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AVISO 

Qualquer tentativa não autorizada de reparar ou modificar o produto, ou 
qualquer outra causa de dano além do alcance do uso pretendido, incluindo 
danos por fogo, raio ou outro perigo, anula a responsabilidade do fabricante. 

Não use se o dispositivo parecer danificado. 
Use o dispositivo em um ambiente limpo, que não tenha gases 
perigosos.  
Não use os cilindros de gás vencidos. 
Certifique-se de usar os cilindros de gás certificados. 

Certifique-se de que os tipos de gás e as concentrações correspondem aos 

manuais e dispositivos. 
Vibração severa ou choque no dispositivo pode causar uma mudança repentina 
na leitura e causar o mau funcionamento do dispositivo. 

Não deixe ou use o dispositivo em locais aquosos ou onde haja qualquer 
líquido. 
Não use um dispositivo que tenha sido reprovado no teste. 

 
 
 
 
 

Leia o manual de operação antes de usar 

✓ Antes da operação, leia atentamente o manual e siga todas as instruções. 
✓ A comunicação do link IR funciona apenas quando é colocada no compartimento 1 do 

docking station. 
✓ O dispositio só funciona quando o LED de alimentação fica verde. 

✓ Antes de atualizar o firmware, conecte o plugue para evitar qualquer perda 
de dados e mau funcionamento por desligamento inesperado. E os nomes 
dos arquivos são corrigidos conforme abaixo. 

- Docking F/W File Name : DK_FW.bin, 
- SGT F/W Name : SGT_FW.bin 

- SGT_CO.bin, SGT_H2S.bin, SGT_O2.bin 
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1. Visão Geral 
1.1 Descrição 

Um teste de resposta e a calibração são os principais recursos para garantir a 
segurança dos dispositivos e usuários. A estação de acoplamento SGT versão II 
oferece testes de resposta, gerenciamento de eventos e calibração a partir de 
uma estação de várias unidades simples de usar e oferece aos gerentes de frota 
ou segurança a capacidade de atualizar as configurações em grandes frotas. Ele 
também mantém todos os logs de eventos importantes que demonstram que os 
usuários estão trabalhando dentro dos requisitos da empresa. 

1.2 Instruções e Partes 

 

Figura 1 
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a LED da baia 

b Baia 1 

c Alça 

d Parafusos 

e LED 

f Botão Bump Test 

g Botão Calibração 

h Baia 2, 3, 4 

i Manometro 

j Cilindro 58L/116L 

k Tiras do cilindro 

l Valvula reguladora 

m Compart. cilindro 

n Porta exaustão 

o Entrada ar limpo 

p Porta LAN 

q Porta de carregamento 

r Porta USB 
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1.3 Principais Recursos 

✓ Calibração zero e span, função de teste de resposta 

✓ A bateria interna recarregável dura até 1000 testes de resposta com uma única carga 

✓ Indique o status atual de operação pela cor do LED de alimentação e do LED da unidade 

✓ Definir configurações e firmware de atualização automática de até quatro dispositivos SGT 

✓ Sistema de ventilação de gás para remover um gás remanescente 

✓ Computador não necessário para operação normal 

✓ Salve os eventos de log após a calibração e teste de resposta 

✓ Permitir que os usuários ajustem os pontos de configuração da estação de acoplamento e SGT via IR 
Link ou USB 

 

1.4 Especificações 
 

Tamanho 52.5 x 43.7 x 21.3cm (20.66” x 17.20” x 8.40”) 

Peso     

(Sem o cilindro) 
11.0kg 

Temperatura 41 to +104˚F (5 to +40˚C) 

Garantia Total 2 anos 

Bateria Recarregável – Íons de Litio 

Tempo de bateria Até 1,000 Bump Tests 

LEDs 
6 LEDs Azuis para cada baia, LED com 3 cores para 

alimentação, LED de luz traseira do interruptor 
(laranja, verde) 

Memoria USB 8GB Padrão 

Capacidade Log Aproximadamente 5 milhões de testes (8 GB, memória USB 
removível) 

Testes realizados Bump Test e Calibração 

Informações 

armazenadas 

Registros de bump/calibração, registros de eventos de monitores individuais, 

configurações de firmware e unidade 

Gases 
Disponíveis 

CO, H2S, O2 

Compatibility Works with SGT & SGT-P (O2, CO, H2S) 

Gas Calibração Compatível com cilindros de 58L e 116L com encaixe C10 

Interface Ethernet RJ-45(TCP/IP), 10Mb/s 

Adaptador DC12.0V, 3A/h 
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Nota: Se a unidade estiver inativa por 300 segundos, ela será desligada 
automaticamente (modo de economia de energia) O botão/unidade só funciona 
quando o LED de energia fica verde 

Nota: Consulte a Figura 1 para obter o local de carregamento 

 

2. Configuração e Operação 
2.1 Ligar/Desligar 

O SGT Docking Station versão II opera utilizando apenas 2 (dois) botões para calibração e Bump 
Test. 

Para ligar a energia, siga o seguinte: 

✓ Pressione e segure o botão Calibration ou Bump Test por 2 segundos. 

✓ O LED Power fica laranja e pisca durante o aquecimento e depois de um tempo fica 
verde quando está pronto. Quando a unidade está com a bateria fraca, o LED fica 
vermelho. 

 
Para desligar a energia, siga o seguinte: 
✓ Pressione e segure os botões Calibration e Bump Test simultaneamente por 2 segundos. 

 

2.2 Significado dos LED’s 

    Figura 2 

Cada Bay possui seis LEDs azuis (veja a Figura 2) que indicam o status do processo. Cada um 
deles será ligado por ordem da esquerda para a direita durante o teste. Após a conclusão do 
teste, certifique-se de que todas as seis baias estejam ligadas, caso contrário, o LED da 3ª 
baia será mostrado se o teste falhar. 
2.3 Carregando a Bateria 

O Led Vermelho ficará aceso quando a bateria estiver descarregando. Contudo o equipamento 
acompanha um carregador 110V. Uma carga completa irá levar cerca de 3 horas e dura 
aproximadamente 1000 bump tests. 
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2.4 Porta de exaustão e entrada de ar fresco 

Existem duas pequenas portas no lado esquerdo da porta de carregamento (consulte a 
Figura 1). A porta de entrada de ar fresco aspira ar limpo durante um teste ativo. O ar de 
entrada conta automaticamente como ar fresco (O2, 20,9%vol). 
A porta de exaustão é o inverso da porta de entrada de ar fresco. Durante um teste ativo, o 
gás de teste usado sairá da unidade pela porta de exaustão. Opcionalmente, a tubulação 
pode ser conectada à porta de exaustão usando o conector de torção incluído para 
direcionar o gás de teste usado para um local adequado 

2.5 Instalação do Cilindro de Gás 

O Cilindro de Gás que se encaixa na Docking Station II deve ter o encaixe C10 nele. O 
tamanho de 58L e 116L são adequados no compartimento do cilindro. Antes de instalar o 
cilindro para testar o SGT, certifique-se de que a concentração de calibração dos gases seja 

igual à do SGT. 
Para instalar um cilindro, faça do seguinte modo: 

✓ Remova os parafusos de aperto manual e levante a alça. 
✓ Instale o cilindro no regulador de gás. 
✓ Aperte as cintas do cilindro e feche o compartimento do cilindro. 
✓ Verifique o manômetro no painel frontal. 
✓ Reinstale os parafusos de aperto manual. 
✓ Depois de instalar um cilindro de gás, certifique-se de que o 
 USB esteja conectado 
 

3. Testando 
Teste de resposta e calibração são os principais recursos para garantir a segurança de 
dispositivos e usuários. A SGT Docking Station versão II fornece testes de resposta, 
gerenciamento de eventos e calibração de uma estação de várias unidades simples de usar. 

3.1 Calibração 

A calibração é a comparação dos valores de medição fornecidos por um dispositivo em 
teste com os de um padrão de calibração de precisão conhecida. É muito importante 
calibrar um dispositivo periodicamente para melhor desempenho do dispositivo e precisão 

do sensor, principalmente, quando se trata de equipamento de segurança. 

Para realizar uma calibração, faça do seguinte modo: 
✓ Insira o(s) monitor(es) no compartimento virado para baixo. 
✓ Slightly press down on the monitor until it locks into place. 
✓ Pressione o botão de calibração por 2 segundos para executar o teste de calibração. 
✓ Durante os 90 segundos, os LEDs da baia começam a acender à medida que o teste avança. 

✓ Ao final do teste, a iluminação de todos os (seis) LEDs azuis da baia indica se o SGT 
passou no teste (ver Figura 3). 

✓ Caso contrário, a terceiro LED azul acima da baia indica se o SGT falhou no teste 
(consulte a Figura 3). 
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Figura 3 
 

 

SGT passou no 

teste (seis LEDs) 

SGT falhou no teste 
(apenas 3º LED) 

 

 
 
 

3.2 Bump Test 

O Bump Test (teste de resposta) é o processo que verifica o desempenho dos monitores e 
garante que os sensores estejam respondendo corretamente ao gás alvo. 

Para realizar um teste de resposta, faça o seguinte: 

✓ Insira o(s) monitor(es) no compartimento virado para baixo. 
✓ Pressione levemente o monitor até que ele trave no lugar. 
✓ Pressione o botão Teste de resposta por 2 segundos para executar o teste de resposta. 
✓ Durante 30 segundos, os LEDs da baia começam a acender à medida que o teste avança. 

Quando o teste é finalizado, a iluminação de todos os (seis) LEDs azuis da baia indica se o 
SGT passou o teste (veja a Figura 3). 

✓ Caso contrário, a terceira iluminação do LED azul da baia indica se o SGT falhou no teste 
(consulte a Figura 3). 

 

4. Solução de Problemas  
4.1 Led da baia não liga/teste não realizado 

✓ Limpe a janela IR do monitor. 
✓ Interferência IR (luzes brilhantes/luz solar). 
✓ Monitor em estado de alarme de gás. 

4.2 Todos os testes falham 
✓ Cilindro de gás vazio – verifique se o manômetro indica pelo menos 100psi/10bar. 
✓ Gas Expirado – verifique a data de validade do gás localizada no cilindro. 
✓ Concentração(ões) de gás errada(s) – as concentrações de cilindro de gás e SGT não são as 

mesmas. 
✓ Tipo de gás errado – verifique o tipo de gás. 

Nota: Não use os monitores que falharam no teste de calibração. 
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4.3 Os resultados dos testes não são armazenados 
✓ USB não conectado ou armazenamento completo. 

4.4 As configurações enviadas não são salvas 
✓ O botão “Escrever” não foi clicado. 
✓ A conexão foi Perdida. 

 

5. Software SGT Docking Station II  
A finalidade do software SGT Docking Station II Manager é personalizar e definir as configurações 

da estação e as configurações internas dos dispositivos SGT. O software pode ajustar e fazer 
alterações na Docking Station e nas unidades SGT usando SENKO IR Link e/ou parcialmente USB 
Disk. 

 
5.1 Instalação do Software 

✓ Após baixar o arquivo, navegue até o local salvo. 
✓ Clique duas vezes para executar um instalador. 
✓ Clique em “Leia mais” e “Run Away” se você receber uma mensagem de aviso. 
✓ A janela de configuração do gerenciador de encaixe será aberta. Clique em “Next” 

 

 
✓ Aparece “Selecionar pasta de instalação”. 
✓ Para instalar em uma pasta diferente, clique em “Procurar” ou entre no link . 
✓ Para instalar na pasta padrão, clique em “Next” 
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✓ A instalação estará pronta para começar. 
✓ Clique em “Install”. 
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Nota: A conexão IR Link funciona apenas quando é colocada na baia 1. 

A unidade USB deve ser instalada para armazenar os resultados do teste. 

Não abra o software se o IR Link não estiver conectado ao PC. 

✓  Clique em "Yes" se você receber uma mensagem de aviso. 

✓ O Assistente de configuração da estação de acoplamento está concluído. 
✓ Clique no botão “Finish” para sair do Setup Wizard. 

 

 
6. Conectando-se à Estação de Encaixe SGT II 

Quando o software Docking Manager é aberto, os campos ficam acinzentados e, antes de 
poder ser usado, o IR Link deve ser conectado à Docking Station II. Existem 2 formas de 
ligação à Docking Station II: IR Link e USB Disk. 
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Nota: Se a mensagem “Send TimeOut” for exibida, o IR Link não conseguiu se comunicar com 
a Docking Station II. Neste caso, certifique-se de que a tela IR Link esteja voltada para a tela 
IR da Unidade de Compartimento 1 e verifique se a Power of Docking Station II está ligada. 

 

6.1 Conectando com o SENKO IR Link 

O SENKO IR Link é um dispositivo que configura e se comunica convenientemente com a SGT 
Docking Station II usando a comunicação IR na baia número 1. 

To connect the IR Link, follow the below: 

✓ Conecte o link IR em uma porta USB no PC. 
✓ Ligue (LED verde) a Docking Station II. 
✓ Coloque o IR Link virado para cima na Unidade do Compartimento 1 (veja a Figura 4).  
✓ Clique duas vezes e abra o software instalado. 
✓ Clique no botão “OPEN” no canto superior direito da interface do software. 
✓ O IR Link começa a piscar rapidamente. 
✓ Após alguns segundos, a mensagem “Read complete” será exibida e as configurações atuais  

da Docking Station II serão mostradas na interface. 

 

Figura 4 

6.2 Conectando com USB 

Para conectar o Link IR, siga o seguinte: 

✓ Abra o compartimento do cilindro. 
✓ Localize a porta USB (veja a Figura 1) e remova o disco USB. 
✓ Conecte o USB ao PC. 
✓ Clique duas vezes e abra o software instalado. 
✓ Selecione o “Disco USB” no canto superior esquerdo médio. 
✓ Selecione a localização do disco USB e clique no botão “OK”. 
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Leitura ou Gravação da 
configuração da Docking 
station 

Bump resultados 

- Beep 
- Concentração 

- Beep + Concentração 

Docking 
Station 
firmware 
upgrade 

Liga/Desliga 
Cal./Bump Test 

Maximo Bump Time     (20 
~ 120sec) 

Cilindro No. 

Modo Eco          
(1 ~ 3600sec) 

Data de validade do 

cilindro 

Versão Firmware 

Localização 
Num. De Série 

Ajuste Alarmes 

Modo Display 

-Tempo de vida 

-Modo medição 

Firmware 

Upgrade 

Self-Test interval: 0~20 hours 

Intervalo Bump: 0~365 days 
Leitura ou Gravação da 
configuração da Docking 
station 

 

Intervalo Cal.: 0~365 days 

Cal. Gás 

Concentração 

ID do usuário 

Para conectar com USB Para conectar com IR Link 

7. Usando o Software 
7.1 Visão geral do software 

 
 

 

Figura 5 
 
 
 

 

 

Figura 6 
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Nota: Sem clicar no botão “Write”, as configurações configuradas e personalizadas não serão 
aplicadas e nem ser salvo. 

 

Quando o IR Link estiver conectado à Docking Station II, a Figura 5 será 

exibido. Mas se estiver conectado usando USB Disk, a aba “Logs” não indicará. 
7.1.1 Docking Station Tab 

✓ Número de Série – Número de série da Docking Station II (não pode ser alterado). 
✓ Versão – A versão atual do firmware. 
✓ Auto Power-Off – A hora em que a unidade vai automaticamente para o Modo de 

Economia de Energia. O tempo mínimo/máximo pode ser definido de 1 ~ 3.600 segundos. 
✓ Tempo Maximo do Bump – O tempo máximo e mínimo gasto para o processo de Bump 

Test. Se a unidade não puder responder corretamente antes que o tempo expire, o 
processo será interrompido e o resultado falhará. Pode ser ajustado min/max de 20 ~ 120 
segundos. 

✓ Localização – O local onde o teste foi feito. É benéfico ao baixar os dados 
✓ Histórico. Pode adicionar 12 caracteres alfanuméricos. 
✓ Data de validade do gás – Informa a data de vencimento do gás no botijão instalado. Deve 

ser atualizado após a instalação de um novo. 
✓ Lote da Garrafa de Gás - Exibe o número do lote do cilindro instalado. Deve ser 

atualizado após a instalação de um novo cilindro. 
✓ Info Read/Write – Ao pressionar o botão “Read” exibe a configuração atual do Docking. 

✓ Calibrate – Se a caixa não estiver selecionada, o processo de calibração não 
prosseguirá pressionando o botão Calibration. No entanto, ele ainda atualizará o 
firmware e a configuração do SGT. 

✓ Bump Test - Se a caixa não estiver selecionada, o processo de teste de resposta não 
prosseguirá pressionando Botão de teste de resposta. No entanto, ele ainda atualizará o 
firmware e a configuração do SGT.. 

✓ Bump Result Decision - A lista suspensa é selecionável para “Beep”, “Concentration” ou 
“Beep + Concentration”. A opção “Beep” executará o teste geral até que a condição de 
alarme seja atendida e o alarme sonoro seja detectado. A opção “Concentração” será 
executada teste geral até que a concentração do gás de teste seja verificada. Se as 
unidades estiverem no modo furtivo, a opção Concentração será necessária para um teste 
de resposta bem-sucedido. A opção “Beep + Concentration” executará o teste geral até 
que o alarme sonoro seja detectado e a concentração do gás de teste seja verificada.  

✓ Browse & Write – Para atualizar o firmware mais recente da Docking Station II, clique 
em “Browse”, navegue até o local do firmware e clique em “Open”. Clique em “Write” para 
iniciar o processo de atualização. 
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7.1.2 SGT Tab 

✓ User ID - The User ID can be used to add a usage message. 

✓ Calibration Interval (Days) – The calibration reminder informs every fixed day (can adjust 
0 (n/a) ~ 365). 

✓ Bump Interval (Days) – The Bump test reminder informs every fixed day (can adjust 0 
(n/a) ~ 365). 

✓ Self-Test Interval (Days) – The Self-Test reminder informs every fixed hour (can adjust 0 
(n/a) ~ 20). 

✓ Low Alarm & High Alarm – The 1st and 2nd alarm set points for each gas. 
✓ Display mode– Unit can display remain lifetime of unit or measuring gas concentration . 
✓ Gas Concentration – This allows a user to enter/amend correct concentration of the 

installed gas cylinder on Docking Station II. It is necessary to adjust for all tests. 
✓ SGT Option Info Read/Write – By pressing the “Read” it displays current setting of the 

SGT and will discard any unsaved changes in the Tab. By clicking the “Write”, all 
configured and customized settings will be saved. 

✓ Browse & Write – To upgrade the latest firmware of SGT, click “Browse”, navigate to the 
firmware location and click “Open”. Click “Write” to begin upgrading process. 
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Nota: A unidade USB deve ser instalada para armazenar os resultados do teste (logs). Ao 
conectar o disco USB, a guia “Logs” não está disponível na interface do software. Mas os logs 
ainda estão disponíveis para download do arquivo “Events” no disco USB. 

Clique no botão "Atualizar" para visualizar e baixar os logs mais recentes. 

7.1.3 Logs Tab 

Todos os logs serão armazenados no disco USB (os logs não estarão disponíveis se o USB 
não estiver conectado) e podem ser baixados via SENKO IR Link usando o software 
Docking Manager. Os arquivos de log serão criados para cada dispositivo por seus números 

de série e estarão no formato “.csv”. 

 

Após clicar no botão “Refresh”, todos os logs estarão disponíveis para visualização (veja a Fig. 7). 

 

 

 
 

Para baixar os logs, siga o seguinte: 

Figure 7 

✓ Conecte o IR Link em uma porta USB no PC e coloque na baia 1 
✓ Clique duas vezes e abra o software instalado. 
✓ Clique no botão “OPEN” no canto superior direito da interface do software. 
✓ Clique na aba “Logs” e clique no botão “Refresh”. 
✓ Selecione o log necessário indicando o número de série do SGT. 
✓ Clique no botão “Local Save” e uma janela Browse será aberta. 
✓ Selecione um local para salvar um arquivo. 
✓ Clique no botão “OK” para iniciar o processo de download. 
✓ Quando o download terminar, aparecerá a mensagem “Log data save success”.  
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Garantia Limitada 
A SENKO garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e materiais sob uso e serviço normais 

por dois anos a partir da data de compra do fabricante ou do revendedor autorizado do produto. 

 

O fabricante não é responsável (sob esta garantia) se seus testes e exames revelarem que o defeito alegado 

no produto não existe ou foi causado por mau uso, negligência ou instalação, testes ou calibrações 

inadequadas do comprador (ou de terceiros). . Qualquer tentativa não autorizada de reparar ou modificar o 

produto, ou qualquer outra causa de dano além do alcance do uso pretendido, incluindo danos por fogo, raios, 

danos causados pela água ou outros perigos, anula a responsabilidade do fabricante. 

 

No caso de um produto não cumprir as especificações do fabricante durante o período de 

período de garantia, entre em contato com o revendedor autorizado do produto ou com o centro de serviço 

SENKO pelo telefone 82-31-492-0445 para obter informações sobre reparo/devolução. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

73, Oesammi-ro 15 beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, 18111, South Korea 

 

Tel : 82-31-492-0445 Fax : 82-31-492-0446 

Email : sales@senko.co.kr Web : www.senko.co.kr 
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