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1.1  Finalidade de utilização

A funcionalidade geral do medidor de vazão ultra-sónico tipo "clamp-on" OPTISONIC 7300OPTISONIC 7300OPTISONIC 7300OPTISONIC 7300 é a 
medição contínua do fluxo de volume efectivo, fluxo de massa, massa molar, velocidade de fluxo, 
velocidade do som, ganho, SNR e valor diagnóstico.

1.2  Certificado

O dispositivo está em conformidade com os requisitos estatuários das seguintes directivas CE:

• Directiva EMC 2004/108/EC em conjunção com EN 61326-1: 2006
• Directivas de Baixa Tensão 2006/95/EC em conjunção com EN 61010-1: 2001
• NAMUR NE 21/04

O fabricante certifica os testes bem sucedidos do produto ao aplicar a marca CE.

CUIDADO!
O utilizador é o único responsável pela utilização dos medidores de vazão relativamente à 
adequabilidade, uso previsto e resistência à corrosão dos materiais utilizados para o meio..

INFORMAÇÃO!
O fabricante não é responsável por qualquer dano resultante do uso inadequado ou utilizar para 
outros do que a finalidade pretendida.

Marca CE

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.
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1.3  Instruções de segurança do fabricante

1.3.1  Copyright e protecção de dados

Os conteúdos deste documento foram criados com um enorme cuidado. Contudo, não 
fornecemos qualquer garantia que de os conteúdos estejam correctos, ou totalmente 
actualizados.

Os conteúdos e trabalhos deste documento estão sujeitos ao copyright. Os contributos de 
terceiros são indicados em conformidade. A reprodução, processo, divulgação e qualquer tipo de 
utilização fora daquilo que é permitido ao abrigo do copyright, requer a autorização por escrito 
do respectivo autor e/ou fabricante.

O fabricante tenta sempre observar os copyrights dos outros e apresentar trabalhos criados 
internamente ou trabalhos do domínio público.

A recolha de dados pessoais (tais como nomes, moradas ou endereços de e-mail) nos 
documentos do fabricante é sempre numa base voluntária, quando possível. Quando que viável, 
é sempre possível fazer uso das ofertas e serviços sem fornecer quaisquer dados pessoais. 

Chamamos a sua atenção para o facto de que a transmissão de dados na Internet (p. ex. nas 
comunicações por e-mail) poderá acarretar falhas na segurança. Não é possível proteger 
completamente esses dados do acesso por parte de terceiros. 

Pelo presente proibimos expressamente a utilização de dados de contacto publicados como 
parte do nosso dever de publicar qualquer publicação para o fim de nos enviar quaisquer 
materiais publicitários ou informativos que não tenhamos expressamente solicitado. 

1.3.2  Declaração de isenção de responsabilidade

O fabricante não será responsável por danos de qualquer natureza causados pela utilização dos 
seus produtos, incluindo, mas não se limitando a danos directos, indirectos, acidentais, punitivos 
e consequentes. 

Esta exoneração de responsabilidade não se aplica no caso do fabricante ter agido 
deliberadamente ou com grande negligência. No caso de qualquer lei aplicável não permitir 
esses limites sobre garantias implícitas ou a exclusão de limitação de certos danos, poderá, se 
tal lei se aplicar a si, não estar sujeito em parte ou na íntegra à exoneração de responsabilidade, 
exclusões ou limitações anteriores. 

Qualquer produto comprado ao fabricante está garantido em conformidade com a 
documentação relevante do produto e com os nossos Termos e Condições de Venda. 

O fabricante reserva-se o direito de alterar o conteúdo dos seus documentos, incluindo esta 
exoneração de responsabilidade seja de que forma for, em qualquer altura, por qualquer razão, 
sem aviso prévio e não será responsável, seja de que forma for, por possíveis consequências 
dessas alterações.
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1.3.3  Responsabilidade e garantia do produto

O operador deverá ser responsável pela adequabilidade do dispositivo para o fim específico. O 
fabricante não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências de má utilização por parte 
do operador.  Uma instalação e utilização incorrecta dos dispositivos (sistemas) resultarão na 
anulação da garantia. Os respectivos "Termos e Condições standard" que formam a base do 
contrato de venda deverão também aplicar-se.

1.3.4  Informação relativa à documentação

Para evitar ferimentos do utilizador ou danos no dispositivo, é essencial que leia as informações 
presentes neste documento e que cumpra as normas nacionais, requisitos de segurança e 
normas de prevenção de acidentes aplicáveis.

Se este documento não se encontrar no seu idioma e se tiver problemas na compreensão do 
texto, aconselhamo-lo a contactar o seu representante local para obter assistência. O fabricante 
não aceita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos decorrentes de uma má 
compreensão das informações presentes neste documento.

Este documento é fornecido para o ajudar a estabelecer as condições de operação que permitam 
uma utilização segura e eficiente deste dispositivo. Neste documento, são também descritas 
considerações e precauções especiais que aparecem na forma dos ícones seguintes.
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1.3.5  Avisos e símbolos utilizados

Os avisos de segurança são indicados pelos seguintes símbolos.

•  MANUSEAMENTOMANUSEAMENTOMANUSEAMENTOMANUSEAMENTO
Este símbolo designa todas as instruções para acções a serem realizadas pelo operador pela 
sequência especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo refere-se a todas as consequências importantes das acções anteriores.

1.4  Instruções de segurança para o operador

PERIGO!
Estas informações referem-se ao perigo imediato durante o trabalho com a electricidade.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato de queimaduras causado pelo calor ou por superfícies 
quentes.

PERIGO!
Este aviso refere-se ao perigo imediato presente quando este dispositivo é utilizado numa 
atmosfera perigosa.

PERIGO!
Estes avisos devem ser cuidadosamente respeitados. Uma não observância, ainda que parcial, 
destes avisos pode resultar em danos sérios para a saúde ou até mesmo a morte. Há também o 
risco de danificar seriamente o dispositivo ou partes do equipamento do operador.

AVISO!
A não observância deste aviso de segurança, ainda que apenas parcial, acarreta o risco de 
problemas sérios de saúde. Há também o risco de danificar o dispositivo ou partes do 
equipamento do operador.

CUIDADO!
Não respeitar estas instruções pode resultar em danos para o dispositivo ou para partes do 
equipamento do operador.

INFORMAÇÃO!
Estas instruções contêm informações importantes sobre o manuseamento do dispositivo.

AVISO LEGAL!
Esta nota contém informações sobre directivas e normas estatutárias.

AVISO!
Em geral, os dispositivosdo fabricante apenas podem ser instalados, comissionados, operados e 
sujeitos a manutenção por parte de pessoal técnico qualificado e autorizado. 
Este documento é fornecido para o ajudar a estabelecer as condições de operação que permitam 
uma utilização segura e eficiente deste dispositivo.
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2.1  Âmbito de fornecimento

INFORMAÇÃO!
Verifique a lista de encomenda para controlar se recebeu todos os itens encomendados.

INFORMAÇÃO!
Inspeccione cuidadosamente as embalagens para verificar a existência de danos ou de 
tratamento descuidado. Comunique quaisquer danos à empresa transportadora e à 
representação local.

INFORMAÇÃO!
O dispositivo será fornecido em duas embalagens. Uma embalagem contém o conversor e uma 
embalagem contém o sensor

Figura 2-1: Âmbito de fornecimento

1  Medidor de vazão encomendado
2  Documentação do produto
3  Relatório de calibragem de fábrica
4  CD-ROM com a documentação do produto nos idiomas disponíveis
5  Cabo de sinal (só para versão remota)

INFORMAÇÃO!
Os materiais e ferramentas de montagem não fazem parte do âmbito de fornecimento. Use os 
materiais e ferramentas de montagem em conformidade com as directivas de saúde 
ocupacional e segurança, aplicáveis.
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2.2  Descrição do dispositivo

Os medidores de vazão ultra-sónicos são exclusivamente concebidos para a medição contínua 
do fluxo de volume efetivo, fluxo de massa, massa molar, velocidade do som, ganho, SNR e valor 
diagnóstico.

O seu aparelho de medição é fornecido pronto para ser usado. As definições de fábrica dos 
dados operacionais foram feitas em conformidade com as especificações da sua encomenda.

Estão disponíveis as seguintes versões:
• Versão compacta (o conversor de sinal é montado directamente sobre o sensor de medição)
• Versão remota (ligação eléctrica ao sensor de medição através de um cabo de sinal)

Figura 2-2: Versão do dispositivo

1  Versão compacta
2  Versão remota 
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2.2.1  Alojamento de campo

Figura 2-3: Construção do alojamento de campo

1  Cobertura, compartimento de terminal para fonte de alimentação e entradas/saídas
2  Cobertura, compartimento de terminal para fonte de alimentação e entradas/saídas
3  Tampa para compartimento de terminais do sensor de medição com parafuso de encravamento
4  Bucim para cabo de sinal do sensor de medição
5  Bucim para cabo de sinal do sensor de medição
6  Bucim para fonte de alimentação
7  Bucim para entradas e saídas
8  Placa de montagem para montagem em tubo e mural

INFORMAÇÃO!
Sempre que uma tampa do alojamento é aberta, a rosca deverá ser limpa e lubrificada. 
Use exclusivamente uma massa lubrificante isenta de resina e ácido.
Certifique-se de que a junta do alojamento fica correctamente instalada, limpa e não danificada.
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2.3  Placas de identificação

2.3.1  Exemplo de uma placa de identificação para versão compacta

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi expedido de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correcta na placa de 
identificação.

1  Nome e endereço do fabricante
2  Temperatura ambiente
3  Classe de protecção 
4  Tag n.º
5  Principais dados de fornecimento
6  Número de revisão do eletrónico
7  Dados de calibração.
8  Designação do tipo de medidor de caudal e marca CE com número(s) do(s) organismo(s) notificado(s)

OPTISONIC 7300 C

Mfd: 20xx in The Netherlands
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2.3.2  Exemplo de placa de identificação para sensor de medição.(versão de campo)

2.3.3  Exemplo de placa de identificação para conversor de sinal(versão de campo)

1  Nome e endereço do fabricante
2  Temperatura ambiente
3  Classe de protecção 
4  Tag n.º
5  Dados PED
6  Dados de calibração.
7  Designação do tipo de medidor de caudal e marca CE com número(s) do(s) organismo(s) notificado(s)

4

5

6

7

1  Nome e endereço do fabricante
2  Temperatura ambiente
3  Classe de protecção 
4  Tag n.º
5  Principais dados de fornecimento
6  Número de revisão do eletrónico
7  Dados de calibração.
8  Designação do tipo de medidor de caudal e marca CE com número(s) do(s) organismo(s) notificado(s)

PED (97/23/EC)
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Dados da ligação eléctrica das entradas e saídas (exemplo da versão básica)Dados da ligação eléctrica das entradas e saídas (exemplo da versão básica)Dados da ligação eléctrica das entradas e saídas (exemplo da versão básica)Dados da ligação eléctrica das entradas e saídas (exemplo da versão básica)

• A = modo ativo, o conversor de sinal fornece a alimentação para a ligação dos dispositivos 
subsequentes

• P = modo passivo, necessária fonte de alimentação externa para o funcionamento dos 
dispositivos subsequentes

• N/C = terminais de ligação não conectados

Figura 2-4: Exemplo de uma placa de identificação para dados de ligação eléctrica das entradas e saídas

1  Alimentação (CA: L e N; CC: L+ e L-; PE para ≥ 24 VCA; FE para ≤ 24 VCA e CC)
2  Dados de ligação para o terminal de ligação D/D-
3  Dados de ligação para o terminal de ligação C/C-
4  Dados de ligação para o terminar de ligação B/B-
5  Dados de ligação para o terminal de ligação A/A-; A+ apenas operável na versão básica
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3.1  Notas sobre a instalação

3.2  Armazenamento

• Armazene o medidor de vazão num local seco e sem pó.
• Evite a luz solar directa contínua.
• Armazene o aparelho na sua embalagem original.
• Temperatura de armazenagem: -50...+70°C / -58...+158°F

INFORMAÇÃO!
Inspeccione cuidadosamente as embalagens para verificar a existência de danos ou de 
tratamento descuidado. Comunique quaisquer danos à empresa transportadora e à 
representação local.

INFORMAÇÃO!
Verifique a lista de encomenda para controlar se recebeu todos os itens encomendados.

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi expedido de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correcta na placa de 
identificação.
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3.3  Transporte

Conversor de sinal
• Não levante o conversor de sinal pelos bucins.

Sensor de medição
• Não levante o sensor de medição pela caixa de ligação.
• Utilize apenas cintas elevadoras.
• Para transportar aparelhos de flange, use ganchos de elevação. Coloque-os à volta de ambas 

as ligações de processo

3.4  Requisitos de instalação conversor de sinal

• Deixe 10…20 cm / 3,9…7,9" de espaço nos lados e traseira do conversor de sinal, para 
permitir uma circulação de ar desimpedida.

• Proteja o conversor de sinal contra radiação solar directa e, se necessário, instale uma 
protecção solar.

• Os conversores de sinal instalados em quadros de comando requerem um arrefecimento 
adequado, por ex., através de ventoinha ou permutador de calor.

• Não exponha o conversor de sinal a vibrações intensas.

3.5  Requisitos de instalação sensor

Para assegurar o funcionamento ótimo do medidor de vazão, note as seguintes observações.

O OPTISONIC 7300 foi concebido para a medição do fluxo de gás seco. O excesso de líquidos pode 
perturbar os sinais acústicos e deve ser evitado.
As seguintes instruções devem ser observadas em caso de serem esperadas pequenas 
quantidades de líquidos ocasionais:

• Instale o sensor de fluxo numa posição horizontal numa linha ligeiramente descendente.
• Oriente o sensor de fluxo de modo a que o caminho do sinal acústico esteja no plano 

horizontal.

Para trocar os transdutores, mantenha um espaço livre de 1 m / 39" ao redor do transdutor.

Figura 3-1: Transporte
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3.5.1  Entrada e Saída

3.5.2  Posição de montagem

• Horizontalmente com o caminho acústico no plano horizontal
• Verticalmente

+15+15+15+15° <  <  <  < α < -15 < -15 < -15 < -15°

Medidor de vazão 1 caminho

Figura 3-2: Entrada e saída recomendadas para ≤ DN80/3"

1  ≥ 20 DN
2  ≥ 3 DN

Medidor de vazão 2 caminhos

Figura 3-3: Entrada e saída recomendadas para ≤ DN100/4"

1  ≥ 10 DN
2  ≥ 3 DN

Figura 3-4: Posição de montagem

Figura 3-5: Montagem horizontal e vertical
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3.5.3  Desvio de flange

3.5.4  Secção T

3.5.5  Vibração

CUIDADO!
Desvio máx. admissível das faces dos flanges da tubulação: 
Lmáx - Lmin ≤ 0.5 mm / 0.02"

Figura 3-6: Desvio de flange

1  Lmáx
2  Lmin

Figura 3-7: Distância por trás de uma secção T

1  ≥ 10 DN

Figura 3-8: Evite as vibrações
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3.5.6  Válvula de controlo

Para evitar perfis de fluxo distorcidos e interferência causada pelo ruído da válvula no sensor, as 
válvulas de controlo ou os redutores de pressão não devem estar instalados na mesma conduta 
do medidor de vazão. Caso isto seja necessário, contacte o fabricante.

3.5.7  Isolamento

Figura 3-9: Válvula de controlo

Figura 3-10: Manter os orifícios de ventilação desobstruídos

1  Orifícios de ventilação

AVISO!
Manter sempre os orifícios de ventilação desobstruídos!
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3.6  Montagem do alojamento de campo, versão remota

3.6.1  Montagem da tubulação

1  Fixe o conversor de sinal ao tubo.
2  Aperte o conversor de sinal usando parafusos U e anilhas standard.
3  Aperte as porcas.

INFORMAÇÃO!
Os materiais e ferramentas de montagem não fazem parte do âmbito de fornecimento. Use os 
materiais e ferramentas de montagem em conformidade com as directivas de saúde 
ocupacional e segurança, aplicáveis.

Figura 3-11: Montagem do tubo do alojamento de campo
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3.6.2  Rodar o visor da versão de alojamento de campo

O visor da versão de alojamento de campo pode ser rodado em intervalos de 90°.
1  Desaparafuse a tampa do visor e da unidade de controlo do operador.
2  Usando uma ferramenta apropriada, puxe os dois extractores metálicos para a esquerda e 

direita do visor.
3  Puxe o visor entre os dois extractores metálicos e rode-o para a posição pretendida.
4  Coloque novamente o visor e depois os extractores metálicos no alojamento.
5  Volte a colocar a tampa e aperte-a à mão.

Figura 3-12: Rotação do visor da versão alojamento de campo

CUIDADO!
O cabo de fita do visor não deve ser dobrado nem torcido repetidamente.

INFORMAÇÃO!
Sempre que uma tampa do alojamento é aberta, a rosca deverá ser limpa e lubrificada. Use 
exclusivamente uma massa lubrificante isenta de resina e ácido. 
Certifique-se de que a vedação do alojamento fica correctamente instalada, limpa e não 
danificada.



 LIGAÇÕES ELÉCTRICAS 4

23

OPTISONIC 7300

www.krohne.com02/2013 - 4002594101 - MA OPTISONIC 7300 R03 pt

4.1  Instruções de segurança

4.2  Cabo de sinal (só para versão remota)

O sensor de fluxo é ligado ao conversor de sinal através do(s) cabo(s) de sinal. É necessário um 
sensor de fluxo com um caminho acústico e 1 cabo. São necessários um sensor de fluxo com 
dois caminhos acústicos e 2 cabos.

PERIGO!
Todos os trabalhos efectuados nas ligações eléctricas apenas devem ser realizados com a 
alimentação desligada. Anote os dados relativos à tensão indicados na placa de identificação!

PERIGO!
Cumpra os regulamentos nacionais relativos às instalações eléctricas!

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.

AVISO!
Respeite em todas as circunstâncias os regulamentos locais relativos à saúde e à segurança no 
trabalho. Todos os serviços nos componentes eléctricos do dispositivo de medição podem ser 
executados apenas por especialistas devidamente qualificados. 

INFORMAÇÃO!
Observe a placa de identificação do dispositivo para verificar se o mesmo foi expedido de acordo 
com a sua encomenda. Verifique se está inscrita a tensão de alimentação correcta na placa de 
identificação.

Figura 4-1: Versão do campo de construção

1  Conversor GFC 300 F
2  Abrir caixa de ligação
3  Ferramenta para soltar conectores
4  Marcação no cabo
5  Insira cabo(s) na caixa de ligação
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CUIDADO!
Para garantir o funcionamento regular do dispositivo, utilize sempre os cabos de sinal incluídos 
no fornecimento.

Figura 4-2: Aperte os cabos na bucha revestida

1  Cabos
2  Bucins
3  Grampos de ligação à terra
4  Cabo com bucha de metal revestida

Figura 4-3: Ligue os cabos ao conversor de sinal

INFORMAÇÃO!
Ligue o cabo ao conector com marcação numeral similar
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4.3  Alimentação

100…230 VCA
• Ligue o condutor da terra de proteçcão da fonte de alimentação ao terminal separado no 

compartimento de terminal do conversor de sinal.
• Ligue o condutor activo ao terminal L e o condutor neutro ao terminal N. 

24 VCA/CC
• Ligue uma terra funcional ao terminal separado de grampo U no compartimento de terminal 

do conversor de sinal.
• Quando efectuar a ligação a tensões funcionais extra-baixas, assegure a utilização de um 

dispositivo para separação de protecção (PELV) (VDE 0100 / VDE 0106 e/ou IEC 364 / IEC 536 
ou normas nacionais relevantes).

AVISO!
Este dispositivo destina-se à ligação permanente à rede geral. 
É necessária (por exemplo, para o serviço) a montagem de um interruptor externo ou um 
disjuntor nas proximidades do dispositivo para o desligamento da rede geral. Deve ser de fácil 
acesso ao operador e marcado como o desligamento do dispositivo para este equipamento.
O interruptor ou o disjuntor e cabos devem ser adequados para a aplicação e também devem ser 
em conformidade com os requisitos locais (segurança) da instalação (edifício) 
(por ex. IEC 60947-1 / -3)

INFORMAÇÃO!
Os terminais de alimentação nos compartimentos de terminal estão equipados com tampas de 
dobradiça adicionais para evitar um contacto adicional.

        Ligação à alimentação
      

1  100...230 VCA (-15% / +10%), 22 VA
2  24 VCA/CC (CA: -15% / +10%; CC: -25% / +30%), 22 VA ou 12 W

PERIGO!
O aparelho deve ser ligado à terra em conformidade com os regulamentos a fim de se proteger o 
pessoal contra choques eléctricos.
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4.4  Colocação correcta dos cabos eléctricos

1  Coloque o cabo horizontalmente num laço fechado, imediatamente antes do alojamento.
2  Aperte firmemente a ligação roscada do bucim.
3  Nunca monte o alojamento com os bucins virados para cima.
4  Vede os bucins que não são necessários, com um bujão.

Figura 4-4: Proteja o alojamento de poeiras e água
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4.5  Entradas e saídas, descrição geral

4.5.1  Combinações das entradas/saídas (E/S)

O conversor do sinal está disponível com várias combinações de entrada/saída.

Versão básica
• Tem 1 saída de corrente, 1 saída de impulso e 2 saídas de estado / interruptores de limite.
• A saída de impulso pode ser definida como uma saída de estado / interruptor de limite e uma 

das saídas de estado como entrada de controlo.

Versão Ex i 
• Dependendo da tarefa, o dispositivo pode ser configurado com vários módulos de saída.
• As saídas de corrente podem ser activas ou passivas.
• Opcionalmente, está disponível também com Foundation Fieldbus and Profibus PA

Versão modular
• Dependendo da tarefa, o dispositivo pode ser configurado com vários módulos de saída.

Sistemas de barramento
• O dispositivo permite interfaces de barramento intrinsecamente seguros e não 

intrinsecamente seguros em combinação com módulos adicionais.
• Para ligação e funcionamento dos sistemas de barramento, refira-se ao documentação em 

separado!

Opção Ex
• Para áreas perigosas, podem ser entregues todas as variantes de entrada/saída para os 

designs de alojamento com um compartimento de terminais nas versões Ex d (caixa à prova 
de pressão) ou Ex e (segurança aumentada).

• Consulte as instruções separadas quanto à ligação e operação dos dispositivos Ex.
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4.5.2  Descrição do Nº. CG

Os últimos 3 lugares do Nº. CG. (5, 6 e 7) indicam a atribuição dos terminais. Ver também os 
exemplos que se seguem. 

Exemplos para o Nº. CG

Módulos de opção para os terminais A e B

Figura 4-5: Marcação (número CG) dos módulos eletrónicos e variantes de entrada/saída

1  Número ID: 6
2  Número ID: 0=standard
3  Opção de fonte de alimentação
4  Apresentação (versões do idioma)
5  Versão Entrada/Saída (E/S)
6  Módulo de 1ª opcional para terminal de ligação A
7  Módulo de 2ª opcional para terminal de ligação B

CG 360 11 100 100...230 VCA & apresentação por defeito; E/S básica: Ia ou Ip & Sp/Cp & Sp & Pp/Sp

CG 360 11 7FK 100...230 VCA & apresentação por defeito; E/S modulares: Ia & PN/SN e módulo de opção PN/SN & 
CN

CG 360 81 4EB 24 VCC & apresentação por defeito; E/S modulares: Ia & Pa/Sa e módulo de opção  Pp/Sp & Ip

Abreviatura Ident. para N.º de 
CG

Descrição

Ia A Saída de corrente activa (incluindo HART = compatível com 
HART®)

Ip B Saída de corrente passiva (incluindo HART = compatível com 
HART®)

Pa / Sa C Saída de impulso, frequência, estado activa ou interruptor de 
limite activo (alterável)

p / Sp E Saída de impulso, frequência, estado passiva ou interruptor de 
limite passivo (alterável)

PN / SN F Saída de impulso, frequência, estado ou interruptor de limite para 
NAMUR (alterável)

Ca G Entrada de controlo activa

Cp K Entrada de controlo passiva

CN H Entrada de controlo activa para NAMUR

-- 8 Nenhum módulo adicional instalado

- 0 Não é possível mais um módulo
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4.5.3  Versões fixas, inalteráveis de entrada/saída

O conversor do sinal está disponível com várias combinações de entrada/saída.O conversor do 
sinal está disponível com várias combinações de entrada/saída.

• As caixas cinzentas nas tabelas indicam terminais de ligação não atribuídos ou não 
utilizados.

• Na tabela, são retratados apenas os digitos finais do número CG.
• A ligação do terminal A é apenas operável na versão básica de entrada/saída.

N.º CG Terminais de ligação

A+ A A- B B- C C- D D-

Entrada/saída (E/S) básica standard
1 0 0 Ip + HART® passiva  1 Sp / Cp passiva  2 Sp passiva Pp / Sp passiva  2

Ia + HART® activa  1

Opção entradas/saídas Ex-i
2 0 0 Ia + HART® activa PN / SN  P N  / S N 

NAMUR 2

3 0 0 I p  + HART ®  passiva PN / SN  P N  / S N 
NAMUR 2

2 1 0 Ia activa PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

Ia + HART® activaIa PN / SN  P N  / S N 
NAMUR 2

3 1 0 Ia activa PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

I p  + HART ®  passiva PN / SN  P N  / S N 
NAMUR 2

2 2 0 Ip passiva PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

Ia + HART® activaIa PN / SN  P N  / S N 
NAMUR 2

3 2 0 Ip passiva PN / SN NAMUR
Cp passiva  2

I p  + HART ®  passiva PN / SN  P N  / S N 
NAMUR 2

1 a função ser alterada através de reconexão
2 alterável
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4.5.4  Versões alteráveis de entrada/saída

O conversor do sinal está disponível com várias combinações de entrada/saída.

• As caixas cinzentas nas tabelas indicam terminais de ligação não atribuídos ou não 
utilizados.

• Na tabela, são retratados apenas os digitos finais do número CG.
• Borne de ligação

CG 
não

Terminais de ligação

A+ A A- B B- C C- D D-

Opção de E / S modulares
4 _ _ máx.  2 módulos de opcional para term. A + B Ia + HART® activaIa Pa / Sa activa  1

8 _ _ máx.  2 módulos de opcional para term. A + B I p  + HART ®  passiva Pa / Sa activa  1

6 _ _ máx.  2 módulos de opcional para term. A + B Ia + HART® activaIa + 
HART® activaIa + 
HART® activa

Pp / Sp passiva  1

B _ _ máx.  2 módulos de opcional para term. A + B I p  + HART ®  passiva Pp / Sp passiva  1

7 _ _ máx.  2 módulos de opcional para term. A + B Ia + HART® activaIa + 
HART® activaIa + 
HART® activa

PN / SN  P N  / S N 
NAMUR 1

C _ _ máx.  2 módulos de opcional para term. A + B I p  + HART ®  passiva PN / SN  P N  / S N 
NAMUR 1

Opção Modbus
G _ _  2 máx.  2 módulos de opcional para term. A + B Comum Sign. B 

(D1)
Sign. A 
(D0)

H _ _  3 máx.  2 módulos de opcional para term. A + B Comum Sign. B 
(D1)

Sign. A 
(D0)

1 alterável
2 Terminador de barramento não ativado 
3 Terminador de barramento ativado 
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4.6  Descrição das entradas e saídas

4.6.1  Entrada de controlo

• Todas as entradas de controlo são isoladas galvanicamente entre si e de todos os outros 
circuitos.

• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser definidos.
• Modo passivo: necessária alimentação externa:

Uext ≤ 32 VCC

• Modo activo: utilização de alimentação interna:
Unom 24 VCC

• Modo NAMUR: em conformidade com a EN 60947-5-6
(Entrada de controlo activa para NAMUR EN 60947-5-6: a monitorização de circuito aberto e 
curto-circuito em conformidade com a EN 60947-5-6 é realizada pelo conversor de sinal. 
Indicação de erro no visor LCD. Através da saída de estado são possíveis mensagens de erro).

• Para informação sobre os estados de funcionamento consultar Tabelas de funções na página 
63 que podem ser definidos.

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as entradas e saídas são ligadas passiva ou activamente ou ao NAMUR 
EN 60947-5-6! A versão E/S e entradas/saídas que estão instaladas no seu conversor de sinal 
estão indicadas no autocolante da tampa do compartimento de terminais.

INFORMAÇÃO!
Informação adicional consultar Diagramas de ligação das entradas e saídas na página 36.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.
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4.6.2  Saída de corrente

• Todas as entradas são isoladas galvanicamente entre si e de todos os outros circuitos.
• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser definidos.
• Modo passivo: alimentação externa Uext ≤ 32 VCC I ≤ 22 mA

• Modo activo: impedância de carga RL ≤ 1 kΩ a I ≤ 22 mA;
RL 450 Ω a I ≤ 22 mA para saídas EExi

• Auto-monitorização: interrupção ou impedância de carga demasiado alta no loop de saída de 
corrente

• Mensagem de erro possíve através da saída de estado, indicação do erro no visor LCD.
• A detecção de erro do valor da corrente pode ser definida.
• Função de gama automática através de limiar ou entrada de controlo. A gama de 

configuração para o limiar é entre 5% e 80% de Q100%, ± 0...5% histerese (rácio 
correspondente da gama menor à maior de 1:20 a 1:1.25).
A sinalização da gama activa é possível através de uma saída de estado (configurável)

• É possível avançar/inverter a medição do fluxo (modo F/R)

INFORMAÇÃO!
Informação adicional consultar Diagramas de ligação das entradas e saídas na página 36.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.
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4.6.3  Saída de impulso e frequência

• Todas as entradas são isoladas galvanicamente entre si e de todos os outros circuitos.
• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser definidos.
• Modo passivo:

Fonte de alimentação externa necessária: Uext ≤ 32 VCC
I ≤ 20 mA a f ≤ 10 kHz (sobrefluxo até fmáx ≤ 12 kHz)
I ≤ 100 mA a f ≤ 100 Hz

•
            Modo activo:
Utilização da fonte de alimentação interna: Unom 24 VCC
I ≤ 20 mA a f ≤ 10 kHz (sobrefluxo até fmáx ≤ 12 kHz)
I ≤ 20 mA a f ≤ 100 Hz

• Modo NAMUR: passivo em conformidade com a EN 60947-5-6, f ≤ 10 kHz,
com acima da amplitude fmáx ≤ 12 kHz

• Escala:
Saída de frequência: em impulsos por unidade de tempo (p. ex. 1000 impulsos/s a Q100%);

Saída de impulso: em impulsos por unidade de volume (p. ex. 100 impulsos/m3).
• Largura de impulso:

simétrica (impulso de factor de utilização 1:1, independente da frequência de saída)
automática (com largura de impulso fixa, factor de utilização aprox. 1:1 a Q100%), or
fixa (largura de impulso regulável como pretendido de 0,05 ms...2 s)

• É possível avançar/inverter a medição do fluxo (modo F/R)
• Todas as saídas de impulso e frequência podem ser usadas como uma saída de estado / 

interruptor de limite.

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as entradas e saídas são ligadas passiva ou activamente ou de acordo 
com a NAMUR EN 60947-5-6! A versão de E/S e entradas/saídas que estão instaladas no seu 
conversor de sinal está indicada no autocolante da tampa do compartimento de terminais.

CUIDADO!
A frequências acima de 100 Hz, devem ser usados cabos com blindagem para prevenir a 
interferência radioeléctrica.

INFORMAÇÃO!
Informação adicional consultar Diagramas de ligação das entradas e saídas na página 36.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.
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4.6.4  Saída de estado e interruptor de limite

• As saídas de estado / interruptores de limite estão electricamente isolados entre si e de 
todos os outros circuitos.

• No modo simples activo ou passivo, as fases de saída das saídas de estado / interruptores de 
limite funcionam como contactos de relé e são ligados com qualquer polaridade necessária.

• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser configuradas.
• Modo passivo: é necessária uma fonte de alimentação externa:

Uext ≤ 32 VCC; I ≤ 100 mA

• Modo activo: utilização de fonte de alimentação interna:
Unom 24 VCC; I ≤ 200 mA

• Modo NAMUR: passiva em conformidade com a EN 60947-5-6
• Para informações sobre os estados de funcionamento consultar Tabelas de funções na 

página 63 que podem ser definidos.

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as saídas de estado e interruptores de limite têm que ser ligados passiva 
ou activamente ou em conformidade com a NAMUR EN 60947-5-6! A versão de E/S e entradas e 
saídas que está instalada no seu conversor de sinal é indicada no autocolante da tampa do 
compartimento de terminais.

INFORMAÇÃO!
Informação adicional consultar Diagramas de ligação das entradas e saídas na página 36.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.
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4.6.5  Entrada de controlo

• Todas as entradas de controlo são isoladas galvanicamente entre si e de todos os outros 
circuitos.

• Todos os dados de funcionamento e funções podem ser definidos.
• Modo passivo: necessária alimentação externa:

Uext ≤ 32 VCC

• Modo activo: utilização de alimentação interna:
Unom 24 VCC

• Modo NAMUR: em conformidade com a EN 60947-5-6
(Entrada de controlo activa para NAMUR EN 60947-5-6: a monitorização de circuito aberto e 
curto-circuito em conformidade com a EN 60947-5-6 é realizada pelo conversor de sinal. 
Indicação de erro no visor LCD. Através da saída de estado são possíveis mensagens de erro).

• Para informação sobre os estados de funcionamento consultar Tabelas de funções na página 
63 que podem ser definidos.

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as entradas e saídas são ligadas passiva ou activamente ou ao NAMUR 
EN 60947-5-6! A versão E/S e entradas/saídas que estão instaladas no seu conversor de sinal 
estão indicadas no autocolante da tampa do compartimento de terminais.

INFORMAÇÃO!
Informação adicional consultar Diagramas de ligação das entradas e saídas na página 36.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.
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4.7  Diagramas de ligação das entradas e saídas

4.7.1  Notas importantes

• Todos os grupos são isolados galvanicamente entre si e de todos os outros circuitos de 
entrada e saída.

• Modo passivo: O funcionamento (activação) dos instrumentos do receptor requerem uma 
fonte de alimentação externa (Uext).

• Modo activo: O conversor de sinal fornece a alimentação para o funcionamento (activação) 
dos instrumentos do receptor, ter em atenção dos dados máx. de funcionamento.

• Os terminais não utilizados não devem ter qualquer ligação condutora ou outras peças 
condutoras de electricidade.

Explicação das abreviaturas utilizadas

INFORMAÇÃO!
Dependendo da versão, as entradas e saídas têm que ser ligadas passivamente ou activamente 
ou de acordo com a NAMUR EN 60947-5-6! A versão de E/S e entradas/saídas que estão 
instaladas no seu conversor de sinal estão indicadas no autocolante da tampa do compartimento 
de terminais.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.

Ia Ip Saída de corrente, activa ou passiva

Pa Pp Saída de impulso/frequência, activa ou passiva

PN Saída passiva de impulso/frequência em conformidade com a NAMUR EN 60947-5-6

Sa Sp Saída de estado/interruptor de limite, activa ou passiva

SN Saída de estado/interruptor de limite em conformidade com a NAMUR EN 60947-5-6

Ca Cp Entrada de controlo, activa ou passiva

CN Entrada de controlo activa em conformidade com a NAMUR EN 60947-5-6:
A monitorização de circuito aberto e curto-circuito em conformidade com a EN 60947-5-6 
ocorre no conversor de sinal. Os erros são indicados no visor LCD. Mensagens de erro 
possíveis através da saída de estado.
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4.7.2  Descrição dos símbolos eléctricos

Microamperímetro
0...20 mA ou 4...20 mA e outras
RL também inclui as resistências de linha

Fonte de tensão CC (Uext), fonte de alimentação externa, qualquer 
polaridade de ligação

Fonte de tensão CC (Uext), polaridade da ligação como mostrado nos 
diagramas

Fonte interna de tensão CC

Fonte de alimentação interna controlado no dispositivo

Contador electrónico ou electromagnético
A frequências acima de 100 Hz, devem ser usados cabos com blindagem 
para ligar os contadores.
Ri Resistência interna do contador

Botão, SEM contacto ou semelhante

Tabela 4-1: Descrição dos símbolos
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4.7.3  Entradas/saídas básicas

Saída de corrente activa (HARTSaída de corrente activa (HARTSaída de corrente activa (HARTSaída de corrente activa (HART®), E/S básicas), E/S básicas), E/S básicas), E/S básicas
• Uint,nom = 24 VCC nominal

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

Saída de corrente passiva (HARTSaída de corrente passiva (HARTSaída de corrente passiva (HARTSaída de corrente passiva (HART®), E/S básicas), E/S básicas), E/S básicas), E/S básicas
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≤ 1,8 V a I = 22 mA

INFORMAÇÃO!
Informação adicional consultar Descrição das entradas e saídas na página 31 e consultar 
Ligação HART® na página 53.

Figura 4-6: Saída de corrente activa Ia

Figura 4-7: Saída de corrente passiva Ip
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Saída de impulso/frequência passiva, E/S básicasSaída de impulso/frequência passiva, E/S básicasSaída de impulso/frequência passiva, E/S básicasSaída de impulso/frequência passiva, E/S básicas
• Uext ≤ 32 VCC

• fmáx ≤ 100 Hz: 
I ≤ 100 mA
aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0 ≤ 0,2 V a I = 10 mA
U0 ≤ 2 V a I = 100 mA

• 100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz: 
I ≤ 20 mA 
aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0 ≤ 1,5 V a I = 1 mA
U0 ≤ 2,5 V a I = 10 mA
U0 ≤ 5,0 V a I = 20 mA

• R é necessário se a resistência interna do contador não atingir a resistência máxima de carga 
RL.
f ≤ 100 Hz: RL ≤ 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL ≤ 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL ≤ 1 kΩ

• Pode também ser definida como saída de estado, para a ligação eléctrica, ver diagrama de 
ligação de saída de estado.

INFORMAÇÃO!
A frequências acima de 100 Hz, devem ser usados cabos com blindagem. A ligação eléctrica das 
blindagens deve ser efectuada com desligadores fêmea 6,3 mm / 0,24" (isolamento segundo DIN 
46 245) no compartimento de terminais E/S.

Figura 4-8: Saída de impulso / frequência passiva Pp
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Saída de estado / interruptor de limite passivo, E/S básicasSaída de estado / interruptor de limite passivo, E/S básicasSaída de estado / interruptor de limite passivo, E/S básicasSaída de estado / interruptor de limite passivo, E/S básicas
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 100 mA
• RL ≤ 47 kΩ

• aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0 ≤ 0,2 V a I = 10 mA
U0 ≤ 2 V a I = 100 mA

• A saída é aberta quando o dispositivo é colocado sem corrente.
• X refere-se aos terminais B, C ou D. As funções dos terminais de ligação dependem 

dasdefinições consultar Tabelas de funções na página 63.

Entrada de estado passiva, E/S básicasEntrada de estado passiva, E/S básicasEntrada de estado passiva, E/S básicasEntrada de estado passiva, E/S básicas
• Uext ≤ 32 VCC

• Inom = 6,5 mA a Uext = 24 VCC
Inom = 8,2 mA a Uext = 32 VCC

• Ligado:  U0 ≥ 8 V com Inom = 2,8 mA
Desligado:   U0 ≤ 2,5 V com Inom = 0,4 mA

• Pode também ser definida como saída de estado; para a ligação eléctrica consulte o 
diagrama anterior de ligação de saída de estado.

Figura 4-9: Saída de estado passiva / interruptor de limite passivo Sp

Figura 4-10: Entrada de controlo passiva Cp

1  Sinal
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4.7.4  Entradas/saídas modulares e sistemas de barramento

Saída de corrente activa (apenas os terminais de saída de corrente C/C- têm 
capacidade HART® capability),  E/S modulares
• Uint, nom = 24 VCC

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 1 kΩ

• X designa os terminais de ligação A, B ou C, dependendo da versão do conversor de sinal.

Saída de corrente passive (apenas os terminais de saída de corrente C/C- têm 
capacidade HART® capability), E/S modulares
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≥ 1.8 V

• RL, max= (Uext - U0) / Imáx

• X designa os terminais de ligação A, B ou C, dependendo da versão do conversor de sinal.

CUIDADO!
Observe a polaridade da ligação.

INFORMAÇÃO!
• Para mais informação sobre ligação eléctrica consultar Descrição das entradas e saídas na 

página 31.
• Para a ligação eléctrica dos sistemas de barramento, consulte os manuais à parte dos 

respectivos sistemas de barramento.

Figura 4-11: Saída de corrente activa Ia

Figura 4-12: Saída de corrente passiva Ip
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Saída de impulso/frequência activa, E/S modulares
• Unom = 24 VCC

• fmáx no menu de operação definido para fmáx ≤ 100 Hz: 
I ≤ 20 mA
aberto:
I ≤ 0.05 mA
fechado:
U0, nom = 24 V a I = 20 mA

• fmáx no menu de operação definido para 100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz: 
 I ≤ 20 mA
aberto:
I ≤ 0.05 mA
fechado:
U0, nom = 22.5 V a I = 1 mA
U0, nom = 21.5 V a I = 10 mA
U 0, nom = 19 V a I = 20 mA

• Se a seguinte impedância máxima da carga RL, máx é ultrapassada, a impedância da carga RL 
deve ser reduzida em conformidade com a ligação paralela de R:
f ≤ 100 Hz: RL, máx = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, máx = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, máx = 1 kΩ

• A impedância mínima da carga é calculada como se segue:
RL, min = (Uext - U0) / Imáx

• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

INFORMAÇÃO!
• Para frequência acima de 100 Hz, os cabos blindados devem ser utilizados de modo a reduzir 

os efeitos de interferências elétricas (CEM).
• Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo: Proteção ligada através dos terminais de cabo 

no compartimento do terminal.
Versão de montagem mural:Versão de montagem mural:Versão de montagem mural:Versão de montagem mural: Proteção ligada utilizando conectores de encaixe de 6,3 mm / 
0,25" (isolamento de DIN 46245) no compartimento do terminal.

• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-13: Saída de impulso / frequência activa Pa
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Saída de impulso/frequênciaa passiva, E/S modulares
• Uext ≤ 32 VCC

• fmáx no menu de operação definido para fmáx ≤ 100 Hz:
I ≤ 100 mA
aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, máx = 0.2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

• fmáx no menu de operação definido para 100 Hz < fmáx ≤ 10 kHz: 
aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, máx = 1.5 V at I ≤ 1 mA
U0, máx =2.5 V at I ≤ 10 mA
U0, máx = 5 V at I ≤ 20 mA

• Se a seguinte impedância máxima da carga RL, máx é ultrapassada, a impedância da carga RL 
deve ser reduzida em conformidade com a ligação paralela de R:
f ≤ 100 Hz: RL, máx = 47 kΩ
f ≤ 1 kHz: RL, máx = 10 kΩ
f ≤ 10 kHz: RL, máx = 1 kΩ

• A impedância mínima da carga é calculada como se segue:
RL, min = (Uext - U0) / Imáx

• Pode também ser definido como saída de estado; ver diagrama de ligação de saída de estado.
• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

INFORMAÇÃO!
Para frequência acima de 100 Hz, os cabos blindados devem ser utilizados de modo a reduzir os 
efeitos de interferências elétricas (CEM).

Figura 4-14: Saída de impulso / frequência passiva Pp
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Saída de impulso e frequência passiva PN NAMUR, E/S modulares

• Ligação em conformidade com a EN 60947-5-6
• aberto:

Inom = 0.6 mA
fechado:
Inom = 3.8 mA

• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

INFORMAÇÃO!
• Para frequência acima de 100 Hz, os cabos blindados devem ser utilizados de modo a reduzir 

os efeitos de interferências elétricas (CEM).
• Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo:Versões de alojamento compacto e de campo: Proteção ligada através dos terminais de cabo 

no compartimento do terminal.
Versão de montagem mural:Versão de montagem mural:Versão de montagem mural:Versão de montagem mural: Proteção ligada utilizando conectores de encaixe de 6,3 mm / 
0,25" (isolamento de DIN 46245) no compartimento do terminal.

• Qualquer polaridade de ligação.

Figura 4-15: Saída de impulso e frequência passiva PN em conformidade com NAMUR EN 60947-5-6
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Saída de estado/interruptor de limite activa, E/S modulares
• Observe a polaridade da ligação.
• Uint = 24 VCC

• I ≤ 20 mA
• RL ≤ 47 kΩ

• aberto:
I ≤ 0,05 mA
fechado:
U0, nom = 24 V a I = 20 mA

• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

Saída de estado / interruptor de limite passiva, E/S modulares
• Qualquer polaridade de ligação.
• Uext = 32 VCC

• I ≤ 100 mA
• RL, máx = 47 kΩ

RL, min = (Uext - U0) / Imáx

• aberto:
I ≤ 0,05 mA a Uext = 32 VCC
fechado:
U0, max = 0.2 V a I ≤ 10 mA
U0, máx = 2 V a I ≤ 100 mA

• A saída é aberta quando é cortada a corrente do dispositivo.
• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

Figura 4-16: Saída de estado activa / interruptor de limite activo Sa

Figura 4-17: Saída de estado passiva / interruptor de limite passivo Sp
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Saída de estado/interruptor de limite SN NAMUR, E/S modulares

• Qualquer polaridade de ligação.
• Ligação em conformidade com a EN 60947-5-6
• aberto:

Inom = 0.6 mA
fechado:
Inom = 3.8 mA

• A saída é aberta quando é cortada a corrente do dispositivo.
• X designa os terminais de ligação A, B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

Entrada de controlo activa, E/S modulares
• Uint = 24 VCC

• Contacto externo aberto:
U0, nom = 22 V
Contacto externo fechado:
Inom = 4 mA

• Ponto de comutação para identificar "contacto aberto ou fechado":
Contacto aberto (desligado):   U0 ≤ 10 V com Inom = 1,9 mA
Contacto fechado (ligado): U0 ≥ 12 V com Inom = 1,9 mA

• X designa os terminais de ligação A ou B, dependendo da versão do conversor de sinal.

Figura 4-18: Saída de estado / interruptor de limite SN em conformidade com a NAMUR EN 60947-5-6

CUIDADO!
Observe a polaridade da ligação.

Figura 4-19: Entrada de controlo activa Ca

1  Sinal
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Entrada de controlo passiva, E/S modulares 
• 3 V ≤ Uext ≤ 32 VCC

• Imáx = 9.5 mA at Uext ≤ 24 V
Imáx = 9.5 mA at Uext ≤ 32 V

• Ponto de comutação para identificar "contacto aberto ou fechado":
Contacto aberto (desligado):   U0 ≤ 2,5 V com Inom = 1,9 mA
Contacto fechado (ligado):  U0 ≥ 3 V com Inom = 1,9 mA

• X designa os terminais de ligação A ou B, dependendo da versão do conversor de sinal.

Entrada de controlo activa CN NAMUR, E/S modulares

• Ligação conforme EN 60947-5-6
• Ponto de comutação para identificar "contacto aberto ou fechado":

Contacto aberto (desligado): U0, nom = 6,3 V com Inom < 1,9 mA
Contacto fechado (ligado): U0, nom = 6,3 V com Inom > 1,9 mA

• Deteção de rutura de cabo:
U0 ≥ 8,1 V com I ≤ 0,1 mA

• Deteção de curto-circuito do cabo:
U0 ≤ 1.2 V com I ≥ 6.7 mA

• X designa os terminais de ligação A ou B, dependendo da versão do conversor de sinal.

Figura 4-20: Entrada de controlo passiva Cp

1  Sinal

CUIDADO!
Observe a polaridade da ligação.

Figura 4-21: Entrada de controlo activa CN para NAMUR EN 60947-5-6
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Entrada de corrente activa, E/S modulares
• Uint, nom = 24 VCC

• I ≤ 22 mA
• Imáx ≤ 26 mA (eletronicamente limitado)

• U0, min = 19 V a I ≤ 22 mA

• nãonãonãonão HART®
• X designa os terminais de ligação A ou B, dependendo da versão do conversor de sinal.

Entada de corrente passiva, E/S modulares
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 22 mA
• Imáx ≤ 26 mA

• U0, máx = 5 V a I ≤ 22 mA

• X designa os terminais de ligação A ou B, dependendo da versão do conversor de sinal.

Figura 4-22: Entrada de corrente activa IIna

1  Sinal
2  Transmissor de 2 fios

Figura 4-23: Entada de corrente passiva IInp

1  Sinal
2  Transmissor de 2 fios
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4.7.5  Entradas/saídas EExi

Saída de corrente activa (apenas os terminais C/C de saída de corrente - têm Saída de corrente activa (apenas os terminais C/C de saída de corrente - têm Saída de corrente activa (apenas os terminais C/C de saída de corrente - têm Saída de corrente activa (apenas os terminais C/C de saída de corrente - têm 
capacidade HARTcapacidade HARTcapacidade HARTcapacidade HART®E/S Ex iE/S Ex iE/S Ex iE/S Ex i
• Uint, nom = 20 VCC

• I ≤ 22 mA
• RL ≤ 450 Ω

• X designa os terminais de ligação A ou C, dependendo da versão do conversor de sinal.

Saída de corrente passiva capacidade (HARTSaída de corrente passiva capacidade (HARTSaída de corrente passiva capacidade (HARTSaída de corrente passiva capacidade (HART® apenas nos terminais de saída C/C-),  apenas nos terminais de saída C/C-),  apenas nos terminais de saída C/C-),  apenas nos terminais de saída C/C-), 
E/S Ex iE/S Ex iE/S Ex iE/S Ex i
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 22 mA
• U0 ≤ 4 V a I = 22 mA

• X designa os terminais de ligação A ou C, dependendo da versão do conversor de sinal.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações sobre a ligação eléctrica consultar Descrição das entradas e saídas na 
página 31.

Figura 4-24: Saída de corrente activa Ia Ex i

Figura 4-25: Saída de corrente passiva Ip Ex i
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Saída de impulso e frequência passiva PSaída de impulso e frequência passiva PSaída de impulso e frequência passiva PSaída de impulso e frequência passiva PNNNN NAMUR, E/S Ex i NAMUR, E/S Ex i NAMUR, E/S Ex i NAMUR, E/S Ex i

• Ligação em conformidade com a EN 60947-5-6
• aberto:

Inom = 0,43 mA
fechado:
Inom = 4,5 mA

• RL = 1 kΩ

• Uext = 8,1 V

• X designa os terminais de ligação B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.

INFORMAÇÃO!
A frequências acima de 100 Hz, devem ser usados cabos com blindagem. A ligação eléctrica das 
blindagens deve ser efectuada com desligadores fêmea 6,3 mm / 0,25" (isolamento segundo DIN 
46 245) no compartimento de terminais E/S.

Figura 4-26: Impulso e frequência de saída passiva PN em conformidade com a NAMUR EN 60947-5-6 Ex i
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Saída de estado/interruptor de limite SSaída de estado/interruptor de limite SSaída de estado/interruptor de limite SSaída de estado/interruptor de limite SNNNN NAMUR, E/S Ex i NAMUR, E/S Ex i NAMUR, E/S Ex i NAMUR, E/S Ex i

• Ligação em conformidade com a EN 60947-5-6
• aberto:

Inom = 0,43 mA
fechado:
Inom = 4,5 mA

• Uext = 8,1 V

• RL = 1 kΩ

• A saída é fechada quando é cortada a corrente do dispositivo.
• X designa os terminais de ligação B ou D, dependendo da versão do conversor de sinal.

Figura 4-27: Saída de estado/interruptor de limite SN em conformidade com a NAMUR EN 60947-5-6 Ex i
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Entrada de controlo passiva, E/S Ex iEntrada de controlo passiva, E/S Ex iEntrada de controlo passiva, E/S Ex iEntrada de controlo passiva, E/S Ex i
• Uext ≤ 32 VCC

• I ≤ 6 mA a Uext = 24 V
I ≤ 6,6 mA a Uext = 32 V

• Ligado:  U0 ≥ 5,5 V ou I ≥ 4 mA
Desligado:   U0 ≤ 3,5 V ou I ≤ 0,5 mA

• X designa o terminal de ligação B, se disponível.

PERIGO!
Para aparelhos usados em áreas perigosas, aplicam-se notas de segurança adicionais; 
consultar as instruções Ex especiais.

Figura 4-28: Entrada de controlo passiva Cp Ex i

1  Sinal
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4.7.6  Ligação HART®

        LigaçãoHARTHARTHARTHART® activa (ponto a ponto)  activa (ponto a ponto)  activa (ponto a ponto)  activa (ponto a ponto) 

A resistência shunt para o comunicador HART® deve ter R ≥ 230 Ω.

INFORMAÇÃO!
• Na E/S básica, a saída de corrente nos terminais A+ / A- / A tem sempre capacidade HART®.
• Nas E/S modulares, apenas o módulo de saída de corrente para a ligação dos terminais C/C- 

tem capacidade HART®.

Figura 4-29: Ligação HART® activa (Ia)

1  E/S básicas: terminais A e A+
2  E/S modulares: terminais C- e C

3  Comunicador HART®
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HARTHARTHARTHART® ligação passiva (modo multidrop) ligação passiva (modo multidrop) ligação passiva (modo multidrop) ligação passiva (modo multidrop)
• I: I0% = 4 mA

• Multidrop I: Ifix = 4 mA

• Uext ≤ 32 VCC

• RL ≤ 230 Ω

Figura 4-30: Ligação passiva HART® (Ip)

1  E/S básicas: terminais A- e A
2  E/S modulares: terminais C- e C

3  Comunicador HART®

4  Dispositivos adicionais com capacidade HART®



 ARRANQUE 5

55

OPTISONIC 7300

www.krohne.com02/2013 - 4002594101 - MA OPTISONIC 7300 R03 pt

5.1  Ligar a fonte de alimentação

Antes de ligar a alimentação, verifique se o sistema foi instalado correctamente. Isto 
inclui:
• O medidor de vazão deve estar mecanicamente seguro e montado em conformidade com os 

regulamentos.
• As ligações de energia devem ter sido feitas em conformidade com os regulamentos.
• Os compartimentos dos terminais eléctricos devem estar seguros e as tampas terem sido 

roscadas.
• Verifique se os dados de funcionamento eléctrico da fonte de alimentação estão correctos.

•  Ligue a fonte de alimentação.

5.2  Arranque do conversor de sinal

O aparelho de medição, constituído pelo sensor de medição e conversor de sinal, é fornecido 
pronto a funcionar. Todos os dados operacionais foram definidos na fábrica, de acordo com as 
especificações da sua encomenda.

Quando a alimentação é ligada, é efectuado um auto-teste. Após o auto-teste, o medidor de 
vazão começa imediatamente a medir, e os valores actuais são apresentados.

É possível comutar entre a 1ª e 2ª janela de valores medidos, a apresentação de tendência e (se 
presente) a lista com as mensagens de estado, pressionando as teclas ↑ e ↓. 

Figura 5-1: Apresentação em modo de medição, exemplos
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6.1  Elementos de visualização e funcionamento

Figura 6-1: Elementos de apresentação e operacionais (exemplo: indicação de fluxo com 2 valores de medição)

1  Indica uma possível mensagem de estado na lista de estado
2  Número Tag (apenas é indicado se este número foi introduzido anteriormente pelo operador)
3  Indica quando uma tecla tiver sido premida
4  1ª variável medida em grande representação
5  Indicação de barra de gráfico
6  Teclas (ver tabela abaixo quanto ao funcionamento e representação no texto)
7  Interface para o barramento GDC (não presente em todas as versões de conversor de sinal)
8  Sensor de infra-vermelhos (não presente em todas as versões de conversor de sinal)

CUIDADO!
A utilização de um saltador apenas é permitida para dispositivos de transferência de custódia 
para bloquear o acesso a parâmetros relevantes da transferência de custódia. Para dispositivos 
que não sejam de transferência de custódia (por ex. instrumentos de processo), este saltador 
não deve ser utilizado!

INFORMAÇÃO!
• O ponto de comutação para 4 teclas óticas está localizado diretamente na zona frontal do 

vidro. Recomenda-se a ativação das teclas em ângulos retos para a frente. Tocar nas teclas a 
partir da zona lateral pode causar uma operação incorreta.

• Após 5 minutos de inatividades, ocorre um retorno automático para o modo de medição. Os 
dados alterados anteriormente não são guardados.
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Tecla Modo medição Modo menu Submenu e modo de 
função

Modo de parâmetro e 
dados

> Mudar do modo medição 
para  modo menu; prima 
a tecla durante 2,5 s, o 
menu "Instalação 
Rápida" é apresentado 
depois

Aceda ao menu de 
apresentação, depois é 
apresentado o 1º 
submenu

Aceda ao submenu ou 
função apresentados

Para valores numéricos, 
mova o cursor (realçado 
a azul) uma posição 
para a direita

^ Reiniciar o visor Regressa ao modo de 
medição, mas pergunta 
se os dados devem ou 
não ser guardados

Prima 1 a 3 vezes, 
regresse para o modo 
de menu, dados 
guardados

Regressar ao submenu 
ou função, dados 
guardados

↓ ou ↑ Mudar entre as páginas 
do visor: valor medido 1 
+ 2, página de tendência 
e página(s) de estado

Seleccionar menu Selecione o submenu ou 
função

Utilize o cursor realçado 
a azul para alterar 
número, unidade, 
configuração e para 
mover o ponto decimal

Esc (> + ↑) - - Voltar ao modo menu 
sem aceitação dos 
dados

Voltar ao submenu ou 
função sem aceitação 
dos dados

Tabela 6-1: Descrição das funcionalidades principais
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6.1.1  Visor no modo de medição com 2 ou 3 valores medidos

6.1.2  Visor para seleção do submenu e funções, 3 linhas

Figura 6-2: Exemplo de apresentação no modo de medição com 2 ou 3 valores medidos

1  Indica uma possível mensagem de estado na lista de estado
2  Número Tag (apenas é indicado se este número foi introduzido anteriormente pelo operador)
3  1ª variável medida em descrição ampla
4  Indicação de barra de gráfico
5  Descrição com 3 valores medidos

Figura 6-3: Visor para seleção do submenu e funções, 3 linhas

1  Indica uma possível mensagem de estado na lista de estado
2  Nome do menu, submenu ou função
3  Número relativo a 6
4  Indica a posição na lista de menu, submenu ou função
5  Próximo(s) menu(s), submenu ou função

(_ _ _ sinaliza nesta linha o final da lista)
6  Menu(s), submenu ou função corrente
7  Menu(s), submenu ou função anteriores

(_ _ _ sinaliza nesta linha, o início da lista)
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6.1.3  Visor quando define parâmetros, 4 linhas

6.1.4  Visor quando pré-visualiza parâmetros, 4 linhas

Figura 6-4: Visor quando define parâmetros, 4 linhas

1  Menu(s), submenu ou função corrente 
2  Número relativo a 7
3  Estipula a definição de fábrica
4  Estipula uma gama de valor permitido
5  Gama de valor permitido para valores numéricos
6  Define atualmente valor, unidade ou função (quando selecionado, surge com texto branco, fundo azul)

Aqui é onde os dados são alterados.
7  Parâmetro de corrente
8  Definição de fábrica do parâmetro

Figura 6-5: Visor quando pré-visualiza parâmetros, 4 linhas

1  Menu(s), submenu ou função corrente 
2  Número relativo a 6
3  Denota um parâmetro alterado (verificação simples dos dados alterados ao navegar através das listas)
4  Parâmetro seguinte
5  Definir atualmente dados de 6
6  Parâmetro de corrente (para seleção premir tecla >; depois ver capítulo anterior)
7  Definição de fábrica do parâmetro
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6.1.5  Utilização de um interface IR (opção)

O interface óptico IR funciona como um adaptador para comunicação baseada em PC com o 
conversor de sinal sem abrir o alojamento.

Função de tempo limite
A seguinte ativação da interface IR em Fct. A6 ou C5.6.6 a interface deve ser posicionada e 
afixada corretamente e com as ventosas no painel do alojamento dentro de 60 segundos. Se isto 
não acontecer no período de tempo especificado, o dispositivo pode ser operado utilizando 
novamente as teclas óticas. Uma vez ativado, os LED 3 acendem-se e as teclas óticas deixam de 
funcionar.

INFORMAÇÃO!
• Este dispositivo não faz parte do âmbito de fornecimento.
• Para mais informações sobre ativar com as funções A6 ou C5.6.6  consultar Tabelas de 

funções na página 63.

Figura 6-6: Interface IR

1  Painel em vidro na frente do painel de controlo e de apresentação
2  Interface IR
3  LED acendem-se quando a interface IR está ativo.
4  Ventosas
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6.2  Descrição geral do menu

Modo medição Seleccio
nar 
menu

Selecione o menu e/ou o sub-menu Selecione a 
função e defina 
os dados

 ^ Prima > 2,5 s

A instalação rápida > 
^

A1 idioma > 
^

A2 etiqueta

A3 repor > 
^

A3.1 repor erros

A3.2 contador 1

A3.3 contador 2

A3.4 contador 3

A4 Interface GDC IR

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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Modo medição Seleccio
nar 
menu

Selecione o menu e/ou o sub-menu Selecione a 
função e defina 
os dados

^ Prima > 2,5 s

teste B > 
^

B1 Simulação > 
^

B1.1 fluxo de volume > 
^

B1.2 velocidade do som

B1.  entrada de corrente 
X

B1.  saída de corrente X

B1.  saída de Impulso X

B1.  saída de frequência 
X

B1.  entrada de controlo 
X

B1.  interruptor de limite  
X

B1.  saída de estado X

B2 valores efectivos > 
^

B2.1 fluxo de volume 
efectivo

B2.2 fluxo corrigido 
efetivo

B2.4 fluxo de massa 
efectivo

B2.5 massa molar efetiva

B2.9 fluxo de massa 
efectivo

B2.10 velocidade do som 
efetiva

B2.11 ganho efectivo

B2.12 SNR efectivo

B2.13 pressão efectivo

B2.14 temperatura 
efectivo

B2.15 Entrada de corrente 
A

B2.16 Entrada de corrente 
B

B2.17 Horas de 
funcionamento

B3 Informação > 
^

B3.1 número C

B3.2 Entrada de processo

B3.3 SW.REV.MS

B3.4 SW.REV.UIS

B3.6 Revisão do eletrónico 
RE

↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ >
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6.3  Tabelas de funções

6.3.1  Menu A, configuração rápida

INFORMAÇÃO!
•  As tabelas seguintes descrevem as funções do dispositivo padrão com ligação HART®. As 

funções para Modbus, Foundation Fieldbus e Profibus são descritas em detalhe nas 
instruções adicionais correspondentes.

• Dependendo da versão do dispositivo, nem todas as funções estão disponíveis.

N.N.N.N.º FunçãoFunçãoFunçãoFunção Definições / descriçõesDefinições / descriçõesDefinições / descriçõesDefinições / descrições

A1 idioma Selecione: Inglês / Francês / Alemão

A2 etiqueta Identificador do ponto de medição (Nº. Etiqueta) (também para 
funcionamento HART®), aparece no cabeçalho do visor LCD (até 8 
casas). 

A3 repor

A3.1 repor erros Repor? Seleccione: Não/Sim

A3.2 contador 1 Repor contador? Seleccione: Não / Sim (disponível se activado em 
C5.9.1)

A3.3 contador 2 Repor contador? Seleccione: Não / Sim (disponível se activado em 
C5.9.2)

A3.4 contador 3 Repor contador? Seleccione: Não / Sim (disponível se activado em 
C5.9.3)

A4 Interface GDC IR Esta função requer um adaptador ótico CGD ligado ao visor LCD. 
Após 60 segundos sem que seja estabelecida uma ligação ou após o 
adaptador ser removido, a função é encerrada e as teclas óticas 
ficam ativas novamente.

Selecione: interromper (sair da função sem ligação)

Activar ( o interface IR (adaptador) e interromper as teclas ópticas)
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6.3.2  Menu B, teste

N.N.N.N.º FunçãoFunçãoFunçãoFunção Definições / descriçõesDefinições / descriçõesDefinições / descriçõesDefinições / descrições

simulação
B1 simulação Os valores apresentados são simulados

B1.1 fluxo de volume Simulação de fluxo de volume 

1. Defina o valor; seleção de unidade em Fct. C5.7.2 / Cancelar (sair 
da função sem simulação)

Dúvida: Iniciar simulação? 
Não (sair da função sem simulação) / Sim (iniciar simulação)

B1.2 velocidade do som Simulação da velocidade do som, sequência e definições similares a 
B1.1, ver em cima!

X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, C ou D

? refere-se à Fct. N.º B1.3...1.6

B1. entrada de corrente X Simulação X

X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, C ou D

Sequência e definições similares a B1.1, ver em cima!

A definição do impulso é fornecida à saída durante um segundo.

B1. saída de corrente X

B1. saída de impulso X

B1. saída de frequência X

B1. entrada de controlo X

B1. interruptor de limite X

B1. saída de estado X
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valores efectivos
B2 valores efectivos Apresenta os valores actuais, sair da função apresentada com a tecla 

^.

B2.1 fluxo de volume 
efectivo

B2.2 fluxo corrigido efetivo

B2.4 fluxo de massa 
efectivo

B2.5 massa molar efetiva

B2.9 fluxo de massa 
efectivo

B2.10 vel. do som efect. Selecione: caminho 1 ou caminho 2

B2.11 ganho efect. Selecione: caminho 1 ou caminho 2

B2.12 SNR efectivo Selecione: caminho 1 ou caminho 2

B2.13 pressão efetiva

B2.14 temperatura efectivo

B2.15 Entrada de corrente A Terminal de saída de corrente A

B2.16 Entrada de corrente B Current input terminal B

B2.17 horas de 
funcionamento

informação
B3 informação

B3.1 número C Número CG, inalterável (versão de entrada/saída)

B3.2 entrada de processo Secção de entrada de processo

Selecionar: sensor CPU / sensor DSP / acionamento do sensor

1ª linha: Nº. ID da placa de circuitos

2ª linha: versão do software

3 linha:data de calibragem ou de produção

B3.3 SW.REV.MS Revisão do Software Principal

1ª linha: Nº. ID da placa de circuitos

2ª linha: versão do software

3 linha:data de calibragem ou de produção

B3.4 SW.REV. UIS Revisão do Software de Interface do Utilizador

1ª linha: Nº. ID da placa de circuitos

2ª linha: versão do software

3ª linha: data de produção

B3.6 Revisão do eletrónico 
RE

Revisão do eletrónico HART® e Software

1ª linha: Nº. ID da placa de circuitos

2ª linha: versão do software

3ª linha: data de produção
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6.3.3  Menu C, configuração

N.N.N.N.º FunçãoFunçãoFunçãoFunção Definições / descriçõesDefinições / descriçõesDefinições / descriçõesDefinições / descrições

C1 entrada de processo
C1.1 tamanho do medidor Seleccione na tabela de tamanhos; 

gama: DN25...1000 mm / 1...40"

C1.2 calibragem

C1.2.1 calibragem zero Apresentação do valor calibragem zero actual.

Dúvida: calibrar zero?

Seleccione cancelar, automático, predefinido

automático (mostra o valor actual como o novo valor zero)

C1.2.2 GK Seleccione o valor GK (ver placa de identificação do sensor de 
medição)

Gama: 0.5000...10.000

C1.3 filtro

C1.3.1 limitação Limitação de todos os valores de fluxo, antes de atenuação pela 
constante de tempo, afecta todas as saídas

Gama: -100.0….+100.0 m/s

C1.3.2 direcção do fluxo Definir polaridade dos valores de fluxo

Selecione: normal (de acordo com a seta no sensor de medição)/ para 
trás (na direcção oposta à da seta)

C1.3.3 constante de tempo Medição de médias

Aumentar o valor melhora a estabilidade, mas retarda a reação.

Definição principal anula definições constantes de hora de todas as 
saídas.

xxx.x s

Gama: 0.0…100 s

C1.3.4 corte de fluxo baixo Sets output value of all outputs to zero.  "0" appears in display.

x.xxx ± x.xxx m/s

Gama: 0.0…10 m/s

1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese

Condição: 2º valor ≤ 1º valor

C1.4 plausibilidade Alterações nos valores fora do limite de erro apenas são aceites 
quando o número de medições ultrapassa o limite do contador 
(C1.4.3).

C1.4.1 limite de erro A medição é ignorada se o valor excede o limite de erro.
Um valor ignorado = contador +1.
As medições dentro do limite de erro diminuem o contador 
(ver C1.4.2).

Gama: 0…100%

C1.4.2 descida do contador Multiplicador para cada medição dentro do limite de erro para 
diminuir o contador.

Gama: 01…99

C1.4.3 limite do contador Acima deste valor, as medições não serão ignoradas.

Gama: 000…999

C1.5 simulação
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C1.5.1 fluxo de volume Dúvida: fluxo de volume simulado.

Selecione: cancelar / definir valor (selecionar valor, iniciar simulação? 
sim / não).

C1.5.2 Velocidade do som Dúvida: velocidade do som simulada.

Seleccione: cancelar / definir valor 

Gama: 200.00 ... 1100.0 (iniciar simulação? sim / não)

C1.6C1.
6

informação

C1.6.1 CPU do sensor identificação do hardware e software para processamento de fluxo

1ª linha: Nº. ID da placa de circuitos

2ª linha: versão do software

3ª linha:data de produção

C1.6.2 DSP do sensor identificação do hardware e software para processamento do sinal

1ª linha: Nº. ID da placa de circuitos

2ª linha: versão do software

3ª linha:data de produção

C1.6.3 accionamento do 
sensor

identificação do hardware e software para peça de accionamento

1ª linha: Nº. ID da placa de circuitos

2ª linha: versão do software

3ª linha:data de produção

C1.9 linearização Correção para desvios não lineares da saída.

Selecione: iniciar sequência C1.9.1

C1.9.1 linearização Seleccione ligado/desligado

C1.9.2 Viscosidade 
dinâmico

Apenas disponível se 'ligado' é selecionado em C1.9.1

Seleccione valor

Gama: 0.500...50.00 µPa.s

C1.10 índice adiabático Valor para índice adiabático. 

Seleccione valor 

Gama: 1.0000…2.0000

C1.11 Correção de P & T Compensação para expansão termal e da pressão do sensor.

Selecione: Normal / Nenhum / OPEC / IUPAC / Antigo normal 
(ativa opções C1.12 a C1.15)

Cálculo do fluxo do gás em condições normais utilizando a entrada de 
um transmissor de temperatura e de pressão.

Correção P&T Normal: cálculo para 0°C e 101,325 kPa, 
(DIN 1343)

Correção P&T Antigo Normal: cálculo para 15°C, 101,325 kPa, 
(ISO 13443)

Correção P&T IUPAC: cálculo para 0°C e 100 kPa

Correção P&T OPEC: cálculo para 60°F e 14,73 psi

Compensação da expansão do fluxo do tubo / contração devido à 
variação da temperatura e pressão.

Antes de introduzir C1.15 (densidade), guarde primeiro a definição e 
abandone o menu.
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C1.12 Entradas P & T Seleccione: automático / fixo

Automático: utilizar entrada de transmissores de pressão e 
temperatura ligados

Fixo: definição manual de temperatura e pressão através da opção do 
menu C1.13 / C1.14

C1.13 temperatura Apenas disponível se "fixo" estiver definido em C1.12

Temperatura de processo

Seleccione valor 

Gama: -40.00…+800.0 °C

C1.14 pressão Apenas disponível se "fixo" estiver definido em C1.12

Pressão de processo

Seleccione valor

Gama: 1.00...250.00 bara

C1.15 densidade Antes de introduzir, guarde primeiro a definição em C1.11 e abandone 
o menu.

Selecione o valor para densidade em condições de referência como 
selecionado em C1.11

C1.16 valor de diagnóstico

C1.16.1 Diagnósticos 1 Selecione: nenhum / SNR 1 / ganho 1 / velocidade do som 1

C1.16.2 Diagnósticos 2 Selecione: nenhum / SNR 2 / ganho 2 / velocidade do som 2

C1.16.3 Diagnósticos 3 Selecione: nenhum / SNR 3 / velocidade do som 3

C2 Entradas/saídas (E/S)
C2.1 hardware Atribuição dos terminais de ligação dependente da versão do 

conversor de sinal; activa / passiva / NAMUR

C2.1.1 terminal A Seleccione: off (desligado) / saída de corrente / saída de frequência / 
saída de impulso / saída de estado / interruptor de limite / entrada de 
controlo / entrada de corrente 
(para pressão)

C2.1.2 terminal B Seleccione: off (desligado) / saída de corrente / saída de frequência / 
saída de impulso / saída de estado / interruptor de limite / entrada de 
controlo / entrada de corrente 
(para temperatura)

C2.1.3 terminal C Seleccione: off (desligado) / saída de corrente / saída de estado / 
interruptor de limite

C2.1.4 terminal D Seleccione: off (desligado) / saída de frequência / saída de impulso /  
saída de estado / interruptor de limite

Entrada de corrente X
C2. Entrada de corrente 

X
Apenas disponível se os terminais A e B são entradas de corrente.

X refere-se a um dos terminais de ligação A ou B

 refere-se a A ou B

C2. .1 Gama: 0%…100% A gama actual da variável medida seleccionada, p.ex. 4...20 mA, 
corresponde a 0…100 %

xx.x … xx.x mA

Gama: 04.0…20.0 mA

Condição: 4 mA ≤ 1º valor ≤ 2º valor ≤ 20 mA



 OPERAÇÃO 6

69

OPTISONIC 7300

www.krohne.com02/2013 - 4002594101 - MA OPTISONIC 7300 R03 pt

C2. .2 amplitude alargada Excedendo os limites mín. e máx.

xx.x … xx.x mA

Gama: 00.5…23 mA

Condição: 0,5 mA ≤ 1º valor ≤ 2º valor ≤ 23 mA

C2. .3 medição Terminal A: pressão 

Terminal B: temperatura

C2. .4 amplitude Terminal A

Gama: 1.00...250.00 bara assume pressão absoluta

por ex. quando é utilizado um sensor de pressão 0-10 barg, definir 
gama para 1..11 Bar

Terminal B

Gama: -40.00….+800.0°C

0…xx.xx _ _ _ (o formato e unidade depende da variável medida, ver 
em cima)

C2. .5 constante de tempo Medição de médias

Aumentar o valor melhora a estabilidade, mas retarda a reação.

Gama: 000.2…100.0 s

C2. .6 informação 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C2. .7 simulação Seleccione: cancelar / definir valor

Terminal A

Gama: 1.00…250.00 bara

Terminal B

Gama: -40.0…+800.0 °C

C2. .8 corte 4 mA Corte da corrente a 4 mA 

Gama: 3.6000…5.5000 mA

Reconfigurar para 20  mA repõe a calibragem de fábrica.

Utilizado para definição HART® setting.

C2. .9 corte 4 mA Corte da corrente a 20 mA 

18.500…21.500 mA

Reconfigurar para 20  mA repõe a calibragem de fábrica.

Utilizado para definição HART® setting.

saída de corrente X
C2. Saída de corrente X X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, ou C

 refere-se a A, B ou C.

C2. .1 Gama: 0%…100% A gama actual da variável medida seleccionada, p.ex. 4...20 mA, 
corresponde a 0…100 %

xx.x … xx.x mA

Gama: 0.00…20 mA

Condição: 0 mA ≤ 1º valor ≤ 2º valor ≤ 20 mA
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C2. .2 amplitude alargada Excedendo os limites mín. e máx.

xx.x … xx.x mA

Gama: 03.5…21.5 mA

Condição: 3,5 mA ≤ 1º valor ≤ 2º valor ≤ 21,5 mA

C2. .3 corrente erro Em caso de erro, esta corrente selecionada é definida.

xx.x mA

Gama: 3…22 mA (condição: fora da gama alargada)

C2. .4 condição de erro Podem ser seleccionadas as seguintes condições de erro

Seleccione: erro no dispositivo (categoria de erro [F]) / erro de 
aplicação 
(categoria de erro [F]) / fora da especificação (categoria de erro [S])

C2. .5 medição Variáveis medidas para activar a saída

Selecione: fluxo do volume / fluxo do volume corrigido / fluxo de massa  
/ massa molar / velocidade de fluxo / velocidade do som / ganho / 
diagnóstico 1, 2, 3.

C2. .6 amplitude 0...100% da medição definida em Fct. C2. .5

0…xx.xx _ _ _ (o formato e unidade depende da variável medida, ver 
em cima)

C2. .7 polaridade Defina a polaridade da saída da corrente, tenha em atenção a direção 
de fluxo em C1.3.2!

Seleccione ambas as polaridades (são apresentados os valores mais e 
menos) / polaridade positiva (apresentação para valores negativos = 0) 
/ polaridade negativa (apresentação para valores positivos = 0) / valor 
absoluto (utilização da saída)

C2. .8 limitação Set lower and upper limit for current output before applying the time 
constant (see Fct. C2. .10).

±xxx … ±xxx%

Gama: -150…+150%

C2. .9 corte de fluxo baixo Abaixo do valor definido, a saída de corrente é definida para zero

x.xxx ± x.xxx%

Gama: 0.0…20%

1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese

Condição: 2º valor ≤ 1º valor

C2. .10 constante de tempo Medição de médias

Aumentar o valor melhora a estabilidade, mas retarda a reação.

Gama: 000.1…100.0 s

C2. .11 função especial Quando ativado, alterar a escala melhora a resolução.

Seleccionar:

Off (desligado)

Gama automática (alterações de escala para alargar automaticamente 
para o limiar com histerese. Trocar de uma escala para outra requer 
ativação por uma saída de estado)

Gama externa (alterações de escala para alargar gama por entrada de 
controlo)

C2. .12 limiar Surge apenas quando Fct. C2. .11 é ativado.

Defina o valor de retardamento entre gama normal e alargada. A 
função de gama automática muda sempre da gama alargada para a 
gama normal quando é atingida a corrente 100%.

Gama: 05.0…80%
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C2. .13 informação 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C2. .14 simulação Sequência, ver B1.  Saída de corrente X

C2. .15 corte 4 mA Corte da corrente a 4 mA

Reconfigurar para 20  mA repõe a calibragem de fábrica.

Utilizado para definição HART®

C2. .16 corte 20 mA Corte da corrente a 20 mA

Reconfigurar para 20  mA repõe a calibragem de fábrica.

Utilizado para definição HART®

saída de frequência X
C2. saída de frequência X X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, ou D

 refere-se a A, B ou D.

C2. .1 formato de impulso Especificar o formato de impulso

Seleccionar:

Simétrico (aprox. 50% ligado e 50% desligado).

Automático (largura de impulso constante, numa taxa de impulso de 
100%, aprox. 50% ligado e 50% desligado)

Fixo (taxa de impulso fixa, definição ver Fct. C2. .3 taxa de impulso de 
100%)

C2. .2 largura de impulso Apenas disponível se definido para "fixo" em Fct. C2. .1

Gama: 0.05…2000 ms

Nota: valor máx. de definição Tp [ms] ≤ 500 / taxa máx. de impulso 
[1/s], Fornece a largura de impulso = tempo em que a saída é activada.

C2. .3 taxa de impulso de 
100 % 

Taxa de impulso para 100% da gama de medição

Gama: 0.0…10000 Hz

Limitação 100% taxa de impulso ≤ 100/s: Imáx ≤ 100 mA

Limitação 100% taxa de impulso > 100/s: Imáx ≤   20 mA

C2. .4 medição Variáveis medidas para activar a saída

Selecione: fluxo de volume / fluxo de volume corrigido / fluxo de massa 
/ massa molar / velocidade de fluxo / velocidade do som / ganho / 
diagnósticos 1, 2, 3

C2. .5 amplitude 0…100% da medição definida em Fct. C2. .4

0…xx.xx _ _ _ (formato e unidade dependendo da medição, ver em 
cima)

C2. .6 polaridade Definir polaridade da saída de frequência, tenha em atenção a direção 
de fluxo em C1.3.2!

Seleccione ambas as polaridades (são apresentados os valores mais e 
menos) / polaridade positiva (apresentação para valores negativos = 0) 
/ polaridade negativa (apresentação para valores positivos = 0) / valor 
absoluto (utilização da saída)

C2. .7 limitação Definir limite inferior e superior para saída de frequência antes de 
aplicar a constante de tempo

±xxx … ±xxx%

Gama: -150…+150%
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C2. .8 corte de fluxo baixo Abaixo do valor definido, a saída de frequência é definida para zero

x.xxx ± x.xxx%

Gama: 0.0…20%

1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese

Condição: 2º valor ≤ 1º valor

C2. .9 constante de tempo Medição de médias

Aumentar o valor melhora a estabilidade, mas retarda a reação.

Gama: 000,1…100 s

C2. .10 inverter sinal Definir activação de saída de frequência

Desligado (interruptor fechado)

Ligado (interruptor aberto)

C2. .11 Desvio de fase a B. Apenas disponível quando configurar o terminal A ou D e apenas se a 
saída B é uma saída de impulso ou de frequência. Se a definição em 
Fct. C2.5.6 é "ambas as polaridades", a mudança de fase está pré-
fixada por um símbolo, por ex. -90° e +90°.

Selecione: desligado (sem mudança de fase) / 
0° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão) / 
90° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão) / 
180° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão)

C2. .12 informação 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C2. .13 simulação Sequência, ver B 1.  frequência de saída X

saída de impulso X
C2. saída de impulso X X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, ou D

 refere-se a A, B ou D. 

C2. .1 formato de impulso Especificar o formato de impulso

Seleccione: simétrico (cerca de 50% ligado e 50% desligado) / 
automático (impulso constante com 50% ligado e 50% desligado a 
100% taxa de impulso) / fixo (taxa de impulso fixo, definição, ver por 
baixo de Fct. C2. .3 100% taxa de pulso)

C2. .2 largura de impulso Definir tempo para activação de impulso

Apenas disponível se definido para "fixo" em Fct. C2. .1

Gama: 0.05…2000 ms

Nota: valor máx. de definição Tp [ms] ≤ 500 / taxa máx. de impulso 
[1/s], Fornece a largura de impulso = tempo em que a saída é activada.

C2. .3 taxa máx. de impulso Taxa de impulso para 100% da gama de medição

Gama:  0.0…10000 Hz

Limitação 100% taxa de impulso ≤ 100/s: Imáx ≤ 100 mA

Limitação 100% taxa de impulso > 100/s: Imáx ≤   20 mA

C2. .4 medição Variáveis medidas para activar a saída

Selecione: fluxo de volume / fluxo de massa / fluxo de volume corrigido

C2. .5 impulso valor p. Set value for volume or mass per pulse.

xxx.xxx (formato e unidade dependente da variável medida) 

À taxa máx. de impulso ver por cima de 2. .3 saída de impulso
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C2. .6 polaridade Defina a polaridade, tenha em atenção a direção de fluxo em C1.3.2!

Seleccione ambas as polaridades (são apresentados os valores mais e 
menos) / polaridade positiva (apresentação para valores negativos = 0) 
/ polaridade negativa (apresentação para valores positivos = 0) / valor 
absoluto (utilização da saída)

C2. .7 corte de fluxo baixo Abaixo do valor definido, a saída de impulso é definida para zero

x.xxx ± x.xxx%

Gama: 0.0…20%

1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese

Condição: 2º valor ≤ 1º valor

C2. .8 constante de tempo Medição de médias

Aumentar o valor melhora a estabilidade, mas retarda a reação.

Gama: 000,1…100 s

C2. .9 inverter sinal Seleccionar:

Desligado 
(a saída activada cria uma corrente baixa na saída, interruptor 
fechado)

Ligado 
(a saída activada cria uma corrente baixa na saída, interruptor aberto)

C2. .10 Desvio de fase a B. Apenas disponível quando configurar o terminal A ou D e apenas se  
saída B é uma saída de impulso ou frequência. Se a definição em 
Fct. 2.5. é "ambas as polaridades", a mudança de fase é pré-fixada por 
um símbolo, por ex. -90° e +90°.

Seleccione ligado (não mudança de fase) / 
0° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão) / 
90° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão) / 
180° mudança de fase (entre saídas A ou D e B, possível inversão)

C2. .11 informação 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C2. .12 simulação Simulação da saída de impulso 

Sequência, ver B 1.  saída de impulso X

saída de estado X
C2. saída de estado X X (Y) refere-se a um dos terminais de ligação A, B, C ou D

 refere-se a A, B, C ou D.

C2. .1 modo A saída mostra as seguintes condições de medição:

Fora da especificação (saída activada, erro nos sinais da aplicação ou 
erro no dispositivo  consultar Mensagens de erro na página 84).

Erro na aplicação (saída activada, erro nos sinais da aplicação ou erro 
no dispositivo consultar Mensagens de erro na página 84).

Fluxo de polaridade (polaridade do fluxo de corrente)

Fluxo acima da gama (intervalo suplementar do fluxo) 

Contador 1 ou 2 pré-definição (activa o contador X quando o valor pré-
definido é atingido) 

Contador 3 pré-definição (apenas disponível para E/S especiais)

Saída A, B, C ou D (activada pela saída de estado da saída Y, dados 
adicionais de saída, ver em baixo) /

Off (desligado) 

Erro no dispositivo (quando erro, saída activada)
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C2. .2 saída de corrente Y Aparece apenas se a saída A,..C estiver definida por baixo de "modo 
(ver em cima)", e esta corrente for uma "saída de corrente".

Polaridade (está assinalada)

Acima da gama (está assinalada)

Alteração da gama C

C2. .2 Saída de frequência Y 
e saída de impulso Y

Aparece apenas se a saída A, B estiver definida por baixo de "modo 
(ver em cima)" e esta saída for uma "saída de frequência / impulso".

Polaridade (está assinalada)

Acima da gama (está assinalada)

C2. .2 saída de estado Y Aparece apenas se a saída A,..D estiver definida por baixo de "modo 
(ver em cima)" e esta saída for uma "saída de estado".

O mesmo sinal (tal como outra saída de estado ligada, o sinal pode ser 
invertido, ver em baixo)

C2. .2 interruptor de limite 
Y e entrada de 
controlo Y

Aparece apenas se a saída A... D / entrada A ou B estiver definida por 
baixo de "modo (ver em cima)", e esta saída / entrada for um 
"interruptor de limite / entrada de controlo".

Estado off (é sempre seleccionado aqui, se a saída de estado X estiver 
ligada com um interruptor de limite / entrada de controlo Y.

C2. .2 desligado Apenas aparece se a saída A. .. D estiver definida por baixo de "modo 
(ver em cima)" e esta saída estiver desligada.

C2. .3 inverter sinal Desligado: (a saída activada fornece uma corrente elevada, interruptor 
fechado)

Ligado: (a saída activada fornece uma corrente baixa, interruptor 
aberto)

C2. .4 informação 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C2. .5 simulação Sequência, ver B 1.  saída de estado X

interruptor de limite X
C2. interruptor de limite 

X
X refere-se a um dos terminais de ligação A, B, C ou D

 refere-se a A, B, C ou D.

C2. .1 medição Variáveis medidas para activar a saída

Selecione: fluxo de volume / fluxo de volume corrigido / fluxo de massa  
/ massa molar / velocidade de fluxo / velocidade do som / ganho / 
diagnósticos 1, 2, 3

C2. .2 limiar Nível de comutação, definir um limiar com histerese

xxx.x ±x.xxx (formato e unidade dependem da medição, ver em cima)

1º valor = limiar / 2º valor = histerese

Condição: 2º valor ≤ 1º valor

C2. .3 polaridade Defina a polaridade do valor medido, tenha em atenção a direcção de 
fluxo em C1.3.2!

Seleccione ambas as polaridades (são apresentados os valores mais e 
menos) / polaridade positiva (apresentação para valores negativos = 0) 
/ polaridade negativa (apresentação para valores positivos = 0) / valor 
absoluto (utilização da saída)

C2. .4 constante de tempo Medição de médias

Aumentar o valor melhora a estabilidade, mas retarda a reação.

Gama: 000.1…100 s
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C2. .5 inverter sinal Definir activação do interruptor de limite

Desligado: (a saída activada cria uma corrente elevada, interruptor 
fechado)

Ligado: (a saída activada cria uma corrente baixa, interruptor aberto)

C2. .6 informação 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C2. .7 simulação Sequência, ver B 1.  Interruptor de limte X

entrada de controlo X
C2. entrada de controlo X X refere-se ao terminal de ligação A ou B

 refere-se a A ou B.

C2. .1 modo Off (entrada de controlo desligada) 

Mantém todas as saídas (mantém os valores de corrente não o visor e 
contadores) /

Saída Y (mantém os valores de corrente)

Todas as saídas a zero (valores de corrente = 0%, não o visor e 
contadores)

Saída Y a zero (valor de corrente = 0%)

Todos os contadores (repor todos os contadores a "0")

Contador "Z" repor (repor contador 1, 2 ou 3 a "0")

Para todos os contadores

Para contador "Z" (pára o contador 1, 2 ou 3)

Zero saída.+paragem Cnt. (todas as saídas 0%, pára todos os 
contadores,não o visor)

Gama externa Y (entrada de controlo para a alteração da gama externa 
da corrente da saída Y) - fazer também esta definição na saída de 
corrente Y (não verificar se a saída de corrente Y está disponível)

Repor erro (todos os erros passíveis de ser repostos são apagados)

C2. .2 inverter sinal seleccione ligado/desligado

C2. .3 informação 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C2. .4 simulação Sequência, ver B 1.  Entrada de controlo X

C3 Contador E/S
C3.1 contador 1 Definir função do contador  

 refere-se a 1, 2, 3 
C3.2 contador 2

C3.3 contador 3

C3. .1 função do contador Definir contador

Seleccionar:

Soma do contador (conta valores positivos e negativos)

+contador (conta apenas os valores positivos)

-contador (conta apenas os valores negativos)

Off (contador está desligado)
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C3. .2 medição Seleção da medição do contador 

Selecione: fluxo de volume / fluxo de massa / fluxo de volume corrigido

C3. .3 corte de fluxo baixo Define o valor da saída para "0".

Gama: 0,0%…20%

1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese

Condição: 2º valor ≤ 1º valor

C3. .4 constante de tempo Medição de médias

Aumentar o valor melhora a estabilidade, mas retarda a reação.

Gama: 000.0…100.0 s

C3. .5 valor predefinido Se este valor for atingido (positivo ou negativo), é criado um sinal que 
pode ser usado para uma saída de estado na qual o "contador X pré-
definido" tem que ser definido

Valor pré-definido (máx.  8 casas) x.xxxxx na unidade seleccionada, ver 
C5.7.9 + 12

C3. .6 repor contador Sequência ver, Fct. A3.2, A3.3 e A3.4

C3. .7 definir contador Definir contador  para o valor pretendido

Seleccionar: 
interromper (sair da função) / definir valor (abre o editor para fazer a 
entrada)

Dúvida: definir contador? 

Seleccione: não (sair da função sem definir o valor) / sim (definir o 
contador e sair da função)

C3. .8 parar contador O contador  pára e mantém o valor actual

Seleccione: não (sair da função sem parar o contador) / sim (pára o 
contador e sai da função)

C3. .9 iniciar contador Iniciar contador

Seleccione: não (sair da função sem parar o contador) / sim (iniciar o 
contador e sai da função)

C3. .10 informação 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C4 E/S HART
C4 E/S HART Selecção / apresentação das 4 dinâmicas variáveis (DV) ou HART®®.

A saída de corrente HART® (terminal A E/S básicas ou terminal C E/S 
modulares) tem sempre uma ligação fixa às variáveis primárias (PV). 
Ligações fixas de outras variáveis dinâmicas (1-3) são possíveis 
apenas se as saídas analógicas adicionais (corrente e frequência) 
estiverem disponíveis; se não for o caso, a medição pode ser 
selecionada livremente da seguinte lista: em Fct. A4.1 "medição".

 refere-se a 1, 2, 3 ou 4

X refere-se aos terminais de ligação A...D

C4.1 PV é Saída de corrente (variável primária)

C4.2 SV é (variável secundária)

C4.3 TV é Terceira Variável

C4.4 4V é Quarta Variável
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C4.5 unidades HART Alteração de unidade de DVs (variáveis dinâmicas) no visor; 
normalmente varia.

Interromper (voltar atrás com a tecla 8)

Visor HART®: copia as definições para as unidades para as definições 
das DVs

Padrão: definições de fábrica para DVs

C4. .1 Saída de corrente X Mostra o valor analógico medido de corrente da saída de corrente 
ligada. O valor não pode ser alterado.

C4. .1 saída de frequência X Mostra o valor analógico medido de corrente da saída de frequência 
ligada, se presente. O valor não pode ser alterado.

C4. .1 variável dinâmica 
HART

Medições das variáveis dinâmicas para HART®

Medições lineares: fluxo de volume / fluxo de volume corrigido / fluxo 
de massa / massa molar / velocidade de fluxo / velocidade do som / 
ganho / diagnósticos 1,2,3

Medições digitais: contador 1, 2, 3 / horas de funcionamento

C5 Dispositivo
C5.1 informação do 

dispositivo

C5.1.1 etiqueta Caracteres configuráveis (máx. 8 casas) A…Z; a…z; 0…9; / - , .     

C5.1.2 número C Número CG, inalteráveis (versões entrada / saída)

C5.1.3 dispositivo n.º de 
série.

Nº. de série do sistema

C5.1.4 sistema electrónico 
n.º de série

Nº. de série do conjunto electrónico, não pode ser alterado

C5.1.5 SW.REV.MS 1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C5.1.6 Revisão do eletrónico 
RE

1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C5.2 visor

C5.2.1 idioma Selecione: Inglês / Francês / Alemão

C5.2.2 contraste Regule o contraste do visor para temperaturas extremas.

Configuração: -9…+9

A alteração é imediata!

C5.2.3 visor predefinido Especificação sobre a página do visor pré-definido à qual volta após 
um breve espaço de tempo.

Seleccione:  Nenhuma (a página actual está sempre activa) / 1. página 
mediç. (mostra esta página) / 2. página de mediç. (mostra esta página) 
/ Página de estado (mostra apenas as mensagens de estado) / Página 
de gráficos (apresentação da tendência da 1ª medição)

C5.2.5 SW.REV.UIS Revisão do Software de Interface do utilizador

1ª linha: número de série da placa de circuitos E/S

2ª linha: número da versão do software

3ª linha: data de produção da placa de circuitos

C5.3 1. página mediç.  refere-se a 

3 = 1. página mediç.
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C5.4 2. página mediç. 4 = 2. página mediç.

C5. .1 função Especifica o número de linhas do valor medido (tamanho do tipo de 
letra)

Seleccione: uma linha / duas linhas / três linhas

C5. .2 medição 1.linha Medição específica para 1ª linha.

Selecione: fluxo de volume / fluxo de volume corrigido / fluxo de massa 
/ massa molar / velocidade de fluxo / velocidade do som / ganho / 
diagnósticos 1, 2, 3

C5. .3 amplitude 0…100% da medição definida em Fct. C5. .2

0…xx.xx _ _ _ (formato e unidade dependem da medição)

C5. .4 limitação Definir limite inferior e superior para saída de frequência antes de 
aplicar a constante de tempo

xxx%

Gama: -120…+120%

C5. .5 corte de fluxo baixo Define o valor da saída para "0".

x.xxx ± x.xxx %

Gama: 0.0…20%

1º valor = ponto de comutação / 2º valor = histerese

Condição: 2º valor ≤ 1º valor

C5. .6 constante de tempo Medição de médias

Aumentar o valor melhora a estabilidade, mas retarda a reação.

Gama: 0.1…100 s

C5. .7 formato 1.linha Specify decimal places.

Seleccione: Automático (adaptação feita automaticamente) / 
X (= nenhum) …X.XXXXXXXX (máx. 8 casas)

C5. .8 Medição linha 2 Especificar medição 2ª linha 
(apenas disponível se esta 2ª linha está ativa) 

Selecione: gráfico de barras (para a medição selecionada na 1ª linha) / 
fluxo de volume / fluxo de volume corrigido / fluxo de massa / massa 
molar / velocidade de fluxo / velocidade do som / ganho / diagnósticos 
1, 2, 3 / contador 1, 2, 3 / gráfico de barras / horas de funcionamento

C5. .9 Formato linha 2 Especificar casas decimais

Seleccione: Automático (adaptação feita automaticamente) / 
X (= nenhum) …X.XXXXXXXX (máx. 8 casas)

C5. .10 Medição linha 3 Especificar medição 3ª linha 
(apenas disponível se esta 3ª linha está ativada)

Selecione: fluxo de volume / fluxo de volume corrigido / fluxo de massa 
/ massa molar / velocidade de fluxo / velocidade do som / ganho / 
diagnósticos 1, 2, 3 / contador 1, 2 / horas de funcionamento

C5. .11 Formato linha 3 Specify decimal places.

Seleccione: Automático (adaptação feita automaticamente) / 
X (= nenhum) …X.XXXXXXXX (máx. 8 casas)

C5.5 página de gráfico

C5.5.1 seleccione amplitude A página de gráfico mostra sempre a curva de tendência da medição 
da 1ª página / 1ª linha, ver Fct.. C5.3.2

Seleccione: Manual (definir gama na Fct. C5.5.2)

Automático (apresentação automática com base nos valores medidos

Repor apenas após o parâmetro alterar ou após desligar e ligar.
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C5.5.2 amplitude Definir a escala para o eixo Y.

Apenas disponível se "Manual" estiver definido em C5.5.1.

+xxx ±xxx%

Gama: -100…+100%

1º valor = limite mais baixo / 2º valor = limite mais alto

Condição: 1º valor ≤ 2º valor

C5.5.3 escala de tempo Definir a escala de tempo para o eixo X, curva de tendência 

xxx min

Gama: 0…100 min

C5.6 funções especiais

C5.6.1 repor erros Repor?

Seleccione: Não/Sim

C5.6.2 guardar definições Guardar definições actuais

Seleccione: cancelar (sair da função sem guardar) / backup 1 (guardar 
na localização de guardar 1) / backup 2 (guardar na localização de 
guardar 2)

Dúvida: prosseguir com a cópia? (não pode ser anulado)

Seleccione: Não (sair da função sem guardar) / Sim (copiar as 
definições actuais para guardar em backup 1 ou backup 2)

C5.6.3 carregar definições Carregar definições guardadas

Seleccione: cancelar (sair da função sem carregar) / definições de 
fábrica (carregar tal como fornecido) / backup 1 (carregar dados para a 
localização de guardar 1) / backup 2 (carregar dados para a localização 
de guardar 2) load sensor data (definições de fábrica de dados de 
calibração)

Dúvida: prosseguir com a cópia? (não pode ser anulado)

Seleccione: Não (sair da função sem guardar) Sim (carregar dados a 
partir da localização de guardar seleccionada)

C5.6.4 Configuração rápida 
de palavra-passe

Palavra-passe necessária para alterar dados no menu de instalação 
rápida

xxxx (palavra-passe necessária)

gama 4 casas: 0001…9999

0000 (= configurar rapidamente o menu sem palavra-passe)

C5.6.5 configuração de 
palavra-passe

Palavra-passe necessária para alterar dados no menu de configuração

0000 (= configurar rapidamente o menu sem palavra-passe)

xxxx (palavra-passe necessária); gama 4 casas: 0001…9999

C5.6.6 Interface GDC IR This function requires an optical GDC adapter connected to the LCD 
display.

Interromper (sair da função sem ligação)

Ativar (interrompe as chaves óticas)

Após passarem 60 segundos sem que seja estabelecida uma ligação 
ou após o adaptador ser removido, a função é encerrada e as teclas 
óticas ficam novamente ativas.

C5.7 unidades

C5.7.1 tamanho mm, polegada

C5.7.2 fluxo de volume m3/d; m3/h; m3/min; m3/s; l/h; l/min; l/s (l = litros); seleção de unidade 
ext. (ativa opção para mais unidades, ver em baixo a sequência); cf/d; 
cf/h; cf/m; cf/s
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C5.7.3 seleção da unidade 
ext.

Ativar se "seleção de unidade ext." é selecionada em C5.7.2. 

MMcf/d; Mcf/d; MMcf/h; Mcf/h; unidade livre (factor de definição e 
texto nas duas funções seguintes; sequência, ver em baixo)

C5.7.4 texto da unidade livre Ativar se "unidade livre" é selecionada em C5.7.3.

Texto a ser especificado consultar Configurar unidades livres na 
página 82.

C5.7.5 Factor *[m3/s] Especificação do factor de conversão, baseado em m3/s.

Informação consultar Configurar unidades livres na página 82.

C5.7.6 fluxo de volume 
corrigido

MMscf/d; Mscf/d; MMscf/h; Mscf/h; scf/d; scf/h; scf/m; scf/s; Nm3/d; 
Nm3/h; unidade livre (definir fator e texto nas próximas duas funções, 
ver sequência em baixo)

C5.7.7 texto da unidade livre Ativar se "unidade livre" é selecionada em C5.7.6.

Texto a ser especificado consultar Configurar unidades livres na 
página 82.

C5.7.8 [Normal m3/s]*fator Especificação do factor de conversão, baseado em m3/s.

Informação consultar Configurar unidades livres na página 82.

C5.7.9 fluxo de massa lb/h; lb/s; t/h; kg/h; kg/s; unidade livre (factor de definição e texto nas 
duas funções seguintes; sequência, ver em baixo)

C5.7.10 texto da unidade livre Ativar se "unidade livre" é selecionada em C5.7.9.

Texto a ser especificado consultar Configurar unidades livres na 
página 82.

C5.7.11 [kg/s]*factor Especificação do factor de conversão, baseado em kg/s:

Informação consultar Configurar unidades livres na página 82.

C5.7.15 velocidade m/s, pés/s

C5.7.16 volume Cf; m3; L; seleção da unidade ext. (ativa opção para mais unidades, ver 
sequência em baixo)

C5.7.17 seleção da unidade 
ext.

Ativar se "seleção da unidade ext" é selecionada em C5.7.16.

MMcf; Mcf; unidade livre (factor de definição e texto nas duas funções 
seguintes; sequência, ver em baixo)

C5.7.18 texto da unidade livre Ativar se "unidade livre" é selecionada em C5.7.17.

Texto a ser especificado consultar Configurar unidades livres na 
página 82.

C5.7.19 [m3]*factor Especificação sobre o factor de conversão, baseado em m3.

Informação consultar Configurar unidades livres na página 82.

C5.7.20 volume corrigido MMscf; Mscf; scf; Nm3; unidade livre (definir fator e texto nas duas 
próximas funções, ver sequência em baixo)

C5.7.21 texto da unidade livre Ativar se "unidade livre" é selecionada em C5.7.20.

Texto a ser especificado consultar Configurar unidades livres na 
página 82.

C5.7.22 [Normal m3]*factor Especificação do fator de conversão, baseado em m3 normais.

Informação consultar Configurar unidades livres na página 82.
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C5.7.23 massa Lb; t; kg; unidade livre (factor de definição e texto nas duas funções 
seguintes; sequência, ver em baixo)

C5.7.24 texto da unidade livre Ativar se "unidade livre" é selecionada em C5.7.23.

Texto a ser especificado consultar Configurar unidades livres na 
página 82.

C5.7.25 [kg]*factor Especificação do factor de conversão, baseado em kg:

Informação consultar Configurar unidades livres na página 82.

C5.7.26 densidade Lb/cf; kg/m3; kg/l; unidade livre (factor de definição e texto nas duas 
funções seguintes; sequência, ver em baixo)

C5.7.27 texto da unidade livre Ativar se "unidade livre" é selecionada em C5.7.26.

Texto a ser especificado consultar Configurar unidades livres na 
página 82.

C5.7.28 [kg/m3]*factor Especificação do factor de conversão, baseado em kg/m3.

Informação consultar Configurar unidades livres na página 82.

C5.7.29 pressão Bar; kPa; Pa; psi

C5.7.30 temperatura °C; K; °F

C5.8 HART

C5.8.1 HART Ligar/desligar a comunicação HART®:

Seleccionar:

HART® ligado corrente = 4…20 mA / HART® desligado 
corrente = 0…20 mA

C5.8.2 endereço Defina o endereço para o funcionamento HART®:

Seleccione: 00  (funcionamento ponto a ponto, a saída de corrente tem 
funcionamento normal = 4…20 mA)  / 01...15  (funcionamento 
multidrop, a saída de corrente tem uma definição constante de 4 mA)

C5.8.3 mensagem Definir o texto necessário:

A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , .*

C5.8.4 descrição Definir o texto necessário:

A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , .*

C5.9 instalação rápida Active o acesso rápido no menu de instalação rápida:

Seleccione: sim (ligado) / não (desligado)

C5.9.1 repor contador 1, 2, 3 Repor contador 1,2 ou 3 no menu instalação rápida         

Seleccione: sim (activado) / não (desligado)
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6.3.4  Configurar unidades livres

Unidades livres Sequências para configurar textos e factores

TextoTextoTextoTexto

Fluxo de volume, fluxo de massa 
e densidade:

3 placas antes e depois da barra oblíqua
xxx/xxx (máx.  3 placas antes / depois da barra oblíqua)

Volume, massa xxx (max. 3 placas)

Caracteres permitidos: A…Z ; a…z ; 0…9 ; /  - + , .*; @ $ % ~ () [] _

Factores de conversãoFactores de conversãoFactores de conversãoFactores de conversão

Unidade pretendida = [unidade ver em cima] * factor de conversão

Factor de conversão Max. 9 placas

Mudar ponto décimal ↑ para a esquerda e ↓ para a direita
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6.4  Descrição das funções

6.4.1  Repor contador no menu Instalação Rápida

6.4.2  Apagar mensagens de erro no menu de Instalação Rápida

INFORMAÇÃO!
Pode ser necessário ativar a redefinição do contador no menu "instalação rápida".

TeclaTecla Visor Descrição e definição

instalação rápida Prima e mantenha premida durante 2,5s, depois solte a tecla.

idioma -

2 x repor -

repor erros -

contador 1 Seleccionar contador pretendido.

Contador 2

Contador 3

repor contador
N.º:

-

 or repor contador
sim

-

^ Contador 1, 2, 3 O contador foi reposto

3 x ^ Modo medição -

Tecla Visor Descrição e definição

instalação rápida Prima e mantenha premida durante 2,5s, depois solte a tecla.

idioma -

2 x repor -

repor erros -

repor?
N.º:

-

 or repor?
sim

-

^ repor erros O erro foi reposto

3 x ^ Modo medição -
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6.5  Mensagens de erro

Código Código Código Código 
de errode errode errode erro

Mensagem Mensagem Mensagem Mensagem 
de grupode grupode grupode grupo

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição Resolução de errosResolução de errosResolução de errosResolução de erros

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

erro no 
dispositivo

nenhuma medição possível, valores 
medidos inválidos

Repare ou substitua o dispositivo e/ou 
CPU; contacte o centro de assistência 
técnica do fabricante  

F erro de 
aplicação

Nenhuma medição possível, mas 
dispositivo está em condições

Verifique definições de parâmetros / 
desligar - aguarde 5 segundos - ligar 
o dispositivo

S fora da 
especificação

Medição não fiável Manutenção necessária, verifique 
perfil de fluxo

C verificação 
em curso

Teste de funcionamento activo, 
dispositivo em modo de espera

Aguarde até à conclusão desta 
operação

I informação Nenhum impacto directo nas 
medições

Nenhuma acção necessária

Código Código Código Código 
de errode errode errode erro

Mensagem de Mensagem de Mensagem de Mensagem de 
erroerroerroerro

Mensagem de grupoMensagem de grupoMensagem de grupoMensagem de grupo Resolução de errosResolução de errosResolução de errosResolução de erros

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

erro no 
dispositivo

nenhuma medição possível, valores 
medidos inválidos

Repare ou substitua o dispositivo 
e/ou CPU; contacte o centro de 
assistência técnica do fabricante  

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

ES 1 (ou ES 2) Erro ou falha do Módulo ES 1 (ou 2) Tente carregar as definições (menu 
C8.6.3); 
se o erro não desaparecer, substitua 
a unidade electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

parâmetro Erro ou falha do gestor de dados, 
erro de parâmetro ou de hardware

Tente carregar as definições (menu 
C8.6.3); 
se o erro não desaparecer, substitua 
a unidade electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

configuração Configuração incorrecta ou nenhuma 
confirmação

Confirme alteração do módulo; 
se a configuração não for alterada, 
substitua a unidade electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

visor Erro ou falha da unidade do visor, 
erro de parâmetro ou de hardware

Avariada; substitua a unidade 
electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

entrada/saída 
de corrente 
A/B

Erro ou falha da entrada ou saída de 
corrente A ou B, erro de parâmetro 
ou de hardware.

Avariada; substitua a unidade 
electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

Corrente 
Saída A

Erro ou falha da saída de corrente C, 
erro de parâmetro ou de hardware

Avariada; substitua a unidade 
electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

interface do 
utilizador de 
software

Erro na operação do software 
detetado.

Avariada; substitua a unidade 
electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

definições de 
hardware

O hardware detectado e as 
definições de hardware não 
correspondem

Siga as instruções do visor

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

detecção de 
hardware

Hardware não pode ser detectado Avariada; substitua a unidade 
electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

Erro RAM/ROM 
ES 1  
(ou ES 2)

Erro RAM ou ROM detetado Avariada; substitua a unidade 
electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

fieldbus Mau funcionamento do interface 
fieldbus profibus ou FF ou interface 
Modbus / Ethernet.

Contacte o centro de assistência do 
fabricante

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

comunicação 
dsp-up

Erro em ou falha da comunicação 
entre os processadores, erro de 
parâmetro ou hardware.

Avariada; substitua a unidade 
electrónica
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F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

accionamento 
do sensor

Acionamento do sensor está a 
funcionar mal.

Substitua a unidade electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

uProc. mau funcionamento do 
microcontrolador

Substitua a unidade electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

dsp Mau funcionamento do DSP Substitua a unidade electrónica

F F F F 
(negrito)(negrito)(negrito)(negrito)

Parâmetro do 
Painel frontal

Parâmetro ou combinação de 
parâmetros no painel frontal 
inválidos.

Avariada; substitua a unidade 
electrónica

F erro de 
aplicação

Erro de dispositivo completo 
relacionado com a aplicação, no 
entanto, o dispositivo está em boas 
condições.

F circuito aberto 
A  
(ou B, C)

Corrente na saída de corrente A (ou 
B, C) demasiado baixo

Verifique cabo ou reduza a 
resistência  
(< 1000 Ohm).

F acima da 
amplitude A  
(ou B, C)

Corrente na saída de corrente A (ou 
B, C) limitada pela definição dos 
parâmetros

aumente o limite superior ou inferior 
para saída de corrente no menu 
C2.?.8.

F acima da 
amplitude A  
(ou B, D)

Impulso na saída de frequência A (ou 
B, D) limitada pela definição dos 
parâmetros

aumente o limite superior ou inferior 
para saída de frequência no menu 
C2.?.7.

F definições 
activas

erro durante verificação CRC (Cyclic 
Redundancy Check) das definições 
activas

carregue as definições; definição de 
fábrica, back up 1 ou back up 2

F definições de 
fábrica

Erro durante verificação CRC das 
definições de fábrica

F definições de 
back up 1 (ou 2)

Erro durante verificação CRC  
definições de back up 1 (ou 2)

Guarde as definições activas em 
back up 1 ou 2.

F Cablagem A (ou 
B)

Corrente da entrada efetiva está 
abaixo de 0,5 mA ou acima de 23 mA.

Verificar ligação da entrada de 
controlo ou entrada de corrente.

Open or short circuit of control input 
A (or B).

F Fluxo 
excedendo o 
limite

Sobregama, os valores medidos são 
limitados pela definição do filtro.

Limitação fct. C1.3.1, aumenta os 
valores.

F sinal perdido 
caminho 1 (ou 
2, 3)

sinal perdido no caminho 1 (ou 2,3). Verificar vácuo, composição do gás 
ou recolha do líquido nos tubos 
transdutores.

F Retardamento 
do transdutor

Medição on-line inválida do 
retardamento do transdutor.

F Entrada de 
temperatura

Nenhuns dados de temperatura 
disponíveis.

F Entrada de 
pressão

Nenhuns dados de pressão 
disponíveis.

S fora da 
especificação

Medição não fiável Manutenção necessária, verifique 
perfil de fluxo

S Sobrefluxo do 
cont. 1 
(ou 2, 3)

O contador apresenta sobrefluxo e 
recomeçará novamente a partir do 
zero

Nenhuma acção necessária

S backplane 
inválido

Erro durante verificação CRC de 
backplane

Restaurar registos de dados no 
backplane

S corrente erro A 
(ou B)

Corrente erro na entrada de 
corrente A 
(ou B).

Código Código Código Código 
de errode errode errode erro

Mensagem de Mensagem de Mensagem de Mensagem de 
erroerroerroerro

Mensagem de grupoMensagem de grupoMensagem de grupoMensagem de grupo Resolução de errosResolução de errosResolução de errosResolução de erros
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S não fiável 1 
(ou 2 ou 3)

Deteção do sinal do caminho 1 (ou 2 
ou 3) é difícil devido ao ruído 
excessivo ou variações na amplitude 
do sinal recebido. A precisão não é 
garantida.

S calibragem no 
painel frontal

Dados de calibragem inválidos do 
painel frontal.

S erro de tempo 
dsp

Tempo ping do painel frontal é 
demasiado curto.

C Verificações 
em progresso

Testar execução do dispositivo, valor 
medido pode ser definido para 
simular valores medidos ou para um 
valor fixo.

C Simulação de 
fluxo

Sensor eletrónico simula medição do 
fluxo do volume.

C Simulação VoS Sensor eletrónico simula medição da 
velocidade do som.

C Simulação do 
barramento de 
campo

Simulação está ativa nos valores de 
barramento de campo.

I contador 1 (ou 
2, 3) parado

O contador parou reponha o contador no menu C5.9.1 
(ou C5.9.2, C5.9.3).

I I falha na 
alimentação

O dispositivo não esteve em 
funcionamento por um período de 
tempo desconhecido.

Falha temporária na alimentação, 

I entrada de 
controlo A (ou 
B) activa

Apenas informação Nenhuma acção necessária

I visor acima da 
amplitude 1 (ou 
2)

coluna 1º na página de medição 1º 
(ou 2º) ) está limitada pela definição 
de parâmetros.

aumente o limite superior ou inferior 
para limitação no menu C5.3.4 (ou 
C5.4.4).

I sensor 
backplane

sensor de dados incompatíveis no 
backplane

I definições de 
backplane

dados incompatíveis no backplane

I diferença de 
backplane

Dados difererentes no backplane e 
no visor

I interface óptica a interface GDC IR é operacional, o 
visor local não pode ser utilizado

As teclas estão prontas a funcionar 
novamente de 60 seg. depois do final 
da transferência / remoção dos 
dados do interface GDC IR

I I sobrefluxo 
ciclos de 
escrita.

O número máximo de ciclos de 
escrita do EEPROM ou FRAMS no 
Profibus PCB foi excedido.

I I pesquisa de 
taxa de 
transmissão

A taxa de transmissão do interface 
Profibus DP é procurada.

I não há troca de 
dados

Não há troca de dados entre o 
conversor de sinal e o Profibus.

I Arranque O conversor está a arrancar e é 
necessário aguardar durante algum 
tempo.

Código Código Código Código 
de errode errode errode erro

Mensagem de Mensagem de Mensagem de Mensagem de 
erroerroerroerro

Mensagem de grupoMensagem de grupoMensagem de grupoMensagem de grupo Resolução de errosResolução de errosResolução de errosResolução de erros
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7.1  Disponibilização de peças sobresselentes

O fabricante adere ao princípio básico de fornecer peças sobresselentes operacionais para cada 
dispositivo ou acessório principal durante um período de três (3) anos após o fornecimento 
relativo à fase de produção final desse dispositivo.

As peças sobresselentes operacionais são definidas como aquelas que estão sujeitas a falha 
durante a sua operação normal.

7.2  Disponibilização de serviços

O fabricante oferece uma gama de serviços para apoiar o cliente após a expiração da garantia. 
Os mesmos incluem reparação, apoio técnico e formação.

7.3  Devolução do dispositivo ao fabricante

7.3.1  Informações gerais

Este dispositivo foi fabricado e testado correctamente. Se for instalado e utilizado de acordo com 
estas instruções de operação, dificilmente apresentará qualquer problema.

INFORMAÇÃO!
Para informações mais precisas, contacte o seu representante local.

CUIDADO!
Se, apesar disso, necessitar de devolver um dispositivo para efeitos de inspecção ou reparação, 
preste atenção aos seguintes pontos:
• Devido a .normas estatutárias relativas a protecção ambiental e salvaguarda da saúde e 

segurança do nosso pessoal, o fabricante apenas poderá manusear, testar e reparar 
dispositivos devolvidos que tenham estado em contacto com produtos que não apresentem 
riscos para o pessoal e ambiente.

• Isto significa que o fabricante apenas pode prestar assistência ao dispositivo se o mesmo vier 
acompanhado pelo seguinte certificado (ver secção seguinte), confirmando que o dispositivo 
é seguro para ser manuseado.

CUIDADO!
Se o dispositivo tiver sido operado em contacto com produtos tóxicos, cáusticos, inflamáveis ou 
poluentes da água, pede-se que:
• verifique e se assegure, se necessário, procedendo à lavagem ou neutralização, de que 

nenhuma cavidade contém essas substâncias perigosas,
• inclua um certificado com o dispositivo que confirme que é seguro manusear o produto, 

indicando o produto utilizado.
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7.3.2  Formulário (para cópia) para acompanhar um dispositivo devolvido

7.4  Eliminação do produto

Empresa: Morada:

Departamento: Nome:

Nº. de Telf.: N.º Fax:

Nº. de encomenda, ou nº. de série do fabricante:

O dispositivo foi operado com o seguinte elemento:

O elemento é: perigoso para a água

tóxico

cáustico

inflamável

Verificámos que nenhuma cavidade do dispositivo contém 
essas substâncias.

Procedemos à lavagem e neutralização de todas as 
cavidades do dispositivo.

Deste modo, confirmamos que a devolução do aparelho não representa risco para o homem ou para o 
ambiente devido a qualquer elemento residual nela contido.

Data: Assinatura:

Carimbo:

CUIDADO!
A eliminação do produto tem de ser realizada de acordo com a legislação aplicável no seu país.
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8.1  Princípio de medição

• Como canoas a atravessar um rio, os sinais acústicos são transmitidos e recebidos através 
de um caminho de medição diagonal.

• Uma onda sonora em direção a jusante na direção do fluxo viaja mais rápido do que uma onda 
sonora em direção a montante contra o fluxo.

• A diferença em tempo de trânsito é diretamente proporcional à velocidade do fluxo principal 
do meio.

Figura 8-1: Princípio de medição

1  Onda sonora contra a direção do fluxo
2  Onda sonora na mesma direção do fluxo
3  Direcção do fluxo
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8.2  Dados técnicos

INFORMAÇÃO!
• Os dados seguintes são fornecidos para as aplicações gerais. Se necessitar de dados mais 

precisos para a sua aplicação específica, entre em contacto connosco ou com o seu 
representante local.

• Informações adicionais (certificados, ferramentas especiais, softwares,...) e a documentação 
completa relativa ao produto podem ser descarregadas gratuitamente do sítio web  
(Downloadcenter).

Sistema de medição
Princípio de medição Tempo de trânsito ultrasónico 

Intervalo de aplicação Medição de fluxo de gases secos

Valor medidoValor medidoValor medidoValor medido

Valor medido primário Tempo de trânsito 

Valor medido secundário Fluxo de volume, fluxo de volume corrigido, fluxo de massa, massa molar, 
velocidade de fluxo, direção do fluxo, velocidade do som, ganho, relação sinal-
ruído, fiabilidade da medição do fluxo, qualidade do sinal acústico 

Design
Características 1 ou 2 caminhos todos soldados ao sensor de fluxo com o-ring equipado com 

transdutores em titânio.

Construção modular O sistema de medição consiste num sensor de medição e conversor de sinal

Versão compacta OPTISONIC 7300 C

Versão remota OPTISONIC 7000 F com conversor de sinal de GFC 300

Diâmetro nominal Perc. 1: DN50...80 / 2...3"

Perc. 2: DN100...600 / 4"...24"

Diâmetros mais largos a pedido.

Intervalo de medição -30... +30 m/s / -98,4... +98,4 pés/s

Conversor de sinalConversor de sinalConversor de sinalConversor de sinal

Entradas/saídas Corrente (incl. HART®), saída de impulso, frequência e/ou estado, interruptor 
de limite e/ou entrada de controlo (dependendo da versão de E/S)

Contadores 2 contadores internos com um máx. de 8 casas de contador 
(p.ex. para volume de contagem e/ou unidades de massa)

Auto-diagnóstico Verificação integrada, funções de diagnóstico: medidor de vazão, processo, 
valor medido, gráfico de barras

Interfaces de 
comunicação 

Modbus, HART®, FF

Visor e interface de utilizadorVisor e interface de utilizadorVisor e interface de utilizadorVisor e interface de utilizador

Visor gráfico Visor LC, luz de fundo branca 

Tamanho: 128x64 pixéis, corresponde a 59x31 mm = 2,32"x1,22" 

Visor giratório em passos de 90º. 

A fiabilidade do visor pode ser reduzida em temperaturas ambiente abaixo de 
-25°C / -13°F. 

Elementos para 
entradas do operador 

4 teclas óticas para comando do operador do conversor de sinal sem abrir o 
alojamento.

Opção: Interface de infravermelhos (CGD)



 DADOS TÉCNICOS 8

91

OPTISONIC 7300

www.krohne.com02/2013 - 4002594101 - MA OPTISONIC 7300 R03 pt

Controlo remoto PACTware® incluindo Device Type Manager (DTM)

Todos os DTM's e controladores estarão disponíveis na página inicial da 
Internet do fabricante.

Funções do visorFunções do visorFunções do visorFunções do visor

Menu Programação dos parâmetros em 2 páginas de valor medido, 1 página de 
estado, 
1 página gráfica (valores medidos e representações ajustáveis como 
pretendido) 

Idioma dos textos do 
visor 

Inglês, Francês, Alemão 

Unidades Sistema métrico, unidades britânicas e norte-americanas selecionáveis da 
lista / unidade livre. 

Precisão de medição
Fluxo de gás (incorreto)Fluxo de gás (incorreto)Fluxo de gás (incorreto)Fluxo de gás (incorreto)

Condições de referência 
(para calibragem de gás)

Meio: Ar

Temperatura: 20°C / 68°F

Pressão: 1 bar / 14,5 psi

Calibragem teórica 
(Standard)

DN100...600 / 4…24":  < ± 1,5% da taxa de fluxo medida efetiva, para 1...30 
m/s

DN50...80 / 2…3":  < ± 3% da taxa de fluxo medida efetiva, para 1...30 m/s

Calibragem de gás DN100...600 / 4…24": < ± 1% da taxa de fluxo medida efetiva, para 1...30 m/s

DN50...80 / 2…3":  < ± 2% da taxa de fluxo medida efetiva, para 1...30 m/s

Repetibilidade < ± 0,2%

Condições de funcionamento
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de 
processo 

Versão compactaVersão compactaVersão compactaVersão compacta

-40...+125°C / -40...+257°F

-40...+180°C / -40...+356°F, Temperatura ambiente máx. 40°C / 104°F

Versão remota Versão remota Versão remota Versão remota 

-40...+180°C / -40...+356°F

Versão compacta: & remotaVersão compacta: & remotaVersão compacta: & remotaVersão compacta: & remota

Flanges de aço carbónico conf. EN 1092-1, 
temperatura mínima de processo: -10°C / +14°F

Flanges de aço carbónica conf. ASME, temperatura mínima de processo: -
29ºC / -20ºF

O-rings transdutor FFKM, temperatura mínima de processo: -20ºC / -4ºF

Temperatura ambiente Standard (alojamento do conversor de alumínio fundido): -40…+65°C / -
40…+149°F

Opção (alojamento do conversor de aço inoxidável fundido): -40...+55°C / -
40...+131°F  

Temperatura de 
armazenagem 

-50…+70°C / -58…+158°F
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PressãoPressãoPressãoPressão

Todos os designs de sensor de classificação completa, conf. as normas do 
flange a seguir para os materiais padrão.

Pressão máx. limitada 
pelo transdutor 

Titânio S7.01: 150 bara

Titânio S7.04: 101 bara

EN 1092-1 DN200…600: PN 10

DN100…150: PN 16

DN50...80: PN 40

ASME B16.5 2…24”: 150 lb RF

2…24”: 300 lb RF

2…24”: 600 lb RF

2...14": 900 lb RF

Intervalos de pressão maiores a pedido

Propriedades do meioPropriedades do meioPropriedades do meioPropriedades do meio (Outras propriedades a pedido)

Condição física Gás seco

Densidade StandardStandardStandardStandard

10…45 g/mol / 1...150 kg/m3 / 0,062...9,36 lb/pés3

AlargadoAlargadoAlargadoAlargado (pode impor limitações noutras especificações)

2…80 g/mol / 0,2...250 kg/m3 / 0,012...15,6 lb/pés3

Condições de instalação
Instalação Para obter mais informações consultar Instalação na página 16.

Passagem de entrada ≤DN80: ≥ 20 DN

≥DN100: ≥ 10 DN

Passagem de saída ≥ 3 DN

Dimensões e peso Para obter mais informações consultar Dimensões e peso na página 101.

Materiais
SensorSensorSensorSensor

Conformidade NACE Para intervalo padrão, todos os materiais húmidos estão em conformidade 
com NACE MR175/103.

Flanges 
(húmido)

Standard: ASTM A105 N aço carbónico

Opção: 316 L aço inoxidável, A350 LF2 aço carbónico

Outros materiais mediante pedido

Tubo 
(húmido)

Padrão: aço carbónico ASTM A106 Tam. B ou equivalente

Opção: 316 L aço inoxidável, A333 GR6 aço carbónico

Outros materiais mediante pedido

Suportes dos bicos do 
transdutor (húmido)

316 Ti (1.4571) aço inoxidável

Bicos do transdutor 
(húmido)

316 L (1.4404) aço inoxidável

Transdutores (húmido) Grau de titânio 29

O-rings do transdutor 
(húmido)

Standard: FKM / FPM

Opção: FFKM

Revestimento Poliuretano
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Cablagem do tubo do 
transdutor, suporte das 
tampas do transdutor

Aço inoxidável (316 L)

Caixa de ligação 
(só para versão remota)

Standard: Alumínio de fundição (revestido com poliuretano)

Opção: Aço inoxidável 316 (1.4408)

Suporte do conversor / 
caixa de ligação:

Aço inoxidável

ConversorConversorConversorConversor

Alojamento do conversor Standard: Alumínio de fundição (revestido com poliuretano)

Opção: Aço inoxidável 316 (1.4408)

Versão de campo Standard: Alumínio de fundição (revestido com poliuretano)

Opção: Aço inoxidável 316 (1.4408)

Ligações eléctricas
Alimentação Standard: 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz

Opção: 24 VCA/CC (CA: -15% / +10%; CC: -25% / +30%)

Consumo de energia CA: 22 VA

CC: 12 W

Cabo de sinal 
(só para versão remota)

2 X MR02 (cabo blindado com 2 núcleos triax): Ø 10,6 mm

5 m / 16 pés

Option: 10...30 m / 33...98 pés

Bucins Standard: M20 x 1,5 

Opção: ½" NPT, PF ½
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Entradas e saídas
Geral Todas as entradas e saídas são isoladas galvanicamente entre si e de todos os 

outros circuitos.

Descrição das 
abreviaturas utilizadas 

Uext = externa de tensão  
Unom = tensão nominal 
Uint = interna de tensão 
Uo = tensão terminal
RL =Resistência de carga
Inom =corrente nominal 

Saída de correnteSaída de correnteSaída de correnteSaída de corrente

Dados saída Medição do fluxo de volume, fluxo de volume corrigido, fluxo de massa, massa 
molar, velocidade de fluxo, velocidade do som, ganho, diagnósticos 1, 2, 3, 
comunicação HART®.

Definições Sem HARTSem HARTSem HARTSem HART®

Q = 0%: 0…15 mA

Q = 100%: 10…20 mA

Identificação de erro: 0…22mA

Com HARTCom HARTCom HARTCom HART®

Q = 0%: 4…15 mA

Q = 100%: 10…20 mA

Identificação de erro: 0…22mA 

Dados de funcionamento E/S básicasE/S básicasE/S básicasE/S básicas E/S modularesE/S modularesE/S modularesE/S modulares Ex-iEx-iEx-iEx-i

Activa Uint = 24 VCC 

I ≤ 22 mA 

RL ≤ 1 kΩ 

Uint = 20 VCC 

I ≤ 22 mA 

RL ≤ 450 Ω 

U0 = 21 V 
I0 = 90 mAI0 = 90 mA 
P0 = 0.5 W 
C0 = 90 nF / L0 = 2 mH 
C0 = 110 nF / 
L0 = 0.5 mH 

Passiva Uext ≤ 32 VCC

 I ≤ 22 mA 

U0 ≥ 1.8 V

RL≤ (Uext - Uo) / Imáx

Uext ≤ 32 VCC 

I ≤ 22 mA 

U0 ≥ 4 V

 RL≤ (Uext - Uo) / Imáx

UI = 30 V 
II = 100 mA 
PI = 1 W 
CI = 10 nF 
LI = 0 mH 
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HARTHARTHARTHART®

Descrição Protocolo HART® através da saída de corrente ativa e passiva 

HART® Versão: V5

Parâmetro universal HART®: completamente integrado 

Carga ≥ 250 Ω t HART® ponto de teste: 
Observe carga máxima para saída de corrente!

Multiponto Sim, saída de corrente = 4 mA

Endereços multipontos ajustáveis no menu de operação 1...15

Acionamentos do 
dispositivo 

DD para FC 375/475, AMS, PDM, FDM, DTM para FDT

Saída de impulso ou frequênciaSaída de impulso ou frequênciaSaída de impulso ou frequênciaSaída de impulso ou frequência

Dados saída Fluxo de volume, fluxo de massa corrigido, fluxo de massa, massa molar, 
velocidade de fluxo, 
velocidade do som, ganho, diagnósticos 1, 2, 3.

Função Ajustável como impulso da saída de frequência

Definições Para Q = 100%: 0,01... 10000 impulsos por segundo ou impulsos por volume 
de unidade.

Largura de impulso: ajustável como automático, simétrico ou fixo 
(0,05...2000 ms)

Dados de funcionamento E/S básicas E/S modulares Ex-i

Activa - Unom = 24 VCC -

fmáx no menu de 
operação definido para: 
ffffmáxmáxmáxmáx    ≤ 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz:

I ≤ 20 mA 

RL, máx = 47 kΩ 

aberto:
I ≤ 0.05 mA 
fechado: 
U0,nom = 24 V em 
I = 20 mA 

Fmáx no menu de 
operação definido para: 
100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < fmáxmáxmáxmáx    ≤ 10 kHz: 10 kHz: 10 kHz: 10 kHz:

I ≤ 20 mA 

RL ≤ 10 kΩ para f ≤ 1 
kHz
RL ≤ 1 kΩ para f ≤ 10 
kHz

aberto: 
I ≤ 0.05 mA 
fechado: 
U0,nom = 22.5 V a 
I = 1 mA 
U0,nom = 21.5 V a 
I = 10 mA
 U0,nom = 19 V a 
I = 20 mA 
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Passiva Uext ≤ 32 VCC -

fmáx no menu de operação definido para: 
ffffmáxmáxmáxmáx    ≤ 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz: 100 Hz:

I ≤ 100 mA 

RL, máx = 47 kΩ
RL, máx = (Uext - U0) / Imáx

aberto: 
I ≤ 0.05 mA em Uext = 32 VCC 
fechado: 
U0, máx = 0.2 V em I ≤ 10 mA 
U0, máx = 2 V em I ≤ 100 mA 

fmáx no menu de operação definido para:
100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < f100 Hz < fmáxmáxmáxmáx    ≤ 10 kHz: 10 kHz: 10 kHz: 10 kHz:

I ≤ 20 mA 

RL ≤ 10 kΩ para f ≤ 1 kHz
RL ≤ 1 kΩ para f ≤ 10 kHz
RL, máx = (Uext - U0) / Imáx

aberto: 
I ≤ 0.05 mA a Uext = 32 VCC 
fechado: 
U0, máx = 1.5 V em I ≤ 1mA 
U0, máx = 2.5 V em I ≤ 10 mA 
U0, máx = 5.0 V em I ≤ 20 mA 

NAMUR - Passiva para 
EN 60947-5-6 

aberto: 
Inom = 0.6 mA 
fechado: 
Inom = 3.8 mA 

Passiva para 
EN 60947-5-6 

aberto: 
Inom = 0.43 mA 
fechado: 
Inom = 4.5 mA 

UI = 30 V 
II = 100 mA 
PI = 1 W 
CI = 10 nF 
LI = 0 mH 
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Saída de estado / interruptor de limiteSaída de estado / interruptor de limiteSaída de estado / interruptor de limiteSaída de estado / interruptor de limite

Função e definições Configurável como indicador de direção de fluxo, sobrefluxo, erro, ponto de 
funcionamento.

Estado e/ou controlo: ON ou OFF

Dados de funcionamento E/S básicas E/S modulares Ex-i

Activa - Uint = 24 VCC 

I ≤ 20 mA 

RL, máx = 47 kΩ

aberto: 
I ≤ 0.05 mA 
fechado: 
U0, nom = 24 V em 
I = 20 mA 

-

Passiva Uext ≤ 32 VCC 

I ≤ 100 mA 

RL, máx = 47 kΩ 
RL, máx = (Uext - U0) / 
Imáx

aberto: 
I ≤ 0.05 mA em 
Uext = 32 VCC 
fechado: 
U0, máx = 0.2 V em 
I ≤ 10 mA 
U0, máx = 2 V em 
I ≤ 100 mA 

Uext = 32 VCC 

I ≤ 100 mA 

RL, máx = 47 kΩ 
RL, máx = (Uext - U0) / 
Imáx

aberto: 
I ≤ 0.05 mA em 
Uext = 32 VCC 
fechado: 
U0, máx = 0.2 V em 
I ≤ 10 mA 
U0, máx = 2 V em 
I ≤ 100 mA 

-

NAMUR - Passiva para 
EN 60947-5-6 

aberto: 
Inom = 0,6 mA 
fechado: 
Inom = 3.8 mA 

Passiva para 
EN 60947-5-6 

aberto: 
Inom = 0.43 mA 
fechado: 
Inom = 4.5 mA 

UI = 30 V 
II = 100 mA 
PI = 1 W 
CI = 10 nF 
LI = 0 mH 
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Entrada de controloEntrada de controloEntrada de controloEntrada de controlo

Função Definir valor das saídas para "zero", repor contador e erros, alteração da 
gama. 

Dados de funcionamento E/S básicas E/S modulares Ex-i

Activa - Uint = 24 VCC 

Terminais abertos: 
U0, nom = 22 V 

Terminais com ponte: 
Inom = 4 mA 

Ligado: 
U0 ≥ 12 V com 
Inom = 1.9 mA 

Desligado: 
U0 ≤ 10 V com 
Inom = 1.9 mA 

-

Passiva Uext ≤ 32 VCC 

Imáx = 6.5 mA a 
Uext ≤ 24 VCC 

Imáx = 8.2 mA a 
Uext ≤ 32 VCC 

Contacto fechado (On): 
U0 ≥ 8 V com 
Inom = 2.8 mA 

Contacto aberto (Off): 
U0 ≤ 2.5 V com 
Inom = 0.4 mA 

Uext ≤ 32 VCC 

Imáx = 9.5 mA a 
Uext ≤ 24 V 

Imáx = 9.5 mA a 
Uext ≤ 32 V 

Contacto fechado (On): 
U0 ≥ 3 V com 
Inom = 1.9 mA 

Contacto aberto (Off): 
U0 ≤ 2.5 V com 
Inom = 1.9 mA 

Uext ≤ 32 VCC 

I ≤ 6 mA a Uext = 24 V 
I ≤ 6.6 mA a Uext = 32 V 

Ligado: 
U0 ≥ 5.5 V ou I ≥ 4mA 
Desligado: 
U0 ≤ 3.5 V ou I ≤ 0.5 mA 

UI = 30 V 
II = 100 mA 
PI = 1 W 
CI = 10 nF 
LI = 0 mH 

NAMUR - Activo para 
EN 60947-5-6

Contacto aberto: 
U0, nom = 8.7 V 

Contacto fechado (On): 
Inom = 7.8 mA 

Contacto aberto (off): 
U0, nom = 6.3 V com 
Inom = 1.9 mA 

Identificação para 
terminais abertos: 
U0 ≥ 8.1 V com 
I ≤ 0.1 mA 

Identificação para 
terminais curto-
circuitados: 
U0 ≤ 1.2 V com 
I ≥ 6.7 mA 

-
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Corte de fluxo baixoCorte de fluxo baixoCorte de fluxo baixoCorte de fluxo baixo

Ligado 0...±9,999 m/s; 0...20,0%, configurável em passos de 0,1%, separadamente 
para cada saída de corrente e impulso. 

Desligado 0...±9,999 m/s; 0...19,0%, configurável em passos de 0,1%, separadamente 
para cada saída de corrente e impulso. 

Constante de tempoConstante de tempoConstante de tempoConstante de tempo

Função Pode ser definida juntamente com todos os indicadores de fluxo e saídas, ou 
separadamente para: saída de corrente, impulso e frequência, interruptores 
de limite e os 3 contadores internos.

Definição do tempo 0…100 segundos, regulável em intervalos de 0,1 segundos

Entrada de correnteEntrada de correnteEntrada de correnteEntrada de corrente

Função Para conversão para condições standard, é necessária a entrada de 
transmissores de temperatura e pressão externos.

Dados de funcionamento E/S básicas E/S modulares Ex i

Activa - Uint = 24 VCC 

I ≤ 22 mA 

Imáx ≤ 26 mA
(eletronicamente 
limitado)

U0, min = 19 V em 
I ≤ 22 mA 

Uint = 20 VCC 

I ≤ 22 mA 

U0, min = 14 V em 
I ≤ 22 mA 

Sem HART®

Sem HART® U0 = 24.1 V 
I0 = 99 mA 
P0 = 0.6 W 
C0 = 75 nF / L0 = 0.5 mH 

Sem HART®

Passiva - Uext ≤ 32 VCC 

I ≤ 22 mA 

Imáx ≤ 26 mA 
(eletronicamente 
limitado) 

U0, máx = 5 V em 
I ≤ 22 mA 

Uext ≤ 32 VCC 

I ≤ 22 mA 

U0, máx = 4 V at I ≤ 22 mA 

Sem HART®

Sem HART® UI = 30 V 
II = 100 mA 
PI = 1 W 
CI = 10 nF 
LI =0 mH 

Sem HART®
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FUNDAÇÃO FieldbusFUNDAÇÃO FieldbusFUNDAÇÃO FieldbusFUNDAÇÃO Fieldbus

Descrição Isolado galvanicamente conf. IEC 61158

Consumo de corrente: 10.5 mA

Tensão de barramento permissível: 9...32 V; na aplicação Ex 9...24 V

Interface Bus com proteção contra polaridade inversa integrada

Suportada função Ligação Master (LM)

Testado com Kit de teste interoperável (ITK) versão 5.2

Bloqueios de função 6 x entradas análogas, 2 x integrador, 1 x PID, 1 x aritmético

Dados saída Fluxo de volume, fluxo de volume corrigido, fluxo de massa, massa molar, 
fluxo entálpico, 
entalpia específica, densidade, velocidade do fluxo, temperatura do processo, 
pressão do processo, temperatura eletrónica, velocidade do som (média), 
ganho (médio), SNR (média), 
velocidade do som 1-3, ganho 1-3, SNR 1-3

MODBUSMODBUSMODBUSMODBUS

Descrição Modbus RTU, Principal / Secundário, RS485 (isolado galvanicamente)

Procedimento de 
transmissão

Semi-duplex, assíncrono

Intervalo de endereço 1…247

Códigos de função 
suportados 

01, 03, 04, 05, 08, 16, 43

Difusão Suportado com código de função 16

Velocidade de 
transmissão em baud 
suportada

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud

Aprovações e certificados
CECECECE

O dispositivo está em conformidade com os requisitos estatuários das 
seguintes directivas CE. 
O fabricante certifica os testes bem sucedidos do produto ao aplicar a marca 
CE.

Compatibilidade 
electromagnética 

Directiva: 2004/108/EC, NAMUR NE21/04

Norma harmonizada: EN 61326-1 : 2006 

Diretiva de Baixa Tensão Directiva: 2006/95/EC

Norma harmonizada: EN 61010 : 2001

Directiva para 
equipamentos de 
pressão.

Directiva: 97/23/EC

Categoria I, II, III ou SEP

Grupo do líquido 1

Módulo de proteção H

Outra normas e aprovaçõesOutra normas e aprovaçõesOutra normas e aprovaçõesOutra normas e aprovações

Não Ex Standard

Áreas perigosasÁreas perigosasÁreas perigosasÁreas perigosas

Para informações detalhadas, consulte a documentação Ex relevante.

ATEX PTB 10 ATEX 1052
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8.3  Dimensões e peso

Categoria de protecção 
para IEC 529 / EN 60529

Conversor de sinalConversor de sinalConversor de sinalConversor de sinal

Compacta (C): IP66/67 (NEMA 4X/6)

Campo (F): IP66/67 (NEMA 4X/6)

Todos os sensores de fluxoTodos os sensores de fluxoTodos os sensores de fluxoTodos os sensores de fluxo

IP67 (NEMA 6)

Resistência ao choque IEC 68-2-27

Resistência de vibração IEC 68-2-64

Versão remotaVersão remotaVersão remotaVersão remota a = 77 mm / 3.1"

b = 139 mm / 5,5" 1

c = 106 mm / 4.2"

Altura total = H + a

Versão compactaVersão compactaVersão compactaVersão compacta a = 155 mm / 6.1"

b = 230 mm / 9,1" 1

c = 260 mm / 10.2"

Altura total = H + a

1 O valor pode variar dependendo dos bucins utilizados.
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8.3.1  Sensor de fluxo de gás, aço carbónico

EN 1092-1

Tamanho nominal Dimensões [mm] Peso aprox. 
[kg]

DN PN [Bar] L H W Di 1

200 PN 10 460 368 429 207 46

250 PN 10 530 423 474 261 66

300 PN 10 580 473 517 310 81

350 PN 10 610 519 542 341 109

400 PN 10 640 575 583 392 141

450 PN 10 620 625 623 442 170

500 PN 10 670 678 670 493 202

600 PN 10 790 784 780 593 278

1  Di = Diâmetro interno na face do flange. Diâmetro interno do tubo pode ser mais pequeno.

Tamanho nominal Dimensões [mm] Peso aprox. 
[kg]

DN PN [Bar] L H W Di 1

100 PN 16 490 254 337 107 24

125 PN 16 520 283 359 133 32

150 PN 16 540 315 387 159 35

1  Di = Diâmetro interno na face do flange. Diâmetro interno do tubo pode ser mais pequeno.

Tamanho nominal Dimensões [mm] Peso aprox. 
[kg]

DN PN [Bar] L H W Di 1

50 PN 40 320 196 300 54,5 11

65 PN 40 350 216 313 70,3 14

80 PN 40 480 230 324 82,5 19

1  Di = Diâmetro interno na face do flange. Diâmetro interno do tubo pode ser mais pequeno.
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ASME 150 lb

ASME 300 lb

Tamanho 
nominal 

Dimensões Approx. 
peso

L H W Di 1

[poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [lb] [kg]

2" 14,2 360 7,5 190 11,8 300 2,1 53 22 10

2½" 15,0 380 8,3 210 12,2 310 2,5 63 33 15

3" 20,5 520 8,9 226 12,8 324 3,1 78 44 20

4" 21,7 550 10,1 258 13,3 337 4,0 102 64 29

5" 23,2 590 11,2 285 14,1 364 5,1 128 84 38

6" 24,4 620 12,2 312 15,2 387 6,1 154 90 41

8" 21,2 540 14,5 369 16,9 429 8,1 206 130 59

10" 24,0 610 16,9 428 18,7 474 10,3 260 185 84

12" 26,4 670 19,4 492 20,4 512 12,2 311 266 121

14" 28,7 730 21,0 534 21,3 540 13,4 340 352 160

16" 30,3 770 23,3 591 23,5 597 15,4 391 462 210

18" 30,7 780 25,0 635 25,0 635 17,5 441 570 259

20" 32,7 830 27,3 693 27,5 699 19,3 489 607 304

24" 35,8 910 31,5 801 32,0 813 23,3 591 904 411

1  Di = Diâmetro interno na face do flange. Diâmetro interno do tubo pode ser mais pequeno.

Tamanho 
nominal 

Dimensões [polegadas] Approx. 
peso

L H W Di 1

[poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [lb] [kg]

2" 15,0 380 7,7 196 11,8 300 2,1 53 27 12

2½" 15,4 390 8,5 217 12,2 310 2,5 63 38 17

3" 21,3 540 9,3 235 12,8 324 3,1 78 53 24

4" 22,4 570 10,7 271 13,3 337 4,0 102 86 39

5" 24,0 610 11,7 298 14,1 364 5,1 128 115 52

6" 25,2 640 13,0 331 15,0 387 6,1 154 146 66

8" 22,0 560 15,3 388 16,6 429 8,0 203 207 94

10" 25,2 640 17,6 448 18,3 474 10,0 255 309 140

12" 28,0 710 20,1 511 20,5 521 11,9 303 452 205

14" 29,9 760 22,0 559 23,0 584 13,1 333 609 276

16" 31,9 810 24,3 616 25,5 648 15,0 381 785 356

18" 33,1 840 26,5 673 28,0 711 16,9 428 926 420

20" 36,6 930 28,8 731 30,5 775 18,8 478 1237 561

24" 38,2 970 33,5 851 36,0 914 22,6 575 1715 778

1  Di = diâmetro interno na face do flange. O diâmetro do tubo interno pode ser mais pequeno.
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ASME 600 lb

ASME 900 lb

Tamanho 
nominal 

Dimensões [polegadas] Approx. 
peso

L H W Di 1

[poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [lb] [kg]

2" 15,7 400 7,7 196 11,5 300 1,9 49 33 15

2½" 16,1 410 8,5 217 12,0 310 2,3 59 44 20

3" 22,0 560 9,3 235 12,5 324 2,9 74 66 30

4" 24,4 620 11,1 281 13,1 337 3,8 97 119 54

5" 26,0 660 12,7 323 14,1 359 4,8 122 183 83

6" 27,2 690 13,8 350 15,0 374 5,8 146 223 101

8" 24,4 620 16,1 408 16,5 421 7,6 194 333 151

10" 27,2 690 18,3 479 20,0 508 9,6 243 531 241

12" 28,3 720 20,9 530 22,0 559 11,4 289 655 297

14" 29,9 760 22,4 568 23,7 603 12,5 317 798 362

16" 32,7 830 25,0 635 27,0 686 14,3 364 1105 501

18" 34,6 880 27,1 689 29,3 743 16,1 409 1389 630

20" 35,4 900 29,5 750 32,0 813 17,9 456 1695 769

24" 38,2 970 34,0 864 37,0 640 21,6 548 2438 1106

1  Di = diâmetro interno na face do flange. O diâmetro do tubo interno pode ser mais pequeno.

Tamanho 
nominal 

Dimensões [polegadas] Approx. 
peso

L H W Di 1

[poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [poleg
ada]

[mm] [lb] [kg]

2" 17,7 450 8,7 222 11,5 300 1,7 43 64 29

2½" 18,1 460 9,6 244 12,0 310 2,3 59 86 39

3" 23,6 600 9,9 251 12,5 324 2,6 67 119 54

4" 26,8 640 11,4 290 13,0 337 3,4 87 157 71

5" 26,8 680 12,6 333 13,7 359 4,6 116 240 109

6" 28,7 730 14,3 363 15,0 381 5,5 140 335 152

8" 26,8 680 17,0 433 18,5 470 7,2 183 545 247

10" 29,9 760 19,6 498 21,5 546 9,1 230 838 380

12" 31,9 810 21,9 556 24,0 610 10,7 273 1168 530

14" 33,9 860 23,1 588 25,2 641 11,8 300 1382 627

1  Di = diâmetro interno na face do flange. O diâmetro do tubo interno pode ser mais pequeno.



 DADOS TÉCNICOS 8

105

OPTISONIC 7300

www.krohne.com02/2013 - 4002594101 - MA OPTISONIC 7300 R03 pt

8.3.2  Alojamento do conversor

Dimensões e pesos em mm e kg

Dimensões e Pesos em polegadas e Ib

1  Alojamento compacta
2  Alojamento de campo (F)

Versão Dimensões [mm] Peso [kg]

a b c d e g h

C 202 120 155 260 137 - - 4,2

F 202 120 155 - - 295,8 277 5,7

Versão Dimensões [polegadas] Peso [lb]

a b c d e g h

C 7,75 4,75 6,10 10,20 5,40 - - 9,30

F 7,75 4,75 6,10 - - 11,60 10,90 12,60
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8.3.3  Placa de montagem, alojamento de campo

Dimensões em mm e polegadas

[mm] [polegadas]

aaaa 60 2,4

bbbb 100 3,9

cccc Ø 9 Ø 0.4
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9.1  Descrição geral

O protocolo HART® aberto, que pode ser utilizado livremente, é integrado no conversor de sinal 
para comunicação.

Os dispositivos que suportam o protocolo HART® são classificados como dispositivos 
operacionais ou de campo. Quando se trata de dispositivos operacionais (Master), tanto as 
unidades de controlo manual (Master secundário) como as estações de trabalho suportadas por 
PC (Master primário) são utilizadas, por exemplo, num centro de controlo.

Os dispositivos de campo HART® incluem sensores de medição, conversores de sinal e 
atuadores. A gama de dispositivos de campo de 2 fios a 4 fios para versões intrinsecamente 
seguras para a utilização em áreas perigosas.

Os dados HART® são sobrepostos ao sinal analógico 4...20 mA através do modem FSK. Deste 
modo, todos os dispositivos ligados podem comunicar digitalmente um com o outro através do 
protocolo HART® enquanto, em simultâneo, transmitem os sinais analógicos.

Quando se trata de dispositivos de campo e masters secundários, o modem FSK ou HART ® é 
integrado, enqanto ocorre uma comunicação de PC através de um modem externo que deve 
estar ligado ao interface de série. No entanto, existem outras variantes de ligação que podem 
ser visualizadas nas imagens de ligação seguintes.

9.2  Histórico do software

Códigos de identificação e números de revisão HART®

INFORMAÇÃO!
In the table below, "x" is a placeholder for possible multi-digit alphanumeric combinations, 
depending on the available version.

Data de 
publicação

Revisão do 
electrónico

SW.REV.UIS SW.REV.MS HART®

Revisão do 
dispositivo

DD Revisão

2012-03 1.x.x 1.x.x 2 1

ID do fabricante: 69 (0x0045)

Dispositivo: 0x45D5

Revisão do dispositivo 2

DD Revisão 1

Revisão universal HART®: 5

FC 375/475 Sistema SW. Rev.: ≥ 3.5 (HART App5)

Versão AMS ≥ 11,1

Versão PDM ≥ 6,0

Versão FDM ≥ 4,10
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9.3  Variantes de ligação

O conversor de sinal é um dispositivo de 4 fios com saída de corrente de 4...20 mA e interface 
HART®. Dependendo da versão, das definições e da cablagem, a saída de corrente pode 
funcionar como saída passiva ou ativa.

• É suportado o modo multipontoÉ suportado o modo multipontoÉ suportado o modo multipontoÉ suportado o modo multiponto
Num sistema de comunicação multiponto, estão ligados mais do que 2 dispositivos a um cabo 
de transmissão comum.

• Não é suportado o modo BurstNão é suportado o modo BurstNão é suportado o modo BurstNão é suportado o modo Burst
No modo Burst, um dispositivo slave transfere telegramas de resposta definidos 
ciclicamente, para conseguir uma maior taxa de transferência de dados.

Existem duas formas de utilizar a comunicação HART®:

• como ligação ponto a ponto e
• como ligação multiponto, com ligação de 2 fios ou

como ligação multiponto, com ligação de 3 fios.

INFORMAÇÃO!
Para informações detalhadas sobre a ligação elétrica do conversor de sinal para HART®, 
consulte a secção "Ligação elétrica".
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9.3.1  Ligação Ponto a Ponto - modo analógico / digital

Ligação Ponto a Ponto entre o conversor de sinal e o Master HART®.

A saída de corrente do dispositivo pode ser ativa ou passiva.

1  Master primário

2  Modem FSK ou modem HART®

3  Sinal HART®

4  Indicação analógica
5  Terminais do conversor de sinal A (C)
6  Terminais do conversor de sinal A- (C-)
7  Conversor de sinal com endereço = 0 e saída de corrente ativa ou passiva
8  Master secundário
9  Fonte de alimentação para dispositivos (slaves) com saída de corrente passiva
10  Carga ≥ 250 Ω (Ohm)
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9.3.2  Ligação multiponto (ligação de 2 fios)

No caso de uma ligação multiponto, podem ser instalados até 15 dispositivos em paralelo (este 
conversor de sinal e outros dispositivos HART®).

As saídas de corrente dos dispositivos devem ser passivas!

1  Master primário

2  Modem HART®

3  Sinal HART®

4  Outros dispositivos HART® ou este conversor de sinal (ver também 7)
5  Terminais do conversor de sinal A (C)
6  Terminais do conversor de sinal A- (C-)
7  Conversor de sinal com endereço > 0 e saída de corrente passiva, ligação de 15 dispositivos no máximo (slaves) com 

4…20 mA
8  Master secundário
9  Alimentação
10  Carga ≥ 250 Ω (Ohm)
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9.3.3  Ligação multiponto (ligação de 3 fios)

Ligação de dispositivos de 2 fios e 4 fios na mesmo rede. De modo a que a saída de corrente do 
conversor de sinal funcione continuamente de forma ativa, deve ser ligado adicionalmente um 
terceiro fio aos dispositivos na mesma rede. Estes dispositivos devem ser energizados através 
de um ciclo de 2 fios.

1  Master primário

2  Modem HART®

3  Sinal HART®

4  Dispositivos externos de 2 fios (slaves) com 4…20 mA, endereços > 0, energizados pelo ciclo de corrente
5  Terminais do conversor de sinal A (C)
6  Terminais do conversor de sinal A- (C-)
7  Ligação de dispositivos ativos ou passivos de 4 fios (slaves) com 4…20 mA, endereços > 0
8  Carga ≥ 250 Ω (Ohm)
9  Master secundário
10  Alimentação



9 DESCRIÇÃO DA INTERFACE HART 

112 

OPTISONIC 7300

www.krohne.com 02/2013 - 4002594101 - MA OPTISONIC 7300 R03 pt

9.4  Entradas e saídas e variáveis dinâmicas HART® e variáveis do dispositivo

O conversor do sinal está disponível com várias combinações de entrada/saída.

A ligação dos terminais A…D para variáveis dinâmicas HART® PV, SV, TV e QV dependendo da 
versão do dispositivo.

PV = Variável primária; SV = Variável secundária; TV = Variável terciária; QV = Variável 
quaternária

O conversor de sinal pode fornecer até 14 valores relacionados com medição. Estes valores são 
acessíveis como as denominadas variáveis de dispositivo HART® e podem ser ligadas às 
variáveis dinâmicas HART®. A disponibilidade destas variáveis depende das versões do 
dispositivo e das definições.

Código = código da variável do dispositivo

Variáveis do dispositivo

Para as variáveis dinâmicas ligadas às saídas analógicas lineares (para corrente e/ou 
frequência) são atribuídas ao selecionar a medição para as saídas relacionadas. Podem ser 
atribuídas apenas variáveis de dispositivo lineares neste caso.Para variáveis dinâmicas não 
ligadas às saídas analógicas lineares podem ser atribuídas variáveis de dispositivo lineares e 
totalizadoras.

Versão do conversor de sinal variável dinâmica HART®

PV SV TV QV

E/S básicas, terminais de ligação A D - -

E/S e E/S Ex i modulares, terminais de ligação C D A B

variável dispositivo 
HART®

Códi
go

Tipo Explicações

fluxo de volume 20 linear

fluxo de volume corrigida 21 linear

fluxo de massa 22 linear

massa molar 23 linear

velocidade de fluxo 25 linear

velocidade do som 26 linear

Sinal ganho 27 linear

diagnóstico 1 28 linear Função e disponibilidade dependem da definição de 
valor do diagnóstico 1.

diagnóstico 2 29 linear Função e disponibilidade dependem da definição de 
valor do diagnóstico 2.

diagnóstico 3 30 linear Função e disponibilidade dependem da definição de 
valor do diagnóstico 3.

Contador 1 (C) 6 totalizador Válido apenas para a opção E/S Básica.

Contador 2 (B) 13 totalizador Válido apenas para opções de E/S e Ex i E/S 
modulares.

contador 2 (D) 14 totalizador -

Contador 2 (A) 12 totalizador Válido apenas para opções de E/S e Ex i E/S 
modulares.
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9.5  Operação remota

Para além do painel de interface do utilizador local, o dispositivo pode ser operado remotamente 
através da interface de comunicação. Existem diferentes ferramentas de operação incluindo 
sistemas de manutenção pequenos e portáteis, e integrados e grandes. Para adaptação a 
diferentes dispositivos, são utilizadas duas tecnologias principais: A descrição do dispositivo 
(DD) e o Field Device Tool Device Type Manager (FDT DTM). Tanto uma DD e uma DTM contêm a 
descrição de uma interface de utilizador do dispositivo, parâmetro da base de dados e interface 
de comunicação. Após estar instalado numa ferramenta de operação, podem permitir acesso a 
dados específicos do dispositivo. No ambiente de DD, uma ferramenta de operação refere-se 
normalmente a um "anfitrião"; no ambiente FDT DTM é chamado de "aplicativo estrutural" ou 
"caixa FDT".

Algumas vezes, uma DD também é referida como EDD de Descrição do Dispositivo Melhorada. 
Esta enfatiza algumas melhorias na especificação, como por ex. suporte GUI mas não implica 
uma tecnologia nova.

Para uma interoperabilidade melhorada entre anfitriões DD, foram especificados pontos de 
entrada do menu padrão:

• Menu de raiz
Menu de nível de topo pré-definido para aplicações anfitriãs DD com espaço do visor limitado 
(por ex. portáteis).

• Menu de raiz das variáveis do processo
Fornece medições do processo e pontos de definição. Para aplicações anfitriãs DD com base 
GUI.

• Menu de raiz de diagnóstico
Mostra a informação do estado e do diagnóstico do dispositivo. Para aplicações anfitriãs DD 
com base GUI.

• Menu de raiz do dispositivo
Fornece acesso a todos os recursos do dispositivo de campo. Para aplicações anfitriãs DD 
com base GUI.

• Menu de raiz Offline
Fornece acesso a todos os recursos do dispositivo de campo que podem ser manipulados 
enquanto a aplicação anfitriã não está ligada ao dispositivo de campo.

Para informações detalhadas sobre os menus padrão consultar Árvore de Menu HART na página 
119.

O suporte dos pontos de entrada do menu padrão pelos diferentes anfitriões DD é descrito a 
seguir.

9.5.1  Operação online/offline

Os anfitriões DD possuem diferentes características e suportam diferentes modos de operação 
para dispositivos de configuração, modo online e offline.

No modo online, a aplicação anfitriã pode comunicar atualmente com o dispositivo. O dispositivo 
pode verificar e executar imediatamente alterações de configuração e atualizar parâmetros 
dependentes ao caso.
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No modo offline, a aplicação anfitriã funciona apenas com uma cópia da definição dos dados de 
configuração do dispositivo e a DD necessita de imitar as verificações e atualizações do 
dispositivo.

Infelizmente, a DD não é informada pelo anfitrião se está no modo online ou offline. De modo a 
evitar interferências entre a atualização da funcionalidade da DD e o dispositivo, existe um 
parâmetro local "Modo Online?" no menu "Configuração detalhada / HART" que pode ser 
definido em conformidade pelo utilizador.

9.5.2  Parâmetros para a configuração básica

Existem parâmetros, tais como medição dos contadores, seleção dos valores de diagnóstico e 
configuração de correção da pressão e da temperatura, que requer um arranque quente do 
dispositivo seguindo as alterações dos dados antes de poderem ser escritos outros parâmetros. 
Dependendo do modo de operação do sistema anfitrião (modo online/offline), estes parâmetros 
necessitam de ser tratados diferentemente.

No modo online, as configurações devem ser alteradas apenas através dos métodos online 
correspondentes, de modo a executar imediatamente o arranque quente e a atualizar, mais 
tarde, automaticamente os parâmetros dependentes.

Na árvore de menu, estes métodos estão localizados nos parâmetros relacionados abaixo (por 
ex. num menu do contador, o método "Selecione a medição" abaixo do parâmetro "medição").

No modo offline, o parâmetro "Modo online?" no menu "Configuração detalhada / HART" deve 
ser definido para "não" antes das definições de configuração serem alteradas conforme 
desejado. Antes de escrever toda a definição de dados de configuração offline para o dispositivo 
deve ser executado o método "Preparar download de parâmetro" no menu "Configuração 
detalhada / HART". Este método escreve os parâmetros de configuração básica para o 
dispositivo e executa a seguir um arranque quente.

9.5.3  Unidades

Existem configurações de unidades fisícas separadas para parâmetros de configuração e 
variáveis dinâmicas/dispositivo HART®. As definições das unidades para os parâmetros de 
configuração são as mesmas que as do visor local do dispositivo. Estes estão disponíveis no 
menu "Configuração Detalhada / Dispositivo / Unidades". Para cada variável 
dinâmica/dispositivo HART® pode ser definida a unidade fisíca individualmente. Estes estão 
disponíveis no menu "Configuração Detalhada / Entrada do Processo / HART". As diferentes 
configurações das unidades podem ser alinhadas com o método "Alinhar Unidades HART" no 
menu "Configuração Detalhada / Entrada do Processo / HART".

9.6  Comunicador de campo 375/475 (FC 375/475)

O Comunicador de campo é um terminal manual da Emerson Process Management que foi 
concebido para configurar dispositivos HART® e Foundation Fieldbus. As descrições de 
dispositivo (DDs) são utilizadas para integrar diferentes dispositivos no Comunicador de campo.

INFORMAÇÃO!
O Comunicador de Campo Emerson e Simatic PDM executam este método automaticamente 
antes de enviar uma configuração ou de realizar um "Download para Dispositivo" 
respetivamente.
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9.6.1  Instalação

A descrição de dispositivo HART® para o conversor de sinal deve ser instalada no Comunicador 
de campo. Caso contrário, apenas estão disponíveis ao utilizador funções de uma DD geral e 
todo o controlo do dispositivo não é possível. É necessário um "Utilitário de Programação de 
Atualização Simples do Comunicador de Campo" para instalar as DDs no Comunicador de 
Campo.

O Comunicador de Campo deve ser equipado com um cartão de sistema com "Opção de 
Atualização Simples". Para detalhes consulte o Manual do utilizador do Comunicador de Campo.

9.6.2  Operação

O Comunicador de Campo suporta o Menu de Raiz DD para acesso online ao dispositivo. O Menu 
de Raiz é implementado como uma combinação de outros menus padrão - Menu de Raiz de 
Variáveis do Processo, Menu de Raiz de Diagnóstico e Menu de Raiz do Dispositivo.

Operar o conversor de sinal através do Comunicador de Campo é muito semelhante ao controlo 
de um dispositivo manual utlizando um teclado. O atibuto de ajuda para cada parâmetro contém 
o seu número de função como uma referência ao visor do dispositivo local e ao portátil.

A proteção de parâmetro para transferência de custódia é o mesmo que surge no visor local do 
dispositivo. Outras funções específicas protetoras, tais como as palavras-passe para o menu de 
instalação rápida e o menu de configuração, são suportadas com HART®.

O Comunicador de Campo guarda sempre uma configuração completa para a troca com AMS. 
No entanto, na configuração offline e quando envia para o dispositivo, o Comunicador de Campo 
apenas tem em consideração um conjunto de parâmetros parcial (como a configuração padrão 
do antigo Comunicador 275 HART®).

INFORMAÇÃO!
Para mais informações detalhadas consulte o Anexo A, Aplicação HART do Comunicador do 
Campo da Árvore do Menu HART na página 119.
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9.7  Asset Management Solutions (AMS)

O Asset Management Solutions Device Manager (AMS) é um programa de PC da Emerson 
Process Management que foi concebido para configurar e gerir dispositivos HART®, PROFIBUS e 
Foundation-Fieldbus. As descrições de dispositivo (DDs) são utilizadas para integrar diferentes 
dispositivos no AMS.

9.7.1  Instalação

Se a Descrição do Dispositivo do conversor de sinal ainda não foi instalada no sistema AMS, é 
necessário um Kit de Instalação HART® AMS. Está disponível para download a partir do sítio Web 
ou em CD-ROM.

Para a instalação com o Kit de Instalação consulte "AMS Intelligent Device Manager Books 
Online" secção "Funcionalidade Básica /Informação do Dispositivo / Instalar tipos de 
dispositivo".

9.7.2  Operação

AMS suporta o Menu de Raiz de Variáveis do Processo, Menu de Raiz de Diagnóstico e Menu de 
Raiz do Dispositivo para acesso online ao dispositivo.

Operar o conversor de sinal através do Gestor de Dispositivo AMS é semelhante ao controlo de 
um dispositivo manual utilizando o teclado. O atributo de ajuda para cada parâmetro contém o 
seu número de função como uma referência ao visor do dispositivo local e do portátil.

A proteção do parâmetro para transferência de custódia e serviço é o mesmo que surge no visor 
local do dispositivo. Outras funções específicas protetoras, tais como as palavras-passe para o 
menu de instalação rápida e o menu de configuração, são suportadas com HART®.

Quando copiar configurações no AMS, primeiro necessitam de ser transferidos os parâmetros 
de unidade. Caso contrário, os parâmetros relacionados podem não ser transferidos 
corretamente. Quando a vista comparada for aberta durante um processo de cópia, aceda 
primeiro à secção de unidades do menu do dispositivo ("Configuração 
Detalhada/Dispositivo/Unidades") e transfira todos os parâmetros da unidade. Observe que os 
parâmetros apenas de leitura precisam de ser transferidos individualmente!

INFORMAÇÃO!
Leia o "readme.txt", que também está incluído no kit de instalação.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações detalhadas consulte o Anexo A, Árvore do Menu AMS na página 120.
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9.8  Process Device Manager (PDM)

O Process Device Manager (PDM) é um programa para PC da Siemens concebido para 
configurar dispositivos HART® e PROFIBUS. Descrições de Dispositivo (DDs) são utilizadas para 
integrar diferentes dispositivos no PDM.

9.8.1  Instalação

Se a Descrição do Dispositivo do conversor de sinal ainda não foi instalado no sistema PDM, é 
necessária uma Instalação de Dispositivo HART® PDM para o conversor de sinal. Este está 
disponível para download a partir do sítio Web ou em CD-ROM.

Para a instalação com a Instalação de Dispositivo, consulte o manual PDM, Secção 13 - Integrar 
dispositivos.

9.8.2  Operação

PDM suporta o Menu de Raiz de Variáveis do Processo, Menu de Raiz de Diagnóstico e Menu de 
Raiz do Dispositivo para acesso online ao dispositivo e o Menu de Raiz Offline para configuração 
offline.

A abordagem clássica para PDM é a operação offline com a tabela de parâmetro PDM e a 
transferência de todos os conjuntos de dados de configuração com as funções "Download para 
Dispositivo" e "Carregamento para PG/PC". O parâmetro "Modo Online?" na secção da tabela 
"Configuração detalhada / HART" da tabela de parâmetros deve ser definido para "não". No 
entanto, PDM também suporta a operação online das secções "Dispositivo" e "Vista" da barra de 
menu, que é mais semelhante ao controlo de um dispositivo manual utilizando o teclado. 
Normalmente os conjuntos de dados de configuração offline e online estão separados no PDM. 
Mesmo neste local existe alguma independência, por ex. relativamente à avaliação dos 
parâmetros e condicionais de menu: Se, por ex., o "nível de acesso" é alterado para um menu 
online, o conjunto de dados de configuração offline necessita de ser atualizado com 
"Carregamento para PG/PC" antes dos menus online relacionados tornarem-se realmente 
acessíveis.

O atributo de ajuda de cada parâmetro contém o seu número de função como uma referência ao 
visor do dispositivo local e ao portátil.

A proteção do parâmetro para transferência de custódia e serviço é o mesmo que surge no visor 
local do dispositivo. Outras funções específicas protetoras, tais como as palavras-passe para o 
menu de instalação rápida e o menu de configuração, são suportadas com HART®.

INFORMAÇÃO!
Leia o "readme.txt", que também está incluído no kit de instalação.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações detalhadas consulte o Anexo A, Árvore do Menu PDM na página 121.
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9.9  Field Device Manager (FDM)

Um Field Device Manager (FDM) é basicamente um programa de PC da Honeywell utilizado para 
configurar dispositivos HART®, PROFIBUS e Foundation Fieldbus. Descrições de Dispositivo 
(DDs) e Device Type Managers (DTMs) são utilizados para integrar diferentes dispositivos no 
FDM.

9.9.1  Instalação

Se a Descrição de Dispositivo do conversor de sinal ainda não foi instalada no sistema FDM, a 
Descrição de Dispositivo é solicitada no formato binário e está disponível para download a partir 
do sítio Web ou em CD ROM.

Para informações sobre a instalação da Descrição de Dispositivo, consulte o Guia de Utilizador 
do FDM - secção 4.8 Controlar DDs.

9.9.2  Operação

FDM suporta o Menu de Raiz de Variáveis do Processo, o Menu de Raiz de Diagnóstico e o Menu 
de Raiz do Dispositivo para o acesso online ao dispositivo e ao Menu de Raiz Offline para a 
configuração offline.

O atributo de ajuda de cada parâmetro contém o seu número de função como uma referência ao 
visor do dispositivo local e ao portátil.

A proteção de parâmetro para transferência de custódia é o mesmo que surge no visor local do 
dispositivo. Outras funções específicas protetoras, tais como as palavras-passe para o menu de 
instalação rápida e o menu de configuração, são suportadas com HART®.

9.10  Field Device Tool Device Type Manager (FDT DTM)

Um Recipiente de Field Device Tool ou Aplicação Estrutural é basicamente um programa de PC 
utilizado para configurar dispositivos HART®, PROFIBUS e Foundation Fieldbus. Device Type 
Managers (DTMs) são utilizados para integrar diferentes dispositivos num recipiente FDT.

9.10.1  Instalação

Se o Device Type Manager para o conversor de sinal ainda não foi instalado no Recipiente FDT, é 
necessária uma configuração que está disponível para download a partir do sítio Web ou em CD-
ROM.

Consulte a documentação fornecida para informações sobre como instalar e configurar o DTM.

9.10.2  Operação

Operar o conversor de sinal através de DTM é muito semelhante a controlar um dispositivo 
manual utilizando o teclado. Consulte também o visor do dispositivo local e o portátil.

INFORMAÇÃO!
Para mais informações detalhadas consulte o Anexo A, Árvore de Menu HART FDM na página 
122.
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9.11  Árvore de Menu HART

9.11.1  Árvore de Menu HART - Aplicação HART do Comunicador de Campo

O Comunicador de Campo suporta o Menu de Raiz EDDL padrão.

No conversor de sinal, o HART DD é implementado como uma combinação de outros menus 
EDDL padrão:

• Menu de Raiz de Variáveis do Processo (detalhes na página 123)
• Menu de Raiz de Diagnóstico (detalhes na página 124)
• Menu de Raiz de Dispositivo (detalhes na página 127)

Os menus estão localizados na interface de utilizador Comunicador de Campo como se segue:

Aplicação HART do Comunicador de Campo

1 Offline

2 Online 1 Variáveis do Processo (Menu de Raiz de Variáveis do 
Processo)

2 Diag/Serviço (Menu de Raiz de Diagnóstico)

3 Configuração Rápida (Menu de Raiz do Dispositivo)

4 Configuração detalhada (Menu de Raiz do 
Dispositivo)

5 Serviço (Menu de Raiz do Dispositivo)

3 Utilitário

4 Diagnósticos HART
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9.11.2  Árvore do Menu HART AMS - Menu do contexto do dispositivo

AMS suporta os seguintes menus EDDL padrão:

• Menu de Raiz de Variáveis do Processo (detalhes na página 123)
• Menu de Raiz do Diagnóstico (detalhes na página 124)
• Menu de Raiz do Dispositivo (detalhes na página 127)

Os menus estão localizados na interface do utilizador AMS como se segue:

Menu do contexto do dispositivo

Configurar/InstalaçãoConfigurar/InstalaçãoConfigurar/InstalaçãoConfigurar/Instalação Configurar/Instalação (Menu de Raiz do 
Dispositivo)

Comparar

Limpar Offline

Diagnóstico DispositivoDiagnóstico DispositivoDiagnóstico DispositivoDiagnóstico Dispositivo Diagnóstico do dispositivo (Menu de Raiz do 
Diagnóstico)

Variáveis ProcessoVariáveis ProcessoVariáveis ProcessoVariáveis Processo Variáveis do Processo (Menu de Raiz de Variáveis 
do Processo)

Analisar dispositivo

Gestão de CalibraçãoGestão de CalibraçãoGestão de CalibraçãoGestão de Calibração

Renomear

Desatribuir

Atribuir / Substituir

Registo de auditoria

Registar Evento Manual

Plantas / Notas...

Ajuda...
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9.11.3  Árvore do Menu Hart PDM - Barra de menu e Janela de trabalho

PDM suporta os seguintes menus EDDL padrão:

• Menu de Raiz de Variáveis do Processo (detalhes na página 123)
• Menu de Raiz do Diagnóstico (detalhes na página 124)
• Menu de Raiz do Dispositivo (detalhes na página 127)
• Menu de Raiz Offline (detalhes na página 130)

Os menus estão localizados na interface do utilizador PDM como se segue:

Barra de menu

Janela de Trabalho

Ficheiro

Dispositivo Caminho de comunicação

Download para dispositivo...

Carregamento para PG/PC

Estado do Diagnóstico da Atualização

Configuração rápida (Menu de Raiz do Dispositivo)

Configuração detalhada (Menu de Raiz do Dispositivo)

Serviço (Menu de Raiz do Dispositivo)

Vista Variáveis do Processo (Menu de Raiz de Variáveis do Processo) 

Diag/Serviço (Menu de Raiz do Diagnóstico) 

Barra de ferramentas

Barra de estado

Atualização

Opções

Ajuda

Descrição geral do grupo de 
parâmetros

(Menu de Raiz Offline)

Tabela de parâmetro
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9.11.4  Árvore do Menu HART FDM - Configuração do dispositivo

FDM suporta os seguintes menus EDDL padrão:

• Menu de Raiz
• Menu de Raiz de Variáveis do Processo (detalhes na página 123)
• Menu de Raiz do Diagnóstico (detalhes na página 124)
• Menu de Raiz do Dispositivo (detalhes na página 127)

No conversor de sinal HART DD, o Menu de Raiz está implementado como uma combinação de 
outros menus EDDL padrão.

Os menus estão localizados na interface do utilizador FDM como se segue:

Janela de Configuração do Dispositivo

9.11.5  Descrição das abreviaturas utilizadas 

• Op Opcional, dependendo da implementação/configuração do dispositivo

• Lt Leitura apenas

• Loc DD Local, afeta apenas vistas DD

• Cust Proteção de bloqueio de Custódia

Pontos de EntradaPontos de EntradaPontos de EntradaPontos de Entrada

Funções Dispositivo Funções Dispositivo Funções Dispositivo Funções Dispositivo 

Online (Menu de Raiz)

Dispositivo (Menu de Raiz do Dispositivo)

Variáveis do Processo (Menu de Raiz de 
Variáveis do Processo)

Diagnóstico (Menu de Raiz de 
Diagnóstico)

Lista de Método

Estado FDM

Propriedades do Dispositivo FDM

Tarefas FDMTarefas FDMTarefas FDMTarefas FDM

...
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9.11.6  Menu de Raiz de Variáveis do Processo

Descrição geral dos valores medidos
• Fluxo efetivo Rd

• Fluxo corrigido Rd, Opt

• Fluxo entálpico Rd, Opt

• Fluxo de massa Rd

• Massa Molar Rd, Opt

• Entalpia específica Rd, Opt

• Densidade Rd, Opt 

• Velocidade de fluxo Rd

• Velocidade do som Rd

• Ganho Rd

• Diagnóstico 1 Rd, Opt 

• Diagnóstico 2 Rd, Opt 

• Diagnóstico 3 Rd, Opt 

• Contador 1 Rd

• Contador 2 Rd

• Contador 3 Rd

Saída, Variáveis dinâmicas HART
Primário

• Valor medido Rd

• Gama de Percentagem Rd

• Circuito de corrente Rd

Secundária
• Valor medido Rd

• Gama de Percentagem Rd

• Valor de saída Rd, Opt

Terciária
• Valor medido Rd

• Gama de Percentagem Rd

• Valor de saída Rd, Opt

Quaternário
• Valor medido Rd

• Gama de Percentagem Rd

• Valor de saída Rd, Opt

Saída (gráfico)
Saída (barra)

• Valor medido PV Rd

• Circuito de corrente PV Rd

• Valor medido SV Rd, Opt

• Valor de saída SV Rd, Opt

• Valor medido TV Rd, Opt

• Valor de saída TV Rd, Opt

• Valor medido QV Rd, Opt

• Valor de saída QV Rd, Opt

Saída (âmbito)
• Valor medido PV Rd

• Valor de saída PV Rd

• Valor medido SV Rd, Opt

• Valor de saída SV Rd, Opt

• Valor medido TV Rd, Opt

• Valor de saída TV Rd, Opt

• Valor medido QV Rd, Opt

• Valor de saída QV Rd, Opt
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9.11.7  Menu de Raiz do Diagnóstico

Estado
Standard Estado do 

dispositivo Rd
Variável primária fora dos limites de operação

Variável não primária fora dos limites de operação

Saída analógica fora dos limites do intervalo operacional

Saída analógica no modo fixo

Mais estados disponíveis

Ocorreu um arranque frio

Configuração alterada

Mau funcionamento do dispositivo de campo

Proteção contra escrita Rd

Falha (dispositivo) Falha (dispositivo) 1Falha (dispositivo) 1Falha (dispositivo) 1Falha (dispositivo) 1 RdRdRdRd

F erro no dispositivo / F IO1 / F Parâmetro / F IO2 / F Configuração / F Visor /
F entrada/saída de corrente A / F entrada/saída de corrente B /

Falha (dispositivo) 2Falha (dispositivo) 2Falha (dispositivo) 2Falha (dispositivo) 2 RdRdRdRd

F saída de corrente C / F interface do utilizador do software / F definições de hardware /
F deteção de hardware / F Erro RAM/ROM IO1 / F Erro RAM/ROM IO2 / F Fieldbus

Falha (dispositivo) 3Falha (dispositivo) 3Falha (dispositivo) 3Falha (dispositivo) 3 RdRdRdRd

F comunicação dsp-up / F acionamente do sensor / F uProc. / F dsp / F parâmetro do painel 
frontal

Falha (aplicação) Falha (aplicação) 1Falha (aplicação) 1Falha (aplicação) 1Falha (aplicação) 1 RdRdRdRd

F erro de aplicação / F circuito aberto A / F circuito aberto B / F circuito aberto C /
F sobregama A (corrente) / F sobregama B (corrente) / F sobregama C / F sobregama A 
(impulso)

Falha (aplicação) 2Falha (aplicação) 2Falha (aplicação) 2Falha (aplicação) 2 RdRdRdRd

F sobregama B (impulso) / F sobregama D / F definições ativas / F definições de fábrica /
F definições de cópia de segurança 1 / F definições de cópia de segurança 2 / F cablagem A 
(saída) / F cablagem B (saída)

Falha (aplicação) 3Falha (aplicação) 3Falha (aplicação) 3Falha (aplicação) 3 RdRdRdRd

F cablagem A (entrada) / F cablagem B (entrada) / F fluxo excedendo o limite / F sinal perdido 
caminho 1 /
F sinal perdido caminho 2 / F sinal perdido caminho 3

Falha (aplicação) 4Falha (aplicação) 4Falha (aplicação) 4Falha (aplicação) 4 RdRdRdRd

F retardamendo do transdutor/ F entrada de temperatura / F entrada de pressão / F entrada 
p&t / F monitor VoS

Fora da especificação Fora da especificação 1Fora da especificação 1Fora da especificação 1Fora da especificação 1 RdRdRdRd

S fora da especificação / S sobrefluxo do contador 1 (C) / S sobrefluxo do contador 1 (B) /
S sobrefluxo do contador 2 / S sobrefluxo do contador 3 / S backplane inválido /
S corrente erro A / S corrente erro B

Fora da especificação 2Fora da especificação 2Fora da especificação 2Fora da especificação 2 RdRdRdRd

S duvidoso 1 / S duvidoso 2 / S duvidoso 3 / S calibração do painel frontal / S erro de tempo dsp
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Verificar função e 
informação

Verificar funçãoVerificar funçãoVerificar funçãoVerificar funçãoRdRdRdRd

C verificação em progresso / C fluxo de simulação / C simulação VoS / C simulação fieldbus

Informação 1Informação 1Informação 1Informação 1 RdRdRdRd

I contador 1 parado (C) / I contador 1 parado (B) / I contador 2 parado / I contador 3 parado /
I falta de energia / I entrada de controlo A ativa / I entrada de controlo B ativa / I visor de 
sobregama 1

Informação 2Informação 2Informação 2Informação 2 RdRdRdRd

I visor de sobregama 2 / I sensor backplane / I definições backplane /
I diferença de backplane / I interface óptico

Informação 3Informação 3Informação 3Informação 3 RdRdRdRd

I Arranque
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Simulação
Entrada de processo <Simulação de Fluxo de Volume> / <Simulação da Velocidade do Som>

Entrada/Saída <Simulação A> / <Simulação B> / <Simulação C> / <Simulação D>

Valores efectivos
Valores efectivos Fluxo de Volume Efetivo Rd / Fluxo Corrigido Efetivo Rd, Opt /

Fluxo Entálpico Efetivo Rd, Opt / Fluxo de Massa Efetivo Rd, Opt /
Massa Molar Efetiva Rd, Opt / Entalpia Específica Efetiva Rd, Opt /
Densidade Efetiva Rd, Opt / Viscosidade Dinâmica Efetiva Rd, Opt /
Velocidade do Fluxo Efetiva Rd / Pressão Efetiva Rd, Opt / Temperatura Efetiva Rd, Opt /
Entrada de Corrente Efetiva A Rd, Opt / Entrada de Corrente Efetiva B Rd, Opt / Horas de 
Funcionamento Rd

Velocidade do som Caminho VoS Efetivo 1 Rd / Caminho VoS Efetivo 2 Rd, Opt / Caminho VoS Efetivo 3 Rd, Opt

Ganho Caminho de Ganho Efetivo 1 Rd / Caminho de Ganho Efetivo 2 Rd, Opt / Caminho de Ganho Efetivo 
3 Rd, Opt

Relação Sinal-Ruído Caminho SNR Efetivo 1 Rd / Caminho SNR Efetivo 2 Rd, Opt / Caminho SNR Efetivo 3 Rd, Opt

Informação
Informação Número C Rd /

Entrada de processo <Sensor CPU> / <Sensor DSP> / <Condutor do Sensor>

<SW.REV.MS> -

<SW.REV.UIS> -

Revisão do eletrónico 
RE>

-

Teste / Repor
Teste / Repor <Lista de Erros> / <Repor Erros> / <Arranque quente> /

<Repor dispositivo> / <Repor Sinalizador Alterado da Configuração> /
<Ler Objeto CGD> Opt / <Escrever Objeto CGD> Opt
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9.11.8  Menu de Raiz do Dispositivo

Instalação rápidaInstalação rápidaInstalação rápidaInstalação rápida
Instalação rápida Idioma / Tag / Endereço de consulta / <Repor Erros> Opt

Repor Contador 1 / Repor Contador 2 / Repor Contador 3 Opt 

Instalação DetalhadaInstalação DetalhadaInstalação DetalhadaInstalação Detalhada

Entrada de processo
Calibragem Tamanho do medidor de vazão / <Calibragem zero> / GK

Filtro Limite Mínimo / Limite Máximo / Direção do Fluxo / Constante de Tempo /
Corte de Baixo Fluxo Limiar / Corte de Baixo Fluxo Histerese

Plausibilidade Limite de Erro / Diminuir Contador / Limite do Contador

Simulação <Simulação de Fluxo de Volume> / <Simulação da Velocidade do Som>

Informação <Sensor CPU> / <Sensor DSP> / <Acionamente do Sensor> / <Data de Calibragem> /
<Data de Calibragem> / Sensor do Número de Série / Sensor do Número V

Monitor VoS Opt Monitor de Velocidade do Som

Definições do MonitorDefinições do MonitorDefinições do MonitorDefinições do Monitor OptOptOptOpt

Fator de Correspondência / Medição/Calibragem da Relação Efetiva / <Nova 
Correspondência?> /
Tolerancia VoS / Constante de Tempo

Linearização Linearização / Viscosidade dinâmica Opt

Geral Opt Índice Adiabático

Correção P&T Opt Correção P&T / <Definir Correção P&T> / Entradas P&T Opt / Temperatura do Tubo Opt /
Pressão do Tubo Opt / Densidade Opt

Valor de diagnóstico Diagnóstico 1 / <Definir diagnóstico 1> / Diagnóstico 2 / <Definir diagnóstico 2> / 
Diagnóstico 3 /
<Definir Diagnóstico 3>

HART Sensor s/n / <Alinhar Unidades HART>

Fluxo Efetivo, Fluxo CorrigidoFluxo Efetivo, Fluxo CorrigidoFluxo Efetivo, Fluxo CorrigidoFluxo Efetivo, Fluxo Corrigido OptOptOptOpt, Fluxo EntálpicoFluxo EntálpicoFluxo EntálpicoFluxo Entálpico OptOptOptOpt, Fluxo de Massa, , Fluxo de Massa, , Fluxo de Massa, , Fluxo de Massa, …
Unidade / Formato / Limite Superior do Sensor / Limite Inferior do Sensor / Distância 
Mínima

E/S
Hardware Terminais A / Terminais B / Terminais C / Terminais D

Saída de corrente  
A/B/C Opt

Intervalo 0% Cust / Intervalo 100% Cust / Intervalo Alargado Mín Cust / Intervalo Alargado 
Máx Cust /
Corrente Erro Cust / Condição do Erro Cust / Medição Cust / Intervalo Mín Cust /
Intervalo Máx Cust / Polaridade Cust / Limite Mín Cust / Limite Máx Cust /
Limiar LFC Cust / Histerese LFC Cust / Constante de Tempo Cust / Função Especial Cust /
Alteração do Intervalo Limiar Opt, Cust / Alteração do Intervalo de Histerese Opt, Cust / 
<Informação> / <Simulação>

Frequência de saída
A/B/D Opt

Forma de Impulso Opt, Cust / Largura de Impulso Opt, Cust / Taxa de Impulso 100% Opt, Cust / 
Medição Cust /
Intervalo Mín Cust / Intervalo Máx Cust / Polaridade Cust / Limite Mín Cust /
Limite Máx Cust / Limiar LFC Cust / Histerese LFC Cust / Constante de tempo /
Inverter Sinal Cust / Função Especial Opt, Cust / Mudança de Fase Opt, Cust / <Informação> / 
<Simulação>
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Saída de impulso A/B/D 
Opt

Forma do Impulso Opt, Cust / Largura de Impulso Opt, Cust / Taxa Máx. de Impulso Opt, Cust / 
Medição Cust /
Unidade de Valor de Impulso Rd, Cust / Valor por Impulso Cust / Polaridade Cust / Limiar LFC 
Cust /
Histerese LFC Cust / Constante de tempo / Inverter Sinal Cust / Função Especial Opt, Cust /
Mudança de fase Opt, Cust / <Informação> / <Simulação>

Estado saída A/B/C/D Opt Modo / Saída A Opt / Saída B Opt / Saída C Opt /
Saída D Opt / Inverter Sinal / <Informação> / <Simulação>

Interruptor limite A/B/C/D 
Opt

Medição / Limiar / Histerese / Polaridade / Constante de tempo /
Inverter Sinal / <Informação> / <Simulação>

Entrada de controlo A/B 
Opt

Modo Cust / Inverter Sinal / <Informação> / <Simulação>

Entrada de corrente 
A/B Opt

Intervalo 0% Rd / Intervalo 100% Rd / Intervalo Mín Alargado / Intervalo Máx Alargado /
Medição / Intervalo Mín Cust / Intervalo Máx Cust / Constante de tempo / <Informação> / 
<Simulação>

Contador E/S

Contador 1/2/3 Opt Função do Contador Cust / Medição Opt / <Selecionar Medição> Opt /
Limiar LFC Opt / Histerese LFC Opt / Constante de Tempo Opt / Valor Predefinido Opt /
<Repor Totalizador> Opt / <Definir Contador> Opt / <Parar Contador> Opt / <Iniciar 
Contador> Opt / <Informação>

E/S HART
E/S HART PV é Rd / SV é / TV é / QV é / D/A Cortar Cust / Aplicar Valores Cust

Dispositivo
Info do dispositivo Tag / Número C Rd / N.º de Série do Dispositivo Rd / N.º de Série Eletrónico Rd /

<SW.REV.MS> / <Revisão do eletrónico RE> / <Informação da Placa do Circuito>

Visor Linguagem / Visor pré-definido Cust / <SW.REV.UIS>

1./ 2. página mediç. 
1./ 2. página mediç. Função Cust / Medição 1ª linha / Intervalo Mín Cust / Intervalo Máx Cust /

Limite Mín / Limite Máx / Limiar LFC / Histerese LFC /
Constante de tempo / Formato de 1ª linha / Medição 2ª linha Opt, Cust /
Formato de 2ª linha Opt, Cust / Medição de 3ª linha Opt, Cust / Formato 3ª de linha Opt, Cust

Página de gráfico Selecione Intervalo / Centro do Intervalo / Intervalo +/- / Escala de Tempo

Funções especiais <Lista de Erros> / <Repor Erros> / <Arranque quente> /
<Ler Objeto CGD> Opt / <Escrever Objeto CGD> Opt

Unidades Unidade do Tamanho do Medidor de Vazão / Unidade do Fluxo de Volume Cust / Unidade do 
Fluxo de Volume Corrigido Rd, Opt /
Unidade de Fluxo de Vol. Corrigido Alargado Opt, Cust / Unidade de Fluxo Entálpico Rd, Opt /
Unidade de Fluxo Entálpico Alargado Opt, Cust / Unidade de Fluxo de Massa Cust / Unidade 
de Entalpia Específica Rd, Opt /
Unidade de Entalpia Específica Alargada Opt, Cust / Unidade de Velocidade / Unidade de 
Volume Cust /
Unidade de Volume Alargado Opt, Cust / Unidade de Volume Corrigido Rd, Opt /
Unidade de Volume Corrigido Alargado Opt, Cust / Unidade de Entalpia Rd, Opt /
Unidade de Entalpia Alargada Opt, Cust / Unidade de Massa Cust / Unidade de Densidade Rd /
Unidade de Densidade Alargada Opt, Cust / Unidade de Pressão Cust / Unidade de 
Temperatura Cust
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HART
HART HART Rd / Modo Online? Loc / <Preparar Download de Parâmetro>

IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação
Endereço de consulta / Tag / Fabricante Rd / Modelo Rd / ID do Dispositivo Rd

Revisões HARTRevisões HARTRevisões HARTRevisões HART
Revisão Universal Rd / Revisão do dispositivo de campo Rd / Versão DD Rd

Info dispositivoInfo dispositivoInfo dispositivoInfo dispositivo
Descritor / Mensagem / Data / Número de montagem final /
Revisão de Software / Revisão de Hardware / Proteção contra escrita Rd

PreâmbulosPreâmbulosPreâmbulosPreâmbulos
Número de preâmbulos solicitados Rd / Número de preâmbulos respondidos

ServiçoServiçoServiçoServiço
Pontos de acesso Nível de Acesso HART Rd / <Ativar Acesso de Serviço> / <Desativar Acesso de Serviço> Opt

Dados do sinalOpt

Dados do sinal Tipo de Transdutor / Janela de Arranque / Janela de final / Forma do Impulso / Método de 
Deteção

Deteção de ParâmetrosDeteção de ParâmetrosDeteção de ParâmetrosDeteção de Parâmetros
Nível de acionamento / Margem de acionamento / Margem do envelope / Margem do pico / 
Número de picos / Envelope Taxa 1 / Envelope Taxa 2 / Envelope Taxa 3 / Envelope Taxa 4 / 
RelmáxInferior / RelmáxSuperior / FatorRastreioMáx / DeslocamenteRastreioMáx / 
LimiteRastreioMáx / ResultadoRastreioMáx / LimiteRastreioMáx / AtivocorrX / <Definir 
WinlocFixo> / Ganho Fixo / XDetetado / AvisoGanhoDeseq / PerdaGanhoDeseqSig / 
XLimiteSNRdet / XdetN.ºMédia / PerdaSigLimSNR / AvisoLimSNR / Env. Deslocar 
monitor / Env. Taxa monitor

Tempo morto / <Teste de Impedância>

Teste de retardamentoTeste de retardamentoTeste de retardamentoTeste de retardamento
Modo / Retardamento efet. T1.1 Opt / Retardamento efet. T1.2 Opt / Retardamento efet 
T2.1 Opt / Retardamento efet. T2.2 Opt /
Nível de acionamento TD Opt / Margem de acionamento TD Opt / Janela de arranque TD Opt / 
Janela final TD Opt /
Tempo Morto TD Opt / Repetição de Pings Opt

Número de pilhas / Número Burst / Período Burst / Tempo Ping /
Aumentar Voltagem / <Definir Conjuntos DSP>

Dados de caminho Opt

Dados de caminho Número de caminhos / Velocidade do som / <Medir comprimentos do caminho> / 
Comprimento do caminho 1 /
Comprimento do caminho 2 / Comprimento do caminho 3 / Peso 1 / Peso 2 / Peso 3 / 
Ângulo de feixe /
T Coef. de expansão / P Coef. de expansão/ Compressão do Transdutor

Serviço de calibração Opt

Serviço de calibração Opção de Painel frontal Rd

Instrumento ZeroInstrumento ZeroInstrumento ZeroInstrumento Zero
Deslocamento Zero Caminho 1 / Deslocamento Zero Caminho 2 / Deslocamento Zero 
Caminho 3

Conversor ZeroConversor ZeroConversor ZeroConversor Zero
Caminho 1 Rd / Caminho 2 Rd / Caminho 3 Rd
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9.11.9  Menu de Raiz Offline

Informações de Serviço Opt

Informações de Serviço N.º C detetado Rd / Número C (8ª Posição) Rd / Número de Série do Dispositivo Rd /
Número de série do sensor Rd / Número de V do sensor Rd

IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação
Identificação Tag / Descritor / Mensagem / Data

Dispositivo FabricanteRd / Tipo de dispositivo Rd / ID do dispositivo Rd / Número de Montagem Final / 
Número C Rd / N.º de Série do dispositivo Rd / N.º de série eletrónica Rd

Instalação DetalhadaInstalação DetalhadaInstalação DetalhadaInstalação Detalhada

Mapeamento das variáveis
Mapeamento das 
variáveis

PV é Rd / SV é / TV é / QV é

Entrada de processo
Calibragem Tamanho do medidor / GK

Filtro Limite Mínimo / Limite Máximo / Direção do Fluxo / Constante de Tempo /
Corte de Baixo Fluxo Limiar / Corte de Baixo Fluxo Histerese

Plausibilidade Limite de Erro / Diminuir Contador / Limite do Contador

Informação Número de série do sensor / Número de V do sensor 

Monitor VoS Opt Monitor de Velocidade do Som

Opção de definições do monitorOpção de definições do monitorOpção de definições do monitorOpção de definições do monitor
Fator de correspondência / Medição/calibragem de relação efetiva / Tolerância VoS / 
Tempo constante

Linearização Linearização / Viscosidade dinâmica Opt

Geral Opt Índice Adiabático

Correção P&T Opt Correção P&T / Entradas P&T Opt / Temperatura do Tubo Opt /
Pressão do Tubo Opt / Densidade Opt

Valor de diagnóstico Diagnóstico 1 / Diagnóstico 2 / Diagnóstico 3

HART Sensor s/n / <Alinhar Unidades HART>

Fluxo Efetivo, Fluxo CorrigidoFluxo Efetivo, Fluxo CorrigidoFluxo Efetivo, Fluxo CorrigidoFluxo Efetivo, Fluxo Corrigido OptOptOptOpt, Fluxo EntálpicoFluxo EntálpicoFluxo EntálpicoFluxo Entálpico OptOptOptOpt, Fluxo de Massa, , Fluxo de Massa, , Fluxo de Massa, , Fluxo de Massa, …
Unidade / Formato / Limite Superior do Sensor / Limite Inferior do Sensor / Distância 
Mínima

E/S
Hardware Terminais A / Terminais B / Terminais C / Terminais D

Saída de corrente  
A/B/C Opt

Intervalo 0% Cust / Intervalo 100% Cust / Intervalo Alargado Mín Cust / Intervalo Alargado 
Máx Cust /
Corrente Erro Cust / Condição do Erro Cust / Medição Cust / Intervalo Mín Cust /
Intervalo Máx Cust / Polaridade Cust / Limite Mín Cust / Limite Máx Cust /
Limiar LFC Cust / Histerese LFC Cust / Constante de Tempo Cust / Função Especial Cust /
Alteração do intervalo limiar Opt, Cust / Alteração do intervalo histerese Opt, Cust
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Frequência de saída
A/B/D Opt

Forma de Impulso Opt, Cust / Largura de Impulso Opt, Cust / Taxa de Impulso 100% Opt, Cust / 
Medição Cust /
Intervalo Mín Cust / Intervalo Máx Cust / Polaridade Cust / Limite Mín Cust /
Limite Máx Cust / Limiar LFC Cust / Histerese LFC Cust / Constante de tempo /
Inverter sinal Cust / Função especial Opt, Cust / Mudança de fase Opt, Cust

Saída de impulso A/B/D 
Opt

Forma do Impulso Opt, Cust / Largura de Impulso Opt, Cust / Taxa Máx. de Impulso Opt, Cust / 
Medição Cust /
Unidade de Valor de Impulso Rd, Cust / Valor por Impulso Cust / Polaridade Cust / Limiar LFC 
Cust /
Histerese LFC Cust / Constante de tempo / Inverter Sinal Cust / Função Especial Opt, Cust /
Mudança de fase Opt, Cust

Estado saída A/B/C/D Opt Modo / Saída A Opt / Saída B Opt / Saída C Opt / Saída D Opt / Inverter sinal

Interruptor limite A/B/C/D 
Opt

Medição / Limiar / Histerese / Polaridade / Tempo Constante / Inverter sinal

Entrada de controlo A/B 
Opt

Modo Cust / Inverter sinal

Entrada de corrente 
A/B Opt

Intervalo 0% Rd / Intervalo 100% Rd / Intervalo Mín Alargado / Intervalo Máx Alargado /
Medição / Intervalo Mín Cust / Intervalo Máx Cust / Tempo Constante

Contador 1/2/3 Opt Função do Contador Cust / Medição Opt / Limiar LFC Opt / Histerese LFC Opt /
Tempo Constante Opt / Valor predefinido Opt

E/S HART
E/S HART PV é Rd / SV é / TV é / QV é

Dispositivo
Info do dispositivo Tag / Número C Rd / N.º de série do dispositivo Rd / N.º de série eletrónica Rd

Visor Linguagem / Visor pré-definido Cust / <SW.REV.UIS>

1./ 2. página mediç. Função Cust / Medição 1ª linha / Intervalo Mín Cust / Intervalo Máx Cust /
Limite Mín / Limite Máx / Limiar LFC / Histerese LFC /
Constante de tempo / Formato de 1ª linha / Medição 2ª linha Opt, Cust /
Formato de 2ª linha Opt, Cust / Medição de 3ª linha Opt, Cust / Formato 3ª de linha Opt, Cust

Página de gráficoPágina 
de gráfico

Selecione Intervalo / Centro do Intervalo / Intervalo +/- / Escala de Tempo

Unidades Unidade do Tamanho do Medidor de Vazão / Unidade do Fluxo de Volume Cust / Unidade do 
Fluxo de Volume Corrigido Rd, Opt /
Unidade de Fluxo de Vol. Corrigido Alargado Opt, Cust / Unidade de Fluxo Entálpico Rd, Opt /
Unidade de Fluxo Entálpico Alargado Opt, Cust / Unidade de Fluxo de Massa Cust / Unidade 
de Entalpia Específica Rd, Opt /
Unidade de Entalpia Específica Alargada Opt, Cust / Unidade de Velocidade / Unidade de 
Volume Cust /
Unidade de Volume Alargado Opt, Cust / Unidade de Volume Corrigido Rd, Opt /
Unidade de Volume Corrigido Alargado Opt, Cust / Unidade de Entalpia Rd, Opt /
Unidade de Entalpia Alargada Opt, Cust / Unidade de Massa Cust / Unidade de Densidade Rd /
Unidade de Densidade Alargada Opt, Cust / Unidade de Pressão Cust / Unidade de 
Temperatura Cust

HART
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HART HART Rd / Modo Online? Loc

IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação
Endereço de consulta / Tag / Fabricante Rd / Modelo Rd / ID do Dispositivo Rd

Revisões HARTRevisões HARTRevisões HARTRevisões HART
Revisão universal Rd / Revisão do dispositivo de campo Rd / Versão DD Rd

Info dispositivoInfo dispositivoInfo dispositivoInfo dispositivo
Descritor / Mensagem / Data / Número de montagem final /
Revisão de Software / Revisão de Hardware / Proteção contra escrita Rd

PreâmbulosPreâmbulosPreâmbulosPreâmbulos
Número de preâmbulos solicitados Rd / Número de preâmbulos respondidos
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ServiçoServiçoServiçoServiço
Pontos de acesso Nível de acesso HART Rd

Dados do sinal Tipo de Transdutor / Janela de Arranque / Janela de final / Forma do Impulso / Método de 
Deteção

Deteção de ParâmetrosDeteção de ParâmetrosDeteção de ParâmetrosDeteção de Parâmetros
Nível de acionamento / Margem de acionamento / Margem do envelope / Margem do pico / 
Número de picos / Envelope Taxa 1 / Envelope Taxa 2 / Envelope Taxa 3 / Envelope Taxa 4 / 
RelmáxInferior / RelmáxSuperior / FatorRastreioMáx / DeslocamenteRastreioMáx / 
LimiteRastreioMáx / ResultadoRastreioMáx / LimiteRastreioMáx / AtivocorrX / <Definir 
WinlocFixo> / Ganho Fixo / XDetetado / AvisoGanhoDeseq / PerdaGanhoDeseqSig / 
XLimiteSNRdet / XdetN.ºMédia / PerdaSigLimSNR / AvisoLimSNR / Env. Deslocar 
monitor / Env. Taxa monitor

Tempo morto / <Teste de Impedância>

Teste de retardamentoTeste de retardamentoTeste de retardamentoTeste de retardamento
Modo / Nível de acionamento TD Opt / Margem de acionamento TD Opt / Janela de arranque 
TD Opt /
Janela final TD Opt / Tempo Morto TD Opt / Repetição de Pings Opt

Número de pilhas / Número de Bursts / Período Burst / Tempo Ping / Aumento de 
Voltagem

Dados de caminho Número de caminhos / Velocidade do som / Comprimento do caminho 1 /
Comprimento do caminho 2 / Comprimento do caminho 3 / Peso 1 / Peso 2 / Peso 3 / 
Ângulo de feixe /
T Coef. de expansão / P Coef. de expansão/ Compressão do Transdutor

Serviço de calibração Opção de Painel frontal Rd

Instrumento ZeroInstrumento ZeroInstrumento ZeroInstrumento Zero
Deslocamento Zero Caminho 1 / Deslocamento Zero Caminho 2 / Deslocamento Zero 
Caminho 3

Conversor ZeroConversor ZeroConversor ZeroConversor Zero
Caminho 1 Rd / Caminho 2 Rd / Caminho 3 Rd

Informações de Serviço N.º C detetado Rd / Número C (8ª Posição) Rd / Número de Série do Dispositivo Rd /
Número de série do sensor Rd / Número de V do sensor Rd
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Visão geral de produtos KROHNE

• Medidores de vazão electromagnéticos

• Medidores de vazão de área variável

• Medidores de vazão ultra-sónicos

• Medidores de vazão de massa

• Medidores de vazão Vortex

• Controladores de fluxo

• Medidores de nível

• Medidores de temperatura

• Medidores de pressão

• Produtos para análise

• Sistemas de medição para a indústria petrolífera e do gás

• Sistemas de medição para navios petroleiros

Sede KROHNE Messtechnik GmbH 
Ludwig-Krohne-Str.5
D-47058 Duisburg (Alemanha)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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A lista actual de todos os contactos e endereços da KROHNE
pode ser encontrada em: www.krohne.com


