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1 Informações sobre o manual de instruções 
Antes da configuração e da colocação em funcionamento do produto, leia atentamente 
este manual de instruções. Tenha sempre em atenção as advertências e instruções de 
segurança. 

Este manual de instruções destina-se a todas as pessoas que entram em contacto direto 
com o produto. 

Este manual de instruções faz parte integrante do produto. 

Documentos aplicáveis 
Consoante o produto, receberá os seguintes documentos em separado, que fazem parte 
integrante do volume de fornecimento: 

 Guia rápido 

 Declaração UE de Conformidade (download) 

 Lista de resistências (download) 

São possíveis variações em função do país. 

1.1 Advertências a perigos 

As advertências a perigos são indicadas no início de um capítulo ou de uma secção, 
antes de instruções de manuseamento que possam comportar algum risco. As 
advertências a perigos estão estruturadas da seguinte forma: 
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 PERIGO 

 

O símbolo ao lado indica o tipo de perigo. 

O símbolo e a palavra de advertência indicam um perigo 
que causa ferimentos graves ou a morte. 

  Medida. 

 

 ADVERTÊNCIA 

 

O símbolo ao lado indica o tipo de perigo. 

O símbolo e a palavra de advertência indicam um perigo 
que pode causar ferimentos graves ou a morte. 

  Medida. 

 

 CUIDADO 

 

O símbolo ao lado indica o tipo de perigo. 

O símbolo e a palavra de sinalização indicam um perigo 
que poderá causar ferimentos ligeiros. 

  Medida. 

 

 AVISO 
 A palavra de sinalização indica um perigo que pode causar danos 

materiais. 
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O símbolo indica instruções de utilização e outras 
informações úteis. 

Os pictogramas avisam contra perigos: 

 

Pictograma Significado 

 

Aviso geral 

1.2 Instruções de manuseamento 

No presente manual, encontrará várias instruções de manuseamento. 

Proceda da seguinte forma 
 Trata-se de um pré-requisito. 

1. Trata-se de um passo para uma ação. 

 Trata-se de um resultado provisório. 

2. Trata-se de um passo adicional. 

☑ Trata-se de um resultado de uma ação. 

1.3 Formatações 

Texto em itálico É utilizado para realçar palavras ou frases 
isoladas 
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Referência [7] Indica que determinados conteúdos são 
explicados noutra página 

 

AVISO! Texto. 

CUIDADO! Texto. 

ATENÇÃO! Texto. 

PERIGO! Texto. 

Informações importantes no texto, instruções 
de manuseamento ou tabelas 

 

Informações importantes relativamente à 
proteção contra explosões 

 
Remete para um sinal acústico na sequência 
de um passo para uma ação 

 

Remete para um sinal ótico na sequência de 
um passo para uma ação 

www.denios.com/spillguard Informações suplementares para download 

LED 

http://www.denios.com/spillguard
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2 Instruções de segurança 
Este capítulo fornece instruções importantes sobre o manuseamento seguro do produto. 
Tais instruções visam a proteção das pessoas e a operação segura e isenta de falhas. 
Em caso de avisos que requeiram a realização de ações, consulte as instruções de 
manuseamento correspondentes. 

O produto foi construído de acordo com o mais recente estado de desenvolvimento da 
tecnologia e com as normas reconhecidas nessa matéria. 

O produto pode apresentar riscos, se for utilizado de forma inadequada, ou contrária ao 
uso pretendido, ou sujeito a operação, reparação ou manutenção por pessoas não 
habilitadas. 

Existem riscos potenciais para: 

 a saúde e a vida das pessoas 

 o produto e outros bens adjacentes 

Siga todas as instruções de segurança presentes neste manual, bem como todas as 
instruções de segurança presentes nos manuais de instruções fornecidos pelos nossos 
fornecedores. 

Tenha em atenção os regulamentos nacionais e as normas de segurança relativas às 

substâncias perigosas, disposições de segurança, segurança operacional e deveres do 
operador. 
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2.1 Utilização prevista 

O SpillGuard® é um sistema de deteção de fugas independente da corrente elétrica para 
a deteção de fugas de substâncias fluidas/perigosas. O SpillGuard® foi concebido para 
utilização em bacias de retenção limpas e não contaminadas, instaladas em espaços 
interiores. 

As bacias de retenção deverão ser feitas, preferencialmente, num material metálico ou 
não metálico (plástico). A utilização no exterior não é permitida. 

O SpillGuard® só pode ser utilizado dentro dos limites de utilização indicados na placa 

de características. O SpillGuard® é indicado para a área com perigo de explosão 0, 
causada por gases e vapores. 

A título preventivo, o SpillGuard® só pode ser utilizado em conjunto com as substâncias 
líquidas que já foram testadas e aprovadas pela DENIOS. Pode aceder à lista aqui: 

www.denios.com/spillguard 

Em caso de substâncias que não constem na lista, a sua adequação deverá ser 
verificada. 

 

 

A lista de resistências contém uma seleção representativa de 
substâncias perigosas líquidas. Mediante solicitação, a 
DENIOS pode realizar um ensaio de funcionalidade e 
resistência, relativamente à sua substância. O ensaio inclui a 
verificação da deteção segura da substância, bem como a 
subsequente preservação do sinal de alarme durante um 
período de 24 horas (ensaio de resistência). 

 

http://www.denios.com/spillguard
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 Utilização indevida 

A DENIOS não assume qualquer responsabilidade por danos decorrentes de violações 
da utilização prevista. Uma utilização indevida anula o direito à garantia prevista por lei 
e à garantia oferecida pelo fabricante. Cabe ao autor da utilização indevida a 
responsabilidade exclusiva pelos danos resultantes. 

 

As seguintes ações são contrárias ao uso pretendido: 

 utilizar o SpillGuard® em bacias de retenção para o armazenamento de meios não 
autorizados 

 utilizar o SpillGuard® em áreas com perigo de explosão, que não respeitem os 

dados indicados na placa de características 

 utilizar o SpillGuard® em áreas com perigo de explosão devido a poeira 

 reutilizar o SpillGuard® após ter sido detetada a fuga de uma substância 

 utilizar substâncias não adequadas à utilização com o SpillGuard®: 

www.denios.com/spillguard 

 desrespeitar as utilizações descritas como expressamente permitidas 

 substituir as baterias 
ATENÇÃO! Perigo de explosão em caso de abertura da caixa em 

atmosferas com perigo de explosão. A abertura da caixa pode causar 

ferimentos graves ou morte. A abertura da caixa é proibida. 

 

http://www.denios.com/spillguard
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2.2 Deveres do operador 

 Antes da colocação em funcionamento 

Verifique o produto quanto a danos. 

 Deveres de controlo das bacias de retenção 

O SpillGuard® é uma equipamento de segurança adicional que, na eventualidade de 
uma fuga, informa sobre a ocorrência da fuga por meio de sinais óticos e acústicos. 

Independentemente da utilização do SpillGuard®, o operador dos equipamentos de 

retenção é obrigado a realizar inspeções visuais semanais e a documentá-las, tal como 
disposto na diretiva alemã sobre as bacias de retenção de aço (StawaR) ou na 
aprovação geral de controlo de obras (abZ). 

A utilização do SpillGuard® não dispensa o operador da instalação deste dever. 

 Resistência das bacias de retenção 

 

A resistência à corrosão dos materiais utilizados nas bacias, 
bem como a sua compatibilidade com as substâncias 
armazenadas, devem ser comprovadas. 

Com muitas substâncias químicas, podem ser usadas bacias de retenção em aço 
(1.0038). Especialmente no caso de substâncias corrosivas (ácidos/soluções alcalinas), é 
frequentemente necessário utilizar bacias de retenção de plástico (polietileno). O aço 
inoxidável oferece uma proteção de excelente qualidade, particularmente contra muitos 
dos líquidos agressivos. Se não forem especificados requisitos na lista de resistências, 
o material da bacia de retenção pode corresponder ao material do recipiente de 
transporte. 
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 Cumprimento do especificado na ficha de dados de segurança 

Para cada substância perigosa, o distribuidor tem o dever de disponibilizar uma ficha de 
dados de segurança em conformidade com o regulamento REACH. 

Enquanto operador, respeite as instruções de segurança e perigo da ficha de dados de 
segurança. 

 Formação 

Providencie formação ao pessoal em causa em quantidade suficiente e em intervalos 
regulares, especialmente em caso de alterações ou ajustes. Providencie formação aos 
funcionários no caso de uma utilização do produto na área com perigo de 

explosão 0, sobretudo através das medidas estipuladas na avaliação dos perigos e no 
documento de proteção contra explosões, a fim de evitar perigos de explosão. 

 Utilização na área com perigo de explosão – Exigências em 
matéria de proteção contra explosão 

 

Em sistemas de armazenamento de líquidos inflamáveis, trata-se de sistemas que 
requerem monitorização na aceção do n.º 30, art. 2.º, da lei alemã relativa à segurança 
de produtos (ProdSG), com perigo de explosão. Os requisitos que daí decorrem estão 
descritos nas regras técnicas aplicáveis relativas ao Regulamento alemão de Segurança 
Operacional (BetrSichV) e ao Regulamento alemão relativo a Substâncias Perigosas 
(GefStoffV). À luz do Regulamento alemão de Segurança Operacional (BetrSichV), o 
operador destes sistemas é obrigado a realizar uma avaliação dos riscos. Além disso, o 
operador é obrigado a redigir um documento de proteção contra explosões, no qual  
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estejam definidas as medidas de proteção correspondentes que visem evitar os perigos 
de explosão. 

Além do mais, a diretiva 1999/92/CE inclui os requisitos mínimos para aumentar a 
segurança e a proteção da saúde dos trabalhadores potencialmente em risco devido a 
atmosferas capazes de explosão. Os conteúdos principais são os seguintes: 

 dever de coordenação 

 documento de proteção contra explosões 

 divisão das áreas, nas quais podem ocorrer atmosferas capazes de explosão 

 requisitos mínimos para aumentar a segurança e a proteção da saúde dos 
trabalhadores potencialmente em risco, devido a atmosferas capazes de explosão, 
bem como critérios para a seleção de equipamentos e sistemas de proteção 

No documento de proteção contra explosões, o operador especifica exatamente as 
condições necessárias no local de utilização. O operador deve verificar detalhadamente 
se o produto está em conformidade com os requisitos do documento de proteção contra 
explosões. 

O produto tem de ser tido em conta no momento de elaboração do documento de 

proteção contra explosões e incluído nas medidas nele contidas. 

Outras medidas importantes a serem tomadas pelo operador são, entre outras, as 
seguintes: 

 Incluir o sistema de armazenamento nas medidas locais de compensação do 

potencial para evitar correntes elétricas de compensação. 

 O mesmo se aplica para evitar a descarga de eletricidade estática da fonte de 
ignição, cuja conexão ao sistema de compensação de potencial é necessária neste 
caso. 
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 Caso se proceda ao enchimento de caixas com líquidos inflamáveis em secções do 
sistema: considerar as medidas suplementares relativas à descarga de eletricidade 
estática, conforme TRGS 727. 

 Com vista à manutenção dos valores de dissipação, mantenha a área dos bidões 
livre de resíduos de tinta, de substâncias perigosas ou de isolamentos indesejados. 

 Opere o sistema de armazenamento de forma a excluir quaisquer cargas 

eletrostáticas relacionadas com o processo (p. ex., durante os trabalhos de limpeza, 
ver também TRGS 727, capítulos 4 e 5). 

2.3 Requisitos relativos ao pessoal 

O funcionamento seguro só é possível se a instalação e a operação do produto 
estiverem exclusivamente a cargo de pessoal técnico qualificado. 

O pessoal em formação só pode trabalhar com o produto sob supervisão contínua por 

uma pessoa qualificada. 
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3 Transporte e armazenamento 
O produto é fornecido numa embalagem em cartão, incluindo um guia rápido e cartão de 
enchimento.  

Armazene o produto do seguinte modo: 

 seco 

 à temperatura ambiente 

 NÃO no exterior 

 NÃO sob luz solar direta 

3.1 Desembalar 

Proceda da seguinte forma 
 A caixa de cartão não apresenta danos. 

1. Abrir a embalagem de cartão. 

2. Retirar o conteúdo. 

3. Guardar o guia rápido num local acessível 
perto do produto. 
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4 Descrição do produto 

4.1 Vista geral 

 

 

Fig. 1: Vista de cima  

 

  

1 

2 
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Fig. 2: Vista de baixo  
 

  Elemento Função 

1  LED de 

sinalização 

«vermelho» 

O LED de sinalização «vermelho» está aceso durante a 
colocação em funcionamento, a operação e no caso de 
ativação do alarme. 

2  Botão Push O botão Push serve para ligar e desligar o SpillGuard®, 
bem como para desligar/confirmar um sinal de alarme. 

3  Área dos 

sensores 

Quando a área dos sensores fica molhada, os sensores 
detetam a fuga e emitem um sinal acústico e ótico. 

4  Base A base a várias alturas destina-se a proporcionar um 
apoio seguro. As diferentes alturas da base permitem 
encaminhar a fuga para a área dos sensores, sem 
formação de bolhas. 

push 

LED 

3 

4 
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4.2 Folha de dimensões 

 
Fig. 3: Dados em mm 
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4.3 Dados técnicos 
 

Descrição  Valor 

Medidas  ∅ 110 mm, altura 40 mm 

Temperaturas de funcionamento  0 °C até, no máximo, 40 °C 

Classe de temperatura  T4 (máx. 135 °C) 

Grupo de proteção contra explosões  II B 

Tipo de ignição  Segurança intrínseca 

Categoria do aparelho  1G 

Peso  140 g 

Tensão nominal  3,6 V 

Vida útil  Máx. 5 anos 

Nível necessário para humedecimento do sensor  6 mm 

Nível de potência sonora conforme 
DIN EN ISO 3744 

 91,6 dB (A) 

Certificado de exame do padrão de construção 
da UE 

 BVS 19 ATEX E 077 

IECEx BVS 19.0073 

Certificado FM  FM 20 US 0051 

FM 20 CA 0023 
 

 

As temperaturas de funcionamento recomendadas são a 
base para a durabilidade especificada de 5 anos. O 
SpillGuard® também pode ser utilizado a uma temperatura 
máxima de –10 °C. No entanto, neste domínio extremo, a 
durabilidade especificada de 5 anos não pode ser garantida. 
Em caso de oscilações de temperatura em torno do ponto de 
condensação, poderão ocorrer vários alarmes falsos. 



 
 
 
 
Descrição do produto 
 

 
21 / 36 

Type: SpillGuard® 
IS / I / CD / T4 
Class I, Zone 0,  
AEx/Ex ia IIB T4 Ga 

DENIOS AG 
Dehmer Straße 66 
D-32549  
Bad Oeynhausen 

 Explicação da placa de características 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Apresentação esquemática CE  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Apresentação esquemática FM  

 

1 Marcação CE  

2 Nome e endereço do fabricante 

3 Identificação do produto 

4 Identificação do perigo de explosão 

5 Ano de fabrico/número de série 

6 Gama de temperatura ambiente Ta 

7 Certificado de exame do padrão de construção da UE 

8 Modelo do produto 

9 Marcação FM 

10 Certificado FM 

 

6 

8 

7 

1 

3 4 

2 

5 

DENIOS AG 
Dehmer Straße 58-66 
D-32549 Bad Oeynhausen 
www.denios.com 

Typ / type: SpillGuard® 
BVS 19 ATEX E 077 
IECEx BVS 19.0073 

0°C ≤ Ta ≤ 40°C 
2019/123 456 

II 1G Ex ia IIB T4 Ga 

0158  

8 

10 

9 

5 

2 

6 

FM20US0051 
FM20CA0023 
-10°C ≤ Ta ≤ 40°C # YOM: 2020 
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5 Colocação 

 

 

Fig. 6: SpillGuard® na bacia de retenção  

 

1 SpillGuard® 

2 Grade 

3 Bacia de retenção 

4 Fundo da bacia de retenção 

5.1 Requisitos do local de utilização 

Este capítulo fornece-lhe informações e instruções para a colocação segura. O local de 
utilização do produto é o fundo de uma bacia de retenção. 

 

 

3 

2 

4 
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 ADVERTÊNCIA 

 

Possível ignição de uma atmosfera explosiva. 

Se o produto ficar danificado através do depósito ou da 
remoção de recipientes, pode ocorrer a ignição de uma 
atmosfera explosiva. 

  Colocar ou operar o aparelho de forma a excluir 
qualquer tipo de danos. 

 

É necessário cumprir os seguintes pré-requisitos: 

 O fundo da bacia de retenção tem de estar isento de impurezas de qualquer tipo. 

 O fundo tem de ser plano. 

 Tem de haver espaço suficiente para o produto. 

 Para possibilitar a deteção precoce de uma fuga, o local de utilização deverá ser a 
parte mais funda da bacia de retenção. 
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6 Operação 

 CUIDADO 

 

Irritação causada pelo contacto direto com a 
substância perigosa. 

Possibilidade de lesões nas mãos, nos olhos, etc. 

  Usar o equipamento de proteção individual (EPI). 

6.1 Colocar o produto em funcionamento 

Proceda da seguinte forma 
 O produto foi corretamente desembalado. 

 O produto não apresenta danos. 

1. Colocar o produto na parte mais funda da bacia de retenção com a área dos 

sensores virada para o fundo. 

2. Premir o botão Push até se ouvir o sinal sonoro . 

 O LED  pisca rapidamente. 

3. Aguardar 30 segundos até o processo de calibração estar concluído. 

 É emitido um sinal acústico duplo . 

 O LED  pisca 1 vez por minuto. 

☑ O produto está pronto a funcionar. 

LED 

LED 
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6.2 Utilizar o produto numa nova localização 

Se desejar utilizar o produto numa nova localização, é necessário primeiro desligá-lo e, 
em seguida, voltar a ligá-lo. 

Proceda da seguinte forma 

1. Premir o botão Push até se ouvir o sinal sonoro . 

 O produto está desligado. 

2. Colocar o produto na nova localização. 

3. Premir o botão Push até se ouvir o sinal sonoro . 

 O LED  pisca rapidamente. 

4. Aguardar 30 segundos até o processo de calibração estar concluído. 

 É emitido um sinal acústico duplo . 

 O LED  pisca 1 vez por minuto. 

☑ O produto está pronto a funcionar. 

6.3 Medidas em caso de alarme 

Na sequência da deteção de fugas, ocorrem os seguintes sinais: 

   O sinal sonoro soa 5 vezes, pausa de 15 segundos 

 Sinal ótico intermitente rápido durante a pausa 
  

LED 

LED 

LED 
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Ao manusear substâncias perigosas, respeite as 
especificações da ficha de dados de segurança da substância 
perigosa derramada, ver Cumprimento das especificações da 
ficha de dados de segurança [13]. 

Proceda da seguinte forma 
1. Adote medidas para eliminar a fuga. 

CUIDADO! Irritação causada pelo contacto direto com a substância 

perigosa. Possibilidade de lesões nas mãos, nos olhos, etc. Usar o 

equipamento de proteção individual (EPI). 

2. Eliminar e limpar de imediato os líquidos derramados da bacia de retenção. 

3. Premir o botão Push (>1 segundo e <10 segundos). 

 É emitido um sinal acústico . 

 O produto está desligado. 

4. Verificar se a bacia de retenção apresenta danos e se está intacta. 

Coloque o produto fora de funcionamento: Colocação fora de funcionamento  [31] 
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7 Avaria e problemas de funcionamento 
Este capítulo fornece-lhe informações sobre possíveis avarias. Descreve ainda as 
medidas que pode adotar para eliminar estas avarias. 

7.1 Avarias possíveis 
 

Avaria Causa possível Solução 

Som semelhante ao 
alarme sem fuga: 

sinal sonoro duplo, 
pausa de 0,1 s entre os 
sinais 

Acende sincronizado 
com o sinal sonoro em 
termos de duração e 
frequência 

Tensão da bateria 
demasiado baixa 

Substituir o SpillGuard® por 
um aparelho novo 
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Ativação do alarme 
sem fuga 

No caso de condições 
climatéricas específicas, 
pode ocorrer condensação 
na área dos sensores. Isto 
pode despoletar um falso 
alarme. 

1. Desativar o alarme, 
premindo no botão Push 
(> 1 segundo e 
< 10 segundos). 

2. Limpar a área dos 
sensores com um pano 
macio e que não largue 
pelos. 

3. Premir o botão Push até 
se ouvir o sinal sonoro. 
Após 30 segundos, o 
SpillGuard® está 
novamente pronto a 
funcionar. [25] 

O SpillGuard® não liga   O botão Push não foi 
premido durante o tempo 
suficiente 

Premir o botão Push até se 
ouvir o sinal acústico 

 Bateria com defeito ou 
vazia 

Substituir o SpillGuard® por 
um aparelho novo 
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A fuga não é detetada 
pelo SpillGuard® 

O aparelho mudou de 
localização sem ter sido 
recalibrado 

Em caso de mudança de 
localização, volte a ligar o 
dispositivo. 

 O nível necessário não foi 
alcançado 

O SpillGuard® só procede à 
deteção assim que a área 
dos sensores fica molhada. 
Isso significa que é 
necessário alcançar um 
nível de 6 mm para que tal 
aconteça. 

 O SpillGuard® não está 
colocado na parte mais 
funda da bacia de retenção 

Colocar o SpillGuard® na 
parte mais funda da bacia 
de retenção 

Não é possível desligar 
o SpillGuard® após o 
alarme 

O botão Push NÃO foi 
premido no intervalo de 
tempo predefinido 

Premir o botão Push até se 
ouvir o sinal sonoro 
(> 1 segundo e 
< 10 segundos) 

Não é possível desligar 
o SpillGuard® no estado 
operacional 

O botão Push NÃO foi 
premido no intervalo de 
tempo predefinido 

Premir o botão Push até se 
ouvir o sinal sonoro 
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8 Manutenção 
O produto não requer manutenção. O tipo de construção fechado não permite a 
reparação ou substituição de componentes ou peças sobressalentes. 

No fim de uma vida útil de 5 anos, substitua o produto para poder garantir uma deteção 
de fugas sem problemas. 
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9 Colocação fora de funcionamento 

 

Ao manusear substâncias perigosas, respeite as 
especificações da ficha de dados de segurança da 
substância perigosa derramada, ver Cumprimento das 
especificações da ficha de dados de segurança [13]. 

 

 CUIDADO 

 

Irritação causada pelo contacto direto com a 
substância perigosa. 

Possibilidade de lesões nas mãos, nos olhos, etc. 

  Usar o equipamento de proteção individual (EPI). 

 

9.1 Desconexão 

Proceda da seguinte forma 
 O aparelho chegou ao fim da sua vida útil ou foi detetada uma fuga. 

1. Premir o botão Push até se ouvir o sinal sonoro . 

☑ O produto está desligado. 
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9.2 Limpeza 

Proceda da seguinte forma 
 O produto está desligado. 

1. Limpar todos os resíduos da substância perigosa do produto. 

ATENÇÃO! Perigo de explosão em caso de abertura da caixa em 

atmosferas com perigo de explosão. A abertura da caixa pode causar 

ferimentos graves ou morte. A abertura da caixa é proibida. 

☑ O produto está limpo. 
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10 Eliminação 

 

Para a eliminação, utilize os centros de recolha locais ou 
devolva o produto à DENIOS. 

Proceda da seguinte forma 
 O produto está limpo. 

1. Não descarte o produto juntamente com o lixo 
doméstico, mas elimine-o de acordo com as 
disposições nacionais. 

☑ O produto foi corretamente eliminado. 
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11 Conformidade UE 
O SpillGuard® é um produto certificado em conformidade com a diretiva 2014/34/UE 
(diretiva ATEX). A produção é monitorizada por controlos regulares e independentes 
relativamente ao cumprimento inalterado dos regulamentos legais  
e normativos. 

 

O SpillGuard® está em conformidade com os requisitos fundamentais em 
matéria de proteção da saúde, segurança e meio ambiente das seguintes diretivas: 

 2014/30/UE (CEM) 

 2011/65/UE (RoHS 2) 

A declaração UE de conformidade pode ser consultada no seguinte endereço: 

www.denios.com/spillguard 

 

http://www.denios.com/spillguard
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Notas 
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