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Declaração para os EUA 

Nota:  

O RetroSign GRX (com um módulo homologado: ID 2AIG4-MOD1 da FCC) foi testado e considerado 

em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, nos termos do artigo 15.º das 

normas da FCC. Estes limites foram criados para fornecer uma proteção razoável contra 

interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir 

energia de frequência de rádio. Se este equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as 

instruções do fabricante, poderá provocar interferências nocivas em comunicações de rádio. 

Contudo, não existem garantias de que não ocorrerão interferências numa determinada instalação. 

Caso este equipamento cause interferências nocivas à receção de rádio e televisão, o que pode ser 

determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá corrigir as interferências 

através de uma ou mais das medidas que se seguem: 

• Reoriente ou coloque num outro local a antena de receção. 

• Aumente a separação entre o equipamento e o recetor. 

• Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito a que o recetor está 

ligado. 

• Consulte o fornecedor ou um técnico qualificado de rádio/televisão para obter ajuda. 

Declaração de exposição a RF:   

O RetroSign GRX está em conformidade com os requisitos de exposição a RF nos Estados Unidos, 

com uma distância de separação de 80 mm entre o utilizador e/ou pessoas presentes do dispositivo. 

 

Declaração para o Canadá 

Nota:  

O RetroSign GRX (com um módulo homologado: IC: 21541-MOD1) está em conformidade com as 

normas de RSS com isenção de licença do Ministério da Indústria do Canadá. O funcionamento está 

sujeito às duas condições seguintes: 

(1) Este dispositivo não pode causar interferências; e 

(2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar 

um funcionamento não pretendido do dispositivo. 

Le présent appareil (avec un module homologué: IC: 21541-MOD1) est conforme aux CNR 

d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée 

aux deux conditions suivantes: 

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage; et 

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Declaração de exposição a RF:  

O RetroSign GRX está em conformidade com os requisitos de exposição a RF no Canadá, com uma 

distância de separação de 80 mm entre o utilizador e/ou pessoas presentes do dispositivo. 

Retro Sign GRX est conforme à l'exigence de l'exposition aux RF au Canada avec une distance de 

séparation de 80 mm entre l'utilisateur et / ou spectateur de l'appareil.  
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Exclusão de responsabilidade  

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
 
A DELTA NÃO OFERECE GARANTIAS DE QUALQUER TIPO RELATIVAMENTE A ESTE 
MATERIAL, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A DELTA NÃO SERÁ 
RESPONSÁVEL POR ERROS CONTIDOS NO PRESENTE DOCUMENTO OU POR DANOS 
ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS RELACIONADOS COM O FORNECIMENTO, DESEMPENHO 
OU UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL.  
 
O RETROSIGN GRX É FABRICADO COM COMPONENTES COM LICENÇA PÚBLICA GERAL. O 
CÓDIGO-FONTE ESTÁ DISPONÍVEL MEDIANTE PEDIDO. 
 
Uso/finalidade previstos 

O retrorrefletómetro RetroSign GRX é um equipamento portátil para utilização no terreno, usado para 
a inspeção e o controlo de qualidade no local das propriedades de retrorreflexão de sinalização 
rodoviária, vestuário de alta visibilidade, fitas refletoras e matrículas. 

Informações importantes de segurança e manuseamento 

Atenção: Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas pela entidade responsável poderão 
anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. 

  O RetroSign GRX não pode ser utilizado com outras baterias que não sejam as que são 

fornecidas com o produto. 

 

Informações sobre eliminação e reciclagem 

 

Consulte o fornecedor relativamente à eliminação do RetroSign GRX no seu país. 

 

Visite o nosso website: http://roadsensors.madebydelta.com/ 

  

http://roadsensors.madebydelta.com/
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SECÇÃO 1: Introdução 

Utilização do GRX 
O retrorrefletómetro RetroSign GRX é um equipamento portátil para utilização no terreno, para a 
inspeção e o controlo de qualidade no local de todos os tipos de sinalização rodoviária, vestuário de 
alta visibilidade, fitas refletoras e matrículas que são iluminados pelos faróis dos veículos no escuro, 
por ex., à noite ou em túneis rodoviários. 

O que mede o GRX? 

O RetroSign GRX mede o valor RA (coeficiente de luminância retrorrefletida à noite). O valor RA é 
uma medida que indica a visibilidade da sinalização rodoviária, do vestuário de alta visibilidade, das 
fitas refletoras e das matrículas conforme observada pelos condutores de veículos motorizados com 
a iluminação dos faróis. 

 

 

 

Modelos 

O RetroSign GRX é um retrorrefletómetro com tecnologia LED. Mede a retrorreflexão em até 7 
ângulos de observação.  

O retrorrefletómetro baseia-se na geometria de abertura de pontos comparável às leituras em 
laboratório, refletindo as condições de condução reais e permite a deteção de aplicações incorretas 
das telas. 

O RetroSign GRX combina as geometrias CEN e ASTM num equipamento e está disponível em três 
modelos base: 

• GRX-1: uma entrada/iluminação e 1 ângulo de observação 

• GRX-3: uma entrada/iluminação e 3 ângulos de observação 

• GRX-7: uma entrada/iluminação e 7 ângulos de observação 

Utilizando a geometria ASTM, a sinalização é iluminada a um ângulo de entrada de -4º, enquanto 
que a geometria CEN implica que a sinalização é iluminada a um ângulo de entrada de +5º. A 
DELTA está em condições de fornecer ângulos adicionais de entrada/iluminação de +10º, +20º, +30º, 
+40º e +45º, se necessário. Os ângulos de entrada/iluminação são determinados pelo adaptador de 
ângulo instalado na parte dianteira do GRX. 

O modelo exato, com 1, 3 ou 7 ângulos de observação, depende das necessidades do utilizador. Os 
ângulos de observação disponíveis são: 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º e 2,0º. 

Dependendo do modelo GRX selecionado e do(s) ângulo(s) de entrada/iluminação adquirido(s), o 
equipamento terá capacidade para satisfazer qualquer combinação de ângulos indicada nas normas 

O valor RA é um fator importante no controlo de qualidade da sinalização rodoviária no 
terreno. 
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europeias e dos EUA, como EN 12899, ASTM E 1709 e ASTM E 2540 relativamente a sinalização 
rodoviária, e EN 20471 e ASTM 1809 relativamente a vestuário de alta visibilidade. 

Normas internacionais 

O RetroSign GRX mede a retrorreflexão e calcula o valor de RA de acordo com as normas 

internacionais CEN e ASTM. O equipamento está em conformidade com as seguintes normas 

europeias e dos EUA: 

• EN 12899: Sinalização vertical rodoviária fixa, parte 1-5 

Parte 1: Sinais fixos e Parte 4: Controlo de produção na fábrica 

• EN 20471: Vestuário de alta visibilidade – Métodos de teste e requisitos 

• ASTM E 1709: Método de teste padrão para a medição de sinais retrorrefletores utilizando 

um retrorrefletómetro portátil a um ângulo de observação de 0,2 graus 

• ASTM E 2540: Método de teste padrão para a medição de sinais retrorrefletores utilizando 

um retrorrefletómetro portátil a um ângulo de observação de 0,5 graus 

• ASTM E 1809: Método de teste padrão para a medição de vestuário retrorrefletor de alta 

visibilidade a um ângulo de observação de 0,2 graus e um ângulo de entrada de -4 graus 

(descontinuado). 

Descrição geral do RetroSign GRX 
O RetroSign GRX é extremamente simples de utilizar, necessitando apenas de um mínimo de 

instruções. O equipamento emite uma mensagem ou um som de aviso no caso de uma medição não 

fiável. 

Os resultados da medição são apresentados num ecrã tátil a cores. 

Cada medição pode ser associada a um nome de utilizador/operador e a um nome de série que pode 

conter dados definidos pelo utilizador (ou seja, campos). 

O GRX está equipado com uma porta USB para a exportação de dados através de uma pen e com 

Wi-Fi. 

O RetroSign GRX é alimentado por uma bateria recarregável, oferecendo bastantes horas de 

capacidade de medição. É fornecido, de série, um carregador de bateria com alimentação pela rede 

elétrica. 

A maioria dos botões do RetroSign GRX está acessível a partir do ecrã tátil. Os botões físicos e as 

funcionalidades do equipamento são apresentados abaixo. 
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Vista frontal e inferior do RetroSign GRX 

 

Adaptador de ângulo 
O adaptador de ângulo é fixado ao GRX com ímanes e pode ser facilmente retirado. Define o ângulo 

de entrada/iluminação e está codificado magneticamente para o padrão de medição e o ângulo de 

observação principal. 

A parte traseira do adaptador de ângulo é utilizada para a calibração e tem a seguinte aparência: 

 

Consulte a Secção 3: "Informações de funcionamento" para obter mais informações sobre como 

calibrar o GRX.  
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Ecrã tátil 
O RetroSign GRX tem um ecrã tátil a cores, o que facilita a utilização do equipamento através destes 

movimentos: tocar, percorrer e aproximar os dedos. 

 

 

Funcionalidades e acessórios do GRX 
O RetroSign GRX contém diversas funcionalidades e acessórios de série e opcionais. 

Funcionalidades e acessórios padrão  

• Ecrã tátil a cores de 5” de alta luminosidade 

• Medição de RA, visibilidade noturna 

• Detetor com correção fotópica e alimentação (iluminante A) 

• Procedimento de calibração fácil de um só passo com alvo de calibração incorporado 

• Medição possível à noite e durante o dia, mesmo em plena luz do dia 

• Reconhecimento automático de cores 

• Retrorreflexão das legendas e do fundo da sinalização, contraste calculado 

• Recolha de dados de propriedade da sinalização 

• Registo de temperatura e humidade relativa 

• Armazenamento automático de dados 

• Porta USB para transferência de dados para pen 

• Exportação de dados para programas de software padrão, como o Excel e o Google Earth 

• Armazenamento de mais de 2 milhões de medições sem imagens, mais de 2000 medições 

com imagens 

• Carregador de bateria com alimentação pela rede elétrica de 230 V/50 Hz ou 120 V/60 Hz 

• Bateria sobresselente 

• Bolsa de transporte 

Funcionalidades e acessórios opcionais 

• Recetor de GPS incorporado 

• Comunicação sem fios incorporada 

• Câmara incorporada para fotografar a sinalização, calibração fácil e leitura de códigos de 

barras/códigos QR 

• Reconhecimento da orientação da sinalização e rotação correta do equipamento 

• Adaptador de ângulo de entrada adicional (+10º, +20º, +30º, +40º e 45º) 

• Kit de polo de extensão 
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SECÇÃO 2: Informações gerais 

Retrorrefletómetro 

O retrorrefletómetro RetroSign GRX mede o parâmetro RA (coeficiente de luminância retrorrefletida). 

O parâmetro "R" representa a intensidade luminosa da sinalização rodoviária conforme observada 

pelos condutores de veículos motorizados durante a iluminação dos faróis. 

O RetroSign GRX executa automaticamente medições quando o botão de disparo é ativado ou uma 

medição é ativada no ecrã tátil. O resultado e o estado são mostrados no ecrã tátil. O resultado e 

outras informações associadas são armazenados na memória interna. 

O equipamento é operado a partir do ecrã tátil do retrorrefletómetro. É utilizada uma pen USB para 

transferir os registos de dados para um computador para processamento adicional. 

Calibrações de fábrica 

O RetroSign GRX vem calibrado de fábrica. O valor RA de referência é medido no laboratório de 

calibração acreditado DANAK da DELTA, utilizando métodos e equipamento rastreáveis.  

Para garantir que o GRX mede corretamente a retrorreflexão dos materiais, recomenda-se que seja 

realizada uma calibração diária, utilizando a referência de calibração fornecida com o equipamento. 

Para a verificação e calibração do retrorrefletómetro, deve ser utilizado o alvo de calibração (que se 

encontra na parte traseira do adaptador de ângulo). 

Geometria de medição 

GRX tipo ASTM 

O ângulo de iluminação Beta 1 deste modelo é de -4º. Os desvios entre a iluminação e o ângulo de 

observação primário são de 0,2º (GRX-1) e os três ângulos de observação são de 0,2º, 0,5º e 1,0º 

(GRX-3) respetivamente e todos os ângulos de observação disponíveis no GRX-7 (ou seja, 0,2º, 

0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º e 2,0º). A área de medição é de ø 25 mm. 

 

 

Geometria de sinais de trânsito de acordo com as normas da ASTM E 

1709 e 2540 

-4° Ângulo de 

entrada/iluminação 

0,2° Ângulo de observação  0,5° 

A geometria de sinais de trânsito conforme as normas da ASTM 

baseia-se numa geometria usada para medir a retrorreflexão das 

matrículas, ou seja, o ângulo de entrada negativo. 
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GRX tipo CEN 

O ângulo de iluminação Beta 1 deste modelo é +5º. Os desvios entre a iluminação e o ângulo de 

observação primário são de 0,33º (GRX-1) e os três ângulos de observação são de 0,33º, 0,5º e 1,0º 

(GRX-3) respetivamente e todos os ângulos de observação disponíveis no GRX-7 (ou seja, 0,2º, 

0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º e 2,0º). A área de medição é de ø 25 mm. 

 
 

GRX tipo SAFETY 

O ângulo de iluminação Beta 1 é de +5º e o desvio entre a iluminação e o ângulo de observação é de 

0,2º. A área de medição é de ø 25 mm.  

 

 

 

 

Geometria de sinais de trânsito de acordo com a norma EN 12899 

Ângulo de observação principal 0,33° 

Ângulo de 

entrada/iluminação 

+5° 

Simulação de uma distância de visualização de aprox. 100 
metros 

Veículo padrão com faróis de tungsténio, luzes a 0,65 m e o 
condutor a uma altura de 1,20 m acima da estrada 

Vestuário de segurança de acordo com a norma EN 20471 

Ângulo de observação principal 0,2° 

Ângulo de entrada/iluminação +5° 
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GRX tipo fita de conspicuidade (ECE 104) 

O ângulo de iluminação Beta 2 deste modelo é +5º. Os desvios entre a iluminação e o ângulo de 

observação primário são de 0,33º (GRX-1) e os três ângulos de observação são de 0,33º, 0,5º e 1,0º 

(GRX-3) respetivamente e todos os ângulos de observação disponíveis no GRX-7 (ou seja, 0,2º, 

0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º e 2,0º). A área de medição é de ø 25 mm. 

Para ECE 104, pode ser fornecido um adaptador multi-ângulo que mede ângulos de iluminação Beta 

2 de +/- 5º, 20º, 30º, 40º e 60º. 

      

 

Bateria 
O equipamento é alimentado por uma bateria de iões de lítio que, em circunstâncias de utilização 

normais, não requer manutenção. A bateria é uma bateria de iões de lítio Bosch padrão. 

A bateria está equipada com um sensor térmico que apenas permite o carregamento num intervalo 

entre 0 ºC e 45 ºC. Isto assegura uma duração prolongada da bateria.  

Uma queda substancial na obtenção de medições com a bateria totalmente carregada indica que a 

bateria está gasta e que deve ser substituída. 

Para sua segurança 

Não exponha a bateria ao calor ou a chamas: perigo de explosão. Não coloque a bateria sobre um 

aquecedor nem a exponha diretamente à luz solar durante períodos prolongados. 

A bateria pode ser armazenada num intervalo de temperaturas entre -10 °C e +60 °C, mas 

recomenda-se que seja armazenada entre 0 °C e +30 °C, por motivos relacionados com a duração 

da bateria. 

Se a bateria estiver quente, deixe-a arrefecer antes de colocá-la a carregar.  

Ao manipular ou armazenar a bateria, tenha especial cuidado para evitar colocar os contactos da 

bateria em curto-circuito. 

Se a bateria apresentar fissuras, não a insira no carregador. A utilização de uma bateria danificada 

pode resultar em choque elétrico ou num incêndio. 

Consulte mais detalhes no manual do utilizador da bateria. 
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Recomendações de segurança: 

• A bateria deve estar protegida contra impactos. Não abra a bateria.  

• Armazene a bateria num local seco e limpo. 

• Como medida de proteção ambiental, não elimine a bateria no lixo doméstico.  

Carregador de bateria 
O carregador de bateria é fornecido, de série, como acessório para o carregamento da bateria a 

partir da rede elétrica. O carregador de bateria existe em dois modelos: 

• AL1130CV, 230 V CA, 50/60 Hz da Bosch 

• Carregador rápido BC330, 120 V CA, 60 Hz da Bosch 

A bateria ficará totalmente carregada em cerca de 45 minutos. 

Graças ao método de carregamento inteligente, o estado da carga da bateria será detetado 

automaticamente e a bateria será carregada com a corrente de carga ideal, dependendo da 

temperatura e da tensão da bateria. 

Para carregar a bateria, certifique-se de que o RetroSign GRX está desligado, retire a bateria da 

pega e coloque-a no carregador. Certifique-se de que a bateria e o carregador de bateria estão 

limpos e secos antes e durante o carregamento. 

Durante o carregamento, o carregador de bateria irá fornecer as seguintes informações: 

Carregador AL1130CV 

• Se o indicador verde estiver "aceso", o carregador está ligado à rede elétrica, mas a bateria 

não está inserida, ou a bateria está totalmente carregada e está em carregamento de 

compensação. 

• Se o indicador verde estiver "intermitente", a bateria está em carregamento rápido. O 

carregamento rápido termina automaticamente quando a bateria estiver totalmente 

carregada. 

Nota: o procedimento de carregamento rápido só é possível quando a temperatura da bateria 

se encontrar dentro do intervalo de temperatura de carregamento permitido (ver abaixo). 

• Se o indicador vermelho estiver "intermitente", a bateria não está em condições de ser 

carregada. A bateria pode ter um defeito, ou os contactos do carregador ou da bateria podem 

estar contaminados. Limpe os contactos do carregador ou da bateria e verifique se 

funcionam. Se não for possível solucionar o problema, substitua a bateria. 

• Se o indicador vermelho estiver "aceso", a temperatura da bateria não se encontra dentro do 

intervalo de temperatura de carregamento permitido. Assim que a temperatura estiver dentro 

do intervalo de carregamento permitido, o carregador de bateria muda automaticamente para 

o carregamento rápido. 

Carregador BC330 

• Se o indicador verde estiver "apagado", o carregador não está a receber energia da tomada 

da fonte de alimentação. 

• Se o indicador verde estiver "aceso", o carregador está ligado à rede elétrica, mas a bateria 

não está inserida ou a bateria está totalmente carregada ou a bateria está demasiado quente 

ou fria para o carregamento rápido. Assim que for atingida uma temperatura adequada, o 

carregador mudará automaticamente para o carregamento rápido. 

• Se o indicador verde estiver "intermitente", a bateria está em carregamento rápido. O 

carregamento rápido termina automaticamente quando a bateria estiver totalmente 

carregada. 
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Para sua segurança 

Leia todas as instruções. Caso não siga todas as instruções indicadas abaixo, poderão ocorrer 

choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves. 

• A bateria e o carregador foram especificamente concebidos para serem utilizados em 

conjunto. O carregamento só deve ser efetuado com o carregador fornecido com o 

equipamento. 

• Proteja a bateria da chuva e da humidade. A entrada de água num carregador de bateria 

aumenta o risco de choque elétrico. 

• Se o conjunto da bateria apresentar fissuras, não o insira no carregador. A utilização de uma 

bateria danificada pode resultar em choque elétrico ou num incêndio. 

• Não desmonte nem utilize o carregador caso este tenha sido sujeito a um impacto violento, 

se tiver caído ou se tiver sofrido quaisquer outros danos. Uma montagem incorreta ou danos 

podem resultar em choque elétrico ou num incêndio. 

• Mantenha o carregador de bateria limpo. A contaminação pode causar o perigo de choque 

elétrico. 

• Verifique sempre o carregador de bateria, o cabo e a ficha antes de utilizá-los. Não utilize o 

carregador de bateria se forem detetados defeitos. Não abra o carregador de bateria e envie-

o para reparação apenas por pessoal qualificado que utilize peças sobresselentes originais. 

Os danos em carregadores de baterias, cabos e fichas aumentam o risco de choque elétrico. 

• Não opere o carregador de bateria sobre superfícies facilmente inflamáveis (por ex., papel, 

tecidos, etc.) nem em ambientes combustíveis. Existe o perigo de incêndio devido ao 

aquecimento do carregador de bateria durante o carregamento. 

• Não armazene a bateria no carregador. O armazenamento da bateria no carregador durante 

um período prolongado pode causar danos na bateria e um incêndio. 

• Consulte mais detalhes no manual do utilizador do carregador. 

Recomendação prática 

Se for sujeito a ciclos de carregamento contínuos ou repetitivos sem interrupção, o carregador pode 

aquecer. Este aquecimento não constitui qualquer problema, nem indica um defeito técnico do 

aparelho. 
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SECÇÃO 3: Informações de funcionamento 

Introdução 
Ligue o RetroSign GRX, premindo o botão para ligar/desligar vermelho situado na parte inferior do 

equipamento. Após algum tempo, o sistema arranca e o equipamento está pronto para ser utilizado. 

O RetroSign GRX muda automaticamente para o modo de espera se não for utilizado durante um 

período de tempo específico (consulte "Definições" nesta secção). A partir do modo de espera, o 

equipamento está preparado após 1-2 segundos. 

Se necessário, calibre o equipamento (consulte "Calibração" mais à frente nesta secção). Para 

garantir uma elevada qualidade dos dados, a DELTA recomenda que o equipamento seja calibrado, 

no mínimo, uma vez por dia, normalmente de manhã, antes de serem iniciadas as medições. 

O equipamento pode ser utilizado entre 0 oC e +60 oC. 

Ligar/desligar e colocar em espera o equipamento 
Ligar: prima o botão para ligar/desligar vermelho. 

Espera: prima brevemente o botão para ligar/desligar, desligando o RetroSign GRX, e coloque-o no 

modo de espera. Para voltar a ligar o equipamento, basta premir outra vez o botão para 

ligar/desligar. 

Desligar: para desligar o equipamento completamente, mantenha premido o botão para ligar/desligar 

durante alguns segundos até que "Desligado" apareça escrito no ecrã tátil. Em seguida, toque no 

ecrã para desligar o equipamento.  

Tenha atenção: se o equipamento não for desligado depois de ser utilizado, a bateria continua a 

descarregar.  

             Recomendações de segurança. No caso de qualquer condição de erro grave, retire a 

bateria imediatamente. 

 

Ícones 
Os ícones da barra de estado na parte superior do ecrã fornecem informações sobre o estado e o 

modo operacional do equipamento: 

 

Menu principal 
O menu principal permite aceder às várias ações do equipamento.  

Prima  no canto superior esquerdo do ecrã do GRX para aceder ao menu principal. Também 

pode aceder ao menu principal, percorrendo o ecrã a partir do lado esquerdo. 

Hotspot Wi-Fi 

A 

localização 

geográfica 

está ativa 
Sinal de Wi-Fi 

Hora 

Estado da 

bateria 

Ligação 

Bluetooth 

Aviso do 

sistema 
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O menu principal tem o seguinte aspeto: 

 

 

O menu principal é composto pelos elementos seguintes:  

 

Ícone 

 

 

Função 

 

Explicação 

 

 
Medição 
 

Efetue uma inspeção 

 

 
Séries 
 

Selecione, adicione ou elimine séries de medições 

 

 
Utilizadores 
 

Selecione, adicione, edite ou elimine um utilizador 

 

 
Modelos 
 

Adicione, edite ou elimine modelos 

 

 
Registo 
 

Visão geral das medições efetuadas e das séries. 
Exporte ou elimine dados 

 

 
Calibrar 
 

Calibre o GRX 

 

 
Definições 
 

Ajuste as definições, por ex., hora, data 
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Utilizadores 
A função "Utilizadores" é usada para identificar o operador do equipamento. O nome de utilizador é 

guardado no registo, juntamente com cada medição. 

Na parte superior do menu principal, é apresentado o utilizador selecionado. Para alterar o utilizador 

ou adicionar um novo utilizador, selecione  "Utilizadores" no menu principal. É apresentado o 

seguinte no ecrã: 

 

 

Aqui, dispõe destas cinco opções: 

1) Ative um utilizador, tocando no nome de utilizador relevante na lista. 

2) Filtre ou localize um utilizador existente, tocando em "Escrever aqui para filtrar…" e 

escrevendo o filtro relevante. Termine, premindo . 

3) Edite um utilizador existente, premindo . Na janela pop-up pode alterar o nome de 

utilizador: 

 

 

4) Adicione um novo utilizador, premindo . Na janela pop-up, introduza o nome de 

utilizador relevante do novo utilizador e prima "OK":  
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5) Elimine um utilizador, premindo  e depois "OK". 

 

Trabalhar com modelos, séries e inspeções 
A utilização do GRX para realizar medições é extremamente simples. No entanto, o equipamento 

rapidamente acumula um grande número de medições que se pode tornar bastante confuso de 

consultar ou encontrar, se os dados não estiverem organizados. O equipamento ajuda a organizar os 

seus dados. 

Definições: 

• Uma inspeção define-se como todos os dados e medições recolhidos sobre um sinal 

individual. 

• Um modelo define as medições que devem ser realizadas para uma inspeção específica e 

contém informações de interesse comum para uma série de inspeções. 

• Uma série está relacionada com a sua atribuição de trabalho específica e contém um grupo 

de inspeções relacionadas, incluindo que dados devem ser recolhidos em novas inspeções. 

Nota: as inspeções são agrupadas em séries. 

 

Na prática, ao utilizar o GRX comece por escolher um modelo, depois configure uma ou mais séries 

e, finalmente, efetue as medições:  

 

 

 

 

 

 →  →  

Modelo  Série  Medições 
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Rotina diária recomendada após a calibração do equipamento: 

1. Crie uma série com base no modelo selecionado (ou selecione uma série existente) onde 

poderá guardar todas as suas medições relacionadas com uma atribuição específica. 

Nota: se não houver nenhum modelo criado, primeiro tem de criar um. 

2. Efetue as medições no local. 

3. Examine o registo para verificar se dispõe de todos os dados de que necessita. 

4. Exporte os dados de medição para análise adicional e elaboração de relatórios. 

Estes passos são descritos mais detalhadamente nas secções seguintes. 

Opção de disparo único 

O GRX dispõe de uma opção de "disparo único" para situações em que é necessária apenas uma 

única medição (ou seja, apontar e disparar). Prima o ícone de disparo único para ativar a 

funcionalidade. 

 

Nota: todos os campos da série (ou seja, ID do sinal de trânsito, Fornecedor, Legenda, etc.) 

devem estar preenchidos. No modo de disparo único, não lhe serão pedidos. 

Verificação de aprovação/reprovação 

O GRX dispõe de uma funcionalidade de aprovação/reprovação incorporada que indica o 

desempenho do sinal inspecionado. Quando terminar a inspeção de um sinal, será apresentado um 

destes símbolos: 

O sinal foi aprovado:  

O sinal foi reprovado:  

Para que a verificação de aprovação/reprovação funcione corretamente, tem de inserir os valores de 

limiar de RA/contraste para o fundo, legenda e contraste. Combine os três valores de acordo com as 

suas necessidades. Para desativar a funcionalidade, basta eliminar os dígitos ou escrever "0". No 

exemplo abaixo, apenas o fundo será verificado: 

 

Os resultados da verificação de aprovação/reprovação são armazenados automaticamente no 

conjunto de dados, que pode ver no ficheiro de registo. 

Nas secções "Modelos", "Séries" e "Medição" descreve-se em mais detalhe a função de verificação 

de aprovação/reprovação.  

Modelos 

Um modelo define as medições que devem ser realizadas para uma inspeção específica. Um modelo 

especifica os campos de dados a captar durante uma inspeção, por ex., nome do fornecedor, estrada 

ou ID do sinal de trânsito. 
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Para escolher um modelo ou adicionar um novo modelo, selecione  "Modelos" no menu 

principal. A lista de modelos armazenados é agora apresentada no ecrã: 

 

 

Na linha inferior do nome do modelo, é apresentada uma breve descrição das definições do modelo. 

 

Aqui, tem quatro opções: 

1) Filtrar ou localizar um modelo existente 

2) Editar um modelo existente  

3) Adicionar um novo modelo  

4) Eliminar um modelo  

Seguem-se instruções para cada uma destas opções. 

 

1) Filtrar ou localizar um modelo existente 

• Pode filtrar ou localizar um modelo existente, tocando em "Escrever aqui para filtrar…": 

 

• Utilize o teclado, que surge no ecrã, para digitar o nome do filtro relevante. Quando terminar, 

prima : 

Opção "Tirar 

fotografia" ativada 

Opção "Verificação de 

aprovação/reprovação" 

ativada 

Legenda = 4 
Fundo = 4 

Opção "Disparo 

único" ativada 

Percorra da direita 

para a esquerda para 

aceder às opções 
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• O ecrã mostra agora o(s) modelo(s) que corresponde(m) ao filtro. 

 

2) Editar um modelo existente 

• Edite um modelo existente, tocando primeiro no modelo relevante e, em seguida, prima  

na parte superior do ecrã. 

 

• Será depois apresentado no ecrã, com o nome do modelo escrito na parte superior: 
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• Altere o design do modelo, definindo estes elementos: 

- Deve ser uma medição simples ou múltipla? 

Nota: se a opção "Disparo único" estiver ativada, algumas das opções abaixo estarão 

desativadas. 

- A opção Verificação de aprovação/reprovação deve estar ativada? Em caso afirmativo, 

lembre-se de inserir os valores de desempenho pretendidos para fundo, legenda e 

contraste. Escreva "0" ou deixe o campo em branco caso não seja necessário verificar o 

desempenho de um destes. 

- Quantas medições (do fundo e da legenda) devem ser efetuadas? Utilize a 

funcionalidade de percorrer para cima/para baixo para selecionar o número relevante (0-

10). 

- A medição deve incluir uma fotografia? Prima "Tirar fotografia?" (funcionalidade 

opcional).  

- Que campos de dados devem ser associados ao modelo? Prima "Adicionar novo 

campo" e selecione o tipo de campo que pretende adicionar a partir do menu pendente 

(prima a seta que surge no ecrã para que a lista seja apresentada – consulte a captura 

de ecrã abaixo). Podem ser adicionados campos personalizados selecionando "Adicionar 

novo campo" a partir da lista e escrevendo o nome do seu próprio campo de dados. 

Termine a adição de campos, premindo "Adicionar": 

 

 

Quaisquer alterações efetuadas ao modelo são guardadas automaticamente. Quando terminar de 

editar o modelo, prima  para regressar à lista de modelos. 

 

3) Adicionar um novo modelo 

• Adicione um novo modelo, premindo  na parte superior do ecrã. É apresentado o 

seguinte no ecrã: 
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• Introduza um nome de modelo relevante e escreva-o na parte superior do ecrã em "Nome".  

 

• Em seguida, conceba o novo modelo definindo estes elementos: 

- Deve ser uma medição simples ou múltipla? 

Nota: se a opção "Disparo único" estiver ativada, algumas das opções abaixo estarão 

desativadas. 

- A opção Verificação de aprovação/reprovação deve estar ativada? Em caso 

afirmativo, lembre-se de inserir o(s) valor(es) de desempenho pretendido(s) para fundo, 

legenda e/ou contraste. Escreva "0" ou deixe o campo em branco caso não seja 

necessário verificar o desempenho de um destes. 

- Quantas medições (do fundo e da legenda) devem ser efetuadas? Utilize a 

funcionalidade de percorrer para cima/para baixo para selecionar o número relevante (0-

10). 

- A medição deve incluir uma fotografia? Prima "Tirar fotografia?" (funcionalidade 

opcional).  

- Que campos de dados devem ser associados ao modelo? Prima "Adicionar novo 

campo" e selecione o tipo de campo que pretende adicionar a partir do menu pendente 

(prima a seta que surge no ecrã para que a lista seja apresentada – consulte a captura 

de ecrã abaixo). Podem ser adicionados campos personalizados selecionando "Adicionar 

novo campo" a partir da lista e escrevendo o nome do seu próprio campo de dados. 

Termine a adição de campos, premindo "Adicionar". 

 

Quaisquer alterações efetuadas ao modelo são guardadas automaticamente. Quando terminar de 

conceber o novo modelo, prima  para regressar à lista de modelos. 

 

4) Eliminar um modelo  
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Elimine um modelo tocando primeiro no nome do modelo relevante e, em seguida, premindo  e 

"OK". O modelo é eliminado. 

 

Séries 

As inspeções são agrupadas em séries, o que facilita e torna mais cómodo o trabalho com o GRX.  

Os nomes das séries podem ser uma etiqueta, por ex., o nome de uma estrada, tipo de sinal ou um 

sinal específico. É útil agrupar as inspeções de cada local geográfico, estrada ou parte de uma rua 

para um reconhecimento mais fácil. O nome da série desse grupo de inspeções será guardado no 

registo, juntamente com as leituras.  

Para utilizar a série, esta tem de estar ativada. Este procedimento é descrito abaixo. 

• Abra o menu principal e selecione  "Séries". A lista de séries já definidas no GRX é 

apresentada no ecrã: 

 

• Na linha inferior do nome da série, é apresentada uma breve descrição das definições da 

série. 

Aqui, dispõe das seguintes opções (semelhante aos modelos): 

1) Ativar uma série 

2) Filtrar ou localizar uma série existente 

3) Editar uma série existente 

4) Adicionar uma nova série 

5) Eliminar uma série 

Seguem-se instruções para cada uma destas opções. 

1)  Ativar uma série 

Ative uma série selecionando o nome da série relevante na lista. 

 

2) Filtrar ou localizar uma série existente  

• Para filtrar ou localizar um nome de série existente, toque em "Escrever aqui para filtrar…": 

 

Opção "Disparo 

único" ativada 

Percorra da direita para 

a esquerda para aceder 

às opções 



Manual do utilizador do RetroSign GRX / Dezembro 2020 27 DELTA 

• Utilize o teclado, que surge no ecrã, para digitar o nome do filtro relevante. Quando terminar, 

prima . 

 

• O ecrã mostra agora as séries que correspondem ao seu filtro. 

 

3) Editar uma série existente  

• Edite uma série existente, premindo  na parte superior do ecrã. É apresentado o seguinte 

no ecrã: 

 

 

• Altere o design da série definindo estes elementos: 

- Deve ser uma medição simples ou múltipla? 

Nota: se a opção "Disparo único" estiver ativada, algumas das opções abaixo estarão 

desativadas. 

- A opção Verificação de aprovação/reprovação deve estar ativada? Em caso 

afirmativo, lembre-se de inserir o(s) valor(es) de desempenho pretendido(s) para fundo, 

legenda e/ou contraste. Escreva "0" ou deixe o campo em branco caso não seja 

necessário verificar o desempenho de um destes. 

- Quantas medições (do fundo e da legenda) devem ser efetuadas? Utilize a 

funcionalidade de percorrer para cima/para baixo para selecionar o número relevante (0-

10). 

- A medição deve incluir uma fotografia? Prima "Tirar fotografia?" (funcionalidade 

opcional).  

- Que campos de dados devem ser associados ao modelo? Prima "Adicionar novo 

campo" e selecione o tipo de campo que pretende adicionar a partir do menu pendente 

(prima a seta que surge no ecrã para que a lista seja apresentada – consulte a captura 
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de ecrã abaixo). Podem ser adicionados campos personalizados selecionando "Adicionar 

novo campo" a partir da lista e escrevendo o nome do seu próprio campo de dados. 

Termine a adição de campos, premindo "Adicionar": 

 

Quaisquer alterações efetuadas à série são guardadas automaticamente. Quando terminar de editar 

a série, prima  para regressar à lista de séries. 

 

4) Adicionar uma nova série  

• Para adicionar uma nova série, prima  na parte superior do ecrã. 

 

• Selecione o modelo no qual a série vai ser baseada (consulte ‘"Modelos" nesta secção para 

obter instruções sobre como configurar um modelo): 

 

 

• Introduza um nome de série relevante e escreva-o na parte superior do ecrã em "Nome".  

 

• Em seguida, conceba a nova série definindo estes elementos: 
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- Deve ser uma medição simples ou múltipla? 

Nota: se a opção "Disparo único" estiver ativada, algumas das opções abaixo estarão 

desativadas. 

- A opção Verificação de aprovação/reprovação deve estar ativada? Em caso 

afirmativo, lembre-se de inserir o(s) valor(es) de desempenho pretendido(s) para fundo, 

legenda e/ou contraste. Escreva "0" ou deixe o campo em branco caso não seja 

necessário verificar o desempenho de um destes. 

- Quantas medições (do fundo e da legenda) devem ser efetuadas? Utilize a 

funcionalidade de percorrer para cima/para baixo para selecionar o número relevante (0-

10). 

- A medição deve incluir uma fotografia? Prima "Tirar fotografia?" (funcionalidade 

opcional).  

- Que campos de dados devem ser associados ao modelo? Prima "Adicionar novo 

campo" e selecione o tipo de campo que pretende adicionar a partir do menu pendente 

(prima a seta que surge no ecrã para que a lista seja apresentada – consulte a captura 

de ecrã abaixo). Podem ser adicionados campos personalizados selecionando "Adicionar 

novo campo" a partir da lista e escrevendo o nome do seu próprio campo de dados. 

Termine a adição de campos, premindo "Adicionar". 

 

Quaisquer alterações efetuadas à série são guardadas automaticamente. Quando terminar de 

conceber a nova série, prima  para regressar à lista de séries. 

 

5) Eliminar uma série  

Pode eliminar uma série tocando primeiro no nome da série relevante e, em seguida, prima  e 

"OK". A série é eliminada. 

 

Efetuar uma inspeção 

Depois de estar configurada uma série, pode começar a efetuar inspeções. 

• Selecione "Medir" no menu principal e prima o botão de disparo na pega do GRX para 

iniciar uma nova inspeção: 

 

• O ecrã mostra agora uma visão geral dos campos de dados especificados para a inspeção 

(caso não tenha sido ativada a opção "Disparo único"): 
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• O nome da série é apresentado na parte superior do ecrã. A inspeção herda 

automaticamente os campos de dados da série. Apenas necessita de preencher os campos, 

por ex., ID do sinal de trânsito. Se necessário, é possível alterar os campos de dados 

individuais neste nível. 

• Quando a opção "Verificação de aprovação/reprovação" é ativada (como no exemplo acima), 

pode introduzir o(s) valor(es) de desempenho de limiar para fundo, legenda e/ou contraste. 

Escreva "0" ou deixe o campo em branco caso não seja necessário verificar o desempenho 

de um destes. 

• Opcional: selecione o sinal de trânsito MUTCD relevante para atualizar os limiares de 

aprovação/reprovação nos testes de conformidade com a retrorreflexão do MUTCD (consulte 

a secção abaixo para obter mais instruções). 

Nota: pode alterar para o modo de "Disparo único" diretamente a partir do ecrã de inspeção. Se 

o fizer, a série escolhida será atualizada com esta definição.  

Nota: para ativar a leitura de códigos de barras ou códigos QR (funcionalidade opcional) para um 

campo ou para eliminar um campo, basta percorrer o campo da direita para a esquerda – e 

aparece o seguinte no ecrã: 

 

• Prima o ícone "Ler" para escolher a leitura de códigos de barras, ou prima o ícone "Remover" 

para eliminar o campo. 

 

Como selecionar um sinal de trânsito MUTCD (funcionalidade opcional – apenas para os EUA) 

Opção "Disparo 

único" não ativada 

(Opcional) 
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Para o mercado dos EUA, o GRX utiliza a biblioteca do MUTCD para identificar o tipo de sinal 

específico que está a ser inspecionado e para verificar se a refletividade do sinal se encontra acima 

do nível mínimo de manutenção de refletividade (consulte a secção "Biblioteca do MUTCD" para 

obter mais detalhes). Siga as instruções abaixo para selecionar o sinal de trânsito MUTCD relevante. 

• Prima "Selecionar sinal de trânsito MUTCD" no ecrã: 

 
 

• Em seguida, selecione a categoria relevante do MUTCD na lista: 
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• No menu pendente, selecione a categoria relevante do sinal: 

 

 

• Agora, surge uma lista de sinais da categoria de sinais escolhida. Clique no sinal relevante a 

inspecionar ou escreva texto para filtrar a lista: 

 

• No ecrã seguinte, escolha as variáveis corretas para o sinal que vai inspecionar, por ex., cor 

do fundo. Prima a seta pendente junto à variável para obter uma lista de opções (consulte o 

exemplo abaixo). Selecione o tipo de tela de acordo com a norma ASTM D4956-11A. 

• Os valores de limiar de aprovação/reprovação de fundo, legenda e contraste são calculados 

automaticamente (como no exemplo abaixo) de acordo com os requisitos do MUTCD 

(consulte "Biblioteca do MUTCD" mais à frente, na Secção 3: "Informações de 

Selecionar sinal 

de trânsito 

Prima "Seguinte" para 

continuar 

Prima "Cancelar" para voltar 

ao passo anterior 

Prima "Ignorar" se pretender apenas 

transferir o código MUTCD para a inspeção 
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funcionamento", para obter mais detalhes). Pode alterar o valor do limiar de desvio para um 

nível mais elevado do que o nível requerido (por ex., 10% como no exemplo abaixo). 

 

• Prima "Concluído" para transferir as informações (por ex., código do MUTCD, tipo de tela e 

limiar de aprovação/reprovação) para os campos de dados. (Ou prima "Cancelar" para 

abortar.) 
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• Os campos e os valores de limiar de aprovação/reprovação são agora transferidos para a 

página de inspeção: 

 

 

 

Quando terminar os passos acima, a inspeção estará pronta para ser efetuada.  

• Inicie as leituras de medição, premindo "Seguinte" no ecrã tátil (ou prima o botão de disparo), 

e siga atentamente as instruções apresentadas no ecrã. 

 

Abaixo são indicados os diferentes tipos de ações que lhe poderão ser solicitados. Quantas e quais 

as ações que lhe serão solicitadas irá depender dos elementos que tiver incluído no seu modelo 

específico. 

 

Tirar uma fotografia (funcionalidade opcional) 

Utilize o GRX para tirar uma fotografia do sinal específico.  

• Prima o botão de disparo para tirar a fotografia (ou toque no ícone  ): 
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• Em seguida, prima  para aceitar a fotografia e continue a inspeção. 

• Em alternativa, para tirar uma nova fotografia, prima . 

• Ou prima  para abortar e continuar a inspeção sem tirar a fotografia. 

 

Efetuar a inspeção 

Execute as medições quando for apresentada uma das seguintes mensagens no ecrã:  

     ou      

Medir o fundo do sinal   Medir a legenda do sinal 

 

• Coloque o RetroSign GRX no elemento que pretende medir e prima "Medir" no ecrã (ou prima o 

botão de disparo na pega do GRX) para efetuar a leitura de medição. A DELTA recomenda que o 

RetroSign GRX esteja em contacto com o elemento durante a medição, pois tal irá garantir que 

os ângulos de medição estão em conformidade com a norma. 

 

Nota: utilize os indicadores do centro do campo de medição vermelhos colocados nas partes 

laterais e inferior do GRX (indicam onde está posicionada a lente) como orientação para garantir 

que coloca corretamente o GRX:                



Manual do utilizador do RetroSign GRX / Dezembro 2020 36 DELTA 

 

Como orientação para evitar erros de medição, leia "Como limitar os erros", na Secção 4: "Erros e 

avisos". 

Confirmar resultados 

Quando uma inspeção é terminada, os resultados são apresentados no ecrã para confirmação: 

  

Verifique os resultados no ecrã: 

• Para repetir a medição, prima "Repetir medição" ou prima  no canto superior esquerdo. 

• Para aceitar os resultados, prima "Confirmar" no ecrã para confirmar a medição.  

• Para parar totalmente a medição, prima "Abortar".  

Nota: todos os resultados de medição associados serão rejeitados. 

Cor do sinal 

O equipamento sugere automaticamente uma cor do sinal. Nalguns casos, por ex., ao medir sinais 

com indícios de desgaste ou sinais com as cores laranja ou castanho, o GRX poderá ter dificuldades 

Indicadores do centro do 

campo de medição 

Medições retrorrefletidas para os 

diferentes ângulos de observação. O 

ângulo principal é ampliado. 

O adaptador de ângulo frontal usado 
Direção para onde está voltado o sinal 

(bússola) 
Inclinação dianteira/traseira 

Rotação do equipamento 
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em identificar a cor correta. Para alterar a cor armazenada com a inspeção, toque na seta pendente, 

junto à cor, e selecione a cor correta na lista: 

 

 

Continue a efetuar a inspeção seguindo os passos com instruções que surgem no ecrã. Na parte 

superior do ecrã, um indicador do processo destaca a evolução no processo de inspeção, por ex.: 

 

 

 

Vista de resultados  

Quando terminar todos os passos da inspeção, o ecrã principal irá mostrar os resultados da 

inspeção: 
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Pode percorrer da direita para a esquerda para ver todos os detalhes da inspeção. Consulte a 

secção: "Compreender a inspeção", no parágrafo "Registo", para obter mais detalhes sobre a 

inspeção. 

Nota: na vista de resultados pode mudar para outra série: 

  

   

 

Quando mudar para outra série, serão apresentados os dados da nova série. 

Se ocorrer um problema durante a inspeção, será apresentado um erro ou um aviso no ecrã. Para 

obter mais detalhes, consulte a Secção 4: "Erros e avisos". 

Biblioteca do MUTCD 

O GRX utiliza a biblioteca do MUTCD para identificar o tipo de sinal específico que está a ser 

inspecionado e para verificar se a refletividade do sinal se encontra acima do nível mínimo de 

manutenção de refletividade. 

O MUTCD (Manual de uniformização de dispositivos de controlo do tráfego) é uma norma nacional 

que inclui uma biblioteca de toda a sinalização rodoviária nos Estados Unidos da América. 

Durante a utilização do GRX, o equipamento irá solicitar que escolha o tipo de sinal relevante de 

acordo com a tabela abaixo (fonte: http://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/mutcd2009edition.pdf, página 

31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudar série 

http://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/mutcd2009edition.pdf
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Tabela 2A-3. Níveis mínimos de manutenção de retrorreflexão1 

 
Cor do sinal de 

trânsito 

Tipo de tela (ASTM D4956-04)  
Critérios 

adicionais 
Tela com rebordo Tela prismática 

I II III III, IV, VI, VII, VIII, IX, 
X 

Branco sobre verde W*; G ≥ 7 W*; G ≥ 15 W*; G ≥ 25 W ≥ 250; G ≥ 25 Suspenso 

W*; G ≥ 7 W ≥ 120; G ≥ 15 Pós-montado 

Preto sobre amarelo 
ou preto sobre cor de 

laranja 

Y*; O* Y ≥ 50; O ≥ 50 2 

Y*; O* Y ≥ 75; O ≥ 75 3 

Branco sobre 
vermelho 

W ≥ 35; R ≥ 7 4 

Preto sobre branco W ≥ 50 - 
1 Os níveis mínimos de manutenção de retrorreflexão apresentados nesta tabela estão em unidades de cd/lx/m2, medidas a 
um ângulo de observação de 0,2° e a um ângulo de entrada de -4,0°. 
2 Para sinalização com texto e símbolos com linhas finas que medem pelo menos 121 cm, e para todos os tamanhos de 
sinalização com símbolos com linhas a negrito 
3 Para sinalização com texto e símbolos com linhas finas que medem menos de 121 cm 
4 Rácio de contraste de sinalização mínimo ≥ 3:1 (retrorreflexão da cor branca ÷ retrorreflexão da cor vermelha) 
* Este tipo de tela não será usado para esta cor, para esta aplicação. 

Sinalização com símbolos com linhas a negrito 
• W1-1, 2 – Curva acentuada 

• W1-3, 4 – Curva acentuada e curva 
em S 

• W1-5 – Estrada sinuosa 

• W1-6, 7 – Sentido único 

• W1-8 – Baia direcional 

• W1-10 – Curva com interseção 

• W1-11 –Curva fechada 

• W1-15 – Curva de 270 graus 

• W2-1 – Cruzamento 

• W2-2,3 – Via lateral 

• W2-4,5 – Interseção em T e 
bifurcação em Y 

• W2-6 – Interseção em círculo 

• W2-7,8 – Junções sucessivas 

• W3-1 – Aproximação do sinal STOP 

• W3-2 – Aproximação do sinal de 
cedência de passagem 

• W3-3 – Aproximação de sinalização 
luminosa 

• W4-1 – Entroncamento 

• W4-2 – Estreitamento 

• W4-3 – Alargamento 

• W4-5 – Aproximação de 
entroncamento 

• W4-6 – Aproximação de alargamento 

• W6-1, 2 – Início e fim de trânsito nos 
dois sentidos 

• W6-3 – Trânsito nos dois sentidos 

• W10-1, 2, 4, 11, 12 – Aviso de 
passagem de nível 

• W11-2 – Passagem de peões 

• W11-3, 4, 16-22 – Animais de grande 
porte 

• W11-5 – Equipamento agrícola 

• W11-6 – Passagem de veículos de 
neve 

• W11-7 – Passagem de equídeos 

• W11-8 – Quartel de bombeiros 

• W11-10 – Passagem de camiões 

• W12-1 – Seta dupla 

• W16-5P, 6P, 7P – Placas com setas 
suplementares 

• W20-7 – Chamada de atenção 

• W21-1 – Trabalhos na via 

Sinalização com símbolos com linhas finas (sinais de trânsito com símbolos não incluídos na 
lista dos sinais com símbolos com linhas a negrito) 

Casos especiais 
• W3-1 – Aproximação do sinal STOP: retrorreflexão da cor vermelha ≥ 7 

• W3-2 – Aproximação do sinal de cedência de passagem: retrorreflexão da cor vermelha ≥ 7; retrorreflexão da cor branca 
≥ 35 

• W3-3 – Aproximação de sinalização luminosa: retrorreflexão da cor vermelha ≥ 7; retrorreflexão da cor verde ≥ 7 

• W3-5 – Redução de velocidade: retrorreflexão da cor branca ≥ 50 

• No caso de sinais de trânsito com formatos diferentes dos sinais quadrados colocados na diagonal, como o W14-3 (zona 
de não ultrapassagem), o W4-4P (cruzamento com prioridade de passagem), ou os W13-1P, 2, 3, 6, 7 (placas de aviso de 
velocidade), utilize o sinal de maiores dimensões para determinar o nível mínimo de retrorreflexão adequado. 

  

Nota: os casos especiais W3-1, W3-2, W3-3 e W3-5 não são suportados pelo GRX, porque estes 

tipos de sinais contêm 3 ou mais cores. 

A Secção 3: "Trabalhar com modelos, séries e inspeções" fornece uma descrição mais detalhada 

sobre como trabalhar com a biblioteca do MUTCD. 
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Registo 
O RetroSign GRX mantém um registo de todas as inspeções realizadas. Para aceder a este registo, 

selecione  "Registo" no menu principal e a lista de séries será apresentada no ecrã: 

 

 

Na lista de séries poderá:  

• ver séries e eliminar inspeções 

• eliminar dados de séries   

• exportar dados de séries 

Estas opções são explicadas em mais detalhe abaixo. 

Ver séries e eliminar inspeções 

Para ver as inspeções associadas a uma série, toque na linha relevante na visão geral do registo.  

 

  

Nome do modelo 

Período de realização 

das inspeções 

Número de 

inspeções 

realizadas na 

série 

Nome da série 
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Abaixo encontra-se um exemplo de um registo de dados de uma série: 

 

 

Seguem-se algumas notas explicativas sobre os dados apresentados no registo de dados: 
 

 
 
Ao nível do registo de dados, pode: 

• ver a inspeção: toque numa das inspeções da lista para ver os dados da inspeção 
específica.  

• eliminar a inspeção: percorra da direita para a esquerda na inspeção e prima o ícone 

"Eliminar"  para eliminar a inspeção específica. Em alternativa, toque numa inspeção 

para ver os dados e, a partir daqui, selecione o ícone "Eliminar"  no canto superior direito 
para eliminar os dados. 

 

Dados de uma 

inspeção 

Fotografia 

(opcional) 

Ângulo principal 
Ângulos adicionais 
 
Dados do fundo 
 
O sinal de trânsito foi 
aprovado na verificação 
de desempenho 
 
Dados da legenda 
 
Dados do contraste 

Número da 

inspeção 

Data e hora da 

inspeção 
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Compreender os dados da inspeção  

Uma inspeção contém vários dados, que são apresentados no ecrã do GRX. Seguem-se explicações 

relacionadas com o conjunto de dados associado a uma inspeção.  

O símbolo  na parte inferior do ecrã indica se existem várias páginas. Utilize a funcionalidade 

de percorrer para avançar nas páginas. Também pode deslocar para cima/para baixo para ver todo o 

conjunto de dados na página 2. 

Para eliminar dados: percorra da direita 

para a esquerda e toque no ícone 

"Eliminar". 
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Página de inspeção 1: 

 

 

 

Voltar à lista de 

registos Eliminar dados 

Verificação de 

aprovação/reprovação 

Dados do ângulo principal 

Dados dos ângulos 

adicionais 

Indicador de processo 

Fotografia do sinal 

de trânsito 

(opcional) 

Dados da legenda 

Dados do fundo 

Dados do contraste 

Gráfico com dados de 
todos os ângulos de 
entrada: 
Linha branca = legenda 

Linha vermelha = fundo 

Indicador de página. Percorra 

para ver as outras páginas 

Nome da série 
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Página de inspeção 2: 

   

 
 

 

Nome da série 

Eliminar dados 
Voltar à lista de registos 

Indicador de processo 

Nome da série 
Nome de utilizador 

 
Data da inspeção 

Tipo de adaptador de ângulo 
Número de série GRX 

Tabela com dados 

de inspeção de 

todos os ângulos de 

observação 

Eliminar dados 

Voltar à lista de 

registos 

Nome da série 

Nome de utilizador 

Data da inspeção 

Tipo de adaptador de ângulo 

Número de série GRX 

Indicador de processo 

Tabela com dados 

de inspeção de 

todos os ângulos de 

observação 

Limiar de 

aprovação/reprovação 

Nome da série 
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Página de inspeção 3: 

 

Campos relacionados com a 

inspeção 

Direção da bússola 

Inclinação para a frente/trás 

Rotação para os lados 

Temperatura 

Humidade relativa 

Localização da 

inspeção 

Nome da série 

Eliminar dados 

Indicador de processo 

Voltar à lista de registos 

Fotografia do sinal de trânsito 

(funcionalidade opcional) 

Aproximar os dedos 

para ampliar/reduzir 

Indicador de página. Percorra 

para ver as outras páginas 
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Eliminar dados de séries 

Para eliminar todos os dados de uma série, coloque o dedo numa série específica e percorra o ecrã 

da direita para a esquerda, o que irá expor estes ícones: 

 

• Prima o ícone "Eliminar"  para eliminar toda a série de dados.  

Nota: tenha em conta que todas as inspeções da série serão eliminadas. 

Exportar dados de séries 

Os dados podem ser exportados facilmente para programas de software disponíveis no mercado, 

como o Excel e o Google Earth. 

Como exportar os dados de uma série: 

• A partir da lista de registos, percorra o ecrã da direita para a esquerda e serão apresentados 

estes ícones: 

 

 

• Prima o ícone "Exportar"  e irá surgir um menu pop-up: 
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• Na janela pop-up, selecione ou desmarque o formato no qual pretende que os dados sejam 

exportados (.xls, .kmz, .jpg). Pode optar pela apresentação dos dados na horizontal ou na 

vertical na folha de cálculo do Excel. Também pode optar por incluir miniaturas de imagens 

nos ficheiros exportados. 

 

Como exportar os dados de várias séries: 

• Toque continuamente numa série para aceder à seleção do modo múltiplo. Neste modo, 

pode selecionar ou desmarcar séries tocando uma vez na série. 

 

• Depois de selecionar a série, toque no ícone  "Guardar": 

 

• Na janela pop-up, selecione ou desmarque o formato no qual pretende que os dados sejam 

exportados (.xls, .kmz, .jpg). Pode optar pela apresentação dos dados na horizontal ou na 

vertical na folha de cálculo do Excel.  

Guardar seleção 

Selecionar tudo 
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Nota:  

Se selecionar "Vários ficheiros", todas as séries marcadas serão guardadas em ficheiros 

Excel/Google Earth individuais. 

Se selecionar "Ficheiros únicos", todas as séries marcadas serão guardadas num ficheiro 

Excel/Google Earth. No Excel, cada série terá o seu próprio separador: . 

No Google Earth, a série será mostrada como várias entradas em Locais temporários e por 

baixo do cabeçalho RetroSign GRX: 

 
 

 

Nota: se as inspeções não tiverem dados de localização, as coordenadas de 

latitude/longitude serão definidas para 0/0 graus no ficheiro .kmz. Também pode optar por 

incluir miniaturas de imagens no ficheiro exportado. 

 

Continue a exportação dos dados seguindo os passos abaixo. 

• Introduza uma pen USB na porta USB: 

 

 

• Prima "Exportar" para transferir os dados para a pen USB. 

Porta 

USB 
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A transferência de dados está terminada quando a mensagem "Exportação terminada com sucesso" 

aparecer no ecrã. Nesse momento, pode retirar a pen USB com os dados exportados e inseri-la num 

computador ou dispositivo semelhante. 

O nome do ficheiro para a sintaxe do ficheiro único é: "Retrosign GRX NSxxxx AAAA MM DD hh mm 

am v.xls". A última letra (v ou h) indica a organização vertical ou horizontal no Excel: 

 

Para vários ficheiros, o nome do ficheiro é:  

"Retrosign GRX NSxxxx + nome da série + data da última entrada da série + v/h.xls’ 

Seguem-se exemplos de uma transferência de dados que é apresenta na horizontal e na vertical 

numa folha de cálculo do Excel e no Google Earth.  

Os campos marcados a verde indicam que o sinal foi aprovado na verificação de 

aprovação/reprovação, enquanto que as marcações a vermelho indicam que reprovou na verificação. 
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Vista horizontal 

 

 

Data 

Utilizador 

Modelo 

Cor da legenda 

Legenda RA 0,2° 

Legenda RA 0,33° 

Legenda RA 0,5° 

Legenda RA 0,7° 

Legenda RA 1,0° 

Legenda RA 1,5° 

Legenda RA 2,0° 

Cor do fundo 

Fundo RA 0,2° 

Fundo RA 0,33° 

Fundo RA 0,5° 

Fundo RA 0,7° 

Fundo RA 1,0° 

Fundo RA 1,5° 

Fundo RA 2,0° 

Contraste: 0,2° 

Contraste: 0,33° 

Contraste: 0,5° 

Contraste: 0,7° 

Contraste: 1,0° 

Contraste: 1,5° 

Contraste: 2,0° 

Limiar de aprovação 

da legenda 

Limiar de aprovação 

do fundo 

Latitude (°) 

Longitude (°) 

Orientação (°) 

Inclinação (°) 

Rotação (°) 

Temperatura (°C) 

Humidade rel. (%) 

Miniatura 

Utilizador padrão Utilizador padrão Utilizador padrão Utilizador padrão 

Branco Branco Branco 

Branco 

Vermelho 

Vermelho Vermelho Azul 
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Vista vertical 

 

 

Ficheiro do Google Earth 
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Calibração 
O RetroSign GRX vem calibrado de fábrica. 

De forma a garantir uma elevada qualidade dos dados, a DELTA recomenda que o RetroSign GRX 

seja calibrado uma vez por dia, normalmente de manhã, antes de serem iniciadas as medições. 

O processo de calibração compensa automaticamente desvios do equipamento, etc. 

É possível efetuar dois tipos diferentes de calibração: 

• Calibração de referência  

• Calibração escura + calibração de referência 

Normalmente, basta efetuar uma calibração de referência do GRX antes de realizar medições. No 

entanto, recomenda-se que, ocasionalmente, seja efetuada uma calibração escura. 

Uma forma simples de testar se é necessário efetuar uma calibração escura é apontar o GRX e 

medir numa direção sem objetos retrorrefletores (ou seja, superfícies brilhantes, janelas, 

extremidades, lâmpadas, etc.) a uma distância de, pelo menos, 10 metros do RetroSign GRX. O 

resultado desta medição deverá ser zero ou, pelo menos, não mais de 1-3. Caso obtenha um valor 

mais elevado, poderá existir alguma contaminação na lente ótica. Neste caso, limpe a ótica e 

verifique novamente. 

Recomenda-se que, em seguida, seja efetuada uma calibração escura (seguida de uma calibração 

de referência) para que sejam executadas medições corretas. 

Para calibrar o GRX, selecione  "Calibrar" no menu principal. 

 

 

Como efetuar uma calibração de referência 

• Preencha os campos: escreva os valores de calibração impressos no alvo de calibração ou 

efetue a respetiva leitura a partir do alvo de calibração, selecionando "Ler código de barras", e 

coloque o código de barras à frente do leitor: 
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• Quando tiverem sido preenchidos os valores de todos os campos, prima "Seguinte". 

• Agora, calibre o GRX: rode o adaptador de ângulo de forma a que o alvo de calibração fique 

voltado para baixo e encaixe o alvo de calibração no GRX.  

 

• Prima o botão de disparo (ou prima "Calibrar") para calibrar o GRX. 

• Quando a mensagem "Calibração terminada" surgir no ecrã, prima "Concluído" para terminar a 

sessão de calibração. O equipamento está agora pronto para a medição. 

Se a calibração for bem-sucedida, os valores de calibração utilizados são armazenados no GRX, 

e serão os valores sugeridos na próxima vez que iniciar uma calibração. 

 

Como efetuar uma calibração escura 

Para efetuar uma calibração escura, abra a página de calibração e siga os passos abaixo. 

• Preencha os campos: escreva os valores de referência de calibração impressos no alvo de 

calibração ou efetue a respetiva leitura a partir do alvo de calibração, selecionando "Ler código 

de barras" e coloque o código de barras à frente do leitor: 
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• Calibre o GRX: Prima "Calibração escura" e siga as instruções apresentadas no ecrã (ou seja, 

aponte o equipamento numa direção sem qualquer objeto à frente a uma distância de 10 m e 

afastado de qualquer fonte de luz).  

 

• Prima o botão de disparo (ou prima "Calibrar") para calibrar. 

• Quando a mensagem "Calibração escura terminada" surgir no ecrã, prima "Seguinte" para 

terminar a sessão de calibração escura.  
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• Agora, continue a efetuar uma calibração de referência (consulte as instruções acima: "Como 

efetuar uma calibração de referência") 

• Quando a calibração de referência estiver também terminada, o equipamento está pronto 

para a medição. 

Nota: se os resultados da medição ainda parecerem incorretos, mesmo após uma calibração 

escura do GRX, recomenda-se que contacte o seu fornecedor ou a DELTA. 

 

Definições 
É possível ajustar e configurar muitos campos de dados diferentes no RetroSign GRX, por ex., data, 

som, ecrã, ligação sem fios, etc.  

Para aceder a uma lista destas variáveis, selecione  "Definições" no menu principal.  

 



Manual do utilizador do RetroSign GRX / Dezembro 2020 56 DELTA 

 

 

Símbolo Explicação 

 

     Wi-Fi 

Ligue/desligue o Wi-Fi e escolha a rede 

A ligação Wi-Fi pode ser ativada ou desativada. 
Será apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. 
 
 

 

     Bluetooth 

Ligue/desligue o Bluetooth e emparelhe com o polo de extensão 

A ligação Bluetooth pode ser ativada e desativada.  
Com o Bluetooth ativado, o GRX consegue comunicar com o botão 
remoto do polo de extensão. 
 
A ligação Bluetooth é utilizada para executar medições quando o polo 
de extensão é utilizado para sinalização rodoviária colocada em locais 
elevados. 

 

    Hotspot 

Configure um hotspot Wi-Fi 

É possível ativar ou desativar um hotspot Wi-Fi.  
Caso não estejam disponíveis outras redes Wi-Fi, esta opção permite 
ao GRX criar a sua própria rede. 
 
 

    Ativar um ponto decimal 
Ative um ponto decimal 
Esta definição adiciona um ponto decimal às medições no equipamento 
e nos ficheiros exportados.  
 

 

    Som 

Ajuste o volume, ative/desative o sinal sonoro de alto volume 

É possível ajustar o volume de som do equipamento. 

 

A função de sinal sonoro pode ser ativada e desativada, por ex., 
indicando que uma medição foi iniciada (1 sinal sonoro) e concluída (2 
sinais sonoros). 

 

     Ecrã 

Ajuste a luminosidade do ecrã, defina o "tempo de suspensão" 

Esta definição permite escolher entre uma luminosidade do ecrã 
controlada pelo utilizador ou uma luminosidade adaptativa. Quando a 
luminosidade adaptativa está ativada, o equipamento ajusta a 
luminosidade do ecrã automaticamente de acordo com o nível de luz 
ambiente. Isto significa que a luminosidade do ecrã será reduzida com 
um nível reduzido de luz ambiente e elevada com, por exemplo, uma 
luz solar brilhante. 

Minimizar a luminosidade irá reduzir o consumo de energia. 
 
A função Suspensão permite ao utilizador decidir após quanto tempo o 
equipamento é colocado automaticamente no modo de suspensão 
depois de estar inativo (para poupar energia). A função pode ser 
ajustada entre 15 segundos e 30 minutos, tocando no ecrã. 

 Ligue/desligue a localização geográfica (GNSS) 
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    Localização 

Esta definição permite ao utilizador desativar totalmente a localização 
geográfica. A desativação da localização irá poupar energia. 
Se a localização estiver desativada, as inspeções não terão 
coordenadas de localização associadas. 

 

    Língua e teclado 

Escolha a língua e o esquema do teclado 

Esta definição permite ao utilizador alterar a língua do sistema e o 
esquema do teclado. 

Tenha em conta que não está disponível a tradução completa em todas 
as línguas indicadas, e que apenas algumas secções estão traduzidas. 

Todas as unidades apresentadas e exportadas (por ex., temperatura, 
distância) são convertidas com base na língua selecionada. 

 

  

    Data e hora 

Escolha a hora e o fuso horário, defina a hora e o formato da data 

Nesta definição, é possível ativar e desativar a data e hora automáticas 
e o fuso horário automático (requer uma ligação à internet).  
Se uma ou ambas as funções estiverem ativadas, o equipamento irá 
utilizar as informações fornecidas através da internet. 
 
O utilizador também pode escolher o formato de 12 ou 24 horas, bem 
como o formato da data. 

 

    Sobre o equipamento 

Informações sobre o GRX 

Esta secção contém informações relacionadas com a configuração e as 
funções do equipamento. Estas são informações às quais a DELTA 
poderá solicitar acesso caso ocorra um problema com o equipamento. 

 

Polo de extensão 
Para medir sinais a uma altura elevada ou impossível de alcançar, recomenda-se a utilização do polo 

de extensão. O botão do polo de extensão dispõe da mesma funcionalidade que o botão de disparo 

do GRX. 
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Montar o GRX no polo de extensão 

• O acessório de extensão é montado no GRX e o parafuso fixo é bem apertado com uma 

chave de fendas (consulte a fotografia abaixo).  

 

 

• Em seguida, é possível montar o GRX no polo de extensão com o acessório de extensão 

instalado.  

       

• O acessório de extensão é bloqueado na posição pretendida através do fecho de encaixe do 

polo.  
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• O ângulo de inclinação do equipamento relativamente ao polo de extensão é ajustado com a 

porca de orelhas para se adaptar à altura do sinal. 

 

Nota: para obter leituras corretas ao efetuar medições com o polo de extensão, certifique-se de 

que a chapa do adaptador de ângulo do GRX está totalmente em contacto com a superfície do 

sinal. 

 

  

 

O botão remoto 

O GRX é operado utilizando o botão remoto instalado no polo de extensão (consulte a fotografia 

abaixo).  
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Ativar o botão remoto 

Ligue a alimentação deslizando o interruptor na parte traseira do botão remoto.  

 

É expectável que a bateria do botão remoto dure vários anos e, por isso, em condições normais, não 

é praticamente necessário desligar a alimentação.  

Emparelhar o botão remoto 

Para que o botão remoto do polo de extensão funcione, é necessário emparelhá-lo com o GRX. Só é 

necessário efetuar este procedimento uma vez. 

• Antes de emparelhar, certifique-se de que o botão remoto não está ligado a quaisquer outros 

dispositivos. Se estiver ligado a outro dispositivo, não entrará no modo de emparelhamento. 

Para desligar o botão remoto, desative a ligação Bluetooth do GRX. Aceda a  

"Definições" no menu principal, selecione  "Bluetooth" e clique no botão "Ligar/desligar". 

 

• Prima o botão remoto durante 15 segundos até que o LED verde e vermelho fique 

intermitente alternadamente. Quando chegar a esta fase, o botão remoto estará preparado 

para o emparelhamento. A partir do GRX, aceda a "Definições" e selecione "Bluetooth". 

Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.  

 

• Clique no dispositivo "CODAWheel".  

Depois de emparelhado, o botão do polo de extensão terá a mesma funcionalidade que o botão de 

disparo do GRX. 

Modo de suspensão do botão remoto 

Para poupar energia da bateria, o botão entra automaticamente no modo de suspensão após um 

período de inatividade. Para sair do modo de suspensão, basta clicar no botão remoto e ficará 

intermitente um LED vermelho para indicar o restabelecimento da ligação entre o GRX e o botão 

remoto. Assim que o botão remoto ficar reativado, não é necessária qualquer outra configuração.  
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SECÇÃO 4: Erros e avisos 
Para garantir sempre a exatidão das medições e da funcionalidade, o GRX monitoriza todos os 

resultados, medições internas, fluxo de dados e dados armazenados. Isto pode ativar erros ou 

mensagens de aviso caso o equipamento esteja a funcionar fora dos parâmetros recomendados. 

Segue-se uma lista com a maioria dos erros e avisos que poderá receber e a forma como deve 

corrigir a falha. 

Em qualquer momento 

Tipo Texto Causa Como resolver 

Aviso A calibração do equipamento está 
desatualizada. 

Calibre novamente. 

O equipamento não foi 
calibrado nas últimas 24 
horas. 

Calibre novamente 

Aviso O adaptador de ângulo atual (tipo de 
adaptador) não é compatível com a 
calibração ativa. 

Calibre novamente utilizando: tipo de 
alvo de calibração 

O adaptador de ângulo não 
pode ser utilizado com a 
calibração atual. Irá 
originar resultados 
incorretos. 

Calibre novamente o 
equipamento utilizando 
o alvo de calibração 
correto. 

Aviso Sobreaquecimento da bateria.  

Retire imediatamente a bateria. 

A temperatura da bateria é 
demasiado alta. 

Retire a bateria e 
deixe-a arrefecer. 

A bateria poderá ter 
um defeito. 

Aviso A bateria está a ficar fraca.  

Substitua-a. 

Tensão da bateria fraca. Substitua a bateria. 

Aviso O equipamento está quase sem espaço 
de armazenamento. 

Espaço de armazenamento 
reduzido. 

Elimine inspeções não 
utilizadas. 

Erro O comando tátil não está a responder. Falha de inicialização do 
hardware. 

Experimente reiniciar o 
GRX.  

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Erro O OMU não está a responder. Falha de inicialização do 
hardware. 

Experimente reiniciar o 
GRX.  

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Erro Erro do adaptador de ângulo. Falha de inicialização do 
hardware. 

Experimente reiniciar o 
GRX. 

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

 

Calibração 

Tipo Texto Causa Como resolver 

Aviso O adaptador de ângulo não está na 
posição de calibração. O alvo de 
calibração detetado não corresponde ao 
esperado. 

O alvo de calibração 
detetado não corresponde 
ao esperado do código QR 
lido. 

Leia o código QR a 
partir do bloco de 
calibração. 

Aviso O adaptador de ângulo está na posição 
de calibração de referência. 

A calibração escura deve 
ser efetuada com o 

Retire o adaptador de 
ângulo. 
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Retire-o ou rode-o antes de continuar. adaptador de ângulo 
removido ou na posição de 
medição. 

Erro Inclinação demasiado elevada/baixa no 
canal: nome do canal 

O alvo de calibração não 
está conforme esperado, 
ou existe um problema de 
hardware interno. 

Verifique se existem 
danos no alvo de 
calibração. Limpe a 
lente.  

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Erro Não é possível guardar a calibração. Problema do sistema de 
ficheiros interno. 

Experimente reiniciar o 
GRX. 

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Erro Desvio demasiado elevado/baixo no 
canal: nome do canal 

O alvo de calibração não 
está conforme esperado, 
ou existe um problema de 
hardware. 

Verifique se existem 
danos no alvo de 
calibração. Limpe a 
lente.  

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Erro Valor do alvo demasiado elevado/baixo 
no canal: nome do canal 

Os valores de calibração 
introduzidos não são 
válidos. 

Leia o código QR a 
partir do bloco de 
calibração. 

Erro Valor bruto escuro demasiado 
elevado/baixo no canal: nome do canal 

Os valores brutos da 
calibração escura não são 
os esperados. 

Repita a calibração 
seguindo o 
procedimento descrito. 

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Erro Valor bruto do sinal demasiado 
elevado/baixo no canal: nome do canal 

Os valores brutos da 
calibração não são os 
esperados. 

Verifique se existem 
danos no alvo de 
calibração. Limpe a 
lente.  

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Erro Valor bruto do sinal/escuro demasiado 
elevado/baixo no canal: escuro/alvo de 
referência 

Problema de hardware no 
canal de referência. 

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Erro Corrente do LED demasiado 
elevada/baixa 

Problema de hardware com 
a fonte de luz LED. 

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

Medição 

Tipo Texto Causa Como resolver 

Aviso Ainda não existe nenhuma correção de 
GNSS. 

O recetor de GNSS ainda 
não recebeu uma correção. 

Desloque-se para o 
exterior ou aguarde 
pela correção. 

Aviso Adaptador de ângulo não instalado. Adaptador de ângulo não 
detetado. 

Encaixe o adaptador 
de ângulo. 

Aviso Valor RA demasiado elevado/baixo no 
canal: nome do canal 

O valor da medição é 
demasiado extremo. 

Calibre novamente o 
equipamento. 

Aviso Valor bruto demasiado elevado/baixo no 
canal: nome do canal 

As leituras brutas do 
sensor estão fora das 
especificações. Problemas 
de hardware. 

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 
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Exportação de registos 

Tipo Texto Causa Como resolver 

Aviso Pen USB não preparada. Não é possível encontrar a 
unidade USB. 

Insira uma pen USB. 
Certifique-se de que 
está formatada para 
FAT e, depois de 
inseri-la, aguarde pelo 
menos 10 segundos 
antes de premir 
Exportar. 

Erro Corrente USB. Não é possível ativar a 
alimentação para a porta 
USB. Provavelmente, 
existe um problema de 
hardware. 

Se o problema 
persistir, contacte o 
fornecedor. 

 

Como limitar os erros 
O RetroSign GRX emite automaticamente uma mensagem/sinal de aviso se ocorrer algum problema 

com uma medição. Para evitar erros de medição e uma fraca qualidade dos dados, podem ser 

tomadas diversas precauções. 

Antes da medição 

O RetroSign GRX vem calibrado de fábrica. No entanto, para evitar erros de medição, recomenda-se 

que inicie sempre as sessões de medição importantes com uma calibração do equipamento. Efetue, 

no mínimo, uma calibração por dia depois de verificar se as superfícies óticas estão limpas e isentas 

de pó e danos. O pó e as manchas nas superfícies óticas podem influenciar consideravelmente os 

valores medidos. 

É extremamente importante manter a lente frontal do equipamento e a referência de calibração 

branca limpas e sem danos para obter calibrações corretas e, assim, resultados de medição 

corretos. 

Consulte também a Secção 5: "Manutenção". 

 

Orientação do equipamento 

Para obter resultados de inspeção fiáveis, a parte frontal do RetroSign GRX deve estar em contacto 

direto com a superfície do sinal quando são efetuadas as medições. 

No entanto, o RetroSign GRX pode efetuar medições sem haver contacto com a superfície do sinal. 

Caso tenha de efetuar inspeções nestas condições, consulte o seu fornecedor ou a DELTA para 

obter instruções para a sua situação específica. 
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Os indicadores de centro do campo de medição, situados nas partes laterais e na parte inferior do 

GRX, indicam onde está posicionada a lente (consulte a imagem abaixo). Utilize estes indicadores 

como orientação para garantir que posiciona corretamente o GRX. 

 

Condições do sinal 

A retrorreflexão de um sinal sofre alterações quando a tela está molhada. O RetroSign GRX 

consegue executar medições em sinais com superfícies molhadas ou húmidas, mas as leituras não 

são comparáveis às efetuadas em sinais secos. 

Devido às propriedades óticas sensíveis à direção de determinados tipos de telas microprismáticas, é 

importante posicionar corretamente o RetroSign GRX e mantê-lo na vertical de forma a obter leituras 

corretas conforme visualizadas pelo condutor de um veículo. 

Indicadores do centro do 

campo de medição 
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Ao verificar o posicionamento correto de tipos de tela microprismática sensíveis à direção, meça a 

sinalização rodoviária com o GRX nas posições vertical e horizontal. 

 

Estado da bateria 

O equipamento monitoriza o nível de energia da bateria. O ícone da pilha no canto superior direito do 

ecrã mostra o nível de energia da bateria: 

  

Lembre-se de carregar a bateria quando estiver com pouca carga.  

Nota: o equipamento desliga-se automaticamente quando a bateria fica descarregada.  

As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento e poderão, 

eventualmente, ter de ser substituídas. 

Consulte também "Bateria" na Secção 2: "Informações gerais".  
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SECÇÃO 5: Manutenção 

Cuidados gerais 
O RetroSign GRX foi concebido para utilização em exteriores, em condições de bom tempo. O 

retrorrefletómetro está preparado para suportar condições meteorológicas de humidade, mas 

recomenda-se precaução relativamente a chuva ou salpicos e sujidade do tráfego. Embora o 

RetroSign GRX seja um equipamento robusto, é também composto por um equipamento ótico e deve 

ser manuseado com cuidado: 

• Evite a exposição do equipamento a vibrações e impactos mecânicos. 

• Evite a exposição do equipamento a oscilações repentinas de temperatura. 

• Quando não estiver a utilizar o equipamento, guarde-o no respetivo estojo num ambiente 

limpo e seco. 

Lente frontal 
A lente não necessita de manutenção especial. Se estiver suja, humedeça-a cuidadosamente com 

líquido de limpeza de vidros normal e limpe-a com um pano de tecido macio. Se estiver danificada, 

envie o equipamento para a DELTA ou um dos nossos concessionários de assistência autorizados 

para reparação. 

Bateria 
Uma queda substancial na obtenção de medições com a bateria totalmente carregada indica que a 

bateria está gasta e que deve ser renovada. 

Para sua segurança: 

Não exponha a bateria ao calor ou a chamas: perigo de explosão. Não coloque a bateria sobre um 

aquecedor nem a exponha diretamente à luz solar durante períodos prolongados. 

A bateria pode ser armazenada num intervalo de temperaturas entre -10 °C e +60 °C, mas 

recomenda-se que seja armazenada entre 0 °C e +30 °C, por motivos relacionados com a duração 

da bateria. 

Se a bateria estiver quente, deixe-a arrefecer antes de colocá-la a carregar. Ao manipular ou 

armazenar a bateria, tenha especial cuidado para evitar colocar os contactos da bateria em curto-

circuito. 

Consulte mais detalhes no manual do utilizador da bateria. 

Precauções de segurança: 

• A bateria deve estar protegida contra impactos. Não abra a bateria.  

• Armazene a bateria num local seco e limpo. 

• Como medida de proteção ambiental, não elimine a bateria no lixo doméstico.  

Carregador de bateria 
Mantenha o carregador de bateria limpo com sopro de ar comprimido nos orifícios do carregador e 

limpando o alojamento do mesmo com um pano húmido. A contaminação pode resultar em choque 

elétrico ou num incêndio. Certifique-se de que o carregador de bateria está desligado da corrente 

antes de limpá-lo. 
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Alvo de calibração 
Para garantir que uma correta calibração do retrorrefletómetro, é importante que a superfície do alvo 

de calibração esteja limpa e isenta de danos. Mantenha o alvo de calibração protegido e tenha 

cuidado para não tocar no mesmo (lado refletor). 

Se a superfície estiver manchada, riscada ou partida, o alvo de calibração tem de ser substituído. É 

possível adquirir na DELTA uma referência de calibração de substituição que pode ser mudada pelo 

utilizador desapertando os dois parafusos e substituindo a referência de calibração danificada.  

Em caso de pó na superfície, limpe suavemente o alvo de calibração com um pano macio – se 

necessário, utilize um detergente doméstico suave. Depois, limpe cuidadosamente com um pano de 

tecido seco. 

Para garantir medições fiáveis, recomenda-se que o alvo de calibração seja recalibrado 

periodicamente ou mudado para um padrão rastreável. A DELTA sugere que este período seja de 2 

em 2 anos. O alvo de calibração é acompanhado de um certificado de calibração acreditada da 

DANAK. A DELTA oferece calibração rastreável em conformidade com as normas PTB (Physikalisch-

Technishe Bundesanstalt – Instituto federal de física e metrologia da Alemanha) e NIST (National 

Institute of Standards and Technology – Instituto nacional de normas e tecnologia dos EUA). Para 

obter mais informações, contacte o seu fornecedor ou a DELTA, Dinamarca.  

 

O RetroSign GRX pode ser calibrado com qualquer alvo de calibração aprovado da DELTA seguindo 

o procedimento de calibração descrito neste manual. O certificado de calibração acreditado da 

DANAK fornecido com um alvo de calibração terá uma numeração aleatória – o número de série de 

um certificado não corresponde ao número de série do GRX.  

Calibração 
O RetroSign GRX vem calibrado de fábrica, mas deve ser sempre efetuada uma calibração de 

referência antes de se iniciar uma série de inspeções ou, no mínimo, uma vez por dia quando o 

equipamento for utilizado. 

O processo de calibração compensa automaticamente desvios do equipamento, etc. 
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Anexo A: Especificações 

Características gerais 

Tipo ASTM 

Geometria: ................................................................................................. ASTM E-1709, ASTM E 1809 

Ângulo de iluminação: .......................................................................................................................... -4°  

Ângulos de observação 1):  ............................................................... 0,2°, 0,33°, 0,5°, 0,7°, 1,0°, 1,5°, 2° 

Tipo CEN 

Geometria: ....................................................................................................................... CEN EN 12899 

Ângulo de iluminação: .......................................................................................................................... +5° 

Ângulos de observação 1):  ............................................................... 0,2°, 0,33°, 0,5°, 0,7°, 1,0°, 1,5°, 2° 

Tipo SAFE 

Geometria: ....................................................................................................................... CEN EN 20471 

Ângulo de iluminação: .......................................................................................................................... +5°  

Ângulo de observação: ....................................................................................................................... 0,2° 

Sistema de posicionamento de localização (GNSS) 

Formato Latitude/Longitude ............................................................................................. Graus decimais 

Referência ................................................................................................................................... WGS 84 

Parâmetros geométricos comuns 

Abertura angular da fonte de luz: ........................................................................................................ 0,1°  

Abertura angular do recetor: ............................................................................................................... 0,1° 

Campo de medição: .................................................................................................................... ø 25 mm 

Fonte de luz:  .................................................................................................................... Iluminante »A« 

Sensibilidade do recetor:  ....................................................................................... Olho preciso corrigido 

Leitura mín. (cd/lx×m²): ........................................................................................................................... 0 

Leitura máx. (cd/lx×m²): .................................................................................................................... 2000 

 

 

1) Alguns ângulos são opcionais 
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Características elétricas 

Bateria: ...................................................................................... Iões de lítio de 10,8 V/2 Ah, substituível 

Carregador externo: .............................................. Tensão de rede 230 V CA/50 Hz ou 120 V CA/60 Hz 

Tempo de carregamento: ............................................................................................. aprox. 45 minutos 

Outros 

Memória de dados: .......................................................... Mais de 2 milhões de medições sem imagens  

Mais de 2000 medições com imagens 

Transferência de dados ............................................................................................................. Pen USB 

Wi-Fi e rádios sem fios 

Banda de frequência:  .......................................................................................... 2400 MHz a 2480 MHz 

Potência máxima de radiofrequência transmitida:  ........................................................ Inferior a 93 mW 

Características ambientais 

Temperatura de funcionamento: ......................................................................................... 0 °C a +60 °C 

Temperatura de armazenamento: ................................................................................... -10 °C a +60 °C 

Armazenamento recomendado (por motivos relacionados com a duração da bateria): .... 0 °C a +30 °C 

Humidade: ................................................................................................................... Sem condensação 

Características mecânicas 

Comprimento: ............................................................................................................................... 270 mm 

Largura: ........................................................................................................................................ 110 mm 

Altura: ........................................................................................................................................... 285 mm 

Peso: ............................................................................................................................................... 1,9 kg 
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Anexo B: Entrega 
 

O RetroSign GRX é fornecido com os itens abaixo. 

 

 

 

 

1. Bolsa de transporte 

2. Adaptador de ângulo 

3. RetroSign GRX com bateria 

4. Carregador de bateria  

5. Bateria sobresselente 

6. Pen USB para transferência de dados 

 


