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3  Prender o suporte ao poste

1 Introduza as presilhas de montagem nos compartimentos do suporte.
1 Posicione o suporte no poste.
2 Aponte a ponta do suporte para o meio das pistas que você deseja detectar.
3 Aperte as presilhas.

2  Selecionar um recuo e altura de montagem

Aqui estão alguns dos itens dos quais você pode precisar:

1  Confirmar que todos os componentes necessários estejam disponíveis

www.wavetronix.com  
801.734.7200

 ˿ Suporte e sistema de fixação Band-It
 ˿ Cabo de sensor e cabo central
 ˿ Caixas e equipamentos Click

 ˿ Notebook com SmartSensor Manager HD, obtido por 
download de wavetronix.com

 ˿ Caminhão com cesto aéreo

Pés

Recuo Altura (faixa aceitável)

6* 12 (9–19)

10 12 (9-22)

15 15 (12-26)

20 18 (15-30)

25 26 (17-33)

30 29 (19-37)

35 30 (20-40)

40 33 (22-43)

45 36 (23-46)

50 ou mais 39 (25– <recuo)
*Redução no número de velocidades informadas

Metros

Recuo Altura (faixa aceitável)

2,0* 3,5 (2,5-5,5)

3,5 3,5 (3-6)

5,0 4,5 (3,5-8)

6,5 6,0 (4,5-9,5)

8,0 8,0 (5-10,5)

9,5 8,5 (5,5-11,5)

11,0 9,0 (6-12,5)

12,5 10,5 (6,5-13,5)

14,0 11,0 (7-14)

15,5 ou mais 12,0 (7,5– <recuo)
*Redução no número de velocidades informadas

Definição. O recuo é a 
distância entre o poste no 
qual o sensor é montado e 
a extremidade da primeira 
pista a ser detectada.

Nota. Para obter uma 
versão mais completa 
da tabela, além de todas 
as informações sobre 
como evitar oclusão e 
multipercurso, consulte 
o Guia do usuário do 
SmartSensor HD.
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4  Fixar o sensor no suporte

1 Alinhe os parafusos no painel posterior do sensor com os orifícios no suporte.
1 Confirme que o conector grande de 10 pinos na parte inferior da unidade 

esteja apontado para o solo.
2 Insira os parafusos pelos orifícios do suporte.
3 Coloque as arruelas de pressão nos parafusos, passe as porcas e aperte.

5  Alinhar o sensor com a rodovia

1 Incline o sensor para baixo até que 
a frente esteja apontada para o 
centro da área de detecção.

1 Se o sensor estiver instalado 
em uma rodovia com aclive/
declive, gire o sensor para que a 
extremidade inferior corresponda 
à inclinação da via (isso exigirá a 
compra de um painel posterior de 
sensor giratório). 

2 Ajuste o ângulo horizontal de 
forma que fique perpendicular ao 
fluxo do tráfego.

6  Conectar o cabo

1 Retire a lingueta do tubo de composto dielétrico de silicone fornecido com o sensor.
1 Aplique aproximadamente metade do composto no conector na base do sensor.

2 Insira o conector do cabo no conector do sensor. Observe que esse é um 
conector com encaixe.

3 Gire o conector de cabo no sentido horário até ouvir que ele se encaixou 
no lugar.

4 Passe o cabo pelo poste. Deixe uma pequena quantidade excedente na parte superior; isso reduz a 
tensão e permite que você crie uma curva de gotejamento.

5 Se houver excesso de cabo, não corte, pois você pode precisar dele no futuro; deixe o excesso de 
cabo no poste.



8  Instalar o armário de tráfego

7  Instalar a caixa de montagem no poste

1 Use os suportes de montagem incluídos, e um sistema de fixação Band-It ou similar, 
para conectar o Armário pré-montado contra surtos ao poste.

1 Insira o cabo do sensor (cabo pigtail que sai do sensor) no último passador de cabos à 
direita no fundo da caixa; gire o passador de cabos para apertar.

2 Faça a terminação dos condutores nos blocos de terminal marcados com a legenda 
“To SmartSensor” (Para o SmartSensor), seguindo o esquema de cores nas etiquetas.

3 Insira uma extremidade do cabo central (o cabo que vai até o armário de tráfego) pelo 
último passador de cabos à esquerda e gire-o para apertar.

4 Faça a terminação dos condutores nos blocos de terminal marcados com a legenda 
“To Traffic Cabinet” (Para o armário de tráfego), seguindo o esquema de cores nas 
etiquetas.

5 Conecte um fio de 12 AWG do bloco do terminal do aterramento ao borne de 
aterramento no fundo do armário.
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1 Use os parafusos incluídos para montar o painel posterior pré-montado 
padrão no armário de tráfego.

1 Faça a terminação dos condutores do cabo de alimentação nos blocos de 
terminal marcados com a legenda “110 VAC”, seguindo o esquema de 
cores nas etiquetas.

2 Faça a terminação dos condutores do cabo central nos blocos de terminal 
marcados com a legenda “SmartSensor”, seguindo o esquema de cores 
nas etiquetas.

3 Confirme que o painel posterior esteja aterrado.

Nota. Esse painel posterior não é fornecido com um módulo de comunicação, 
apenas com o Click 200; se você usar um, monte-o no trilho DIN.
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9  Conectar ao SmartSensor Manager HD

1 Faça uma conexão com ou sem fio entre seu notebook e um dos módulos 
Click 200 na instalação.

1 Inicie o SSMHD e clique em Conectar no menu principal. Dependendo do 
tipo de conexão que está usando, acesse a tela Serial ou Internet.

2 Altere as configurações necessárias (como porta, velocidade ou endereço) e 
clique em Conectar.

Nota. As etapas 7 e 8 supõem que você esteja usando o painel posterior pré-montado da Wavetronix e a caixa de montagem no 
poste. Se você possui módulos Click individuais, consulte os Documentos de Suporte 295, Como montar uma central elétrica, e 345, 
Diagrama de fiação do Click 200, disponíveis em www.wavetronix.com, para obter informações sobre como usá-los com o HD.
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10 Verificar alinhamento do sensor

11  Configurar pistas

12  Definir bins de dados e abordagens

13  Criar um backup da sua configuração de sensor

1 Clique no ícone de martelo/chave para abrir o menu Ferramentas e, em seguida, clique em 
Apagar área de edição.

1 Abra o menu Ferramentas novamente e, em seguida, em Reinicializar configuração automática.
2 Aguarde o processo de configuração ser executado até que todas as pistas tenham sido localizadas 

pelo SSMHD.
3 Clique na lupa para abrir o menu Ver e, em seguida, clique em Ocultar pistas automáticas.
4 Clique no botão de barra lateral até que a barra lateral 1 seja exibida (barras azuis, como 

mostrado à direita).
5 Caso queira capturar todas as pistas, clique em qualquer área da barra lateral e, em seguida, clique 

em Copiar barra lateral. Caso queira escolher apenas determinadas pistas, clique nas pistas 
desejadas na barra lateral e, em seguida, clique em Copiar pista.

1 Na tela principal do SSMHD, clique no botão Dados e, em seguida, clique em Definições.
1 Crie os bins de velocidade e classe da seguinte maneira: em cada área, clique no botão +; cada 

linha é um bin. Para ajustar os parâmetros de um bin, clique nele e use os botões + e - para alterar 
o valor, ou digite um novo valor.

2 Para criar um bin de direção, clique na caixa de seleção Direção.
3 Para criar uma nova abordagem, clique no botão + na parte inferior da área Abordagens. A janela 

Abordagens é mostrada. Digite um nome para a nova abordagem no campo Nome, na parte 
superior. Selecione as pistas desejadas para a nova abordagem e clique na seta direita para movê-
las para a lista de abordagem à direita.

1 Na tela principal do SSMHD, clique no botão Ferramentas e, em seguida, depois clique em 
Backup-Restauração.

1 No cabeçalho Arquivo de backup, clique na lupa. Na janela mostrada, navegue até onde você 
deseja que o arquivo de backup seja armazenado. Dê um nome ao arquivo de backup e, em 
seguida, clique em OK.

2 Clique em Configuração do sensor de backup.
Nota. Para usar um arquivo de backup, use a opção Restaurar configuração do sensor na mesma tela.

1 Na tela principal do SSMHD, clique no botão Pistas e, em seguida, clique em Configuração.
1 Clique no ícone de lupa para abrir o menu Ver e, em seguida, clique em Mostrar alinhamento. 

Para ver uma seta para cada pista, clique no botão de barra lateral até que o número 1 seja 
exibido.

2 Observe as setas para identificar onde o alinhamento do sensor se encontra.
3 Caso seja necessário, mova o sensor manualmente para fixá-lo. Aguarde alguns momentos para 

que o software realize os ajustes após cada movimento do sensor; é necessário que alguns veículos 
cruzem a pista antes que o aparelho possa informar o novo alinhamento.


