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Informações gerais

1 Informações gerais

1.1 Âmbito deste manual de instalação

Este manual de instalação contém informações importantes 
sobre como manusear a Yard Reader Station nas seguintes  
situações:

 ● Montagem 

 ● Colocação em funcionamento 

 ● Resolução de problemas 

 ● Desmontagem 

 ● Eliminação

Para uma instalação bem-sucedida e segura da 
Yard Reader Station, é necessário cumprir todos os avisos e  
instruções especificados.

O cumprimento destas instruções ajudará a evitar riscos e a 
aumentar a fiabilidade e a vida útil da Yard Reader Station. 

Além disso, devem de ser cumpridos os regulamentos de  
prevenção de acidentes locais e os regulamentos de segurança 
gerais aplicáveis no respetivo local de utilização.

Leia atentamente o manual de instalação antes da colocação 
em funcionamento, uma vez que é parte integrante da 
Yard Reader Station, e guarde-o num local sempre acessível.

Se a Yard Reader Station for cedida a terceiros, este manual de 
instalação também deve ser fornecido.

1.2 Grupos destinatários

Este manual de instalação destina-se a técnicos de instalação e 
operadores da Yard Reader Station.
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1.3 Informações neste manual de instalação

1.3.1 Notas sobre a utilização

1.3.1.1 Instruções

Os passos de ação a efetuar pelo pessoal operacional e de  
instalação são descritos sequencialmente. A ordem dos passos 
deve ser respeitada.

Exemplo:

 � Passo de ação

1.3.1.2 Listas

As listas que não têm de ser seguidas por uma ordem definida 
são apresentadas antecedidas de marcas de lista.

Exemplo:

 ● Ponto 1

 ● Ponto 2

1.3.1.3 Referências

As indicações sobre capítulos ou secções de texto que contêm 
procedimentos, instruções ou informações adicionais são 
apresentadas da forma seguinte.

Exemplo: (Consulte o capítulo "capítulo x.x")
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1.3.2 Símbolos utilizados

Neste manual de instalação, os avisos são também indicados 
por símbolos de aviso. Os seguintes símbolos de aviso são  
utilizados neste manual de instalação:

Símbolo Significado

Aviso geral

Perigo devido a corrente elétrica

Informações gerais e sugestões úteis 
para manusear o equipamento

Informações sobre o cumprimento de 
regulamentos ambientais relativos a 
eliminação

Os componentes elétricos/eletróni-
cos com este símbolo não devem ser 
eliminados juntamente com resíduos 
domésticos normais.

1.3.3 Abreviaturas/siglas

As seguintes abreviaturas/siglas são utilizadas neste manual 
de utilização:

Abreviatura/
sigla

Significado

GND Terra

GSM Sistema global de comunicações móveis

ITE Equipamento de tecnologias de informação

LED Díodo emissor de luz

LTE Evolução a longo prazo

MAC Controlo de acesso a suportes de dados

UMTS
Sistema universal de telecomunicações 
móveis
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1.3.4 Avisos

Os seguintes avisos são utilizados neste manual de instruções:

 PERIGO

Um aviso deste nível de risco indica uma 
situação de perigo iminente.

Se a situação de perigo não for evitada, irá 
resultar em lesões muito graves ou fatais.

 ► As instruções deste aviso devem ser cum-
pridas para evitar o risco de lesões muito 
graves ou fatais.

 AVISO

Um aviso deste nível de risco indica uma 
situação de perigo.

Se a situação de perigo não for evitada, poderá 
resultar em lesões graves ou fatais.

 ► As instruções deste aviso devem ser cum-
pridas para evitar o possível risco de lesões 
graves ou fatais.

 ATENÇÃO

Um aviso deste nível de risco indica uma 
situação de perigo potencial.

Se a situação de perigo não for evitada, poderá 
resultar em lesões ligeiras ou moderadas.

 ► As instruções deste aviso devem ser cum-
pridas para evitar lesões.
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CUIDADO

Um aviso deste nível de risco indica possíveis 
danos materiais.

Se a situação não for evitada, poderá resultar 
em danos materiais.

 ► As instruções deste aviso devem ser cum-
pridas para evitar danos materiais.

NOTA

 ► Uma nota indica informações adicionais 
importantes para trabalhos complemen-
tares ou que tornam mais fácil o passo de 
trabalho descrito.

1.4 Limitação de responsabilidade

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos 
ou avarias resultantes do seguinte:

 ● Não cumprimento deste manual de instalação

 ● Utilização incorreta

 ● Utilização de pessoal sem formação ou que não recebeu 
formação suficiente ou adequada

 ● Instalação incorreta

 ● Não utilização de peças e acessórios originais

 ● Alterações e modificações técnicas

 ● Danos intencionais
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1.5 Copyright

Este manual de instalação e todos os documentos fornecidos 
com a Yard Reader Station estão protegidos por direitos de au-
tor.

Estes documentos não podem ser reproduzidos, total ou par-
cialmente, sem autorização expressa da Continental Reifen 
Deutschland GmbH.

1.6 Disposições de garantia

São aplicáveis os "Termos e condições gerais da Continental 
AG", com exceção de quaisquer disposições contratuais que 
possam ser diferentes. 

A versão mais recente está disponível no seu 
Continental sales partner.

1.7 Endereço do fabricante

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstrasse 25

30165 Hanover

Alemanha

www.conticonnect.com

1.8 Atendimento ao cliente

Se tiver dúvidas de carácter técnico relativamente à 
Yard Reader Station, contacte o seu Continental sales partner.
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2 Segurança

2.1 Informações gerais

Este capítulo fornece informações importantes sobre todos os 
aspetos de segurança. 

Além das informações de segurança gerais fornecidas neste 
capítulo, cada capítulo sobre um determinado conjunto de 
ações fornece informações de segurança adicionais relevantes 
para o respetivo capítulo. 

Os perigos que podem ocorrer durante um passo de ação 
específico são descritos antes do respetivo passo de ação.

 AVISO

Perigo provocado pelo não cumprimento das 
instruções de segurança!

O não cumprimento das instruções de segu-
rança e manuseamento especificadas neste 
manual de instalação pode resultar em riscos 
graves.

 ► Cumpra as instruções e os avisos especifi-
cados neste manual.

2.2 Proibição de modificações

São proibidas quaisquer modificações ou alterações à 
Yard Reader Station.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos 
resultantes de quaisquer modificações ou alterações efetua-
das.
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2.3 Utilização prevista

A Yard Reader Station foi concebida apenas para receber da-
dos de sensores de pneus e transferir esses dados para o portal 
virtual ContiConnect™, através de uma ligação de rádio móvel. 
Os sensores têm de se encontrar no raio de alcance de receção 
da Yard Reader Station durante, pelo menos, dois minutos.

O sistema pode apenas ser utilizado de acordo com as con-
dições de funcionamento e o enquadramento técnico defini-
dos pelo fabricante (consulte o capítulo «3 Dados técnicos»).

Qualquer outra utilização ou uma utilização além do definido 
serão consideradas incorretas e são proibidas.

 AVISO

Perigo devido a utilização incorreta!

Qualquer utilização além da prevista e/ou 
outra utilização da Yard Reader Station podem 
resultar em situações de perigo.

 ► A Yard Reader Station destina-se a ser 
utilizada apenas de acordo com a finalidade 
prevista.

 ► Respeite todas as informações fornecidas 
neste manual de instalação.

São excluídas exigências de qualquer tipo por danos resultan-
tes de utilização incorreta.

O risco decorrente do não cumprimento destas instruções é da 
exclusiva responsabilidade do utilizador.
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2.4 Instruções de segurança gerais

A Yard Reader Station foi concebida de acordo com a diretiva 
aplicável mais recente e com recurso a tecnologia de ponta em 
conformidade com as regras e os regulamentos de segurança 
geralmente considerados.

Ainda assim, podem surgir perigos e ocorrer danos ao instalar 
e utilizar a Yard Reader Station.

Devem ser cumpridas as seguintes instruções de segurança 
para a instalação e o funcionamento sem problemas da 
Yard Reader Station:

 ● Cumpra todos os regulamentos de segurança ocupacional 
aplicáveis no seu país.

 ● Verifique todas as peças e cabos de ligação da 
Yard Reader Station relativamente a sinais visíveis de 
danos externos antes de iniciar os trabalhos. Não coloque 
a Yard Reader Station em funcionamento se a mesma 
estiver danificada.

 ● As reparações na Yard Reader Station devem apenas ser 
efetuadas por pessoal especializado com formação. As 
reparações efetuadas por pessoas sem formação podem 
resultar em riscos graves.

 ● Os componentes com defeito devem apenas ser substi-
tuídos por peças sobresselentes originais, uma vez que 
apenas estas garantem o cumprimento dos requisitos de 
segurança.
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2.5 Perigos específicos

Perigo devido a corrente elétrica!

O contacto com cabos ou componentes com corrente elétrica 
representa um risco para a vida!

 ● Os trabalhos no equipamento elétrico devem apenas ser 
efetuados por eletricistas qualificados ou pessoal com 
formação sob orientação e supervisão de eletricistas qua-
lificados, de acordo com os regulamentos de segurança 
elétrica.

 ● Quaisquer defeitos identificados nos sistemas/conjuntos/
recursos de funcionamento elétricos devem ser corrigidos 
de imediato. Até que os defeitos sejam eliminados, existe 
um risco grave e, por conseguinte, o sistema não deve ser 
utilizado numa condição defeituosa.

 ● Nunca efetue trabalhos em peças com corrente elétri-
ca! Os componentes do sistema em que os trabalhos 
de reparação serão efetuados devem ser desligados, se 
especificado. Verifique primeiro se as peças desligadas 
se encontram num estado sem corrente elétrica e, em 
seguida, ligue-as à terra e em curto-circuito, além de isolar 
as peças com energia elétrica adjacentes.

 ● Os fusíveis não devem ser reparados ou contornados. 
Utilize apenas fusíveis originais com a corrente nominal 
especificada.

 ● Se o isolamento estiver danificado, desligue de imediato a 
fonte de alimentação e tome medidas para a reparação do 
isolamento.

 ● Mantenha as peças com corrente elétrica afastadas da 
humidade para evitar curto-circuitos.
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2.6 Requisitos de pessoal

 AVISO

Risco de lesões devido a qualificações inade-
quadas.

O manuseamento incorreto pode provocar 
lesões e danos graves.

 ► Todas as operações devem ser apenas 
efetuadas por pessoal devidamente quali-
ficado.

Este manual de instalação refere-se às seguintes qualificações:

 ● Pessoal especializado 
Capacidade para efetuar os trabalhos atribuídos e iden-
tificar e evitar autonomamente potenciais perigos em 
virtude de formação técnica, experiência e conhecimentos 
especializados, além de conhecimento dos regulamentos 
relevantes.

 ● Eletricistas 
Capacidade para efetuar trabalhos em equipamento 
elétrico e identificar e evitar autonomamente potenciais 
perigos em virtude de formação técnica, experiência e 
conhecimentos especializados, além de conhecimento 
das normas e dos regulamentos relevantes. O eletricista 
respetivo é formado para o local de utilização específico 
em que trabalha e está familiarizado com as normas e as 
disposições relevantes.

Os trabalhos poderão apenas ser efetuados por pessoas com 
capacidade para executar as tarefas respetivas de forma fiável. 
As pessoas cujas reações estejam afetadas, como, por exem-
plo, em resultado de drogas, álcool ou medicação, não estão 
autorizadas a efetuar trabalhos.
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2.7 Equipamento de proteção individual

 AVISO

Perigo de lesões devido a equipamento de 
proteção incorreto ou ausente!

Durante o processo de instalação, é necessário 
usar equipamento de proteção individual para 
reduzir os riscos para a saúde.

 ► Use o equipamento de proteção exigido 
para a respetiva operação durante o proces-
so de instalação.

 ► Respeite os sinais colocados na área de 
trabalho relativamente a equipamento de 
proteção individual.

Use o seguinte equipamento de proteção durante o processo 
de instalação:

Símbolo Significado

Use calçado de segurança.
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3 Dados técnicos

3.1 Informações gerais

Intervalo de temperatura 
de funcionamento

-35 a 55 °C

Local de instalação Montagem na parede

Modo de funcionamento
Funcionamento contínuo 

(permanentemente ligado)

Classe de proteção II

Tipo de proteção
Tipo UL 3

IP64

3.2 GSM Yard Reader Station (UE)

Dimensões (C x L x A)
312 x 130 x 410 mm

Peso
~ 2,1 kg

Frequência de receção 433,92 MHz

Gamas de frequência do 
módulo de rádio móvel

GSM:

UMTS/3G:

LTE:

900/1800

900/1800/2100
800/900/1800/

2100/2600

MHz

MHz

MHz

Intervalo de tensão de 
entrada

100-240 V
CA

Frequência da rede elétrica 50-60 Hz

Consumo de energia a uma 
temperatura ambiente de 
23 °C

Máx.: 6,6

Mín.: 2,2

W

W

Consumo de corrente a 
230 V

Máx.: 45 mA
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3.3 GSM Yard Reader Station (EUA)

Dimensões (C x L x A) 312 x 130 x 410 mm

Peso ~ 2.1 g

Frequência de receção 433,92 MHz

Gamas de frequência do 
módulo de rádio móvel

GSM:

UMTS/3G:

LTE:

 

850/900/ 
1800/1900

850/ 
AWS (1700/2100)/ 

1900

700/850/ 
AWS (1700/2100)/ 

1900

 
 

MHz

 
 

MHz

 

 
MHz

Intervalo de tensão de 
entrada

120-140 V
CA

Frequência da rede elétrica 50-60 Hz

Consumo de energia a uma 
temperatura ambiente de 
23 °C

Máx.: 6,6

Mín.: 2,2

W

W

Consumo de corrente a 
120 V

Máx.: 87 mA

3.4 Antena adicional

Dimensões (C x L x A) 90 x 42 x 28 mm

Peso 44 g

Frequência 433,92 MHz

Número de ciclos de ligação 10



19

Dados técnicos

3.5 Material fornecido

A Yard Reader Station é fornecida com os seguintes compo-
nentes:

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

5

8 7

9

3 4

6

1  Yard Reader Station

2  Antena adicional

3  Suporte da antena adicional

4  Cobertura de proteção da antena adicional

5  Espaçador da antena adicional

6  Cabo de ligação da antena adicional

7  Chave especial para abrir o núcleo de ferrite

8  Núcleo de ferrite da antena adicional

9  Quatro parafusos para fechar a caixa

10  Duas abraçadeiras (sem imagem)

11  Manual de instalação (sem imagem)
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4 Conceção e funcionalidade

4.1 Descrição da função

A Yard Reader Station, incluindo a antena adicional, é um com-
ponente de hardware da plataforma de monitorização digital 
de pneus ContiConnect™.

A Yard Reader Station recebe todos os dados dos sensores 
dos pneus localizados na área de receção e transmite essas 
informações à base de dados da Continental, através de uma 
ligação de rádio móvel.

A Yard Reader Station é instalada numa área em que os veículos 
param durante, pelo menos, dois minutos, enquanto os senso-
res enviam automaticamente os respetivos dados a cada dois 
minutos. Pode também ser utilizada a antena adicional para 
melhorar o alcance de receção ao ligá-la à Yard Reader Station.

A Yard Reader Station é um sistema de conveniência. Não é 
possível excluir completamente que, em caso de condições ad-
versas, a Yard Reader Station não receba dados dos sensores 
dos pneus ou, por outro lado, que a Yard Reader Station não 
transmita os dados.
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4.2 Descrição geral

12

3

4

GSM

1  Sensor do pneu

2  Yard Reader Station

3  Backend da Continental

4  Portal virtual ContiConnect™
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4.3 Yard Reader Station

A Yard Reader Station é composta por uma caixa com uma an-
tena para receber dados dos sensores dos pneus. A caixa pos-
sui uma ligação para a fonte de alimentação e para a antena 
adicional. Quatro LED fornecem informações sobre o estado 
do módulo de controlo. Um LED adicional fornece informações 
sobre o estado do módulo de rádio móvel.

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

5

1

2

3

4

6

1  Antena

2  Caixa

3  LED de estado do módulo de controlo

4  LED de estado do módulo de rádio móvel

5  Ligação da fonte de alimentação

6  Ligação da antena adicional
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O interior da Yard Reader Station contém duas fontes de ali-
mentação de modo de comutação, uma ligação de terminal de 
parafuso, o módulo de controlo com as ligações da antena e da 
antena adicional e um módulo de rádio móvel com a antena de 
rádio móvel. 

6

1 2 3

4

557

8

1

1  Núcleos de ferrite

2  Antena de rádio móvel

3  Ligação de terminal de parafuso

4  Ligação da antena

5  Fontes de alimentação de modo de comutação

6  Módulo de controlo

7  Módulo de rádio móvel

8  Ligação da antena adicional
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4.3.1 Avisos

Os seguintes avisos encontram-se colocados na 
Yard Reader Station:

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1 2

4

3

3

1  Aviso: Cuidado – Tensão perigosa

2  Código QR da página Web www.conticonnect.com

3  Etiqueta adesiva a indicar o endereço MAC

4  Informações do produto
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4.4 Antena adicional

A antena adicional é fixada a um suporte e protegida por uma 
cobertura de proteção. O espaçador assegura uma distância 
correta em relação à parede e, por conseguinte, uma receção 
ideal para a antena adicional.

2

3

4

1

1  Cobertura de proteção

2  Suporte

3  Espaçador

4  Parafusos (não incluídos no material fornecido)

4.5 Peças sobresselentes

Para obter uma descrição geral das peças sobresselentes dis-
poníveis e dos números de artigo correspondentes, contacte o 
seu Continental sales partner.
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5 Montagem

5.1 Verificar a entrega

NOTA

 ► Verifique a totalidade da entrega para deter-
minar se todos os artigos foram fornecidos 
e se algum apresenta danos visíveis.

 ► Após a entrega da Yard Reader Station, 
indique no certificado de receção quais-
quer danos provocados por uma em-
balagem ou um processo de transporte 
inadequados e notifique de imediato o seu 
Continental sales partner.

5.2 Eliminar a embalagem

A embalagem protege o sistema contra danos durante o trans-
porte. Os materiais de embalagem foram selecionados com 
base na compatibilidade ambiental e na adequabilidade para 
eliminação ecológica, sendo, por isso, recicláveis.

Colocar novamente a embalagem no ciclo de materiais poupa 
matérias-primas e reduz a quantidade de resíduos produzidos. 
Elimine os materiais de embalagem que já não são necessários 
de acordo com os regulamentos localmente aplicáveis.
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5.3 Informações de segurança

 PERIGO

Perigo devido a corrente elétrica!

O contacto com cabos ou componentes com 
corrente elétrica representa um risco para a 
vida!

 ► Os trabalhos no equipamento elétrico 
devem apenas ser efetuados por eletricistas 
qualificados ou pessoal com formação sob 
orientação e supervisão de eletricistas qua-
lificados, de acordo com os regulamentos 
de segurança elétrica.

 AVISO

Perigo de lesões devido a equipamento de 
proteção incorreto ou ausente!

Durante a montagem, ligação e colocação em 
funcionamento, é necessário usar equipamen-
to de proteção individual para reduzir os riscos 
para a saúde.

 ► Use sempre o equipamento de proteção exi-
gido para a respetiva operação ao efetuá-la.

O equipamento poderá apenas ser montado, ligado e colocado 
em funcionamento por pessoal especializado e autorizado a 
fazê-lo em virtude da sua formação e qualificações.
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5.4 Instruções relativas a ligações elétricas

 ● A Yard Reader Station requer uma fonte de alimentação 
monofásica.

 ● O equipamento deve ser instalado de forma que seja 
possível desligar a alimentação elétrica com um dispo-
sitivo de isolamento externo facilmente acessível nas 
proximidades da Yard Reader Station.

 ● A Yard Reader Station deve ser ligada a um sistema de 
alimentação elétrica ITE.

 ● Por motivos de segurança, deve ser fornecida proteção 
contra curto-circuitos externa para a Yard Reader Station.

 ● Se a Yard Reader Station for utilizada numa área com cate-
goria de sobretensão III ou IV, deve ser instalada proteção 
contra sobretensões. 

 ● Ligue a alimentação elétrica de acordo com os regulamen-
tos locais e assegure proteção contra choques elétricos.

 ● Certifique-se de que a cablagem da rede elétrica para a 
Yard Reader Station está em conformidade com os regula-
mentos locais. No entanto, os cabos devem ter, no mínimo, 
um diâmetro de núcleo de 1,024 mm, uma secção trans-
versal de núcleo de 0,823 mm2 (AWG 18) e uma resistência 
de 20,95 mΩ/m.

 ● Utilize cabos flexíveis durante o processo de instalação.

 ● Certifique-se de que o cabo de ligação à terra é suficiente-
mente longo e de que a ligação é efetuada de acordo com 
os regulamentos locais.

 ● O bucim de cabo deve conseguir suportar o quádruplo do 
peso da Yard Reader Station. Consulte o capítulo «3 Dados 

técnicos» para obter o peso da Yard Reader Station.

 ● O cabo de alimentação ligado deve conseguir suportar 
uma força de tração de 5,0 kg após o processo de in-
stalação.

 ● Respeite os valores de limite térmico. Consulte o capítulo 
«3 Dados técnicos».

 ● Os sistemas de alimentação elétrica interna estão equi-
pados com um fusível (fusível de ação retardada de 2 A). 
A cablagem deve ser adequada e fornecer um nível de 
proteção de fusível externa suficiente.

 ● Certifique-se de que a fonte de alimentação está protegida 
contra sobreintensidades e falhas na ligação à terra.
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5.5 Requisitos relativos ao local de instalação

O local de instalação deve cumprir os seguintes requisitos:

 ● Uma área em que os veículos podem parar durante, pelo 
menos, dois minutos.

 ● Uma área com um nível de reflexão de ondas eletromag-
néticas suficiente, como, por exemplo, uma parede no lado 
oposto à Yard Reader Station.

 ● Boa receção de rádio móvel para a largura de banda da 
versão selecionada da Yard Reader Station nas proximida-
des da área.

 ● Uma fonte de alimentação elétrica nas proximidades. 

 ● A Yard Reader Station e a antena adicional têm proteção 
de classe IP64 e, por conseguinte, são também adequadas 
para instalação no exterior. Se o equipamento for instala-
do no exterior, o local de instalação deve estar protegido 
contra a luz solar direta, para evitar a ocorrência de danos 
resultantes de sobreaquecimento.

NOTA

 ► Ao escolher o local de instalação, tenha em 
consideração as leis locais e evite qualquer 
risco.

 ► Os objetos que se encontrem no raio de 
alcance dos sensores dos pneus e das an-
tenas podem prejudicar a receção.
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5.6 Variantes de instalação com a antena adicional

O alcance de receção da Yard Reader Station é de aproximada-
mente 15 m. No entanto, a receção pode variar em função das 
condições locais. 

A receção pode ser melhorada ao montar a antena adicional.

A Yard Reader Station e a antena adicional devem ser ins-
taladas de forma que fiquem a uma distância de, pelo menos, 
10 m um do outro.

As três variantes seguintes são exemplos de opções de ins-
talação.

Variante 1:

Paredes em ambos os lados ou em armazéns fechados

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

Variante 2:

Parede um dos lados

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7 Montar e ligar a Yard Reader Station

5.7.1 Condições de montagem

NOTA

 ► Antes da montagem definitiva da estação, é 
aconselhável efetuar uma verificação com 
um veículo estacionado e equipado com 
sensores de pneus para determinar se todos 
os dados estão a ser recebidos.

Respeite as seguintes condições durante o processo de mon-
tagem: 

 ● Certifique-se de que o sistema e todos os componentes 
estão desligados.

 ● Abra a caixa da Yard Reader Station num ambiente seco.

 ● Monte a estação diretamente na parede de forma que 
exista uma superfície sólida 5 cm atrás da antena, uma vez 
que isso irá melhorar a receção.

 ● Monte a estação a uma altura de 2,5 a 4 m. Se a altura for 
limitada, selecione a posição mais alta possível.

 ● Nunca monte a estação ao contrário.

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply 5. GSM Status

www.conticonnect.com
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5.7.2 Abrir a tampa da Yard Reader Station

 � Com uma chave de fendas, abra o fixador com um movi-
mento de alavanca, para o empurrar para fora.

A tampa pode apenas ser aberta lateralmente.

5.7.3 Fechar a tampa da Yard Reader Station

 � Coloque a tampa na caixa e fixe-a com os quatro parafusos 
fornecidos. Os parafusos encontram-se numa pequena 
bolsa na caixa.

 � Em seguida, dobre os fixadores em ambos os lados até 
encaixarem no devido lugar.
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5.7.4 Montar a Yard Reader Station

 � Marque as distâncias entre os orifícios na parede e perfu-
re-os.

 � Aparafuse a Yard Reader Station no devido lugar com fixa- 
dores adequados para o material de parede. Os fixadores 
não estão incluídos no material fornecido. Certifique-se de 
que os parafusos ficam firmes no devido lugar e de que a 
Yard Reader Station está estável e fixa.

 � Certifique-se de que o sistema e todos os componentes 
estão desligados.

 � Abra a caixa da Yard Reader Station num ambiente seco 
(consulte o capítulo «5.7.2 Abrir a tampa da Yard Reader 

Station»).
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5.7.5 Ligar a Yard Reader Station

 � Abra o bucim de cabo (lado direito inferior) e encaminhe 
o cabo de alimentação através do mesmo. O cabo de ali-
mentação elétrica tem de ser ligado através do bucim de 
cabo, de acordo com os regulamentos locais.

 � Prepare o cabo de alimentação, encaminhe-o através 
da abertura na caixa e insira-o na ligação de terminal de 
parafuso.

 – L = Condutor com corrente elétrica (fase)

 – N = Condutor neutro

 – PE = Condutor de proteção (ligação à terra)

 � Feche a caixa da Yard Reader Station num ambiente seco 
(consulte «5.7.3 Fechar a tampa da Yard Reader Station»).

 � Ligue a fonte de alimentação e efetue uma verificação de 
funcionamento.
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5.8 Montar a antena adicional

5.8.1 Ligar a antena adicional ao módulo de controlo

Ligue a antena adicional ao módulo de controlo da seguinte 
forma:

 � Certifique-se de que o sistema e todos os componentes 
estão desligados.

 � Abra a caixa da Yard Reader Station num ambiente seco 
(consulte o capítulo «5.7.2 Abrir a tampa da Yard Reader 

Station»).

 � Abra o bucim de cabo para a antena adicional (lado 
esquerdo inferior da caixa). Retire os falsos tampões e 
mantenha o anel de borracha.

 � Desaperte os parafusos da ligação da ficha de três pinos e 
retire o terminal de parafuso do cabo.

 � Encaminhe o cabo através do bucim de cabo.

 � Insira novamente as extremidades do cabo na ligação da 
ficha de três pinos (consulte a imagem) e aperte.

1  Preto (GND), 2  Amarelo (K-line), 3  Vermelho (+12 V)

ACHTUNG gefärliche Spannung!

Nur von Fachpersonal zu öffnen

ATTENTION haute tension!

Defense d‘ouvrirsauf des personnes

autorises

ATTENZIONNE alta tensione!

Apertura consentita solo al personale

autorizzato

ATTENTION high voltage!

Opening by qualified personnel only

4. Internet Connection

3. Receiver II

2. Receiver I

1. Power Supply5. GSM Status

www.conticonnect.com

1

2

3
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 � Abra o núcleo de ferrite com a chave especial fornecida, 
caso esteja fechado.

 � Coloque o núcleo de ferrite no cabo de forma que fique 
o mais próximo possível do terminal de parafuso de três 
pinos. Em seguida, comprima firmemente o núcleo de 
ferrite para o fechar.

 � Insira a ligação da ficha de três pinos na porta do lado 
esquerdo com a etiqueta "Rec2" no módulo de controlo. 
Encaminhe o cabo de forma que não passe por cima da 
antena de rádio móvel ou dos LED de estado e fixe-o na 
parede interna com a abraçadeira fornecida.

 � Feche a caixa da Yard Reader Station num ambiente seco 
(consulte «5.7.3 Fechar a tampa da Yard Reader Station»).

 � Feche o bucim de cabo.

 � Siga as instruções no capítulo «5.8.2 Montar a antena 

adicional na parede» . Uma vez mais, certifique-se de que 
o sistema e todos os componentes estão desligados. 

 � Ligue novamente a fonte de alimentação e efetue uma 
verificação de funcionamento. Verifique se o LED3 está 
ligado.
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5.8.2 Montar a antena adicional na parede

CUIDADO

Danos na Yard Reader Station devido a um 
curto-circuito no cabo de ligação da antena 
adicional.

A existência de danos no cabo de ligação pode 
provocar num curto-circuito e resultar em 
danos na Yard Reader Station.

 ► Tenha o máximo cuidado ao colocar o cabo 
no chão.

 ► Coloque o cabo de forma que os veículos 
não passem sobre o mesmo.

Respeite as seguintes condições durante o processo de mon-
tagem: 

 ● A antena adicional deve ser colocada a 5 cm da parede. 
Utilize o espaçador fornecido para o fazer.

Monte e ligue a antena adicional da seguinte forma:

 � Certifique-se de que o sistema e todos os componentes 
estão desligados.

 � Pressione a antena adicional contra o suporte, conforme 
apresentado na imagem.



38

Montagem

 � Passe o cabo de ligação através da abertura na parte de 
trás do suporte e ligue-o à antena adicional.

 � Coloque a cobertura de proteção sobre a antena adicional.

 � Marque as distâncias entre os orifícios na parede e perfu-
re-os.

 � Pressione a antena adicional contra a parede, juntamente 
com o espaçador, e aparafuse no devido lugar com fixado-
res adequados para o material de parede. Os fixadores não 
estão incluídos no material fornecido.
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5.9 Verificações a efetuar durante o processo de montagem

Obtenha confirmação do seu Continental sales partner de que 
a Yard Reader Station está ativada e pronta a utilizar.

Depois de ligar a Yard Reader Station à fonte de alimentação 
durante, pelo menos, cinco minutos, utilize os cinco LED 
de estado para verificar se a instalação do equipamento foi 
bem-sucedida:

 ● O LED1 está ligado

 ● O LED2 está ligado e pisca se um sensor de pneu ativado 
se encontrar no raio de alcance de receção durante, pelo 
menos, dois minutos (a primeira antena está ativa)

 ● O LED3 está ligado e pisca se um sensor de pneu ativado 
se encontrar no raio de alcance de receção durante, pelo 
menos, dois minutos (a segunda antena está ativa)

 ● O LED4 está desligado

 ● O LED5 está ligado com uma luz branca

Se isto não se verificar, consulte o capítulo «6 Resolução de 

problemas».

LED de estado do módulo de controlo:

1234

1  Fonte de alimentação OK

2  Estado da primeira antena (recetor I)

3  Estado da segunda antena (recetor II)

4  Estado da ligação à Internet

LED de estado do módulo de rádio móvel:

5

5  Estado do módulo de rádio móvel
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6 Resolução de problemas

6.1 Informações de segurança

 ● As avarias podem apenas ser corrigidas por pessoal 
especializado com formação para o fazer. 

 ● Os trabalhos devem ser efetuados de acordo com as  
instruções descritas neste manual de instalação.

NOTA

 ► Os trabalhos em componentes elétricos 
devem apenas ser efetuados por eletricistas 
qualificados ou pessoal com formação sob 
orientação e supervisão de eletricistas qua-
lificados, de acordo com os regulamentos 
de segurança elétrica.

6.2 Resolução de problemas da Yard Reader Station

Avaria Estado do LED
Causa possível da 
avaria

Instruções

1 O LED1 está 
desligado.

A fonte de alimen-
tação está avari-
ada.

Ligue a fonte de alimentação da 
Yard Reader Station.

Verifique o cabo de alimentação 
da Yard Reader Station.

Abra a caixa e verifique 
se os sistemas de alimen-
tação elétrica no interior da 
Yard Reader Station estão 
ligados.

Yard Reader Station Substitua a 
Yard Reader Station.
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Avaria Estado do LED
Causa possível da 
avaria

Instruções

2 O LED1 pisca 
lentamente uma 
vez por segun-
do.

A aplicação é inici-
ada, sem ligação 
ao backend da 
Continental.

Desligue por breves ins-
tantes e ligue novamente 
a fonte de alimentação da 
Yard Reader Station, e aguarde 
cinco minutos.

Continental sales partner 
Contacte o seu 
Continental sales partner.

3 O LED1 está per-
manentemente 
ligado e não 
pisca uma única 
vez durante 2,5 
minutos.

A aplicação de 
software é iniciada, 
mas os dados 
não estão a ser 
carregados para o 
backend da  
Continental.

Certifique-se de que um sensor 
de pneu ativado se encontra no 
raio de alcance de receção da 
Yard Reader Station.

Certifique-se de que o LED 2 ou 
o LED 3 se acendem.

Desligue por breves ins-
tantes e ligue novamente 
a fonte de alimentação da 
Yard Reader Station, e aguarde 
cinco minutos.

Continental sales partner 
Contacte o seu 
Continental sales partner.

4 O LED2 está per-
manentemente 
desligado.

Problema de comu-
nicação com a 
antena.

Desligue por breves ins-
tantes e ligue novamente 
a fonte de alimentação da 
Yard Reader Station, e aguarde 
cinco minutos.

Verifique a ligação da ficha de 
três pinos no cabo da antena.

Verifique se a tensão de saída 
entre o pino 1 e o pino 3 da 
ligação da ficha de três pinos 
verde do recetor I na placa de 
circuito impresso é de 12 V.

Se a tensão for inferior a 12 V, 
substitua a Yard Reader Station.
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Avaria Estado do LED
Causa possível da 
avaria

Instruções

5 O LED2 está per-
manentemente 
ligado e não 
pisca uma única 
vez durante 
dois minutos se 
um sensor de 
pneu ativado 
se encontrar no 
raio de alcance 
de receção.

Os dados/telegra-
mas dos sensores 
dos pneus não 
estão a ser rece-
bidos.

Certifique-se de que os senso-
res instalados nos pneus estão 
ativados. Se os sensores não 
estiverem ativados, utilize a fer-
ramenta manual para os ativar.

Certifique-se de que o veículo 
com os sensores se encontra no 
raio de alcance de deteção da 
Yard Reader Station. Uma opção 
é escolher outra localização 
para instalar o sistema e melho-
rar a receção.

Escolha uma localização em que 
os sinais dos sensores sejam 
adequadamente refletidos.

Certifique-se de que não exis-
tem obstáculos entre o veículo e 
a Yard Reader Station.

6 O LED4 está per-
manentemente 
ligado.

Ausência de 
ligação para o 
backend da  
Continental.

A última atuali-
zação de software 
falhou.

Verifique se o LED de estado de 
rádio móvel está ligado.

Certifique-se de que o cabo 
de rádio móvel está ligado ao 
módulo de rádio móvel e ao 
módulo de controlo.

Verifique a cobertura de rede e 
mude a Yard Reader Station de 
local, se necessário.

O cartão SIM está danificado. 
Yard Reader Station Substitua a 
Yard Reader Station.



43

Resolução de problemas

Avaria Estado do LED
Causa possível da 
avaria

Instruções

7 O LED4 pisca 
lentamente uma 
vez por segun-
do.

Aguarde uma 
ligação à base de 
dados da  
Continental.

Yard Reader Station 
Yard Reader Station 
A Yard Reader  
Station está no 
modo desativado.

Não é possível 
comunicar com o 
backend da  
Continental.

Ligue o sistema e aguarde cinco 
minutos.

Certifique-se de que existe 
uma cobertura de rede con-
stante na área em redor da 
Yard Reader Station.

Contacte o seu 
Continental sales partner 
para confirmar se a 
Yard Reader Station e o cartão 
SIM estão ativados.

O backend falhou; contacte o 
seu Continental sales partner 
para confirmar.

8 O LED4 pisca 
continuamente.

Está disponível 
uma ligação à 
Internet, mas a 
Yard Reader Station 
não é autenticada 
no backend da 
Continental.

Continental sales partner 
Contacte o seu 
Continental sales partner e ve-
rifique se a Yard Reader Station 
está registada e ativada.

9 O LED1 pisca 
rapidamente 
e o LED4 está 
desligado.

A 
Yard Reader Station 
não está ativada.

Continental sales partner 
Contacte o seu 
Continental sales partner e ve-
rifique se a Yard Reader Station 
está ativada e se não foi coloca-
da no modo de espera.
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6.3 Resolução de problemas da antena adicional 

Avaria Estado do LED
Causa possível da 
avaria

Instruções

1 O LED3 está 
permanente-
mente desligado 
quando a antena 
adicional está 
ligada.

Problema de comu-
nicação com a 
antena adicional.

Desligue por breves ins-
tantes e ligue novamente 
a fonte de alimentação da 
Yard Reader Station.

Verifique a ligação da ficha de 
três pinos da antena adicional.

Verifique se a tensão de saída 
entre o pino 1 e o pino 3 da 
ligação da ficha de três pinos 
verde da antena adicional na 
placa de circuito impresso é de 
12 V.

Se a tensão for inferior a 12 V, 
substitua a Yard Reader Station. 

2 O LED3 está per-
manentemente 
ligado e não 
pisca uma única 
vez durante 
dois minutos se 
um sensor de 
pneu ativado se 
encontrar no raio 
de alcance de 
receção.

Os dados/telegra-
mas dos sensores 
dos pneus não 
estão a ser rece-
bidos.

Certifique-se de que os senso-
res instalados nos pneus estão 
ativados. Se os sensores não 
estiverem ativados, utilize a fer-
ramenta manual para os ativar.

Certifique-se de que o veículo 
com os sensores se encontra 
no raio de alcance de deteção 
da Yard Reader Station. Uma 
opção é escolher outra locali-
zação para instalar o sistema e 
melhorar a receção.

Escolha uma localização em 
que os sinais dos sensores se-
jam adequadamente refletidos.

Certifique-se de que não exis-
tem obstáculos entre o veículo 
e a Yard Reader Station.
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6.4 Resolução de problemas do módulo de rádio móvel 

Avaria Estado do LED
Causa possível da 
avaria

Instruções

1 O LED 5 está per-
manentemente 
ligado com uma 
luz amarela.

A ligação USB do 
módulo de contro-
lo está avariada.

Certifique-se de que o cabo 
USB está ligado ao módulo de 
rádio móvel e ao módulo de 
controlo.

Desligue por breves ins-
tantes e ligue novamente 
a fonte de alimentação da 
Yard Reader Station, e aguarde 
cinco minutos.

Yard Reader Station Substitua a 
Yard Reader Station.

2 O LED 5 está per-
manentemente 
desligado.

A fonte de alimen-
tação do módulo 
de rádio móvel 
está avariada.

Verifique a fonte de alimen-
tação do módulo de rádio 
móvel.

Desligue por breves ins-
tantes e ligue novamente 
a fonte de alimentação da 
Yard Reader Station, e aguarde 
cinco minutos.

Yard Reader Station Substitua a 
Yard Reader Station.
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7 Desmontar e eliminar

7.1 Informações de segurança

 PERIGO

Perigo devido a corrente elétrica!

O contacto com cabos ou componentes com 
corrente elétrica representa um risco para a 
vida!

 ► Os trabalhos no equipamento elétrico 
devem apenas ser efetuados por eletricistas 
qualificados ou pessoal com formação sob 
orientação e supervisão de eletricistas qua-
lificados, de acordo com os regulamentos 
de segurança elétrica.

 AVISO

Perigo de lesões devido a equipamento de 
proteção incorreto ou ausente!

Durante a montagem, ligação e colocação em 
funcionamento, é necessário usar equipamen-
to de proteção individual para reduzir os riscos 
para a saúde.

 ► Use sempre o equipamento de proteção exi-
gido para a respetiva operação ao efetuá-la.

O sistema poderá apenas ser desmontado por pessoal especi-
alizado com formação para o fazer, em conformidade com as 
disposições de segurança locais.
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7.2 Desmontar

 � Certifique-se de que o sistema e todos os componentes 
estão desligados.

 � Abra a caixa da Yard Reader Station (consulte o capítulo 
«5.7.2 Abrir a tampa da Yard Reader Station»).

 � Retire o cabo de alimentação da Yard Reader Station.

7.2.1 Yard Reader Station

 � Desaperte os parafusos de fixação da Yard Reader Station 
e retire-a da parede.

7.2.2 Antena adicional

 � Desaperte os parafusos de fixação do suporte e retire-o da 
parede, juntamente com a antena adicional e o espaçador.

 � Retire a antena adicional do suporte.

7.3 Eliminar

A Continental esforça-se por proteger o ambiente. Como com 
outros dispositivos usados, o equipamento pode ser devol-
vido à Continental através dos canais habituais. Para obter 
mais informações relativamente à eliminação, contacte o seu 
Continental sales partner autorizado.

 � Separe os metais e os plásticos para reciclagem ou elimi-
nação.

 � Elimine os restantes componentes, como partes elétricas 
(por exemplo, o módulo de controlo e a antena adicional), 
de acordo com as disposições legais.
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7.3.1 Componentes elétricos/eletrónicos

Os componentes elétricos/eletrónicos devem ser eliminados 
em conformidade com a Diretiva 2002/96/CE relativa a resí-
duos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Se tiver 
dúvidas, contacte as autoridades locais responsáveis pela eli-
minação na sua área.

7.3.2 Ponto de recolha para eliminação

Endereço:

Continental Trading GmbH

"Disposal division"

VDO-Strasse 1

Building B14

64832 Babenhausen

Alemanha
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8 Certificações
Os certificados individuais são fornecidos juntamente 
com os documentos do sistema e/ou estão disponíveis em  

www.conticonnect.com.

8.1 Licença de rádio

Foi concedida uma licença de rádio para a Yard Reader Station 
nos seguintes países:

Consulte a lista de países em www.conticonnect.com.

Num ambiente residencial, este equipamento poderá provocar 
interferências.

8.2 Informações da FCC

O GSM Yard Reader Station (EUA) foi testado e cumpre os limi-
tes para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a 
Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a pro-
porcionar uma proteção razoável contra interferências preju-
diciais nos casos em que o equipamento é utilizado num ambi-
ente residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar 
energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado 
de acordo com o manual de instruções, poderá provocar inter-
ferências prejudiciais em comunicações por rádio. No entan-
to, não existe qualquer garantia de que as interferências não 
possam ocorrer numa determinada instalação. Se este equipa-
mento provocar interferências prejudiciais na receção de rádio 
ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligá-lo, 
recomenda-se que o utilizador tente corrigir as interferências 
através de uma ou mais das seguintes medidas:

 ● Reoriente ou altere a posição da antena de receção. 

 ● Aumente a separação entre o equipamento e o recetor. 

 ● Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferen-
te daquele a que o recetor está ligado. 

 ● Contacte o fornecedor ou um técnico de rádio/TV experi-
ente para obter assistência.
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8.3 Declaração de conformidade

O GSM Yard Reader Station (UE) cumpre os requisitos legais 
básicos e os regulamentos relevantes dos EUA, bem como de 
outros países especificados em www.conticonnect.com.

A declaração de conformidade original completa encontra-se 
na documentação do produto:

Declaração de conformidade CE

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung

Em alternativa, pode ser obtida em www.conticonnect.com.
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9 Tabelas de códigos de cores
As tabelas de códigos de cores foram obtidas na seguinte pá-
gina Web:

"https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-2/
wiring-color-codes-infographic/"

Data de consulta: 12 de fevereiro de 2018

9.1 Código de cores para cabos flexíveis

Código de cores para cabos flexíveis
(por exemplo, cabos de extensão, cabos de elétricos e cabos de lâmpadas)

Região ou país Fase Neutro
Condutor/terra de 
proteção

União Europeia (UE), Ar-
gentina, Austrália, África 
do Sul (IEC 60446)

Austrália, Nova Zelândia 
(AS/NZS 3000:2007 
3.8.3)

 

Brasil  

EUA, Canadá  
(cobre) (prata)

 (verde)

ou

 (verde/ama-
relo)

9.2 Código de cores para cabos rígidos

Código de cores para cabos rígidos (por exemplo, cablagem interna de disposi-
tivos, instalação em tubos ocos por cima ou por baixo de estuque)

Região ou país Fase Neutro
Condutor/terra de 
proteção

Argentina  



52

Tabelas de códigos de cores

Código de cores para cabos rígidos (por exemplo, cablagem interna de disposi-
tivos, instalação em tubos ocos por cima ou por baixo de estuque)

Região ou país Fase Neutro
Condutor/terra de 
proteção

União Europeia (UE) 
(IEC 60446), incluindo o 
Reino Unido desde 31 de 
março de 2004 (BS 7671)

 

Reino Unido antes de 31 
de março de 2004 (BS 
7671)

 

(Num período 
anterior)

 Condutor 
sem revestimento, 
manga na extremi-
dade (num período 
anterior)

Austrália, Nova Zelândia 
(AS/NZS 3000:2007, 
secção 3.8.1, tabela 3.4)

Cores diferen-
tes de:

 

 

Recomendado 
para monofá-
sico:

 

Recomendado 
para multifá-
sico:

 

ou

 (Desde 
cerca de 1980)

 (Desde cerca de 
1980)

 Condutor 
sem revestimento, 
manga na extremi-
dade (num período 
anterior)

Brasil  
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Código de cores para cabos rígidos (por exemplo, cablagem interna de disposi-
tivos, instalação em tubos ocos por cima ou por baixo de estuque)

Região ou país Fase Neutro
Condutor/terra de 
proteção

África do Sul   
ou  

 

 

 Condutor 
sem revestimento, 
manga na ligação 
(num período 
anterior)

Índia, Paquistão  

EUA  

 
(120/208/ 
240 V)
(cobre)

 

 
(277/480 V)

 
(120/208/ 
240 V)
(prata)

 
(277/480 V)

(verde)

 Condutor 
sem revestimento

 (Terra ou 
terra isolada)

Canadá   
(120/208/ 
240 V)

  

 
(600/347 V)

  
(Sistemas iso-
lados monofá-
sicos)

 

 (Siste-
mas isolados 
trifásicos)

 
(120/208/ 
240 V)

 
(600/347 V)

 (verde)

 Condutor 
sem revestimento

 (Terra 
isolada)
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