 

 
 

As informações pertinentes estão separadas em diversas categorias e apresentadas em blocos conforme 
descritos abaixo: 
 

22.2.1 CONTRIBUINTE 

Apresenta as informações referente ao Cadastro do contribuinte no Fisco. 
 

 
 
Exibe as informações de CNPJ e Inscrição Estadual do Posto que estão configuradas no equipamento 
MUS. 
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22.2.2 IDENTIFICAÇÃO 

Exibe as informações de identificação (números de série de fabricação) específica de cada um dos 
equipamentos que fazem parte do MVC. 
 

 
 
NID – Número de Identificação do MVC baseado no código do fabricante, modelo do equipamento e no 
número de Identificação do MUS (NIM). 
 
NIM – Número de Identificação do MUS gerado pelo fabricante que identifica de maneira exclusiva o 
módulo de fiscalização. Por ocasião da troca do módulo, o NID também será alterado para refletir essa 
mudança. 
 
MDH – Número Serial de identificação da Memória de Dados Históricos presente no MUS. 
 
IBOX – Número Serial de Identificação do componente IBOX responsável pelo armazenamento das 
chaves de criptografia utilizadas para a comunicação segura entre o MCM e o MUS. 
 

22.2.3 RELÓGIO 

Apresenta a base de tempo mestre em que o sistema registra as informações e eventos. 
 

 
 
O MUS possui em seu interior um relógio de tempo real (RTC) responsável pelo carimbo de data/hora de 
todos os eventos registrados pelo MVC e é sincronizado periodicamente a partir de uma fonte segura 
indicada pelo órgão fiscalizador ou ajustado por um técnico autorizado. 
 
As informações deste bloco refletem o horário atual do módulo e a última sincronização/ajuste realizada 
no relógio de tempo real. 
 
A informação Último Ajuste, indica qual foi o horário em que o relógio do sistema foi sincronizado, seja 
automaticamente através do NTP ou Fisco ou manualmente através de uma intervenção técnica. 
 

22.2.4 MEMÓRIA MDH 

Apresenta o status de uso de dados na memória MDH. 
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O Bloco exibe o atual status de uso da Memória de Dados Históricos do MUS em termos percentuais e a 
sua duração estimada baseado na média de registros armazenados durante a vida útil do módulo. 

 Observação Importante 
Solicite a substituição da MDH em tempo hábil antes do esgotamento total de sua memória livre evitando 
assim uma situação de não conformidade com os órgãos fiscalizadores de seu Estado. 
 
 

22.2.5 SOFTWARE BÁSICO 

Apresenta as informações do software básico controlador do equipamento MUS. 
 

 
 
Bloco destinado a exibir informações sobre o Software Básico (SB) responsável pelo processamento, 
armazenamento e envio dos eventos do MVC pelo MUS. A data informada neste bloco refere-se à data 
inicial de operação do primeiro SB no MUS. Sendo o SB uma aplicação segura, a substituição de versão 
deverá ser validada pelo fabricante e autorizada pelo órgão de fiscalização através dos mecanismos 
previstos na legislação. 
 

22.2.6 PARÂMETROS FISCO 

Exibe as parametrizações determinadas pelo órgão fiscalizador e que regulam o comportamento da coleta 
e envio de informações do MVC. 
 
 Estes parâmetros só podem ser alterados pelo Fisco. 
 

 
 
Tempo entre Medições – Intervalo entre as leituras e armazenamento na MDH das medições 
volumétricas de todos os tanques do Posto. 
 
Periodicidade de Envio – Intervalo de comunicação do MUS com o órgão do Fisco através da Internet 
para envio das medições volumétricas anteriormente armazenadas na MDH e eventos gerados pelo MVC. 
 
Variação de Volume – Volume mínimo utilizado pelo MVC para detecção de descarga de combustível no 
tanque. A variação positiva do volume do tanque acima do valor determinado por este parâmetro é 
registrada como um evento de Recebimento de Combustível para posterior envio ao órgão fiscalizador. 
 

22.2.7 URLS FISCO 

Informa os endereços das URLs determinadas pelo órgão de fiscalização fazendária para o envio de 
informações e sincronismo do Relógio de Tempo Real do MUS. 
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22.2.8 COMUNICAÇÃO FISCO 

Exibe o status do efetivo sucesso da comunicação do MUS com o servidor do órgão de fiscalização 
fazendária via Internet. 
 

 
 
Para maior facilidade, apresenta a data e Hora da ultima comunicação realizada. O termo PEM refere-se 
a “Protocolo de Envio do MCM” que é um número gerado pelo MCM e associado ao conjunto de registros 
enviados na última transmissão de eventos. 
 
O termo PRF significa “Protocolo de recebimento do Fisco” que também relaciona e confirma o conjunto 
de registros efetivamente recebidos. 
 

22.2.9 COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

Exibe o status do efetivo sucesso da comunicação do MUS com o servidor do órgão de fiscalização 
ambiental via Internet. 
 

 
 
Análogo ao bloco de “COMUNICAÇÃO FISCO” exibe as informações de comunicação com o órgão de 
fiscalização ambiental. 
 

22.2.10 PARÂMETROS AMBIENTAL 

Apresenta os parâmetros (onde estiverem definidos) de endereço de envio das informações ao órgão de 
fiscalização ambiental. 
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O órgão de fiscalização ambiental pode possuir uma URL distinta para comunicação de caráter ambiental 
bem como a indicação da apresentação do tempo referente a periodiciddae de envio de informações para 
este órgão. 
 

22.2.11 PEN DRIVE – DCD 

Apresenta o status e as informações de progresso de gravação do DCD – Pendrive para recolhimento de 
informações dos órgãos fiscalizadores. 
 

 
 
O Dispositivo de Captura de Dados (DCD) irá receber os dados armazenados na MDH, mediante a 
solicitação pela Console do tipo de dados e período. 
 
Pode também ser usado para a exportação de informações cadastrais do MVC através de um arquivo de 
texto. Este bloco exibe o status da conexão do dispositivo e o progresso de gravação dos dados 
solicitados. 
 

22.2.12 STATUS GERAL 

Apresenta as condições gerais de funcionamento de cada elemento do MVC, tanto do MUS como do 
MCM. 
 

 
 
O status do Gabinete refere-se a condição de Aberto/Fechado para a porta do MCM ou ainda a condição 
Íntegro/Violado do MUS. A Memória de Dados Históricos (MDH) também poderá exibir seu status de 
operação interna e comunicação através deste bloco. 
 
Na aba gabinete, o sistema apresenta a imagem de cadeados coloridos informando o estado de 
operação, conforme abaixo. 
 
 

Equipamento Cadeado 
Verde 

Cadeado 
Vermelho 

MUS MUS Integro MUS Violado 
MCM Porta Fechada Porta Aberta 

 
Para a MDH, o bloco apresenta o status da comunicação entre o sistema e a MDH e também a própria 
operação da MDH. 
 
A operação da MDH está relacionada a sua condição de operação interna. 
Caso qualquer um dos circuitos monitorados da MDH apresente alguma falha, o status OPERAÇÃO será 
alterado para FALHA. 
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22.2.13 REINDEXAÇÃO DE REGISTROS 

Apresenta o progresso do estágio de reindexação de registros. 
 

 
 
Conforme a situação de gravação e tempos envolvidos para processamento, o equipamento pode entrar 
em modo de reindexação de registros. 
 
De forma a aperfeiçoar a recuperação e agrupamento dos registros mediante uma solicitação do órgão 
fiscalizador, seja através da Internet ou via Pen Drive, faz-se necessário, eventualmente, uma releitura e 
reindexação desses mesmos registros. Este bloco, quando é exibido, apresenta o atual status de cada 
etapa desse processo juntamente com o progresso geral para fins de acompanhamento. 
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23 Perguntas mais Freqüentes 
 
Descreve-se a seguir as perguntas mais freqüentes e suas respectivas respostas do Sistema S2 Safety 
System. 
 

23.1 Instalação 

23.1.1 Como é feita a instalação do Sistema no Posto? 

 
O sistema S2 System possui simples instalação e necessita da colocação dos seguintes equipamentos no 
posto: Tampas, SmartBox, SmartConsole e Supervisor. 
 
As tampas devem ser instaladas nas bocas dos tanques, o SmartConsole deve ser instalado na pista de 
forma a facilitar as operações realizadas pelo pessoal do posto, O SmartBox deve ser instalado em local 
restrito, juntamente com o Supervisor. 
 
Para postos novos podem ser utilizados os dutos de automação já existentes, podendo coexistir com 
outros cabos, desde que sejam cabos com segurança intrínseca. 
 

23.1.2 O Sistema interfere com outros sistemas do posto? 

 
O S2 System altera apenas as tampas de acesso ao tanque e nada afetando com os tubos de descarga 
existentes. 

23.2 Comunicação 

23.2.1 É necessário que o posto possua ligação dedicada? 

Com a flexibilidade oferecida pelo sistema S2 System, o posto de serviços não necessariamente deverá 
possuir uma linha dedicada, visto que o sistema pode operar com linhas discadas comuns. 
Neste caso, a Companhia define a estratégia de conexão do sistema. Dessa forma a conexão poderá 
ocorrer em intervalos de tempos definidos e/ou na ocorrência de determinados eventos importantes, 
previamente selecionados tais como aberturas, falhas de operação ou até inclusive na chegada do 
caminhão tanque no posto. 
 
È importante salientar que as linhas dedicadas oferecem uma operacionalidade maior, mantendo a 
Companhia informada em tempo real das situações que ocorrem no posto, bem como permitir operações 
de comando (travamento e destravamento) de forma direta. 
 

23.2.2 Qual a ocupação da linha de comunicação? 

O sistema S2 System monitora localmente todas as informações realizando o diagnóstico de todos os 
equipamentos que estão interligados. Ao detectar uma ocorrência, apenas os dados relativos a esta 
ocorrência são enviados a Central, minimizando assim o tráfego de dados na linha. 
No caso de linhas discadas, as informações que não ativam discagem são armazenadas e enviadas logo 
após a conexão. 
 

23.3 Monitoramento Local 

23.3.1 O Posto necessita de um equipamento externo, para operar o Sistema? 

O conceito do sistema S2 dispõe de todos os equipamentos necessários para realizar a operação local e 
remota do Posto de Serviços, não sendo necessário nenhum equipamento adicional para realizar esta 
operação. 
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Para facilitar a operação do posto, de forma a apresentar as informações gerenciais do posto de forma 
gráfica e intuitiva, o S2 System deve ser usado como um site com páginas montadas para operação em 
um simples browser. 

23.3.2 Como o equipamento se interliga ao Supervisor? 

Por se utilizar dos recursos de processamento já existentes no Supervisor, os requisitos são menores do 
que um sistema convencional. Atualmente qualquer computador com o mínimo desempenho que possa 
operar com um browser de Internet pode ser usado. 
 
A interligação com o supervisor é realizada através de uma placa de rede e um cabo de rede comum 
disponível no mercado. Caso o posto possui uma rede local, o supervisor poderá ser inserido a rede local, 
facilitando o acesso às informações. 
 

23.4 Monitoramento Remoto 

23.4.1 Quais são as possibilidades disponíveis para monitoramento remoto sistema? 

A conceituação do S2 System prevê a utilização de todos os serviços de comunicação disponíveis no 
mercado e possibilidade de incorporação de novos dispositivos de comunicação para informação remota 
ao usuário onde estiver. 
 
Existem diversas formas de controle e supervisão remotas do S2 System: 
 
Controle e Supervisão da Rede 
A matriz da rede pode monitorar todos os postos que estão interligados no sistema, permitindo o acesso a 
Central de monitoramento da RSP. Com o acesso a browser, permite que diversos departamentos ou 
Escritórios Regionais possam ter acesso às informações dos postos. Através de uma página específica e 
conseqüente login do usuário, está disponível o acesso às informações do posto pela internet, sem a 
necessidade de software específico. Neste caso existem restrições a determinadas informações e 
controle. 
 
Operação e Supervisão através de Celular 
Para celulares que disponham do serviço SMS e dentro da área de cobertura da operadora, o S2 System 
poderá enviar uma mensagem informando as operações realizadas ou alarmes (vazamento, falhas de 
operação, etc.) conforme programação na Central. 
 
Também estará disponível, a utilização da URA da RSP que está interligada ao sistema e permite através 
de uma ligação realizar qualquer operação (travamento ou destravamento) ou verificação dos volumes 
dos tanques. 
Esta informação é enviada através de voz. 
 
Operação com Serviços de Mensagens Instantâneas 
Pode ser configurado na Central o disparo de informação para os usuários que possuam serviços de 
mensagens instantâneas (Messenger da Microsoft, por exemplo) de forma a avisar o usuário também 
através deste processo. 
 

23.5  Operação Local 

23.5.1 Qual impacto na operação do posto em caso de falha do sistema? 

O sistema S2 System possui inteligência distribuída de forma a permitir vários níveis de operação, sem 
gerar nenhuma interrupção na operação do posto mesmo em falhas múltiplas de sistema. 
Uma eventual falha no Supervisor não impedirá a operação no posto e todas as operações de travamento 
e destravamento poderão ser realizadas através da SmartConsole. As operações realizadas após a falha 
do Supervisor ficam armazenadas nas próprias tampas e são recuperadas na reentrada de operação do 
Supervisor. A SmartConsole assume automaticamente as funções do Supervisor em caso de falha, não 
necessitando de nenhum comando adicional. 
Em caso de falha da SmartConsole, cada tampa reconhece esta situação e após um tempo pré-
determinado, realiza um auto destravamento, mas mantendo o registro de operação das suas atividades 
normalmente. 
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23.5.2 A operação na Tampa pode ser realizada indistintamente? 

Tanto no Supervisor como na SmartConsole todo o comando deverá partir de um usuário cadastrado e 
com senha válida no sistema. 
A companhia pode além de atribuir um código e senha para os usuários autorizados, poderá definir o nível 
do usuário (impedindo algumas operações) bem como definir o número de operações permitido. 
Dentre os usuários autorizados poderão estar o pessoal de operação do posto, gerente da companhia e 
até motoristas. 
O cancelamento do acesso de determinados usuários pode ser realizado pela Central.  
 

23.6 As tampas podem ser operadas em conjunto? 

As tampas podem ser operadas individualmente ou poderão fazer parte de um grupo específico, que 
permitem a operação em conjunto. O agrupamento das tampas poderá ser definido pelo próprio usuário e 
poderão ser por tipo de produto (Etanol, gasolina, etc.), por tipo de tampa (direta ou remota) ou até por 
posição geográfica (tampas da esquerda, tampas da rua, etc.)  
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24 Sintonia Fina 
Este capítulo apresenta alguns procedimentos operacionais que poderão auxiliá-lo no aumento da 
fidelidade das informações obtidas junto ao equipamento S2 System. 
 
O Sistema S2 conta com um algoritmo interno para arqueamento automático em sistemas que possuem 
concentrador de bombas integrado a plataforma. Utilize o procedimento a seguir caso não possua as 
bombas integradas ao seu sistema. 
 
Estes procedimentos visam basicamente utilizar medições externas confiáveis para realizar o ajuste mais 
fino dos parâmetros de medição existentes na sonda SmartProbe. 
 

 Observação Importante 
Utilize apenas medidas confiáveis para esta sintonia fina. Utilizações de volumes provenientes de 
caminhões tanque não são recomendáveis para ajustes de medição por conterem muitos níveis de 
imprecisões. 
 

24.1 Comparação com Venda 

 
Caso não possua um sistema de controle de bombas integrado ao sistema S2, proceda conforme 
indicado nos passos seguintes, procurando preencher a tabela. 
 
O procedimento a seguir está detalhado para um tanque. Replique o procedimento para todos os tanques 
existentes no posto. 
 

 Observação Importante 
Para uma efetiva comparação com a venda com a bomba tenha a certeza que todos os bicos foram 
devidamente aferidos. Mesmo assim, após aferição anote a existência de erro toleráveis na aferição, mas 
que em grandes volumes podem contribuir com erros de centenas de litros na sua análise final. 
 

 Observação Importante 
Tanques de Diesel que possuem Filtros Diesel acoplados que podem gerar imprecisões, visto que a 
marcação do perpétuo não possui uma relação direta com o volume de diesel existente no tanque. Neste 
caso procure isolar o Filtro Diesel para não incorrer em erros. 
 
Execute o procedimento a seguir, em horário de baixo movimento e em período que não houver prevista a 
existência de uma descarga de produto no tanque ou aferição. As descargas e aferições podem introduzir 
erros indesejáveis na sua análise. 
 

 Observação Importante 
Não inicie o teste a seguir, sem que anteriormente tenha verificado e corrigido (e cadastrado no sistema) 
os valores de inclinação. Para o levantamento da inclinação, consulte o item específico neste manual 
 
 

1. Verifique a inexistência de abastecimento de veículos em qualquer uma das bombas 
conectadas ao Tanque. 

2. Caso exista um abastecimento em andamento, aguarde o término para iniciar o 
procedimento. 

3. Anote na tabela o perpétuo da(s) bomba(s). na existência de mais que uma bomba, some os 
perpétuos e anote na tabela a soma (inicial e Final) 

4. Anote a medição do tanque: Nível (centímetros), Volume Bruto, Volume a 20 Graus e 
temperatura (coluna Temp.) apontados pelo Sistema S2. 

5. Procure fazer pelo menos 5 medições nas mesmas condições de temperatura, conforme 
apresentada na tabela abaixo, no mesmo tanque 

6. Na linha definida como Dif faça a diferença dos dados marcados como Inicial e dos dados 
Marcados como Final 
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7. Para cada teste, o número de litros consumidos deverá estar em torno de 1000 a 2000 para 
uma real verificação dos dados. 

8. Lembre-se que quanto maior o número de medições melhor  
 

 Observação Importante 
Não poderá existir durante o período de avaliação e registro de resultados nenhuma aferição nos tanques, 
caso isto ocorra, poderá ser comprometida toda a sua análise. 
 

24.2 Medição  

 
Tendo em mãos os resultados das diferenças encontradas, utilize os seguintes critérios: 
 
Medição de Volume Acima da Real 
Caso os dados apresentados pelo sistema estejam acima dos dados apresentados pela venda das 
bombas verifique as dimensões do tanque (podem estar menores que o seu tanque real), e se existe 
algum parâmetro de offset da Sonda com valor negativo.  
 
Medição de Volume Abaixo da Real 
Caso os dados apresentados pelo sistema estejam abaixo dos dados apresentados pela venda das 
bombas verifique as dimensões do tanque (podem estar maiores que o seu tanque real).  
 

Tabela 24 -  Tabela de Acompanhamento de Medidas 
 
Número do Tanque:  
Produto no Tanque: 
 

Tq  Bomba Tanque Probe 
Teste Medição  Data Hora Perpetuo % Vol Níve

l 
(cm) 

Volume 
Bruto 

Volume 
 20 o.G Temp. 

1 Inicial        
Final        

Dif (Bomba-
Volume) 

      
 

2 Inicial        
Final        

Dif (Bomba-
Volume) 

      
 

3 Inicial        
Final        

Dif (Bomba-
Volume) 

      
 

4 Inicial        
Final        

Dif (Bomba-
Volume) 

      
 

5 Inicial        
Final        

Dif (Bomba-
Volume) 

      
 

 

24.3 Tabela de Descargas 

 
Da mesma forma que se preenche a tabela com os dados de medição, deve ser preenchida a tabela de 
descargas. 
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A correção das descargas pode estar diretamente relacionada às dimensões do tanque (item anterior) e 
aos eventuais erros de uma entrega. Portanto, não adote como verdadeiro uma descarga proveniente de 
um caminhão. Isto pode distorcer seus dados. 
 
Outro fator que contribui para erro nas descargas pode ser a venda simultânea nas bombas durante o 
procedimento de descarga. Neste caso, a venda deve ser abatida (com a anotação dos perpétuos durante 
a descarga). Caso possua um sistema dispenser de bombas integrado ao S2, esta operação será 
realizada automaticamente pelo sistema. 
 
Sempre efetue o ajuste das dimensões dos tanques, e inclinações antes de avaliar as Descargas. 
 

24.4 Análise dos Resultados 

 
Com a tabela montada para cada tanque avalie a relação entre a quantidade vendida pela bomba e a 
quantidade vendida pela sonda. 
 
Organize e agrupe as informações coletadas por zona do tanque, ou seja, compare as diferenças entre as 
seguintes zonas: 
 
Zona 1: De 25% a 50% 
Zona 2: De 51% a 75% 
Zona 3: De 76% a 100% 
 
Faça as seguintes verificações: 
 

1. Existência de algum ponto no tanque em que a distorção seja muito maior (os testes deverão ter 
dados em um ponto alto do tanque, um ponto médio e um ponto baixo) 

2. Adote como referencia a venda pela bomba e defina o desvio (positivo ou negativo), efetuando-se 
a seguinte operação: Volume Bomba – Volume Sonda a 20oC. Veja exemplo abaixo 

 
 
Tq  Bomba Tanqu

e 
Probe 

Teste Medição  Data Hora Perpetuo % Vol Nível 
(cm) 

Volume 
Bruto 

Volume 
 20 o.G 

Temp. 

1 Inicial 23/10 
18h00min 

2356983 59,0 147,9 9.185 9.128 
28,2 

Final 23/10 
21h35min 

2359183 45,2 118,0 6.936 6.884 
28,3 

Dif (Bomba-
Volume) 

- 44 2.200    2.244  

 
Em função do desvio obtido efetue o seguinte procedimento: 
 

1. Para desvios negativos, aumente as medidas do tanque, preferencialmente seu comprimento. 
2. Para desvios positivos, diminua as medidas do tanque, preferencialmente seu comprimento 
3. Inicie com incrementos de milímetros e refaça o teste até que os valores encontrados estejam 

dentro da faixa tolerável de variação. 
 
Para melhor análise, em tanques de 15.000 litros bi compartimentados (dimensões 2,549 mm de 
diâmetro e 3,000 mm de comprimento) e próximos a 50% de sua capacidade, a variação de 1 
milímetro no comprimento representa 2,5 litros de variação. (Veja tabela a seguir) 
 
Para variação de 1 milímetro temos 
 
 

Capacidade 
(Tanque 

15.000 lts) 

Volume 
(comprimento 

3.000 mm) 

Volume 
(Comprimento 

3.001 mm) 

Volume 
(Comprimento 

2.999 mm) 

Diferença 
(Litros) 

75% 12.316,18 12.320,29 12.312,08 4,1 
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50% 7.654,57 7.657,12 7.652,01 2,5 
25% 2992,95 2.993,95 2.991,95 1,0 
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Para variações de 5 milímetros temos 
 

Capacidade 
(Tanque 

15.000 lts) 

Volume 
(comprimento 

3.000 mm) 

Volume 
(Comprimento 

3.005 mm) 

Volume 
(Comprimento 

2.995 mm) 

Diferença 
(Litros) 

75% 12.316,18 12.336,71 12.295,66 20,5 
50% 7.654,57 7.667,32 7.641,81 12,7 
25% 2.992,95 2.997,94 2.987,96 5,0 

 
 

Para variações de 10 milímetros temos 
 

Capacidade 
(Tanque 

15.000 lts) 

Volume 
(comprimento 

3.000 mm) 

Volume 
(Comprimento 

3.010 mm) 

Volume 
(Comprimento 

2.990 mm) 

Diferença 
(Litros) 

75% 12.316,18 12.357,24 12.275,13 41,0 
50% 7.654,57 7.680,08 7.629,05 25,5 
25% 2.992,95 3.002,93 2.982,97 10,0 

 
 
Como poder ser observado, a relação para cada incremento de milímetros a diferença é proporcional de 
uma forma próxima da linear. 
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25 Diagnóstico 
 
O presente capítulo apresenta alguns diagnósticos para permitir encontrar soluções das ocorrências que 
eventualmente possam ocorrer no campo. 
 
Para melhor entendimento, as situações são apresentadas pelos seus efeitos, sendo abordadas as 
possíveis para causas para sua solução. 
 

25.1 O Tanque apresenta acima de 100% da sua capacidade 

 
Descrição 
As telas de apresentação dos tanques informam que o volume ultrapassa a capacidade nominal do 
tanque, embora o produto existente no tanque esteja em valores muito inferiores a sua capacidade 
máxima. 
 
Solução 

1. Verifique se as dimensões especificadas no tanque (diâmetro e comprimento) correspondem às 
medidas inseridas na tabela de configuração dos tanques. Uma medida inferior ao tamanho 
correto do tanque pode levar a apresentação do valor acima da sua capacidade 

2. Verifique se a capacidade total do tanque está de acordo com a Norma. Apesar dos tanques 
possuírem capacidade nominal de 15.000 ou 30.000 litros, a efetiva capacidade do tanque é 
sempre superior, ou seja, 15.225 ou 30.450, por exemplo. 

 

25.2 Tanque apresenta muito menos volume do que o apresentado 

 
Descrição 
As telas de apresentação dos tanques informam que o volume é muito menor que o efetivamente está 
presente no tanque. 
 
Solução 

1. Verifique se as dimensões especificadas no tanque (diâmetro e comprimento) correspondem às 
medidas inseridas na tabela de configuração dos tanques. Uma medida superior ao tamanho 
correto do tanque pode levar a apresentação do valor abaixo da sua capacidade 

2. Verifique se a sonda não foi instalada muito acima do fundo do tanque, sem a devida 
compensação em seu offset de fundo (Inserida na tela de Configuração da Sonda) 

 

25.3 Sistema apresenta descargas inexistentes 

 
Descrição 
As telas de descarga apresentam descargas de volume irreais. 
 
Solução 

1. O sistema realiza a compensação térmica de dilatação (ou contração) de volume baseada na 
diferença de temperatura e densidade do produto. Valores de densidade muito incorretos poderão 
levar a sub-compensação de volumes levando a interpretação errônea de descarga. Verifique se 
a densidade de cada produto e se o produto que está no tanque corresponde ao produto 
efetivamente existente. 

2. Verifique o nível de volume cadastrado para que seja considerada uma descarga. Valores muito 
pequenos (inferiores a 20 litros) podem levar a interpretação errônea de descarga. 

3. Verifique se houve uma remoção e recolocação da sonda enquanto ligada no sistema. A remoção 
é entendida como uma diminuição de volume e a recolocação como uma descarga. 

 
 

25.4 Sistema apresenta uma diferença na medição de volume 
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Descrição 
As telas de apresentação de volume apresentam estoques muito diferentes do esperado, sendo que as 
medidas do tanque estão corretas. 
 
Solução 
 

1. Verifique se a densidade do produto entregue esta correta. Os flutuadores foram projetados para 
operar em determinadas faixas de densidade. Fora desta faixa, os flutuadores precipitam e não 
marcam o valor correto. 

2. Com o passar do tempo pode haver uma inclinação natural do tanque, distorcendo a medida. 
Consulte o capítulo de medição de inclinação e insira esta medição no campo correspondente. 

3. Verifique se os valores de offset de fundo foram corretamente inseridos no banco de dados. 
 
 

25.5 Existe um erro na medição próxima da Capacidade total 

 
Descrição 
As telas de apresentação de volume quando próximas a capacidade máxima apresentam um erro maior 
de medição. 
 
Solução 
Verifique no cadastro do tanque, além das medidas de comprimento e diâmetro, a medida de capacidade 
total. Normalmente as medidas da capacidade total dos tanques são muito superiores a sua capacidade 
nominal, ou seja, um tanque com capacidade Nominal de 15.000 litros pode ter uma capacidade efetiva 
de 15.150 litros até 15.300 litros, dependendo do tanque. 
Portanto insira como capacidade total a capacidade efetiva e não a capacidade nominal de 15.000 litros. 
Os valores percentuais de apresentação nas telas de volume são baseados pela relação entre o volume 
calculado pelas dimensões e a capacidade total inserida no parâmetro. 
 

25.6 Dispositivo apresenta-se como Inoperante 

 
Descrição 
As telas de apresentação mostram o dispositivo (tampa ou sonda) como inoperante. 
 
Solução 

1. Verifique junto à saída de cabos do SmartBox a efetiva conexão do cabo do dispositivo. 
2. O cabo pode também estar aberto ou em curto, neste caso, desconecte o dispositivo em ambas 

as extremidades (extremidade SmartBox e a extremidade do dispositivo) e faça os testes de 
continuidade e determinação de curto. 

3. Verifique se foi corretamente inserido o ID do dispositivo 
 

25.7 Sistema acusa de modo intermitente a perda da Medição 

 
Descrição 
As telas de apresentação falha de medição de modo intermitente. A medição do produto está ligada à 
correta operação do flutuador interno a sonda. O flutuador é continuamente monitorado e a sua falha é 
apresentada nas telas. 
 
Solução 
Verifique a possibilidade do sistema não ter efetuada uma operação completa (passar por todos os pontos 
de medição) para realizar uma auto-calibração. Caso isto tenha ocorrido, verifica o posicionamento da 
boia ou uma limpeza interna. 
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25.8 Medições no Diesel apresentam um comportamento errático 

 
Descrição 
Os gráficos e os volumes do tanque de Diesel apresentam valores não compatíveis com as vendas 
momentâneas, apesar de esta situação ser minimizada com o decorrer do tempo. 
 
Solução 
Verifique a existência de Filtro Diesel acoplado ao Tanque. Na existência destes dispositivos, a retirada de 
produto do tanque é realizada de forma assíncrona (em tempos diferentes) das esperadas pela venda da 
bomba, pois tendem a manter o reservatório de Diesel filtrado completo. 
 

25.9 Determinados pontos são apresentados como pequenas descargas  

 
Descrição 
As telas de gráfico apresentam alterações bruscas de volume, incompatíveis com a venda ou com uma 
descarga. 
 
Solução 
Esta situação é normal para a primeira passagem de produto nos pontos de medição. Isto faz com que o 
sistema execute uma auto-calibração, realinhando as medidas. Na próxima passagem (ou ciclo de 
operação do tanque) este efeito não deverá mais ocorrer. 
 
 

25.10 As telas de gráfico não apresentam informação  

 
Descrição 
As telas de gráfico de volume de tanques, telas de descarga e temperatura dos tanques são apresentadas 
sem as informações dos tanques. 
 
Solução 
Verifique se o sistema está operando em Modo Diagnóstico.  
Operando em Modo Diagnóstico são inibidos os registros de gravação na base de dados do sistema. Para 
retorna a registrar dados, o sistema deve ser re-configurado para o Modo Supervisão, que pode ser 
realizado pela Console ou através do Browser na opção Sistema-> Operação 
 

25.11 A Console não Opera 

 
 
Descrição 
A Console apresenta a mensagem “Aguardando Supervisor” em seu display de cristal líquido, sem aceitar 
nenhum dado digitado pelo teclado. 
 
Solução 
Verifique se a console está configurada como ativa na configuração do sistema. Verifique também se o ID 
da Console está corretamente configurado no cadastramento. Para maiores informações consulte o 
capitulo que trata da configuração da Console neste Manual. 
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26 Manutenção Preventiva 
 
Este capítulo apresenta os procedimentos básicos para realizar a manutenção preventiva incluindo os que 
podem ser realizados pelos usuários. 
 
Há itens de manutenção preventiva a serem realizados nos equipamentos que devem ser feitos 
exclusivamente por técnicos especializados e treinados. Portanto, para a manutenção preventiva 
específica de outros itens do sistema S2 consulte sua revenda para agendar esta manutenção. 
 
Observe e agende a realização destes procedimentos de manutenção preventiva, de forma a garantir a 
correta operação do sistema. 
 
A manutenção preventiva a ser realizada pelo usuário está ligada a realização de procedimentos de 
verificação das condições ideais de funcionamento e substituições de partes que não comprometem a 
integridade dos produtos. 
 
A tabela apresentada para cada equipamento informa para cada procedimento a sua periodicidade. 
 

Equipamento Procedimento Periodicidade 
a cada 

Nível 

Supervisor Limpeza Interna 3 meses usuário 
Supervisor Troca da bateria  2 anos Consulte a RSP 
Supervisor Troca de Disco (se HD) 3 anos Consulte a RSP 
Supervisor Troca da Bateria CMOS 3 anos Consulte a RSP 
Tampa Limpeza Externa Mensal usuário 
Tampa Desobstrução Pino-trava Mensal usuário 
Tampa Troca Baterias 2 anos Consulte a RSP 
Sonda Manutenção Filtros 2 anos Consulte a RSP 
Sonda Troca dos Flutuadores 2 anos Consulte a RSP 
Sensor de líquido Limpeza e teste 1 ano usuário 

26.1 Supervisor 

 

26.1.1 Procedimento Limpeza Externa 

 
Objetivo 
Retirar acúmulo de poeira e resíduos que possam obstruir a ventilação do sistema 
 
Preparação 
Para efetuar a limpeza interna do gabinete, o equipamento deve ser desligado e desconectado totalmente 
da tomada, para iniciar os trabalhos. 
Antes de desligar o equipamento através da chave Liga-Desliga (localizada na parte superior do gabinete, 
próximo a fonte de alimentação) efetue um comando de Desligar no painel do sistema, para que o sistema 
inicie um procedimento de salvamento dos dados. 
Aguarde 2 minutos e efetivamente coloque a chave na posição DESLIGA (para baixo) 
 
Tempo Médio do Procedimento 
10 minutos 
 
Recomendações 
Recomenda-se efetuar este procedimento em situações em que não esteja planejada uma entrega de 
produto ou uma programação de teste de estanqueidade. 
Sendo realizado o procedimento durante uma entrega, esta não será contabilizada pelo sistema. 
Sendo realizado durante um teste de estanqueidade, o teste será abortado e será considerado inválido. 
 
Instrumentos Necessários 
(1) Um Pincel Seco 



  S2 System 

268 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
Cuidados Necessários 
Não exerça nenhuma força nos pontos de conexão, de forma a não desconectar nenhum cabo ou 
componente. Basta apenas que as cerdas do pincel entrem em contato com o material a ser limpo. 
 
Procedimento 
Abra a tampa do gabinete e retire toda deposição de pó e sujeira acumulada internamente e nos pontos 
de ventilação do gabinete. 
 
Retorno 
Finalizada a limpeza, reconecte a tomada do equipamento e coloque a chave na posição LIGA 
(movimentando para cima). 
 

26.1.2 Procedimento Verificação de Bateria de No Break  

 
Objetivo 
Verificar a necessidade de troca da bateria responsável pelo No-break de energia do equipamento. 
 
Recomendações 
Recomenda-se efetuar este procedimento em situações em que não esteja planejada uma entrega de 
produto ou uma programação de teste de estanqueidade. 
Sendo realizado o procedimento durante uma entrega, esta não será contabilizada pelo sistema. 
Sendo realizado durante um teste de estanqueidade, o teste será abortado e será considerado inválido. 
 
Procedimento 
Com um relógio em mãos e com a tampa de acesso ao Supervisor e barreiras aberta, remova a entrada 
de energia para o Supervisor retirando o cabo AC da tomada ou desligando o disjuntor específico para o 
Supervisor. Observar que os indicadores luminosos (LEDs) da placa que fica ao fundo do gabinete se 
mantenham em atividade. Apenas o indicador verde que indica entrada de AC na fonte deve estar 
apagado durante o teste. Aguarde 10 minutos e verifique que o sistema se mantenha em operação 
regular. Se houver o desligamento e parada do sistema em menos de 10 minutos, entre em contato e 
solicite a troca das baterias por pessoal especializado. Se o sistema se mantiver em operação reconecte 
o AC observando que o indicador luminoso verde da fonte volte a se acender. 
 

26.1.3 Procedimento Troca de Bateria de No Break  

 
Objetivo 
Efetuar a troca da bateria responsável pelo No-break de energia do equipamento. 
 
Procedimento 
Entre em contato na periodicidade informada ou se o teste anterior resultar em tempo inferiro a 10 
minutos, para que a troca seja feita por pessoal especializado. 
 

26.1.4 Procedimento Troca de Disco de Armazenamento 

 
Objetivo 
Efetuar a troca do Disco responsável pelo Armazenamento de dados. 
 
Procedimento 
Entre em contato na periodicidade informada para que a troca seja feita por pessoal especializado. 
 

26.1.5 Procedimento Troca da Bateria CMOS 

 
Objetivo 
Efetuar a troca da bateria de CMOS existente na placa CPU do equipamento, responsável pela 
manutenção dos parâmetros de configuração da placa CPU. 
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Procedimento 
Entre em contato na periodicidade informada para que a troca seja feita por pessoal especializado.Deve 
ser agendada junto com a troca da bateria de No-Break. 
 

26.2 Tampa 

26.2.1 Procedimento Limpeza Externa 

 
Objetivo 
Retirar acúmulo de sujeira que pode estar alojado na articulação da tampa dificultando sua abertura a e 
operação. 
 
 
Preparação 
Para efetuar a limpeza, isole através de cones a tampa para iniciar os trabalhos. 
 
Tempo Médio do Procedimento 
10 minutos 
 
Recomendações 
Recomenda-se efetuar este procedimento em situações em que não esteja planejada uma entrega de 
produto. 
 
Instrumentos Necessários 
(1) Um Pincel Seco 
 
Cuidados Necessários 
Evite pressionar com instrumentos cortantes os pontos de articulação da tampa. 
 
Procedimento 
Com a tampa fechada e retire toda deposição de pó e sujeira acumulada no compartimento, de forma a 
permitir um espaço livre para articulação da tampa. 
 
Retorno 
Finalizada a limpeza, retire os cones liberando a pista. 
 

26.2.2 Procedimento Desobstrução de Pino 

 
Objetivo 
Efetuar limpeza do orifício no qual o pino trava se movimenta para efetuar as operações de travamento. 
 
Preparação 
Para efetuar a limpeza, isole através de cones a tampa para iniciar os trabalhos. 
 
Tempo Médio do Procedimento 
10 minutos 
 
Recomendações 
Recomenda-se efetuar este procedimento em situações em que não esteja planejada uma entrega de 
produto. 
 
Instrumentos Necessários 
(1) Um Pincel Seco 
 
Cuidados Necessários 
Evite utilizar instrumentos que possam danificar o orifício, ou que impeçam o trajeto do pino 
 
Procedimento 
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Com a tampa aberta, retire toda deposição de sujeira acumulada em volta do orifício de forma a permitir 
livre movimentação da trava. 
 
Retorno 
Finalizada a limpeza, retire os cones liberando a pista. 
 

26.2.3 Procedimento Troca de Bateria Interna 

 
Objetivo 
Efetuar a troca da bateria interna responsável pela operação de travamento e destravamento. 
 
Procedimento 
Entre em contato na periodicidade informada para que a troca seja feita por pessoal especializado, pois 
exige isolamento do local e abertura do compartimento interno a tampa. 
 
 

26.3 Sonda 

26.3.1 Procedimento Troca de Elemento Filtrante 

 
Objetivo 
Efetuar a limpeza (ou troca eventual) do filtro existente na base da Sonda, que é responsável pela entrada 
de produto para medição. 
 
Procedimento 
Entre em contato na periodicidade informada para que a troca seja feita por pessoal especializado, pois 
exige isolamento do local, com cones e cuidados na remoção e recolocação dos componentes envolvidos. 
 

26.3.2 Procedimento Troca de Flutuador 

 
Objetivo 
Efetuar a troca do flutuador existente na Sonda, que é responsável pela medição. 
 
Procedimento 
Entre em contato na periodicidade informada para que a troca seja feita por pessoal especializado, pois 
exige isolamento do local, com cones e cuidados na remoção e recolocação dos componentes envolvidos. 
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27 Especificações Técnicas 
 
Apresenta-se a seguir as tabelas contendo os valores de operação de cada sistema 
 
A RSP está em constante evolução de seus produtos, portanto se reserva o direito de promover 
alterações nos valores apresentados a seguir sem qualquer aviso prévio. 
 
Estes valores podem variar em função do modelo do equipamento, sendo que alguns modelos podem não 
possuir algumas funcionalidades. 
 
Os equipamentos não poderão estar submetidos a valores que excedam suas especificações, sob o risco 
de danos ao equipamento e perda total da garantia. 
 
Refira-se ao Termo de Garantia RSP para maiores informações. 
 

27.1 Sonda SmartProbe SP19 

 
Os valores forma calculados em um tanque padrão de diâmetro 1.949 mm, portanto os valores dados em 
litros podem variar em função da geometria do tanque e da sua inclinação. 
Descrição Valor Unidade 
Erro Máximo Fundo de Escala +/- 0,05 % 
Precisão de Fundo de Escala +/- 0,005 % 
Máximo de Detecção de Volume Produto  2.000 mm 
Mínimo de Nível Detecção Produto (Com bóia de água) 220 mm 
Mínimo de Nível Detecção Produto (Sem bóia de água) 146 mm 
Percentual Mínimo de Detecção de Produto (com Bóia de Água) 3,6 % 
Mínimo de Nível Detecção Água 37,8 mm 
Máximo Nível de Detecção de Água 100 mm 
Precisão  +/- 0,2 mm 
Resolução +/- 0,1 mm 
Resolução Interna +/- 0,01 mm 
Mínimo de Detecção de CromaID 500 Partes/milhão 
(*) Os valores acima podem ser alterados sem aviso prévio 
 

27.2 Sonda SmartProbe SP25 

 
Os valores forma calculados em um tanque de 2.450 mm, portanto os valores dados em litros podem 
variar em função da geometria do tanque e da sua inclinação. 
 
Descrição Valor Unidade 
Erro Máximo Fundo de Escala +/- 0,04 % 
Precisão de Fundo de Escala +/- 0,004 % 
Máximo de Detecção de Volume Produto  2.600 mm 
Mínimo de Nível Detecção Produto (Com bóia de água) 220 mm 
Mínimo de Nível Detecção Produto (Sem bóia de água) 146 mm 
Percentual Mínimo de Detecção de Produto (com Bóia de Água) 3,6 % 
Mínimo de Nível Detecção Água 37,8 mm 
Máximo Nível de Detecção de Água 100 mm 
Precisão  +/- 0,2 mm 
Resolução +/- 0,1 mm 
Resolução Interna +/- 0,01 mm 
Mínimo de Detecção de CromaID 500 Partes/milhão 
 
(*) Os valores acima podem ser alterados sem aviso prévio 
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27.3 Tampa SmartSeal 

 
Descrição Valor Unidade 
Número Máximo de Aberturas 20.000  
Peso Máximo Suportado 8 toneladas 
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28 Comunicação de Dados 
 
O Sistema S2 utiliza algumas portas lógicas para realização de funções de Comunicação de dados com 
outros sistemas ou para reportar dados para a Central. 
 
O desenho a seguir apresenta a topologia da comunicação e as conexões locais e remotas para cada um 
dos dispositivos ligados ao Sistema. 
 
Algumas portas apresentadas são configuráveis, como as portas de conexão do S2 Interface (S2 Xface) e 
as portas de conexão de concentrador de Bombas, pois dependem dos fabricantes. 
 

28.1 Topologia da Comunicação 
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A tabela a seguir apresenta o uso das portas lógicas IP de acesso e protocolos utilizados tanto para a 
comunicação com a Central e também no modo exclusivamente Local. 
 
Caso a porta seja bloqueada, a funcionalidade não será cumprida, sem prejuízo ao funcionamento local 
do sistema. A única porta exigida para acesso local é a porta TCP 80. 

 

28.1.1 Modo Central 

Este modo define a conexão com a Central de Dados, que concilia e apresenta as informações de todos 
os sites. O Sistema S2 é sempre cliente (inicia a conexão junto ao servidor) e possui as seguintes 
conexões de saída: 
 
 
Função Destino Porta Descrição/Serviço 
Upload de Dados rsp.com.br e sub domínios(*) TCP 1433 SQL Server 
Consulta de 
Atualizações 

s2system.com.br TCP 80 Internet Information Services – 
(WebServer HTTP) 

Consulta de Dados rsp.com.br e sub domínios (*) TCP 80 Internet Information Services  
(WebServer, HTTP) 

Update Automático rsp.com.br e sub domínios(*) FTP 21 Servidor FTP 
Manutenção Remota TeamViewer TCP 80, 443 

5938 
Servidor TeamViewer 

Manutenção Remota Qualquer IP UDP 1194~1199 Servidores VPN da RSP 
 
(*) Sub Domínios 
Entende-se por sub domínios os domínios do tipo *.rsp.com.br (por exemplo intranet.rsp.com.br; s2.rsp.com.br, etc.) 
 
O serviço de Upload de Dados consiste na atualização da Base Central que concilia as informações de 
todos os sites do cliente, permitindo a geração dos serviços de alerta (por SMS e email) e serviços de 
Pedidos automáticos de Produto. 
 
O serviço de Consulta de Atualizações é utilizado para que o sistema verifique quais atualizações estão 
disponíveis e necessárias. 
 
O serviço de Consulta de Dados é utilizado para que os usuários autorizados possam interagir com a 
plataforma e operar o sistema. 
 
O serviço de Update Automático é utilizado para atualizar as versões de sistema em caso de inclusão de 
funcionalidades ou correção de erros. 
 
O serviço de Manutenção Remota é utilizado apenas sob demanda (não é necessário a abertura 
permanente desta porta) e sempre por solicitação do cliente, quando houver necessidade de intervenção 
remota para diagnóstico ou suporte imediato. 
Estão previstos vários modos para garantir o acesso por qualquer um deles, sendo que as portas utilizada 
por estes programas praticamente são as mesmas. 
 
Configuração de Firewall 
No caso de uso de Firewall suportar wildcards (* asterisco)  em suas regras utilizar os seguintes nomes de 
domínios: 

 *.rsp.com.br – Porta 1433 
 s2system.com.br – Porta 80 

 
Lista de Sub Domínios 
Na impossibilidade de usar o wildcard (*) na configuração, configurar os domínios um a um, conforme lista 
a seguir: 

 
 intranet.rsp.com.br – Porta 1433 
 s2.rsp.com.br – Porta 1433 

 
Importante: Consultar a RSP para eventual alteração e inclusões nesta lista de sub domínios. 
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28.1.2 Modo Local 

Este modo define apenas as conexões abertas para acesso através de uma conexão local (rede local). 
São definidas apenas conexões de entrada. 
 
Exceto a porta de acesso a Web (Porta 80) os demais serviços devem ser alocados apenas se a 
funcionalidade for exigida. 
 
Função Destino Porta Descrição/Serviço 
Acesso Web IP Local TCP 80 Internet Information Services – (WebServer HTTP) 
S2 Protocol 
Interface 

IP Local TCP 11401 
(Configurável) 

Conexão com protocolo RSP para leitura das medições por 
terceiros. Usado normalmente por sistemas de Back Office 

Pump Interface Concentrador 
de Bombas 

TCP 
(Configurável) 

Conexão com protocolo Concentrador de Bombas para 
leitura da Bombas (abastecimentos e encerrantes) 

Alertas de 
atualização 

rsp.com.br SMTP 587 Serviço de E-mail 

Acesso Desktop 
Remoto (opcional) 

IP Local TCP 5800 e 
5900 

UltraVNC Server 

Acesso Área 
Trabalho  

IP Local TCP 3389 Área de Trabalho Remota do Windows 

 
Observe que onde informado “rsp.com.br e seus subdomínios” significa que existe redundância de IPs, ou 
seja, atualmente estão inscritos no domínio além do próprio endereço rsp.com.br, também os 
subdomínios intranet.rsp.com.br e s2.rsp.com.br. 
 
O serviço Acesso Web é utilizado para acesso aos dados locais, gráficos, relatórios, e configuração local. 
 
O serviço S2 Protocol Interface é utilizado para conexão de sistemas de terceiros utilizando protocolo 
RSP. 
 
O serviço Pump Interface é a porta usada pelo sistema para acessar os dados de controladores de 
bomba para realização de conciliação de informações de venda e balanço de entrada e saída de 
produtos. A Porta é configurada em função do fabricante de controlador utilizado. 
 
O serviço Alertas de Atualização é utilizado para o envio de E-mails de status do resultado da operação 
de atualização do sistema. 
 
O serviço Acesso Desktop Remoto é utilizado para diagnóstico remoto e usado apenas sob demanda 
por solicitação do usuário 
 
O serviço de Acesso a Área de Trabalho é uma alternativa ao acesso Desktop remoto e usado apenas 
sob demanda, por solicitação do usuário. 
 

28.2 Trafego de Dados 

Em caso de uso de Central, (para onde os dados são encaminhados), o trafego de dados utilizado pelo 
Sistema é diretamente proporcional  a quantidade de tanques, acessos, bombas, etc.  além da 
movimentação de combustível envolvida, número de descargas, eventos, visto que os dados são 
armazenados em tempo real em função de uma banda de variação. 
 
Para minimizar o tráfego de dados, cada medida é analisada em função de uma banda de variação, 
configurável,  e caso sua alteração ultrapasse a banda, o dado é encaminhado a Central. 
Portanto os dados são enviados para a Central em função da banda de variação definida. 
 
Através de configuração específica, esta banda pode ser alterada, o que pode refletir no tráfego de dados. 
 
Tipicamente um sistema com quatro tanques de combustível com banda configurada para resolução 
máxima (banda de variação pequena) o trafego é estimado em 5 MB por dia.  
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Como os dados são encaminhados para a Central  em tempo real, e sua distribuição ao longo do dia está 
em função da própria movimentação de combustível. 
 

28.3 Estratégia de Envio de Dados 

Para poder distribuir os dados no canal de dados com a Central o sistema utiliza a estratégia de dados 
prioritários (dados atuais) e de dados históricos (considerados não prioritários) segmentando em blocos 
estas informações. 
 
Em condições normais, o Sistema S2 possui a estratégia de envio de dados a medida que ocorrem, mas 
sempre limitando o tráfego em caso de avalanche. Ou seja, caso ocorra uma avalanche de alterações no 
sistema, os dados históricos serão enviados em pequenos blocos para não comprometer o canal de 
transmissão. 
 
O mesmo ocorre quando a conexão com a Central fique interrompida por um tempo muito grande. Neste 
caso haverá um “represamento” de dados local para ser sincronizado com a Central. Ao retornar a 
conexão, o sistema efetua uma blocagem de informações a serem sincronizadas para que não ocorra 
uma utilização completa do canal.  
 
A prioridade de envio sempre será dados atuais, e somente após isso, os dados históricos represados 
serão encaminhados de forma sequencial e em blocos até a sincronização total. Esta operação pode levar 
algumas horas até a sincronização completa. 
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28.4 Portas Central RSP 

28.4.1 Upload de Dados para Central 

Esse é o serviço essencial que prestamos aos clientes. 
Este serviço faz o upload dos dados de telemetria dos tanques e abastecimentos utilizados para 
conciliação e auditoria em nosso software Central através do SQL Server. 
Existe uma estratégia de contingência para esse serviço onde utilizamos um WebServer responsável pelo 
balanceamento de carga e eventual correção de falha em algum link de Internet e/ou Servidor ou ainda 
em casos de manutenções previstas em nossa Central. É de extrema importância a liberação desse 
WebServer. 
 
Aplicação: SQL Server 
Porta de Saída: 1433 
Protocolo: TCP 
IPs: 186.231.102.240  – 177.144.137.216 
 
Aplicação: WebServer 
Porta de Saída: 80 
Protocolo: TCP 
IP: 191.252.4.5 
 

28.4.2 Manutenção, Atualização e Configuração Remota do Sistema 

Visando restaurar a continuidade de nossos serviços com o mínimo transtorno operacional por ocasião de 
eventuais manutenções, recomendamos fortemente que nos seja outorgado o acesso ao serviço VPN 
disponível em nossos equipamentos. 
Através desse serviço, é possível dar suporte e/ou configurar o sistema de acordo com suas 
necessidades, aplicar manualmente atualizações , realizar diagnóstico remoto e efetuar reparos dos 
componentes de software que compõem o nosso sistema. 
Isso pode evitar deslocamentos desnecessários para intervenção física no equipamento e/ou retirada do 
mesmo para manutenção em nossas instalações técnicas. 
 
Aplicação: OpenVPN 
Porta de Saída: 1194~1294 
Protocolo: TCP e UDP 
IPs: 186.231.102.240 -  177.144.137.216 
 

28.4.3 Atualizações Automáticas 

Eventualmente nossa equipe de engenharia desenvolve novos recursos baseados em nossa experiência 
e também por sugestão de nossos clientes, recursos esses que podem agregar valor em nossas 
informações e melhorar a experiência do Cliente ao usar sistema em suas decisões estratégicas sobre o 
seu negócio.  
O equipamento possui um serviço de atualizações automáticas já em funcionamento  para os clientes que 
optam por este serviço Premium, que poderão receber as nossas atualizações sem necessitar nenhuma 
intervenção técnica, bastando apenas a liberação desse serviço em vossa rede. 
 
Aplicação: FTP 
Porta de Saída: 21 
Protocolo: TCP 
IP: 187.45.195.65 
 
Aplicação: WebServer 
Porta de Saída: 80 
Protocolo: TCP 
IPs: 186.231.102.240 - 177.144.137.216 
 
 
É importante salientar  que as liberações aqui sugeridas são apenas de portas de saída, não 
necessitando nenhum roteamento ou inserção de regras de entrada na tabela NAT. 
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Para facilitar o entendimento, segue uma tabela com todos os IPs e aplicativos consolidados: 
 

 

  

 SQL Server WebServices OpenVPN FTP 

 Porta 1433 
- TCP 

Porta 80 - 
TCP 

Portas 
1194~1294 - 
TCP/UDP 

Porta 21 - 
TCP 

186.231.102.240 x x x  

177.144.137.216 x x x  

191.252.4.5  x   

187.45.195.65  x  x 
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29 Tabelas 

29.1 Tabela de Densidades da ANP 

 
A tabela apresentada a seguir apresenta os valores de densidade médios determinado pela ANP- Agência 
Nacional de Petróleo 
 
Produto Densidade (t/m3) 
Etanol Hidratado 0,80900 
Gasolina A 0,74420 
Gasolina C 0,75503 
Gasolina Aviação 0,72600 
Diesel 0,85200 
QAV (Querosene Aviação) 0,79900 
Querosene Iluminante 0,79900 
 

29.2 Tabela de Dimensões de Tanques 

 
Tabela meramente orientativa sobre dimensões de tanques de parede dupla em Fabricação no Brasil. 
Consulte o fabricante do seu tanque para maiores informações. 
 

CAPACIDADE 
NOMINAL (L) 

Ø INTERNO 
(mm) 

COMPRIME
NTO 

NOMINAL 
(mm) 

CAPACIDAD
E OBTIDA 
ATRAVÉS 

DO 
CÁLCULO 

DOS 
VALORES 

CITADOS NA 
NORMA (L) 

COMPRIMENTO P/ 
ATENDIMENTO À NORMA (mm) 

CAPACIDADE 
REAL (L) 

15.000 1.910 5.400 15.472 

Máximo 5.340 15.300 
Médio 5.314 15.225 

Mínimo 5.288 15.150 

30.000 2.549 6.000 30.618 
Máximo 5.996 30.598 
Médio 5.967 30.450 

Mínimo 5.938 30.301 
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29.3 Tabela de Arqueamento – tanque de 15.000 litros Pleno 

 
Apresenta-se a seguir a tabela de arqueamento padrão de um tanque não inclinado pleno de 15.000 litros  
 
Tanque com capacidade de 10.000 litros ou 20.000 litros podem corresponder a tanques da capacidade 
de 30.000 bipartidos ou tripartidos. 
No caso de tanques de 15.000 litros, verifique se o tanque é pleno ou se é um tanque de 30.000 litros 
bipartido. Neste caso utilize as dimensões de diâmetro de um tanque de 30.000 litros. 
 

 
 
 

29.4 Tabela de Arqueamento – tanque de 30.000 litros Pleno 
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29.5 Tabela Níveis de Detecção Produto e Água – Probe SP25 

 

Flutuador 
de Água 

Limites Probe SP25 
(Diâmetro 2.949 mm) 

Nível (mm) Volume (Litros) 
Tipo -> 15 Bi 30 Pleno 10 20 

Comprimento 3.065mm 6.135mm 2.045mm 4.090mm 

Com 

Máximo de Detecção de Produto 2600 15.635 31.307 10.435 20.871 
Mínimo de Detecção de Produto 220 655 1.312 432 874 
Máximo de Detecção de Água 100 203 408 136 272 
Mínimo de Detecção de Água 37,8 48 96 32 64 

Sem 
Máximo de Detecção de Produto 2600 15.635 31.037 10.435 20.871 
Mínimo de Detecção de Produto 146 357 716 239 477 

 
Os comprimentos informados são nominais e os volumes obtidos estão relacionados a estas medidas. 

29.6 Tabela Níveis de Detecção Produto e Água – Probe SP19 

 

Flutuador 
de Água 

Limites Probe SP19 
(Diâmetro 1.910 mm) 

Nível (mm) Volume (litros) 
Tipo-> 15 Pleno 7,5 Bi 10 Bi 5 Bi 

Comprimento 5.472 mm 2.736 mm 3.648 mm 1.824 mm 

Com 

Máximo de Detecção de Produto 2280 15.678 7.839 10.452 5.226 
Mínimo de Detecção de Produto 220 1.003 502 669 335 
Máximo de Detecção de Água 100 314 156 209 105 
Minimo de Detecção de Água 37,8 73 37 49 25 

Sem 
Máximo de Detecção de Produto 2280 15.678 7.839 10.452 5.226 
Mínimo de Detecção de Produto 146 550 275 366 183 

 
Os comprimentos informados são nominais e os volumes obtidos estão relacionados a estas medidas. 
 
 
  



  S2 System 

284 
 
Manual de Operação S2 System  Revisão 3.11 -02/05/2019 

 
 

30 Normas Aplicáveis 
 
Os certificados aprovados estão disponíveis no site da RST www.rsp.com.br 
 
IEC 60079-11 – “Electrical apparatus for explosive gas atmospheres” – Part 11: Intrinsic safety "I". 
 
UL913 – “Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II, and III, Division 1, 
Hazardous (Classified) Locations”. 
 
NBR 13.787 – Controle de Estoque dos sistemas de armazenamento subterrâneo de Combustíveis 
(SASC) nos postos de serviço. 
 
NBR 13.784 – Detecção de Vazamento em Postos de Serviço 
 
NBR 13.786 – Posto de Serviço – Seleção de equipamentos e sistemas para instalações subterrâneas de 
combustíveis. 
 
NBR 14.639 – Postos de Serviço – Instalações Elétricas 
 
 
 


