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FOSTEN DIDÁTICA
A dinâmica dos tempos modernos exige uma constante atualização dos profissionais
que atuam em vários segmentos de mercado, as áreas tecnológicas de ponta ficam
obsoletas em ciclos cada vez mais curtos, fazendo com que os desafios sejam
renovados a cada dia, como conseqüência há a necessidade de encontrar respostas
rápidas e novas.

Nesse cenário, impõe-se a educação continuada, exigindo que os profissionais
busquem atualização constante durante toda a vida, e com os profissionais da área
de Automação Industrial é da mesma forma, conseqüência disso a FOSTEN Didática
desenvolve kits e materiais didáticos que auxiliam para atender essa demanda.

Os Kits Didáticos FOSTEN treinam profissionais nas áreas de engenharia, projetos e
manutenção de empresas em vários segmentos da indústria, além de professores,
instrutores e alunos de escolas técnicas e universidades.

Os Kits Didáticos FOSTEN permitem treinamentos voltados para a prática e com
equipamentos industriais, dessa forma se garante um excelente retorno sobre o
investimento em treinamentos e capacitação profissional, visando à melhoria da
indústria, da produtividade, da qualidade e do ensino.

Com uma equipe altamente qualificada, com profissionais capacitados nas
tecnologias bem como nas metodologias didáticas de ensino, a FOSTEN identifica as
necessidades de clientes podendo fornecer projetos especiais com soluções
específicas, possibilitando também a troca de conhecimentos e informações
atendendo a qualificação profissional.

A FOSTEN Didática, também presta serviços de consultoria para montagem de
laboratórios de ensino e centros de treinamentos para empresas, fornecendo os
modernos equipamentos FOSTEN, também de terceiros e materiais didáticos de
apoio para ensino da Automação Industrial.
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A FOSTEN Didática oferece sempre uma excelente solução em kits e equipamentos
atendendo as necessidades de ensino ou treinamento em Automação Industrial, de
forma a garantir um investimento rentável com resultados comprovados.

Página |3

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

Engenharia e
Projeto:

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 7
CONCEITOS BÁSICOS DE INSTRUMENTAÇÃO ................................................................ 8
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8
2. INSTRUMENTAÇÃO................................................................................................... 9
3. DEFINIÇÕES .............................................................................................................. 9
4. ELEMENTOS DE UMA MALHA DE CONTROLE ...................................................... 10
4.1. PROCESSO INDUSTRIAL .................................................................................... 10
4.2. VARIÁVEIS DE PROCESSO ................................................................................. 10
4.2.1. VARIÁVEL CONTROLADA ............................................................................ 11
4.2.2. MEIO CONTROLADO .................................................................................... 12
4.2.3. VARIÁVEL MANIPULADA .............................................................................. 12
4.2.4. AGENTE DE CONTROLE .............................................................................. 12
4.3. MALHA DE CONTROLE........................................................................................ 12
4.3.1. MALHA ABERTA ............................................................................................ 13
4.3.2. MALHA FECHADA ......................................................................................... 13
5. CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ................................................................ 14
5.1. CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO ......................................................................... 14
5.2. CLASSIFICAÇÃO POR SINAL TRANSMITIDO OU SUPRIMENTO ...................... 16
6. DISTRIBUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS ................................................................... 20
7. TERMINOLOGIAS .................................................................................................... 21
8. SIMBOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO ............................................................................ 26
8.1. TABELA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS INSTRUMENTOS ................... 27
8.2. SÍMBOLOS GERAIS PARA INSTRUMENTOS OU FUNÇÕES PROGRAMADAS 29
TECNOLOGIA HART® ....................................................................................................... 35
1.
2.

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 35
O PROTOCOLO HART® .......................................................................................... 36

VISÃO GERAL DO KIT DIDÁTICO ..................................................................................... 39
1.
2.
3.

COMPONENTES DO KIT DIDÁTICO DE INSTRUMENTAÇÃO 4-20 MA / HART® .. 39
CARACTERÍSTICAS GERAIS .................................................................................. 40
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS .................................................................... 40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .......................................................................................... 42
1. TRANSMISSOR CAPACITIVO DE PRESSÃO DIFERENCIAL – SÉRIE F500-D ...... 42
1.1. PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO ................................................................................. 42
1.2. BENEFÍCIOS DO SENSOR ................................................................................... 42
1.3. CARACTERÍSTICAS ............................................................................................. 43
1.4. AVANÇOS TECNOLÓGICOS ............................................................................... 43
1.5. SENSOR TIPO CÉLULA CAPACITIVA ................................................................. 44
Página |4

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

Engenharia e
Projeto:

1.5.1. FUNCIONAMENTO ........................................................................................ 45
1.6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................................ 45
1.7. CÓDIGO DO MODELO ......................................................................................... 46
1.8. DIMENSÕES MECÂNICAS ................................................................................... 47
1.9. CONEXÕES ELÉTRICAS...................................................................................... 48
2. TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E TRANSDUTORES – SÉRIE F500-T .......... 49
2.1. PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO ................................................................................. 49
2.2. BENEFÍCIOS DO SENSOR ................................................................................... 49
2.3. CARACTERÍSTICAS ............................................................................................. 49
2.4. AVANÇOS TECNOLÓGICOS ............................................................................... 50
2.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................................ 51
2.6. CÓDIGO DO MODELO ......................................................................................... 52
2.7. DIMENSÕES MECÂNICAS ................................................................................... 52
2.8. CONEXÕES ELÉTRICAS...................................................................................... 53
2.9. TERMINAIS DE PROCESSO - SENSORES ......................................................... 54
3. SIMULADOR DE TERMORESISTÊNCIA.................................................................. 55
3.1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ...................................................................... 55
3.2. TABELA DE CONVERSÃO DO SENSOR TIPO PT100......................................... 55
4. CONFIGURADOR HART® - CONF401 .................................................................... 59
4.1. CARACTERÍSTICAS ............................................................................................. 59
5. INTERFACE HART® USB PARA PC – HIUSB HART............................................... 61
5.1. CARACTERÍSTICAS ............................................................................................. 61
6. FONTE DE ALIMENTAÇÃO...................................................................................... 63
6.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ............................................................................ 63
6.2. CÓDIGO DO MODELO ......................................................................................... 64
6.3. DIMENSÕES MECÂNICAS ................................................................................... 64
PARTINDO O KIT DIDÁTICO COM TECNOLOGIA 4-20 MA / HART® .............................. 65
1. ENERGIZAÇÃO ........................................................................................................ 65
2. INTERLIGAÇÃO DO KIT DIDÁTICO COM TECNOLOGIA 4-20 MA / HART® .......... 65
3. OPERAÇÃO LOCAL DOS TRANSMISSORES ......................................................... 67
3.1. INTERVENÇÕES MECÂNICAS ............................................................................ 67
3.2. CONFIGURAÇÃO E NAVEGAÇÃO LOCAL - GERAL ........................................... 69
3.3. PARÂMETROS LOCAIS DO TRANSMISSOR CAPACITIVO DE PRESSÃO
DIFERENCIAL – F500-D .................................................................................................. 75
3.4. PARÂMETROS LOCAIS DO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E
TRANSDUTORES – F500-T ............................................................................................ 83
4. CONFIGURAÇÃO VIA CONFIGURADOR HART® – CONF401 ............................... 88
4.1. INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA LICENÇA DO CONF401 .................................... 88
4.2. INICIANDO AS CONFIGURAÇÕES VIA CONF401............................................... 89
4.3. CONFIGURAÇÃO DO TRANSMISSOR CAPACITIVO DE PRESSÃO
DIFERENCIAL – F500-D .................................................................................................. 94

Página |5

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

Engenharia e
Projeto:

4.4. CONFIGURAÇÃO DO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E TRANSDUTORES
– F500-T ........................................................................................................................ 106
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ..................................................................... 117
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO ......................................................................... 124

Página |6

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

Engenharia e
Projeto:

APRESENTAÇÃO
Os Kits Didáticos de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA / HART® FOSTEN são
montados em um pedestal e utilizam os mesmos equipamentos e softwares de
configuração desenvolvidos para aplicações industriais, visando dessa forma, a
aquisição de conhecimento, simulando situações encontradas nas plantas industriais,
utilizando recursos de alta tecnologia disponíveis no mercado.

ATENÇÃO
Descargas Eletrostáticas (ESD)
Os equipamentos e fonte dos Kits Didáticos FOSTEN possuem placas
de circuito impresso com componentes eletrônicos semicondutores,
descargas eletrostáticas podem danificar esses componentes, em
geral quando esses são tocados sem ser feita a prevenção dessas
descargas.
São recomendados os seguintes procedimentos:


Antes de manusear os equipamentos descarregue a carga
eletrostática presente no corpo tocando em algum objeto que
esteja aterrado ou utilizando pulseiras próprias que possam existir
nas bancadas;



Evite tocar nos componentes eletrônicos e/ou nos pinos
conectores.
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CONCEITOS BÁSICOS DE INSTRUMENTAÇÃO
Para um melhor aproveitamento dos conhecimentos e operação do Kit Didático de
Instrumentação com tecnologia 4-20 mA / HART® é de suma importância obter ou
ter conhecimento dos conceitos básicos de instrumentação industrial.

1. INTRODUÇÃO
Os processos industriais exigem controle no processo de fabricação de seus
produtos, em vários desses processos é imprescindível controlar e manter
constantes algumas variáveis como, por exemplo, pressão, temperatura, nível,
velocidade, pH e etc. Os instrumentos de medição e controle permitem manter
constantes essas variáveis de processos melhorando a produtividade, a qualidade, a
segurança e otimizando os processos.

No princípio da era industrial, o operário atingia os objetivos citados através de
controle manual destas variáveis, utilizando somente instrumentos simples
(manômetro, termômetro, válvulas manuais etc.), e isto era suficiente, por serem
simples os processos. Com o passar do tempo, estes processos foram se
complicando, exigindo um aumento da automação, através dos instrumentos de
medição e controle. Enquanto isso, a atuação de operadores fisicamente no
processo foram diminuindo e, ao mesmo tempo, ocorria a centralização das variáveis
para uma sala.

Devido à centralização das variáveis do processo, fabricavam-se produtos que
seriam impossíveis por meio do controle manual. Mas, para atingir o nível em que
estamos hoje, os sistemas de controle sofreram grandes transformações
tecnológicas no decorrer dos tempos, como: controle manual, controle mecânico e
hidráulico, controle pneumático, controle elétrico, controle eletrônico e atualmente
controle digital.
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Os processos industriais podem dividir-se em dois tipos: processos contínuos e
descontínuos. Em ambos os tipos devem-se manter as variáveis próximas aos
valores desejados.

Os sistemas de controle que permitem fazer isto se definem como aquele que
compara o valor da variável do processo com o valor desejado e toma uma atitude
de correção de acordo com o desvio existente, sem a intervenção do operador.

Para que se possa realizar esta comparação e conseqüentemente a correção, é
necessário que se tenha uma unidade de medida, uma unidade de controle e um
elemento final de controle no processo.

2. INSTRUMENTAÇÃO
Dessa forma podemos definir a Instrumentação como sendo “a ciência que estuda,
desenvolve e aplica instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e
controle de variáveis físicas em processos industriais, visando a otimização desses
processos”.

O uso da instrumentação nos processos industriais além da otimização dos
processos industriais, visa a obtenção de um produto final com melhor qualidade,
menor custo, diminuindo o tempo de produção, melhorando a segurança e o meio
ambiente e com quantidade de mão-de-obra reduzida.

O uso de instrumentação permite:


Incrementar e controlar a quantidade de produto;



Aumentar a produção e o rendimento;



Obter e fornecer dados seguros da matéria prima e da produção.

3. DEFINIÇÕES
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Planta industrial: pode-se definir como sendo o conjunto constituído pela área
física, prédios, equipamentos e processos envolvidos com o objetivo de gerar um
produto final.



Processo industrial: é o conjunto formado pelos equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos, hidráulicos e/ou pneumáticos que realizam sucessivas operações
utilizando energia e matérias primas com o objetivo de gerar um produto final.



Sistemas: é um conjunto integrado de dispositivos que atuam conjuntamente se
complementando para cumprir suas funções.



Distúrbios: Um distúrbio é um sinal que tende a afetar adversamente o valor da
saída de um sistema.

4. ELEMENTOS DE UMA MALHA DE CONTROLE

4.1.

PROCESSO INDUSTRIAL
A definição básica de um processo denota-se como uma operação ou uma série de
operações que transformam matérias-primas (no seu estado natural) de modo a
conseguir que sejam colocadas em um estado de utilização mais conveniente, ou
seja, são operações que transformam matérias-primas objetivando obter um produto
final.

4.2.

VARIÁVEIS DE PROCESSO
Várias condições internas e externas afetam o desempenho de um processo
industrial, essas condições são denominadas de variáveis de processo são elas:
pressão, temperatura, nível, vazão, velocidade, pH, volume, etc. O processo
industrial pode ser controlado medindo-se a variável que representa o estado
desejado e ajustando automaticamente as demais, de maneira a se conseguir um
valor desejado para a variável controlada. As condições ambientes devem sempre
ser incluídas na relação de variáveis do processo.
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Figura 01 – Processo Industrial


Variável controlada: temperatura do fluido;



Meio controlado: fluido;



Variável manipulada: vazão de vapor;



Agente de controle: vapor.

4.2.1. VARIÁVEL CONTROLADA
A variável controlada ou também denominada variável primária de processo (PV) é
aquela que indica mais diretamente a forma ou o estado desejado do produto final.
Tendo como exemplo o processo da figura 01, que seria um processo de
aquecimento de um determinado fluido, dessa forma a variável mais indicada para
esse objetivo seria a temperatura do fluido na saída, dessa forma deve ser a variável
controlada.
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4.2.2. MEIO CONTROLADO
Meio controlado é a energia ou material no qual a variável é controlada. No processo
da figura 01, o meio controlado é o fluido na saída do processo, onde a variável
controlada, temperatura representa uma característica desse fluido.

4.2.3. VARIÁVEL MANIPULADA
A variável manipulada do processo é aquela sobre a qual o controlador atua
diretamente, com o objetivo de manter a variável controlada no valor desejado. A
variável manipulada pode ser qualquer variável do processo que cause variação
rápida na variável controlada e que seja fácil de manipular. No processo da figura 01,
o vapor causa variação na variável controlada, dessa forma a variável manipulada
será a vazão de vapor.

4.2.4. AGENTE DE CONTROLE
Agente de controle é a energia ou o material do processo, da qual a variável
manipulada é uma condição ou característica. No processo da figura 01, o agente de
controle é o vapor, pois a variável manipulada é a vazão de vapor.

4.3.

MALHA DE CONTROLE
Quando se fala em controle, deve-se necessariamente subentender uma medição
(alguma variável do processo), que será a informação que o controlador recebe,
recebida esta informação, a unidade de controle compara com um valor desejado
(referência, set point ou SP), verifica-se a diferença entre ambos, e atua de maneira
a diminuir ao máximo essa diferença. A seqüência de operações, medir a variável;
comparar com o valor desejado e atuar no sistema de modo a minimizar a diferença
entre a medida e o desejado denominam-se de malha de controle, Uma malha de
controle pode ser aberta ou fechada.
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4.3.1. MALHA ABERTA
Na malha aberta, a informação sobre a variável controlada (medida) não é usada
para ajustar qualquer entrada do sistema para compensar variações nas variáveis do
processo.

Figura 02 – Malha Aberta

4.3.2. MALHA FECHADA
Na malha fechada, a informação sobre a variável controlada (medida), com a
respectiva comparação com o valor desejado (referência, set point ou SP), é usada
para manipular uma ou mais variáveis do processo (variável manipulada).

Em sistemas de malha fechada, o controle de processo pode ser efetuado e
compensado antes ou depois de afetar a variável controlada, isto é, supondo que no
processo apresentado na figura 01, a variável controlada sendo a temperatura de
saída do fluido, se o controle for efetuado após o sistema ter afetado a variável (ter
ocorrido um distúrbio), o controle é do tipo "feed-back", ou realimentado.

P á g i n a | 13

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

Engenharia e
Projeto:

Figura 03 – Malha Fechada

5. CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

5.1.

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
Os instrumentos e dispositivos podem ser classificados conforme a função que
desempenham no processo, sendo:


Controladores: são instrumentos que comparam a variável controlada (medida)
com um valor desejado (referência, set point ou SP) fornecendo um sinal de
saída que com a finalidade de agir em uma variável manipulada, baseando-se
em suas diferenças (erro), com a finalidade de manter a variável controlada igual
ou dentro de um valor aceitável ao valor especificado.



Registradores: são instrumentos que registram graficamente os valores medidos
instantâneos ao longo do tempo, estes valores são enviados por transmissores,
controladores, etc.



Indicadores: são instrumentos que indicam os valores medidos, esses valores
eventualmente são enviados por transmissores. Esses indicadores podem ser de
ponteiro com escala graduada ou digital com as variáveis em forma numérica ou
barras gráficas.
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Transmissores: são instrumentos com a função de converter o sinal de um
transdutor em um sinal de saída (eletrônico ou pneumático), usualmente em
sinal eletrônico de baixa potência, podendo ser analógico ou digital, esses sinais
tem a capacidade de serem enviados à distância para um instrumento receptor
que normalmente estão distantes do ponto de medição.



Conversores: são instrumentos com a função de receber um sinal em uma
determinada forma, alterar essa forma e a emitir como um sinal de saída
proporcional ao sinal de entrada.



Transdutores: são elementos ou dispositivos usados para detectar as alterações
físicas nas variáveis de processo, e fornecer essa grandeza como um sinal de
saída, em geral um sinal elétrico. O elemento do transdutor, ou elemento
primário que entra em contato direto com a variável física que está se medindo é
denominado sensor, quando o elemento é responsável por detectar uma
determinada condição no processo pode ser denominado detector.



Elementos finais de controle: são instrumentos com a função de modificar
diretamente o valor da variável manipulada, o sinal é transformado e é
geralmente enviado por um controlador para uma atuação física efetiva no
processo, por exemplo, válvulas, motores e etc.



Unidade Aritmética: são instrumentos que realizam operações nos seus sinais de
entrada de acordo com uma determinada expressão e fornecem uma saída
resultante dessa operação.



Integradores: são instrumentos que indicam e/ou registram um valor obtido pela
integração de sinais medidos em determinado período de tempo.

P á g i n a | 15

Manual de Operação
Engenharia e
Projeto:

Kit Didático – 4-20mA / HART®

Figura 04 – Instrumentos por Função

5.2.

CLASSIFICAÇÃO POR SINAL TRANSMITIDO OU SUPRIMENTO
Os instrumentos também podem ser classificados conforme o tipo de sinal
transmitido ou o seu suprimento.


Tipo pneumático: é utilizado um gás comprimido para modulação do sinal, cuja
pressão é alterada conforme o valor que se deseja representar. A variação da
pressão do gás é linearmente manipulada numa faixa específica padronizada
internacionalmente para representar a variação de uma grandeza desde seu
limite inferior até seu limite superior. O padrão de modulação em instrumentos
pneumáticos

mais

utilizados

no

setor

industrial

é

de

3

~

15

psi

(aproximadamente 0,2 ~ 1,0 kgf/cm2), representando a faixa de 0 ~100 % do
sinal em questão.

Os transmissores pneumáticos são fabricados a partir de dois métodos de
conversão de sinal, são eles:
- Método de equilíbrio de força
- Método de equilíbrio de movimento
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Vantagens:
- A única vantagem desse tipo é com relação a sua operação de forma segura
em áreas com riscos de explosão.

Desvantagens:
- Necessidade de tubulações de gás comprimido para seu funcionamento;
- Necessidade de equipamentos auxiliares tais como compressores, filtros,
unidades de tratamento, etc, para fornecer aos instrumentos gás comprimido
devidamente tratado (limpo e seco);
- Limitação de transmissão (aproximadamente 100 m), devido ao atraso
intrínseco e às perdas de carga que ocorrem em sua transmissão de sinal não
pode ser usado em longas distâncias, sem o uso de reforçadores. Normalmente
a transmissão é limitada a aproximadamente 100 m.
- Vazamento em suas linhas de transmissões, conexões e/ou nos próprios
instrumentos são difíceis de serem detectadas;
- Não há comunicação direta com os computadores;
- Trata-se de um fluido compressível.


Tipo hidráulico: similar ao tipo pneumático, o tipo hidráulico utiliza a variação de
pressão exercida em óleos hidráulicos para a transmissão de sinal ou potência,
suas vantagens e desvantagens são equivalentes aos pneumáticos, são
especialmente aplicados em sistemas onde se necessita de torque elevado ou
quando os processos envolvem pressões elevadas.

Vantagens:
- A incompressibilidade do fluido e a capacidade destes em gerarem grandes
forças, e assim acionar com resposta rápida equipamentos de grande carga e
dimensão.

Desvantagens:
- Necessidade de tubulações de óleo para seu funcionamento;
- Necessidade de inspeções periódicas e troca do óleo;
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- Necessidade de equipamentos auxiliares, tais como: reservatórios, filtros e
bombas.


Tipo elétrico analógico: esse tipo de transmissão é feita utilizando sinais elétricos
de corrente ou tensão.

Devido a tecnologia disponível no mercado em relação à fabricação de
instrumentos eletrônicos microprocessados, hoje, é esse o tipo de transmissão
largamente usado em todas as indústrias.

Assim como na pneumática, o sinal é linearmente modulado em uma faixa
padronizada representando o conjunto de valores entre o limite mínimo e
máximo de uma variável de um processo qualquer, como padrão são utilizados
sinais em corrente de 4 ~ 20 mA (atendendo também longas distâncias) e sinais
em tensão contínua 1 ~ 5 Vdc (usado apenas para pequenas distâncias, até 15
m aproximadamente).

Vantagens:
- Possibilidade de transmissão em longas distâncias sem atenuações;
- A alimentação de instrumentos pode ser realizada pelos próprios condutores
elétricos que conduzem o sinal de transmissão;
- Pouca necessidade de equipamentos auxiliares;
- Alta disponibilidade de sistemas para a interface com computadores;
- Fácil instalação;
- Permite de forma mais fácil realização de operações matemáticas.

Desvantagens:
- Exige a utilização de instrumentos e diretrizes especiais em instalações
localizadas em áreas com riscos de explosão;
- Os cabos de transmissão de sinal devem ser protegidos contra ruídos;
- Exige cuidados especiais na escolha do encaminhamento dos condutores de
sinais.

P á g i n a | 18

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®



Engenharia e
Projeto:

Tipo elétrico digital: nesse tipo de sinal, "pacotes de informações" sobre a
variável medida ou outras informações relacionadas ao processo industrial são
enviados através de sinais digitais modulados e padronizados. Para que a
comunicação entre o elemento transmissor e o receptor seja realizada com êxito,
adota-se uma “linguagem padrão” ou protocolo de comunicação. Sistemas de
comunicação digital para automação, denominados “fieldbuses” ou redes de
campo.

Vantagens
- Não necessita ligação ponto a ponto por instrumento;
- Podem-se utilizar meios distintos (ex.: cabos elétricos, fibra óptica, wireless)
para a transmissão dos dados;
- Em geral, este tipo de sinal é relativamente imune a ruídos externos;
- Permitem ampla gama de funções de configurações, diagnósticos de falha e
ajustes remotos nos instrumentos.

Desvantagens
- Existência de distintos protocolos e tecnologias no mercado, o que dificulta a
comunicação entre equipamentos de origens e/ou marcas diferentes;
- Em caso rompimento no cabo de comunicação em um sistema sem
redundância, podem-se perder informações e/ou o controle de várias malhas.
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6. DISTRIBUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS
Campo
Var. de

Painel

Campo

Exemplos

Processo

Temperatura

- Termoresistência
- Termopares
- Termômetros
- etc

Pressão

- Pressão manométrica
- Pressão diferencial
- Pressão absoluta
- Manômetros

Vazão

- etc

- Pressão diferencial

- Controladores (CLP,

- Medidores mássicos

Multi-loop, SDCD e etc)

- Medidores canais abertos

- Indicadores

- Elemento

- Medidores magnéticos

- Registradores

final de

- Medidores ultrasônicos

- Conversores

controle

- Medidores deslocamento positivo

- Alarmes

- etc

- etc

- Pressão diferencial
- Pressão manométrica (coluna

Nível

manométrica)
- Flutuadores (bóia)
- Tipo radar
- Tipo Ultrasônico
- etc

- Densidade

Outros

- Brix
- Analisadores de pH / condutividade
- Umidade
- Balanças
- etc
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7. TERMINOLOGIAS
Todos

profissionais

que

intervêm,

direta

ou

indiretamente,

no

setor

da

instrumentação industrial, irão se deparar e devem conhecer as terminologias e
conceitos que seguem descritos abaixo:


Range (faixa de medição): conjunto de valores da variável medida compreendido
dentro do limite inferior e superior da capacidade de medida ou de transmissão
do instrumento. Se expressa determinando os valores extremos.
Ex.: 0 ~ 5 bar ; -30 ~ 30 mmH2O ; 100 ~ 300 ºC; 0 ~ 60 m3/h.



Span (alcance): É a diferença algébrica entre o valor superior e inferior da faixa
de medida do instrumento.
Ex.: Range = 0 ~ 5 bar / Span = 5 bar; Range = -30 ~ 30 mmH2O / Span = 60
mmH2O; Range = 100 ~ 300 ºC / Span = 200 ºC.



Erro (estático e dinâmico): Diferença entre o valor lido ou transmitido pelo
instrumento em relação real da variável medida.
Erro estático: se o processo ocorrer em regime permanente (que não varia ao
longo do tempo), podendo ser positivo ou negativo dependendo da indicação do
instrumento.
Erro dinâmico: quando ocorrer a variável alterando seu valor ao longo do tempo
tem-se um atraso na transferência de energia do meio para o medidor, o valor
medido estará geralmente atrasado em relação ao valor real da variável.



Precisão: é definida como o maior valor de erro estático que um instrumento
possa ter ao longo de sua faixa de trabalho.
É possível expressar a precisão de diversas maneiras:

a) Em porcentagem do span (alcance):
Ex.: um instrumento com precisão de ± 0,5% do span tem range de 50 ~ 150 ºC
e indica 80 ºC, então 80 ºC ± (0,5 / 100) x 100 ºC = 80 ºC ± 0,5 ºC, portanto, a
temperatura estará entre 79,5 e 80,5°C.
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b) Em unidade da variável.
Ex.: precisão de ± 2°C.

c) Em porcentagem do valor medido.
Ex.: um instrumento com precisão de ± 0,5% do valor medido tem range de 50 ~
150 ºC e indica 80 ºC, então 80 ºC ± (0,5 / 100 x 80 ºC) = 80 ºC ± 0,4 ºC,
portanto a temperatura estará entre 79,6 e 80,4 ºC.

Pode-se ter a precisão variando ao longo da escala de um instrumento, indicada
pelo fabricante, então, em algumas faixas da escala do instrumento.
Ex.: um instrumento tipo manômetro pode ter uma precisão de ±1% em todo seu
range e ter na faixa central uma precisão de ± 0,5% do span.

d) Em porcentagem do fundo de escala.
Ex.: um instrumento com precisão de ± 0,5% do fundo de escala tem range de
50 ~ 150 ºC e indica 80 ºC, então 80 ºC ± (0,5 / 100) x 150 ºC = 80 ºC ± 0,75 ºC,
portanto a temperatura estará entre 79,25 e 80,75 ºC.

Observação
Quando o sistema de medição é composto de diversos equipamentos, admite-se
que a precisão total da malha seja igual à raiz quadrada da soma dos quadrados
das precisões de cada equipamento.
Ex.: Uma malha de instrumentação é constituída pelos seguintes instrumentos:
- Termopar, com precisão de ± 0,5% do valor medido. Valor medido = 400 ºC
(± 2 ºC);
- Fio de Extensão, com precisão de ±1 ºC;
- Registrador, com escala de 0 a 800 C e precisão de ± 0,25%, portanto ± 2 ºC.
Portanto: precisão total da malha = √ (2)2 +(1)2 + (2)2 = √ 9= ±3 ºC.


Exatidão: é o grau de concordância entre o resultado de uma medição e um
valor verdadeiro do mensurando, ou seja, refere-se a quão próximo do valor real
estão as medidas realizadas. A exatidão é um conceito qualitativo. O termo
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precisão não deve ser utilizado como exatidão, pois ele refere-se a uma medida
qualitativa acerca da dispersão de medidas, algo semelhante à repetibilidade.


Zona Morta: é o maior valor de variação que o parâmetro medido possa
alcançar, sem que provoque alteração na indicação ou no sinal de saída de um
instrumento (pode ser aplicado para faixa de valores absolutos do range do
mesmo). Está relacionada a folgas entre os elementos móveis do instrumento,
como engrenagens.
Ex.: um instrumento com range de 0 ~ 200 ºC possui uma zona morta de ± 0,1%
do span, então (0,1 / 100 x 200) = ± 0,2 ºC, portanto, se a variável alterar em 0,2
ºC o instrumento não demonstrará nenhuma resposta.



Sensibilidade: é a razão entre a variação do valor indicado ou transmitido por um
instrumento e a variável que o acionou após ter alcançado o estado de repouso.
Denota a capacidade de resolução do dispositivo.
Ex.: um termômetro de vidro com range de 0 ~ 500 ºC possui uma escala de
leitura de 50 cm, portanto sua sensibilidade será = (50 / 500) = 0,1 cm/ºC



Histerese: é a diferença máxima apresentada por um instrumento, para um
mesmo valor em qualquer ponto da faixa de trabalho quando a variável percorre
toda a escala nos sentidos ascendente e descendente ou é o desvio porcentual
máximo com o qual, para uma mesma variável, uma indicação do valor
instantâneo afasta-se do outro, dependendo de ter sido alcançado a partir de
valores maiores ou menores. Se expressa em porcentagem do span. Deve-se
destacar que a expressão zona morta está incluída na histerese.
Ex.: um instrumento com range de 0 ~ 200 ºC mostrado na figura 05, a histerese
é de 0,2%.
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Figura 05 – Gráfico de Histerese.


Repetibilidade: é o desvio porcentual máximo entre os resultados de medições
sucessivas de uma mesma medição com o qual é indicada, tomando-se todas as
condições como exatamente reproduzidas de uma medida para outra. Se
expressa em porcentagem do span.
Ex.: um instrumento com range de 0 ~ 1000 l/min, ± 0,1 % do span (o que
corresponde a ± 1 l/min), se a vazão real na primeira passagem ascendente for
750 l/min e o instrumento indicar 752 l/min, numa segunda passagem
ascendente com vazão real de 750 l/min o instrumento indicará 752 ± 1 l/min,
mostrado na figura 06.
Observar que o termo Repetibilidade não inclui a Histerese.
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Figura 06 – Gráfico de Repetibilidade.


Conformidade: é o desvio percentual máximo com o qual uma determinada
variável se afasta da sua curva característica.



Reprodutibilidade: é a máxima diferença encontrada ao se aplicar um valor
conhecido diversas vezes, em um dispositivo eletrônico pneumático ou
mecânico.
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8. SIMBOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO
As Normas de Instrumentação estabelecem símbolos gráficos e codificação para
identificação de instrumentos ou funções programadas, que deverão ser utilizadas
nos diagramas de malhas de controle em projetos de instrumentação. São elas:


Instrument Society of America (ISA): ISA S5.1 - Instrumentation Symbols and
Identification (1984, revisão em 1992);



Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR 8190 – Simbologia de
Instrumentação (1983).

De acordo com a Norma S5.1 (Instrumentation Symbols and Indentification) da ISA,
cada instrumento ou função programada será identificado por um conjunto de letras
que indica funcionalmente (tabela de identificação) e um conjunto de algarismos que
indica a malha à qual o instrumento ou a função programada pertence.
Eventualmente para completar a identificação, poderá ser acrescido um sufixo.

Já os símbolos de instrumentação são aplicados em:


Fluxogramas de processo e de engenharia;



Diagramas de controle de processos, conhecidos como diagrama P&ID;



Desenhos de detalhamento de instrumentação, instalação, diagramas de
ligação, plantas de localização, diagramas lógicos de controle, listagem de
instrumentos;



Painéis sinópticos e semigráficos na sala de controle;



Diagramas de telas de vídeo de estações de controle

P á g i n a | 26

Manual de Operação
Engenharia e
Projeto:

Kit Didático – 4-20mA / HART®

8.1.

LETRAS

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS INSTRUMENTOS

1º GRUPO DE LETRAS

2º GRUPO DE LETRAS

VARIÁVEL MEDIDA OU INICIADORA

FUNÇÃO

1ª LETRA
A
B
C

MODIFICADORA

ANÁLISE

PASSIVA OU DE
INFORMAÇÃO

DENSIDADE

E

TENSÃO

F

VAZÃO

MODIFICADORA

ALARME

CHAMA
(QUEIMADOR)
CONDUTIVIDADE
ELÉTRICA

D

ATIVA OU DE
SAÍDA

CONTROLADOR
DIFERENCIAL
SENSOR
(ELEMENTO
PRIMÁRIO)
RAZÃO
VISOR DIRETO
(VISOR DE VIDRO)

G
H

COMANDO MANUAL

I

CORRENTE
ELÉTRICA

J

POTÊNCIA

K

TEMPO OU
TEMPORIZAÇÃO

L

NÍVEL

M

UMIDADE

ALTO
INDICADOR
VARREDORA OU
SELEÇÃO MANUAL
TAXA DE
VARIAÇÃO COM O
TEMPO

ESTAÇÃO DE
CONTROLE
LÂMPADA PILOTO

BAIXO
MÉDIO OU
INTERMEDIÁRIO

INSTANTÂNEO

N
ORIFÍCIO
DE RESTRIÇÃO
CONEXÃO
PARA PTO DE
TESTE

O
P

PRESSÃO, VÁCUO

Q

QUANTIDADE

R

RADIAÇÃO

S

VELOCIDADE OU
FREQUÊNCIA

T

TEMPERATURA

U

MULTIVARIÁVEL

V

VIBRAÇÃO OU
ANÁLISE MECÂNICA

W

PESO OU FORÇA

X

NÃO CLASSIFICADA

INTEGRAÇÃO OU
TOTALIZAÇÃO
REGISTRADOR
CHAVE /
INTERRUPTOR

SEGURANÇA

TRANSMISSOR
MULTIFUNÇÃO

MULTIFUNÇÃO

MULTIFUNÇÃO

VÁLVULA OU
DEFLETOR
(DAMPER OU
LOUVER)

EIXO DOS X

POÇO OU PONTA
DE PROVA
NÃO
CLASSIFICADA

NÃO
CLASSIFICADA

NÃO
CLASSIFICADA
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Y

ESTADO,
PRESENÇA OU
SEQUÊNCIA DE
EVENTOS

EIXO DOS Y

Z

POSIÇÃO OU
DIMENSÃO

EIXO DOS Z

RELÉ, RELÉ
COMPUTAÇÃO,
CONVERSOR OU
SOLENÓIDES
ACIONAR OU
ATUADOR PARA
ELEMENTO FINAL
DE CONTROLE
NÃO
CLASSIFICADO

Tabela 01 – Letras de Identificação Funcional

Exemplo de um formato de identificação (Tag ou Tagname) de um instrumento:

Figura 07 – Exemplo de Formato de Tag

O Tag ou Tagname é um código alfanumérico, cuja finalidade é a de identificar
equipamentos ou instrumentos, dentro de uma planta de processos. Por meio deste
podemos localizar onde o instrumento/equipamento está instalado.

Abaixo segue um exemplo de identificação de um instrumento:

T

RC

Variável

Função

Identificação Funcional

001

02

Área de

Nº Sequencial

Atividade

da Malha

A

Sufixo

Identificação da Malha
Identificação do Instrumento

Tabela 02 – Exemplo de Identificação
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T - Variável medida ou iniciadora - Temperatura



R - Função passiva ou de informação – Registrador



C - Função ativa ou de saída - Controlador



001 - Área de atividade, onde o instrumento ou função programada atua



02 - Número seqüencial da malha



A - Sufixo

SÍMBOLOS GERAIS PARA INSTRUMENTOS OU FUNÇÕES PROGRAMADAS
Símbolos gerais são usados para representar instrumentos ou funções programadas,
funções de processamento de sinais e linhas de instrumento, os símbolos serão
apresentados nas tabelas a seguir.

Localização

Tipo

Locação
(Painel)
Principal
Normalmente
Acessível ao
Operador

Montado no
Campo

Locação
(Painel) Auxiliar
Normalmente
Acessível ao
Operador

Locação
(Painel)
Auxiliar (Local)
Normalmente
não Acessível
ao Operador

Instrumentos Discretos

Instrumentos
Compartilhados

Computador de Processo
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Controlador Programável

Tabela 03 – Símbolos Gerais para Instrumento ou Função Programada

FUNÇÃO

SOMA

SÍMBOLO

∑

∆

-

K

∫

OU

OU

A SAÍDA É IGUAL À DIFERENÇA ALGÉBRICA
DAS DUAS ENTRADAS.

A SAÍDA É IGUAL AO PRODUTO DE DUAS
ENTRADAS.

÷

DIVISÃO

INTEGRAL

OU

A SAÍDA É IGUAL À SOMA ALGÉBRICA DAS
ENTRADAS.

A SAÍDA É IGUAL À SOMA ALGÉBRICA DIVIDIDA
PELO NÚMERO DE ENTRADAS

x

MULTIPLICAÇÃO

PROPORCIONAL

+

∑/ 𝑛

MÉDIA

DIFERENÇA

OU

DEFINIÇÃO

A SAÍDA É IGUAL AO QUOCIENTE DE DUAS
ENTRADAS.

P

I

A SAÍDA É DIRETAMENTE PROPORCIONAL A
ENTRADA.

A SAÍDA VARIA DE ACORDO COM A INTENS. E
A DURAÇÃO DA ENTRADA. A FUNÇÃO DE
SAIDA É PROPORCIONAL A INTEGRAL DA
FUNÇÃO DE ENTRADA EM REL. AO TEMPO.
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𝑑⁄
𝑑𝑡

OU

𝑛

RADICIAÇÃO

EXPONENCIAÇÃO

FUNÇÃO NÃO
LINEAR OU NÃO
ESPECÍFICA

FUNÇAO TEMPO

√

𝑥𝑛

f(x)

f(t)

SELETOR DE
SINAL ALTO

>

SELETOR DE
SINAL BAIXO

<

LIMITE SUPERIOR

D
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A SAIDA É PROPORCIONAL A TAXA DE
VARIAÇÃO DA ENTRADA. A FUNÇÃO DE SAÍDA
É PROPORCIONAL A DERIVADA DA FUNÇÃO DE
ENTRADA EM RELAÇÃO AO TEMPO.

A SAÍDA É IGUAL À RAIZ ENÉSIMA DA
ENTRADA. ASSUME-SE O VALOR 2 QUANDO "N"
FOI OMITIDO.

A SAÍDA É IGUAL À ENTRADA ELEVADA A
ENÉZIMA POTÊNCIA.

A SAÍDA É IGUAL A UMA FUNÇÃO, NÃO LINEAR
OU NÃO ESPECÍFICA DA ENTRADA.

A SAÍDA É IGUAL AO PRODUTO DA ENTRADA
POR UMA VARIÁVEL EM FUNÇÃO DO TEMPO
OU É IGUAL A VARIÁVEL FUNÇÃO DO TEMPO
SOZINHA.

A SAÍDA É IGUAL A MAIOR DAS ENTRADAS.

A SAÍDA É IGUAL A MENOR DAS ENTRADAS.

A SAÍDA É O MENOR VALOR ENTRE A
ENTRADA E O VALOR LIMITE SUPERIOR.
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A SAÍDA É O MAIOR VALOR ENTRE A ENTRADA
E O VALOR LIMITE INFERIOR.

LIMITE INFERIOR

LIMITADOR DE
SINAL

POLARIZAÇÃO
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A SAÍDA É LIMITADA ENTRE DOIS VALORES
LIMITE INFERIOR E SUPERIOR.

±

A SAÍDA É IGUAL À ENTRADA MAIS (OU
MENOS) UM VALOR ARBITRÁRIO CONSTANTE.

A NATUREZA DO SINAL DE SAÍDA É DIFERENTE
DO SINAL DE ENTRADA

CONVERSÃO DE
SINAL

∗⁄
∗

E: TENSÃO
I: CORRENTE
P: PNEUMÁTICO
A: ANALÓGICO
D: DIGITAL
H: HIDRÁULICO
B: BINÁRIO
Q: ELETROMAGNÉTICO
S: SÔNICO
R: RESIST. ELÉTRICA

**H

MONITOR DE
SINAL

**L

A SAÍDA TEM ESTADOS DISCRETOS QUE
DEPENDEM DA ENTRADA. QUANDO A
ENTRADA EXCEDE (OU TORNA-SE MENOR
QUE) UM VALOR LIMITE ARBITRÁRIO A SAÍDA
MUDA DE ESTADO.
CONFORME TABELA DE LETRAS DE
IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.

**HL

Tabela 04 – Símbolos e Funções de Processamento de Sinais
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Suprimento (2) (3)
ou Impulso

Sinal Pneumático (4)

Sinal a Ser Definido
(7)

ou (5)

Sinal Elétrico

Sinal Hidráulico

Tubo Capilar

Sinal
Eletromagnético (6)
ou Sônico
(Transmissão
Guiada)

Sinal
Eletromagnético (6)
ou Sônico
(Transmissão Não
Guiada)

Ligação Configurada
Internamente ao
Sistema (Ligação de
Software)

Ligação Mecânica

Sinal Binário
Pneumático

ou (5)

Sinal Binário
Elétrico

Notas:
(1): Todas as linhas devem ser mais finas que as linhas de processo.
(2): Quando houver necessidade devem ser acrescentadas as abreviaturas abaixo para
designar o tipo de suprimento:
- AS: AR
- ES: Elétrico
- GS: Gás
- HS: Hidráulico
- NS: Nitrogênio
- SS: Vapor
- WS: Água
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(3) Quando houver necessidade deve ser acrescentado o nível de suprimento:
Ex. 1: AS-7 – Suprimento de ar a & kgf/cm2.
Ex. 2: ES-24 Vcc – Suprimento elétrico em corrente contínua de 24 Vcc.
(4) O símbolo de sinal pneumático se aplica a qualquer sinal que usem gás como meio
de transmissão, todos os gases devem ser identificados, com exceção do ar.
(5) A utilização de qualquer das alternativas apresentadas é aceitável, desde que a
opção seja mantida para todos os documentos de projeto.
(6) O fenômeno eletromagnético inclui calor, ondas de rádio, radiação nuclear e luz.
(7) Aplicação restrita aos fluxogramas simplificados e conceptuais.

Tabela 05 – Símbolos de Linhas para Instrumento
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TECNOLOGIA HART®
1. INTRODUÇÃO
A HART (Highway Adress Remote Transducer) é, com
certeza, a maior tecnologia de comunicações digitais
implantada nas indústrias de processos com mais de
40 milhões de instrumentos de campo que suportam a tecnologia HART instalada em
todo o mundo.

O HART é o padrão global para o envio e recebimento de informações digitais nos
circuitos de corrente analógicos 4-20 mA que conectam a grande maioria dos
instrumentos de campo com sistemas de controle distribuídos. A tecnologia HART
oferece uma solução confiável para operadores de plantas que buscam os benefícios
de dispositivos inteligentes com comunicação digital, preservando os investimentos
existentes em instrumentação analógica e fiação de instalações. Muito mais do que
um protocolo de comunicação, as instalações de processo de tecnologia HART têm
acesso a uma riqueza de processos digitais, manutenção e informações de
diagnóstico. Informações que são valiosas ao longo do ciclo de vida da planta desde
o design, até a instalação e configuração, através da operação e, finalmente,
manutenção.

Vantagens do protocolo HART:


Usa o mesmo par de fios par de cabos para o 4-20 mA e para a comunicação
digital;



Usa o mesmo tipo de cabo usado na instrumentação analogia;



Disponibilidade de equipamentos de vários fabricantes no mercado.

O HART é simples, confiável e fácil de usar.
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2. O PROTOCOLO HART®
O HART é um protocolo de comunicação bidirecional que fornece acesso a dados
entre instrumentos de campo inteligentes e sistemas host. Um host pode ser
qualquer aplicativo de software do dispositivo portátil ou do laptop do técnico para o
controle de processo, gerenciamento de ativos, segurança ou outro sistema de uma
planta usando qualquer plataforma de controle. A comunicação ocorre entre dois
dispositivos habilitados para HART, normalmente um dispositivo de campo
inteligente e um sistema de controle ou monitoramento. A fiação de grau de
instrumentação e as práticas de terminação padrão garantem uma comunicação
confiável.

O HART fornece dois canais de comunicação simultâneos, um analógico de 4-20 mA
combinado com outro digital:


Um sinal 4-20 mA comunica o valor medido primário (PV) como um valor
analógico de corrente usando a fiação que fornece energia ao instrumento. O
sistema host converte o valor atual em um valor físico de acordo com os
parâmetros definidos pelo software HART.



As informações do dispositivo digital são comunicadas codificando um sinal
digital, geralmente usando uma técnica conhecida como Frequency Shift Keying
(FSK) na mesma fiação de 4-20 mA usada para comunicações analógicas. O
sinal digital contém informações do dispositivo, incluindo PV, estado do
dispositivo, diagnósticos e valores medidos ou calculados adicionais, etc.

O Protocolo HART utiliza como padrão Bell 202, de chaveamento por deslocamentos
de frequência (FSK), para sobrepor os sinais de comunicação digital ao de sinal
analógico de 4-20 mA. Por ser o sinal digital FSK simétrico em relação ao zero, não
existe nível de tensão associado ao sinal, portanto ele não interfere no sinal de 4-20
mA. O nível lógica “1” é representada por uma frequência de 1200 Hz e a lógica “0” é
representada por uma frequência de 2200 Hz, como mostrado nas figuras 08 e 09
abaixo.
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Figura 08 - Sinal FSK para codificar a informação digital de comunicação sobre o
sinal de corrente 4-20 mA

Figura 09 – O HART sobrepõe o sinal digital ao sinal de corrente

O HART é um sistema de dois (02) fios com taxa de comunicação de 1200 bits/s, é
baseado num sistema mestre / escravo, e permite a existência de dois (02) mestres
na rede simultaneamente. O HART pode ser usado de vários modos, como ponto a
ponto ou multidrop (com o kit didático está interligado) com a capacidade de conectar
até 15 instrumentos de campo, conforme figuras 10 e 11.
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Figura 10 – Ligação Ponto a Ponto.

Figura 11 – Ligação Multidrop
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VISÃO GERAL DO KIT DIDÁTICO
A figura abaixo representa o Kit Didático de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA /
HART® com todos o seus componentes.

Figura 12 – Kit Didático de Instrumentação 4-20 mA / HART®

1. COMPONENTES DO KIT DIDÁTICO DE INSTRUMENTAÇÃO 4-20 MA /
HART®
1

Transmissor Capacitivo de Pressão Diferencial FOSTEN (mod.: F500-D)

2

Transmissor Capacitivo de Pressão Diferencial FOSTEN (mod.: F500-D)
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3

Transmissor de Temperatura e Transdutores FOSTEN (mod.: F500-T)

4

Fonte de Alimentação (mod.: IS-50-24)

5

Esfigmomanômetro

6

Simulador de Termoresistência Pt100

7

Chave Liga / Desliga

8

Sinaleiro de Indicação

9

Bornes Conectores

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS
Nos Kits Didáticos de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA / HART® FOSTEN os
dispositivos são fornecidos, instalados e montados em um pedestal, utilizando a
condição de instalação encontrada nas plantas industriais.

Os equipamentos podem ser desmontados e montados conforme a necessidade da
atividade a ser desenvolvida pelo instrutor, permitindo assim uma maior interação do
usuário junto aos instrumentos.

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS


O Kit Didático possui estrutura rígida tubular, de modo que todos os
componentes são fixados a ela, com base de apoio plana, construído em aço
carbono com pintura epoxi;



Os acessórios, cabos de alimentação, conectores, identificadores, maleta para
alojamento e transporte e demais componentes necessários ao funcionamento
são fornecidos no conjunto dos Kits Didáticos.



Os equipamentos são industriais compatíveis com o uso em plantas industriais
reais.
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é devidamente dimensionada para

fornecimento de tensão contínua a todos os instrumentos que compõem o
conjunto.


O Kit Didático possui tecnologia 4-20 mA / HART®.



O Kit Didático com tecnologia 4-20 mA / HART® é fornecido com o software e
interface de comunicação para configuração e monitoramento on-line dos
instrumentos.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. TRANSMISSOR CAPACITIVO DE PRESSÃO DIFERENCIAL – SÉRIE F500-D
Os Kits Didáticos de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA /
HART® FOSTEN possuem dois (02) transmissores capacitivos
de pressão diferencial com esfigmomanômetros para simulação
de

pressão.

Os

Transmissores

Capacitivos

de

Pressão

Diferencial FOSTEN Série F500-D são equipamentos de uso
industrial, os transmissores componentes desse Kit possuem
tecnologia 4-20 mA com protocolo sobreposto HART® 7.0.

1.1.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO
O sistema de medição de pressão é feita por um sensor tipo célula capacitiva
possibilita a leitura de pressões diferenciais e também manométricas. Por intermédio
de um oscilador, conectado aos capacitores, a leitura é feita sem necessidade de
conversores A/D, resultando em maiores precisões e repetibilidade.

A construção mecânica deste sensor apresenta comportamentos previsíveis quando
houver mudanças na pressão estática e ou temperatura do processo, através de
métodos de compensação.

1.2.

BENEFÍCIOS DO SENSOR


Fácil instalação, com roscas NPT ou adaptadores de alta pressão.



Medição de pressão do produto, podendo ser utilizado com selo remoto.



Adequado para produtos agressivos; vapores, gases e líquidos.



Requer mínima manutenção e limpeza dos sensores de pressão.



Sistema de compensação, facilitando a manutenção do usuário.



Ideal para tanques pressurizados e ou equipamentos de processo.
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CARACTERÍSTICAS
CONFIABILIDADE


Padrão HART® com mais de 30 anos de experiência no campo.



CPU 16 BITS garante o processamento de sinais de leitura em tempo real.



Leitura de pressão com boa imunidade a mudanças nas condições do processo.



Boa operação onde outras tecnologias de medição apresentam instabilidades.

FLEXIBILIDADE


Montagem direta ao tanque, ou por intermédio de selo remoto.



Tanques pressurizados com líquidos, vapores, gases corrosivos ou não.



Sensores em 316SST, Hastelloy 276 e Monel 400 para grande aplicação de
produtos.

Diagnóstico em ambientes pressurizados sem necessidade de parada.

INSTALAÇÃO


Facilidade de manuseio dos flanges adaptadores.



Permite instalação em conexões NPT preexistentes nos tanques.



Pré-configurado na fábrica, ou via comunicadores HART®.



Protocolo HART® 7.0 garante operação com sistemas de controle e
monitoração.

1.4.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Manutenção minimizada.


Peças mecânicas robustas e mais resistentes ao manuseio.



Software de configuração com interface gráfica para diagnóstico operacional.



Ajustes com processo em operação.



Compensado a mudanças no processo.
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Ferramentas de configuração que operam desde computadores até telefone
celular.

1.5.



Configuradores com interface RS232, USB e Wireless Bluetooth.



Interface Bluetooth ideal para configurar instalações com difícil acesso.



Dados de configuração podem ser guardados, impressos ou exportados.

SENSOR TIPO CÉLULA CAPACITIVA
A principal característica dos sensores tipo célula capacitiva é a completa eliminação
dos sistemas de alavancas na transferência de força ou deslocamento entre o
processo e o sensor.

Este tipo de sensor se resume na deformação, diretamente pelo processo de uma
das faces do capacitor, essa deformação provocará uma alteração no valor da
capacitância total medida pelo circuito eletrônico.

Por outro lado montagem desse sensor expõe a célula capacitiva a condições
severas do processo, principalmente as temperaturas dos mesmos, isso é um
inconveniente para o melhor funcionamento da célula, porém o nosso sensor possui
um circuito eletrônico sensível às temperaturas montado juntamente com o sensor
que realiza a compensação da temperatura.

Figura 13 – Célula Capacitiva
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Os componentes que formam o sensor são:


As armaduras fixas metalizadas (diafragma isolador) sobre um vidro fundido
isolante;



Dielétrico formado pelo fluido de enchimento (óleo silicone, óleo fluorolube, óleo
halocarbon e outros);



Armadura móvel (diafragma sensor).

1.5.1. FUNCIONAMENTO
Quando acontece uma diferença de pressão nas câmaras de alta (High) e de baixa
(Low) é produzida uma força no diafragma isolador que é transmitida pelo fluido de
enchimento, essa força irá atingir o diafragma sensor que provocará sua deformação,
que consequentemente irá alterar o valor das capacitâncias formadas pelos
diafragma isolador e diafragma sensor, essa alteração será medida pelo circuito
eletrônico que irá gerar um sinal proporcional a variação dessa pressão.

Para medições de pressão diferencial o comportamento será conforme descrito
acima, para as medições de pressões manométricas e absolutas teremos apenas
conexões na câmara de alta (High), ou seja, gerando deformação apenas em uma
face do sensor, na câmara de baixa (Low) será usada uma pressão de referência, no
caso da manométrica será a pressão atmosférica e no caso da absoluta será o vácuo
(é feita uma câmara de vácuo no equipamento).

1.6.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Informação Geral
Aplicações

Produtos líquidos, gases e vapores

Princípio de operação

Medição por capacitores diferenciais

Sinal de comunicação

4 A 20mA com protocolo HART 7.0

Sinal de leitura

Oscilador astável frequência entre 200 e 2kHz.
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1.7.

Regulamentação

O F500-D pode ser considerado um emissor não
intensional

Umidade operacional

100% R.H.

Tempo partida

10 Segundos

Tempo localização

Não aplicável

Tempo resposta

Típico 0.2 Segundos

Display instrumento

Tipo gráfico TFT monocromático alto contraste
pixel 0.127mm

Configuração

Via push buttons ou comunicadores HART

Tensão de alimentação

12 A 50Vdc, proteção transorb bidirecional

Sinal de saída

4 A 20mA com protocolo HART

Exatidão

+/- 0.075%

Resolução

+/- 0.01% Leitura

Pressão estática

1000 And 2000 psig dependente da faixa de
operação

Conexão de processo

1/4” NPT

Anel vedação

Viton, teflon

Pressão do processo

-150% A +150% faixa de operação.

Temperatura processo

-40 A 125 ºC

Temperatura ambiente

-40 A 75 ºC

CÓDIGO DO MODELO
Abaixo segue as características e o modelo dos transmissores F500-D fornecidos no
Kit Didático.

F500-D
:

Transmissor capacitivo de pressão diferencial
Protocolo de comunicação

:

H

HART 7.0 - 4 a 20mA

:

:

Faixa de trabalho

:

:

4

Faixa 4

:

:

:

Diafragama do sensor

:

:

:

I

Span Nominal

Span Mínimo

400 mbar

50 mbar

Aço inox - SS316L
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:

:

:

:

Fluído de enchimento do sensor

:

:

:

:

S

Óleo silicone

:

:

:

:

:

Anel de vedação do sensor

:

:

:

:

:

T

Teflon

:

:

:

:

:

:

Carcaça

:

:

:

:

:

:

A

Alumínio com pintura eletrostática ( powder
coating )

:

:

:

:

:

:

:

Conexão elétrica

:

:

:

:

:

:

:

1

1/2” - 14 NPT

:

:

:

:

:

:

:

:

Flanges

:

:

:

:

:

:

:

:

I

Aço inox 316 - CF8M

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Conexão ao processo

:

:

:

:

:

:

:

:

:

0

F500-D

H

4

I

S

T

A

1

I

0

1.8.

1/4” NPT

DIMENSÕES MECÂNICAS
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Figura 14 – Dimensional do F500-D

1.9.

CONEXÕES ELÉTRICAS

Figura 15 – Conexões com fonte de alimentação

Figura 16 – Conexões para comunicação HART®
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2. TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E TRANSDUTORES – SÉRIE F500-T

Os Kits Didáticos de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA /
HART® FOSTEN possuem um (01) transmissor de temperatura.
Os Transmissores de Temperatura e Transdutores FOSTEN
Série

F500-T

são

equipamentos

de

uso

industrial,

os

transmissores componentes desse Kit possuem tecnologia 4-20 mA com protocolo
sobreposto HART® 7.0.

2.1.

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO
O sistema de medição de termopares e RTD possibilita a leitura de temperatura. Por
intermédio de um conversor A/D de alta precisão é feita a leitura dos sensores de
temperatura resultando em alta confiabilidade e repetibilidade.

A leitura da temperatura ambiente próxima aos terminais possibilita correção de junta
fria e também compensação térmica de eventuais desvios de medição.

2.2.

2.3.

BENEFÍCIOS DO SENSOR


Fácil instalação, com roscas NPT 1/2” para conexão elétrica.



Medição de temperatura do produto, podendo ser utilizado com sensor remoto.



Adequado para ambientes industriais agressivos.



Requer mínima manutenção e limpeza dos sensores.



Sistema de compensação, facilitando a manutenção do usuário.



Ideal para produtos e ou equipamentos de processo.

CARACTERÍSTICAS
CONFIABILIDADE
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Padrão HART com mais de 30 anos de experiência no campo.



CPU 16 BITS garante o processamento de sinais de leitura em tempo real.



Leitura de temperatura com boa imunidade a mudanças nas condições do
processo.



Boa operação onde outras tecnologias de medição apresentam instabilidades.

FLEXIBILIDADE


Montagem direta ao tanque, ou por intermédio de sensores remotos.



Tanques pressurizados com líquidos, vapores, gases corrosivos ou não.



Sensores em termopares, RTD, transistores, mV, Ohm para grande aplicação de
produtos.



Diagnóstico em ambientes pressurizados sem necessidade de parada.

INSTALAÇÃO


Facilidade de manuseio dos sensores no campo.



Permite instalação em conexões NPT preexistentes nos tanques.



Pré-configurado na fábrica, ou via comunicadores HART®.



Protocolo HART® 7.0 garante operação com sistemas de controle e
monitoração.

2.4.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Manutenção minimizada.


Peças mecânicas robustas e mais resistentes ao manuseio.



Software de configuração com interface gráfica para diagnóstico operacional.



Ajustes com processo em operação.



Compensado a mudanças no processo.



Ferramentas de configuração que operam desde computadores até telefone
celular.
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Configuradores com interface RS232, USB e Wireless Bluetooth.



Interface Bluetooth ideal para configurar instalações com difícil acesso.



Dados de configuração podem ser guardados, impressos ou exportados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Informação geral
Aplicações

Produtos líquidos, gases e vapores

Princípio de operação

Medição por capacitores diferenciais

Sinal de comunicação

4 A 20mA com protocolo HART 7.0

Sinal de leitura

Conversor A/D 24 bits 10 leituras por segundo

Regulamentação

O F500-T pode ser considerado um emissor não
intensional

Umidade operacional

100% R.H.

Tempo partida

10 Segundos

Tempo localização

Não aplicável

Tempo resposta

Típico 0.2 Segundos

Display instrumento

Tipo gráfico TFT monocromático alto contraste
pixel 0.127mm

Configuração

Via push buttons ou comunicadores HART

Tensão de alimentação

12 A 50Vdc, proteção transorb bidirecional

Sinal de saída

4 A 20mA com protocolo HART

Exatidão

+/- 0.02%

Resolução

+/- 0.01% Leitura

Conexão de processo

Termopares, RTD, mV, Ohm

Temperatura processo

Dependente do tipo de sensor

Temperatura ambiente

-40 A 75 ºC

P á g i n a | 51

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

2.6.

Engenharia e
Projeto:

CÓDIGO DO MODELO
Abaixo segue as características e o modelo do transmissor F500-T fornecido no Kit
Didático.

F500-T
:

Transmissor de temperatura e transdutores
Protocolo de comunicação

:

H

HART 7.0 - 4 a 20mA

:

:

Carcaça

:

:

A

F500-T

H

A

2.7.

Alumínio com pintura eletrostática ( powder coating )

DIMENSÕES MECÂNICAS

Figura 17 – Dimensional do F500-T
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CONEXÕES ELÉTRICAS

Figura 18 – Conexões com fonte de alimentação

Figura 19 – Conexões para comunicação HART®
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TERMINAIS DE PROCESSO - SENSORES

Entrada RTD ou
Ohm 2 Fios

Entrada RTD ou
Ohm 3 Fios

Entrada RTD ou
Ohm 4 Fios

Entrada termopares ou
millivolt

Entrada diferencial, mín,
máx, média em ambos
RTD ou Ohm

Entrada diferencial, mín,
máx, média em ambos
termopares ou millivolt
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3. SIMULADOR DE TERMORESISTÊNCIA
Os Kits Didáticos de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA / HART® FOSTEN
possuem

um

(01)

simulador

de

termoresistência.

Esse

Simulador

de

Termoresistência é utilizado para simulação de um sensor de temperatura tipo Pt100
como se houvesse uma medição em processo industrial e deve ser interligado ao
transmissor de temperatura.

3.1.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Esse simulador tem como função reproduzir o sinal de um sensor de temperatura
como princípio de termoresistência tipo Pt100, é construído a partir de um
potenciômetro multi-voltas para gerar o range de atuação de um Pt100 e possui uma
chave para simulação de falha do sensor (burnout), atua simulando uma faixa de 0 ~
850 ºC aproximadamente.

3.2.

TABELA DE CONVERSÃO DO SENSOR TIPO PT100

ºC

0

-200.00

18.52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ºC

-190.00

22.83

22.40

21.97

21.54

21.11

20.68

20.25

19.82

19.38

18.95

-190.00

-180.00

27.10

26.67

26.24

25.82

25.39

24.97

24.54

24.11

23.68

23.25

-180.00

-170.00

31.34

30.91

30.49

30.07

29.64

29.22

28.80

28.37

27.95

27.52

-170.00

-160.00

35.54

35.12

34.70

34.28

33.86

33.44

33.02

32.60

32.18

31.76

-160.00

-150.00

39.72

39.31

38.89

38.47

38.05

37.64

37.22

36.80

36.38

35.96

-150.00

-140.00

43.88

43.46

43.05

42.63

42.22

41.80

41.39

40.97

40.56

40.14

-140.00

-130.00

48.00

47.59

47.18

46.77

46.36

45.94

45.53

45.12

44.70

44.29

-130.00

-120.00

52.11

51.70

51.29

50.88

50.47

50.06

49.65

49.24

48.83

48.42

-120.00

-110.00

56.19

55.79

55.38

54.97

54.56

54.15

53.75

53.34

52.93

52.52

-110.00

-100.00

60.26

59.85

59.44

59.04

58.63

58.23

57.82

57.41

57.01

56.60

-100.00

-90.00

64.30

63.90

63.49

63.09

62.68

62.28

61.88

61.47

61.07

60.66

-90.00

-80.00

68.33

67.92

67.52

67.12

66.72

66.31

65.91

65.51

65.11

64.70

-80.00

-70.00

72.33

71.93

71.53

71.13

70.73

70.33

69.93

69.53

69.13

68.73

-70.00

-60.00

76.33

75.93

75.53

75.13

74.73

74.33

73.93

73.53

73.13

72.73

-60.00

-50.00

80.31

79.91

79.51

79.11

78.72

78.32

77.92

77.52

77.12

76.73

-50.00

-40.00

84.27

83.87

83.48

83.08

82.69

82.29

81.89

81.50

81.10

80.70

-40.00

-30.00

88.22

87.83

87.43

87.04

86.64

86.25

85.85

85.46

85.06

84.67

-30.00

-200.00
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ºC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ºC

-20.00

92.16

91.77

91.37

90.98

90.59

90.19

89.80

89.40

89.01

88.62

-20.00

-10.00

96.09

95.69

95.30

94.91

94.52

94.12

93.73

93.34

92.95

92.55

-10.00

0.00

100.00

99.61

99.22

98.83

98.44

98.04

97.65

97.26

96.87

96.48

0.00

0.00

100.00

100.39

100.78

101.17

101.56

101.95

102.34

102.73

103.12

103.51

0.00

10.00

103.90

104.29

104.68

105.07

105.46

105.85

106.24

106.63

107.02

107.40

10.00

20.00

107.79

108.18

108.57

108.96

109.35

109.73

110.12

110.51

110.90

111.29

20.00

30.00

111.67

112.06

112.45

112.83

113.22

113.61

114.00

114.38

114.77

115.15

30.00

40.00

115.54

115.93

116.31

116.70

117.08

117.47

117.86

118.24

118.63

119.01

40.00

50.00

119.40

119.78

120.17

120.55

120.94

121.32

121.71

122.09

122.47

122.86

50.00

60.00

123.24

123.63

124.01

124.39

124.78

125.16

125.54

125.93

126.31

126.69

60.00

70.00

127.08

127.46

127.84

128.22

128.61

128.99

129.37

129.75

130.13

130.52

70.00

80.00

130.90

131.28

131.66

132.04

132.42

132.80

133.18

133.57

133.95

134.33

80.00

90.00

134.71

135.09

135.47

135.85

136.23

136.61

136.99

137.37

137.75

138.13

90.00

100.00

138.51

138.88

139.26

139.64

140.02

140.40

140.78

141.16

141.54

141.91

100.00

110.00

142.29

142.67

143.05

143.43

143.80

144.18

144.56

144.94

145.31

145.69

110.00

120.00

146.07

146.44

146.82

147.20

147.57

147.95

148.33

148.70

149.08

149.46

120.00

130.00

149.83

150.21

150.58

150.96

151.33

151.71

152.08

152.46

152.83

153.21

130.00

140.00

153.58

153.96

154.33

154.71

155.08

155.46

155.83

156.20

156.58

156.95

140.00

150.00

157.33

157.70

158.07

158.45

158.82

159.19

159.56

159.94

160.31

160.68

150.00

160.00

161.05

161.43

161.80

162.17

162.54

162.91

163.29

163.66

164.03

164.40

160.00

170.00

164.77

165.14

165.51

165.89

166.26

166.63

167.00

167.37

167.74

168.11

170.00

180.00

168.48

168.85

169.22

169.59

169.96

170.33

170.70

171.07

171.43

171.80

180.00

190.00

172.17

172.54

172.91

173.28

173.65

174.02

174.38

174.75

175.12

175.49

190.00

200.00

175.86

176.22

176.59

176.96

177.33

177.69

178.06

178.43

178.79

179.16

200.00

210.00

179.53

179.89

180.26

180.63

180.99

181.36

181.72

182.09

182.46

182.82

210.00

220.00

183.19

183.55

183.92

184.28

184.65

185.01

185.38

185.74

186.11

186.47

220.00

230.00

186.84

187.20

187.56

187.93

188.29

188.66

189.02

189.38

189.75

190.11

230.00

240.00

190.47

190.84

191.20

191.56

191.92

192.29

192.65

193.01

193.37

193.74

240.00

250.00

194.10

194.46

194.82

195.18

195.55

195.91

196.27

196.63

196.99

197.35

250.00

260.00

197.71

198.07

198.43

198.79

199.15

199.51

199.87

200.23

200.59

200.95

260.00

270.00

201.31

201.67

202.03

202.39

202.75

203.11

203.47

203.83

204.19

204.55

270.00

280.00

204.90

205.26

205.62

205.98

206.34

206.70

207.05

207.41

207.77

208.13

280.00

290.00

208.48

208.84

209.20

209.56

209.91

210.27

210.63

210.98

211.34

211.70

290.00

300.00

212.05

212.41

212.76

213.12

213.48

213.83

214.19

214.54

214.90

215.25

300.00

310.00

215.61

215.96

216.32

216.67

217.03

217.38

217.74

218.09

218.44

218.80

310.00

320.00

219.15

219.51

219.86

220.21

220.57

220.92

221.27

221.63

221.98

222.33

320.00

330.00

222.68

223.04

223.39

223.74

224.09

224.45

224.80

225.15

225.50

225.85

330.00

340.00

226.21

226.56

226.91

227.26

227.61

227.96

228.31

228.66

229.02

229.37

340.00

350.00

229.72

230.07

230.42

230.77

231.12

231.47

231.82

232.17

232.52

232.87

350.00

360.00

233.21

233.56

233.91

234.26

234.61

234.96

235.31

235.66

236.00

236.35

360.00
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ºC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ºC

370.00

236.70

237.05

237.40

237.74

238.09

238.44

238.79

239.13

239.48

239.83

370.00

380.00

240.18

240.52

240.87

241.22

241.56

241.91

242.26

242.60

242.95

243.29

380.00

390.00

243.64

243.99

244.33

244.68

245.02

245.37

245.71

246.06

246.40

246.75

390.00

400.00

247.09

247.44

247.78

248.13

248.47

248.81

249.16

249.50

249.85

250.19

400.00

410.00

250.53

250.88

251.22

251.56

251.91

252.25

252.59

252.93

253.28

253.62

410.00

420.00

253.96

254.30

254.65

254.99

255.33

255.67

256.01

256.35

256.70

257.04

420.00

430.00

257.38

257.72

258.06

258.40

258.74

259.08

259.42

259.76

260.10

260.44

430.00

440.00

260.78

261.12

261.46

261.80

262.14

262.48

262.82

263.16

263.50

263.84

440.00

450.00

264.18

264.52

264.86

265.20

265.53

265.87

266.21

266.55

266.89

267.22

450.00

460.00

267.56

267.90

268.24

268.57

268.91

269.25

269.59

269.92

270.26

270.60

460.00

470.00

270.93

271.27

271.61

271.94

272.28

272.61

272.95

273.29

273.62

273.96

470.00

480.00

274.29

274.63

274.96

275.30

275.63

275.97

276.30

276.64

276.97

277.31

480.00

490.00

277.64

277.98

278.31

278.64

278.98

279.31

279.64

279.98

280.31

280.64

490.00

500.00

280.98

281.31

281.64

281.98

282.31

282.64

282.97

283.31

283.64

283.97

500.00

510.00

284.30

284.63

284.97

285.30

285.63

285.96

286.29

286.62

286.95

287.29

510.00

520.00

287.62

287.95

288.28

288.61

288.94

289.27

289.60

289.93

290.26

290.59

520.00

530.00

290.92

291.25

291.58

291.91

292.24

292.56

292.89

293.22

293.55

293.88

530.00

540.00

294.21

294.54

294.86

295.19

295.52

295.85

296.18

296.50

296.83

297.16

540.00

550.00

297.49

297.81

298.14

298.47

298.80

299.12

299.45

299.78

300.10

300.43

550.00

560.00

300.75

301.08

301.41

301.73

302.06

302.38

302.71

303.03

303.36

303.69

560.00

570.00

304.01

304.34

304.66

304.98

305.31

305.63

305.96

306.28

306.61

306.93

570.00

580.00

307.25

307.58

307.90

308.23

308.55

308.87

309.20

309.52

309.84

310.16

580.00

590.00

310.49

310.81

311.13

311.45

311.78

312.10

312.42

312.74

313.06

313.39

590.00

600.00

313.71

314.03

314.35

314.67

314.99

315.31

315.64

315.96

316.28

316.60

600.00

610.00

316.92

317.24

317.56

317.88

318.20

318.52

318.84

319.16

319.48

319.80

610.00

620.00

320.12

320.43

320.75

321.07

321.39

321.71

322.03

322.35

322.67

322.98

620.00

630.00

323.30

323.62

323.94

324.26

324.57

324.89

325.21

325.53

325.84

326.16

630.00

640.00

326.48

326.79

327.11

327.43

327.74

328.06

328.38

328.69

329.01

329.32

640.00

650.00

329.64

329.96

330.27

330.59

330.90

331.22

331.53

331.85

332.16

332.48

650.00

660.00

332.79

333.11

333.42

333.74

334.05

334.36

334.68

334.99

335.31

335.62

660.00

670.00

335.93

336.25

336.56

336.87

337.18

337.50

337.81

338.12

338.44

338.75

670.00

680.00

339.06

339.37

339.69

340.00

340.31

340.62

340.93

341.24

341.56

341.87

680.00

690.00

342.18

342.49

342.80

343.11

343.42

343.73

344.04

344.35

344.66

344.97

690.00

700.00

345.28

345.59

345.90

346.21

346.52

346.83

347.14

347.45

347.76

348.07

700.00

710.00

348.38

348.69

348.99

349.30

349.61

349.92

350.23

350.54

350.84

351.15

710.00

720.00

351.46

351.77

352.08

352.38

352.69

353.00

353.30

353.61

353.92

354.22

720.00

730.00

354.53

354.84

355.14

355.45

355.76

356.06

356.37

356.67

356.98

357.28

730.00

740.00

357.59

357.90

358.20

358.51

358.81

359.12

359.42

359.72

360.03

360.33

740.00

750.00

360.64

360.94

361.25

361.55

361.85

362.16

362.46

362.76

363.07

363.37

750.00

760.00

363.67

363.98

364.28

364.58

364.89

365.19

365.49

365.79

366.10

366.40

760.00

770.00

366.70

367.00

367.30

367.60

367.91

368.21

368.51

368.81

369.11

369.41

770.00

780.00

369.71

370.01

370.31

370.61

370.91

371.21

371.51

371.81

372.11

372.41

780.00
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ºC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ºC

790.00

372.71

373.01

373.31

373.61

373.91

374.21

374.51

374.81

375.11

375.41

790.00

800.00

375.70

376.00

376.30

376.60

376.90

377.19

377.49

377.79

378.09

378.39

800.00

810.00

378.68

378.98

379.28

379.57

379.87

380.17

380.46

380.76

381.06

381.35

810.00

820.00

381.65

381.95

382.24

382.54

382.83

383.13

383.42

383.72

384.01

384.31

820.00

830.00

384.60

384.90

385.19

385.49

385.78

386.08

386.37

386.67

386.96

387.25

830.00

840.00

387.55

387.84

388.14

388.43

388.72

389.02

389.31

389.60

389.90

390.19

840.00

850.00

390.48

850.00

P á g i n a | 58

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

Engenharia e
Projeto:

4. CONFIGURADOR HART® - CONF401
Os Kits Didáticos de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA / HART® FOSTEN são
fornecidos com um configurador HART®, o CONF401, para parametrização e
estudos dos instrumentos e de suas características e tecnologia.

O CONF401 é potente software de configuração (parametrização) de instrumentos
com tecnologia HART®, é amigável e de fácil entendimento. Esse software permite
fácil configuração e monitoração de instrumentos de campo além da capacidade de
analisar dados e modificar a performance dos instrumentos.

4.1.

CARACTERÍSTICAS


Torna seu computador uma plataforma de configuração rápida para instrumentos
com tecnologia HART®;



Totalmente compatível com Microsoft Windows e UNIX;



Possibilita suporte completo para instrumentos com tecnologia HART®;



Suporta operação multidrop;



Interface gráfica intuitiva de fácil aprendizagem e utilização;



Compatível com qualquer interface HART® para porta USB e Serial (EIARS232C);



Utiliza tecnologia JAVA em sua implementação;



Podem ser feitas configurações em modo off-line e armazenadas para uso
futuro;



Monitoração de barramento através do monitor HART®;
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Capacidades gráficas expansíveis e tendências (trending);



Dados de tendências (trending) e instrumentos facilmente exportados para
formatos padrão (.cvs e .txt).

Figura 20 – Exemplo de Tela do Configurador – Folha de Dados do Instrumento
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5. INTERFACE HART® USB PARA PC – HIUSB HART
Os Kits Didáticos de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA /
HART® FOSTEN são fornecidos com uma interface de
comunicação HART®, a HIUSB HART, para comunicação
entre o configurador CONF401 e os instrumentos.

A Interface HIUSB HART proporciona a conexão física
completa

entre

instrumentos

de

campo

com

tecnologia

HART®

a

um

microcomputador (padrão IBM ou compatível). A interface é alimentada através dos
sinais de saída da porta USB.

A HIUSB HART pode ser utilizada com todos os softwares de comunicação HART®
que utilizem a porta USB, inclusive o configurador HART® CONF401.

5.1.

CARACTERÍSTICAS


Suporta a maioria dos PC’s compatíveis com o padrão IBM;



Funciona com produtos HART® de diferentes fabricantes;



Alimentado pelo sistema (não necessita fonte externa);



Conector padrão USB.
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Figura 21 – Diagrama de Conexão
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6. FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Os Kits Didáticos de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA / HART®
FOSTEN são fornecidos com uma fonte de alimentação chaveada de uso
industrial fixada em trilho DIN dimensionada adequadamente para atender
as especificações técnicas dos equipamentos instalados. A fonte é
alimentada em correte alternada com saída em corrente contínua para alimentação
dos equipamentos.

6.1.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão

Monofásica

Tensão de entrada nominal

100 – 240 VAC

Limites
entrada

90 à 264 VAC

de

Tensão

de

Frequência de entrada

47 à 63 Hz

Isolação entrada / saída

3 KV

Rippple + ruído

40 mV

Regulação de carga

±1%

Regulação de linha

±1%

Rendimento típico

83%

Corrente em rush máximo

115 VAC / 30 A e 230 VAC / 60 A

Frequência de chaveamento

67 Hz

Temperatura de operação

-25 à 70 ºC

Umidade

20 à 95 %

Filtro de entrada EMI

Sim

Proteção curto circuito

Sim

Resistência de isolação

Min. 100 Mega Ohms

Proteção de aquecimento

Sim

Proteção sobretensão

Sim

Led Power ON

Sim

Conexões

Bornes parafuso
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Rearme automático

Sim

Resfriamento

Convecção natural

CÓDIGO DO MODELO
Modelo

Entrada

Saída

Potência

IS-50-24

100-240 VAC

24 VDC / 2,2 A

50 W

DIMENSÕES MECÂNICAS
Peso

570 g

Dimensões

30 x 130 x 125 mm
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PARTINDO O KIT DIDÁTICO COM TECNOLOGIA 4-20 MA / HART®
1. ENERGIZAÇÃO

Os Kits Didáticos FOSTEN possuem instalado um
cabo de alimentação com plug para tomada comum,
podem ser energizados em 127 VAC ou 220 VAC.

2. INTERLIGAÇÃO DO KIT DIDÁTICO COM TECNOLOGIA 4-20 MA / HART®
A figura 22, mostra ilustrativamente como o operador irá encontrar a interligação
elétrica do Kit Didático de Instrumentação com tecnologia 4-20 mA / HART®.

Figura 22 – Interligação Elétrica do Kit 4-20 mA / HART®

A carga (resistência de 250Ω) existente deve-se à limitação de carga para o uso da
comunicação digital HART®, a figura 23 (abaixo) mostra o gráfico da limitação de
carga para o uso com comunicação.
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Figura 23 – Limitação da Carga

As limitações de correntes dos transmissores terão o comportamento conforme o
gráfico apresentado na figura 24 (abaixo), a saída dos transmissores pode ser
configurada para 3.6 mA ou 21 mA em caso de falha do sensor (saída de
segurança).

Figura 24 – Limitação de Corrente na Saída dos Transmissores
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3. OPERAÇÃO LOCAL DOS TRANSMISSORES

3.1.

INTERVENÇÕES MECÂNICAS
Travamento das tampas
Instruções
1. A tampa será enroscada até o final com o
seu rebaixo radial centrado com o parafuso
de trava.
Aperto manual da tampa, não utilizar
ferramentas.
2. Inserir uma chave Phillips e apertar o
parafuso de trava até o final.
Cuidado para não danificar a rosca no
alumínio.

Destravamento das tampas
Instruções
1. Inserir uma chave Phillips e desparafusar
três ou quatro voltas.
Não remover para não ter risco de
perda.
2. Abrir a tampa no sentido anti-horário até a
remoção.
Se necessário utilize uma barra de
6mm como alavanca.
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Travamento do sensor
Instruções
1. O parafuso está localizado na posição
inferior do lado direito em ângulo com a
perpendicular.
2. Apertar para travar o sensor na posição.
Cuidado para não danificar a rosca no
alumínio.

Destravamento do sensor
Instruções
1. Inserir uma chave Allen de 2mm,
desparafusar no sentido de três a quatro
voltas.
Não remover totalmente, risco de
perda e danos no anel de vedação.
2. Gire a carcaça para a posição desejada e
aperte o parafuso de trava.
Perigo de dano permanente: gire a
carcaça no máximo 180o para cada lado.
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CONFIGURAÇÃO E NAVEGAÇÃO LOCAL - GERAL
Tela inicial
Informações
1. Ao energizar o instrumento o logo
FOSTEN irá aparecer por 3 segundos.
2. Durante este período o instrumento fará
uma diagnose operacional da eletrônica.
3. Também irá identificar o tipo de sensor
conectado no instrumento.
Na ausência de sensor o instrumento
entrará no modo de operação genérico.

Tela do instrumento
Informações
1. Em seguida será mostrado o tipo do
sensor, versão do software, classe e
tecnologia do instrumento.
2. Será feita uma diagnose operacional de
todos os parâmetros do transmissor.
3. O transmissor entrará em modo normal de
operação.
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Tela operacional
Informações
1. Em operação normal será mostrado o
TAG, corrente de saída e uma variável
interna com sua unidade.
2. Qualquer anormalidade ou alarme será
indicado no display.
Os transmissores serão entregues
com a chave de proteção na posição
ativada (vista no detalhe).

Habilitando o modo de configuração
Instruções
1. Posicione a chave de proteção de
gravação para a esquerda (conforme
indicado no detalhe), habilitando modo de
configuração.
2. Nesta posição o instrumento continuará
operando em condições normais.
3. Com isto a configuração poderá ser
alterada pelos botões locais ou com um
configurador HART®.
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Iniciando configuração
Instruções
1. Pressione a tecla indicada no detalhe, o
display irá entrar no modo de configuração.
As funções de controle do instrumento
continuarão operando normalmente.
2. Os quatro botões existentes terão funções
de Retorno, Bloqueio e Navegação conforme
ícones indicativos ao lado no display.
3. Para retornar à operação normal, aplique
o botão retorno ou espere o timeout.
Todos os estados de configuração têm
timeout de 10 segundos.

Exemplo de navegação
Informações
1. As configurações possíveis de navegação
irão variar de acordo com o tipo do
instrumento.
2. Por exemplo, o F500-D permite:
Lower Range Value, Upper Range Value,
LRV, URV, Units, Damping Value, Display
Output, Fail Safe Mode, Polling Address,
Output Function, Set Cut Off Value, Cut Off
Mode.
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Exemplo de alteração de configuração (iniciando a configuração)
Instruções
1. Exemplo, alteração da unidade de
engenharia. Navegue até a opção Unit
através das setas (botões inferiores).
2. Pressione a tecla indicada para
desbloqueio da unidade (indicado na figura).
Note a mudança para o ícone Gravar.
3. Os botões de navegação (onde estão
indicados por setas para a esquerda e direita
no display) mudarão a configuração para as
opções disponíveis de unidades de
engenharia.

Exemplo de alteração de configuração (gravando a configuração)

Instruções
1. Navegue para a unidade bar.
2. Pressione o botão indicado com o ícone
Gravar.
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Exemplo de alteração de configuração (confirmando a configuração)

Instruções
1. Observe as teclas de navegação para
confirmar (Save Val?) sim (Y) ou não (N) a
configuração.
A mudança de configuração é ativada
imediatamente após confirmação.

Exemplo de alteração de configuração (habilitando a configuração)
Instruções
1. Se necessário habilitar chave de proteção
de gravação.
2. Pressione o botão de retorno para
operação normal.
Importante: a chave de proteção
também bloqueia também as
configurações via HART®.
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Exemplo de alteração de configuração (voltando à tela de operação normal)
Instruções
1. Após a alteração na configuração o
instrumento retorna à tela de operação
normal, indicando a nova unidade em bar.
2. Todos os outros parâmetros configuráveis
seguirão o mesmo roteiro.
Consulte a equipe de instrumentação
para definir posição da chave de
proteção.
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PARÂMETROS LOCAIS DO TRANSMISSOR CAPACITIVO DE PRESSÃO
DIFERENCIAL – F500-D
Nesse tópico serão apresentados os parâmetros de configuração disponíveis para
configuração local do Transmissor Capacitivo de Pressão Diferencial – F500-D.

Nota: Para medição ou teste de corrente no
transmissor pode-se medir via um multímetro na
opção de corrente (mA) posicionando as pontas de
prova nos conectores COM (+) e negativo (-) na
borneira traseira do instrumento.
.

Transmissor em Operação

Set LRV to applied Ref?
Parâmetro utilizado para realizar a calibração do
limite inferior LRV (Lower Range Value) da
medição com referência – deve ser inserida a
pressão mínima da calibração no instrumento,
gravar e confirmar para validar o ajuste.
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Set URV to applied Ref?
Parâmetro utilizado para realizar a calibração do
limite superior URV (Upper Range Value) da
medição com referência – deve ser inserida a
pressão máxima da calibração no instrumento,
gravar e confirmar para validar o ajuste.

LRV
Parâmetro utilizado para realizar a calibração do
limite inferior LRV (Lower Range Value) da
medição sem referência – deve ser inserido o
valor mínimo da calibração manualmente, gravar
e confirmar para validar o ajuste.

URV
Parâmetro utilizado para realizar a calibração do
limite superior URV (Upper Range Value) da
medição sem referência – deve ser inserido o
valor máximo da calibração manualmente, gravar
e confirmar para validar o ajuste.
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Unit
Parâmetro utilizado para realizar a alteração das
unidades de engenharia do instrumento, deve ser
selecionado uma das unidades listadas abaixo,
gravar e confirmar para validar o ajuste.
Unidades disponíveis:
- mmH2O – milímetros de água
- mmHg – milímetros de mercúrio
- psi – libra-força por polegada quadrada
- bar
- mbar – mili-bar (10-3 bar)
- g-cm2 – grama-força por centímetro quadrado
- k-cm2 – Quilograma-força por centímetro
quadrado
- Pa – Pascal (N/cm2)
- kPa – kilo-Pascal
- Torr - Torricelli
- atm - atmosfera
- MPa – mega-Pascal
- inH2O – polegadas de água
- mmH2O – milímetros de água
- inH2O – polegadas de água
- inHg – polegadas de mercúrio
- ftH2O – pés de água
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Damping
Parâmetro que funciona como um filtro de
entrada, é um filtro digital implementado no
software interno do instrumento, é ajustado em
unidade de tempo e funciona como um
amortecimento eletrônico no transmissor. Os
botões relativos às setas incrementam e
decrementam o valor de tempo do damping, após
definido o tempo deve-se gravar e confirmar para
validar o ajuste.

Disp1
Parâmetro que define a indicação local na
primeira linha numérica no display do transmissor
– após selecionada a indicação desejada, gravar
e confirmar para validar o ajuste.
Opções de
parâmetro:

indicações

disponíveis

nesse

- Out (mA) – Indicação da corrente de saída.
- PV% - Indicação da variável medida em
porcentagem.
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Disp2
Parâmetro que define a indicação local na
segunda linha numérica no display do
transmissor – após selecionada a indicação
desejada, gravar e confirmar para validar o
ajuste.
Opções de indicações disponíveis nesse
parâmetro:
- PV – Indicação da variável medida conforme
configuração do instrumento.
- Out (mA) – Indicação da corrente de saída.
- PV% - Indicação da variável medida em
porcentagem.
- Pressure – Indicação da pressão medida.
- Temperature – Indicação da temperatura
compensada.

FailSafe
Parâmetro que define a falha segura do
transmissor, ou seja, em caso de falha a corrente
de saída do transmissor assume limite máximo
de 21 mA quando a falha estiver configurada
como superior (High) ou limite mínimo de 3,6 mA
quando a falha estiver configurada como inferior
(Low) – após selecionado o estado de falha
segura do transmissor, gravar e confirmar para
validar o ajuste.
Opções de configuração de falha segura:
- Low
- High
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Poll Ad.
O parâmetro Polling Adress define o endereço do
transmissor em uma rede HART®. Os botões
relativos às setas incrementam e decrementam o
endereço, após definido deve-se gravar e
confirmar para validar o ajuste.
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Function
Parâmetro que define a função de transferência
que será aplicada à pressão medida – após
selecionada a função de transferência que deverá
ser aplicada à medição, gravar e confirmar para
validar o ajuste.
Funções de transferências disponíveis:
- Linear – Função linear com a pressão.
- Square Root – Extração de raiz quadrada –
Usada para medição de vazão como placas de
orifício, tubos Venturi e etc.
- Sq Root 3rd – Extração de raiz quadrada da
terceira potência – Usada para medição de vazão
em canais abertos como calha ou vertedor.
- Sq Root 5th – Extração de raiz quadrada da
quinta potência – Usada para medição de vazão
em canais abertos como vertedor tipo V.
- Table – Saída será uma curva formada por uma
tabela XY de até dezesseis (16) pontos, usada,
por exemplo, para medições de volume em
tanque não linear com a pressão.
- Sq Root + Table – Extração de raiz quadrada +
tabela, usada para possíveis compensações.
- Sq Rt 3rd + Tabl – Extração de raiz quadrada da
terceira potência + tabela, usada para possíveis
compensações.
- Sq Rt 5th + Tabl – Extração de raiz quadrada da
quinta potência + tabela, usada para possíveis
compensações.
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Cutoff
Parâmetro de ajuste do ponto de corte da
medição, é ajustado em porcentagem (de 0 ~
100%) da medição da pressão medida, abaixo do
valor do ponto de corte a pressão de saída tende
a zerar (parâmetro aplicado usualmente quando
se mede vazão - usado para limitar o alto ganho
que resulta da extração da raiz quadrada em
valores pequenos, resultando em uma leitura
estável em vazões baixas) – Os botões relativos
às setas incrementam e decrementam a
porcentagem do ponto de corte, após definido
deve-se gravar e confirmar para validar o ajuste.

CoffMode
O parâmetro modo de ponto de corte define o
comportamento da saída quando a medição
atinge ou é menor que o ponto de corte, a saída
pode ser linear com a medição de pressão se
configurado como modo suave (Bumpless), ou a
saída pode assumir 0% diretamente se
configurado como modo abrupto (Hard) – após
selecionado o modo de ponto de corte, gravar e
confirmar para validar o ajuste.
Modos de ponto de corte disponíveis:
- Hard
- Bumpless
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PARÂMETROS LOCAIS DO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E
TRANSDUTORES – F500-T
Nesse tópico serão apresentados os parâmetros de configuração disponíveis para
configuração local do Transmissor de Temperatura e Transdutores – F500-T.

Nota: Para medição ou teste de corrente no
transmissor pode-se medir via um multímetro na
opção de corrente (mA) posicionando as pontas de
prova nos conectores COM (+) e negativo (-) na
borneira traseira do instrumento.

Transmissor em operação

Set LRV to applied Ref?
Parâmetro utilizado para realizar a calibração do
limite inferior LRV (Lower Range Value) da
medição com referência – deve ser inserido o
sinal de temperatura mínima da calibração no
instrumento, gravar e confirmar para validar o
ajuste.
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Set URV to applied Ref?
Parâmetro utilizado para realizar a calibração do
limite superior URV (Upper Range Value) da
medição com referência – deve ser inserido o
sinal de temperatura máxima da calibração no
instrumento, gravar e confirmar para validar o
ajuste.

LRV
Parâmetro utilizado para realizar a calibração do
limite inferior LRV (Lower Range Value) da
medição sem referência – deve ser inserido o
valor mínimo da calibração manualmente, gravar
e confirmar para validar o ajuste.

URV
Parâmetro utilizado para realizar a calibração do
limite superior URV (Upper Range Value) da
medição sem referência – deve ser inserido o
valor máximo da calibração manualmente, gravar
e confirmar para validar o ajuste.
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Unit
Parâmetro utilizado para realizar a alteração das
unidades de engenharia do instrumento, deve ser
selecionado uma das unidades listadas abaixo,
gravar e confirmar para validar o ajuste.
Unidades disponíveis:
- ºC – grau Celsius
- ºF – grau Fahrenheit
- ºR – grau Rankine
- K – Kelvin

Damping
Parâmetro que funciona como um filtro de
entrada, é um filtro digital implementado no
software interno do instrumento, é ajustado em
unidade de tempo e funciona como um
amortecimento eletrônico no transmissor. Os
botões relativos às setas incrementam e
decrementam o valor de tempo do damping, após
definido o tempo deve-se gravar e confirmar para
validar o ajuste.
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Disp1
Parâmetro que define a indicação local na
primeira linha numérica no display do transmissor
– após selecionada a indicação desejada, gravar
e confirmar para validar o ajuste.
Opções de
parâmetro:

indicações

disponíveis

nesse

- Out (mA) – Indicação da corrente de saída.
- PV% - Indicação da variável medida em
porcentagem.

Disp2
Parâmetro que define a indicação local na
segunda linha numérica no display do
transmissor – após selecionada a indicação
desejada, gravar e confirmar para validar o
ajuste.
Opções de
parâmetro:

indicações

disponíveis

nesse

- PV – Indicação da variável medida conforme
configuração do instrumento.
- Terminal Temp – Indica a temperatura local
(ambiente)
- Sensor 1 – Indica o valor medido pelo sensor 1
em unidade configurada
- Sensor 2 – Indica o valor medido pelo sensor 2
em unidade configurada
- Out (mA) – Indicação da corrente de saída.
- PV% - Indicação da variável medida em
porcentagem.
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FailSafe
Parâmetro que define a falha segura do
transmissor, ou seja, em caso de falha a corrente
de saída do transmissor assume limite máximo
de 21 mA quando a falha estiver configurada
como superior (High) ou limite mínimo de 3,6 mA
quando a falha estiver configurada como inferior
(Low) – após selecionado o estado de falha
segura do transmissor, gravar e confirmar para
validar o ajuste.

Nota: No Kit Didático de Instrumentação (420 mA / HART®) o simulador de termoresistência
Pt100 possui uma chave (burnout) que simula
falha no sensor.

Opções de configuração de falha segura:
- Low
- High

Poll Ad.
O parâmetro Polling Adress define o endereço do
transmissor em uma rede HART®. Os botões
relativos às setas incrementam e decrementam o
endereço, após definido deve-se gravar e
confirmar para validar o ajuste.
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4. CONFIGURAÇÃO VIA CONFIGURADOR HART® – CONF401
Nesse tópico será apresentado o Configurador HART® CONF401, serão dadas
instruções de instalação, comunicação e configuração dos transmissores F500-D e
F500-T.

4.1.

INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DA LICENÇA DO CONF401
Para a instalação do software CONF401, deve-se fazer o download do mesmo no
site da FOSTEN Automation, através do link https://www.fosten.com.br/downloads,
nessa página o usuário deverá procurar pela opção “Software”, para realizar o
download basta clicar no link CONF401 V 4.20.

Para a ativação da licença do CONF401, deve-se realizar o download, verificar e
seguir os passos do “Guia de instrução para ativação da licença do CONF401” no
link disponível no site citado acima. A figura 25 indica como o usuário encontrará os
links no site da FOSTEN Automation.

Figura 25 – Links do Site
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INICIANDO AS CONFIGURAÇÕES VIA CONF401

Tela Inicial

Ao iniciar o configurador CONF401 o usuário terá a tela acima.
Nas opções:
- [File]: o usuário poderá inserir instrumentos offline, abrir configuração, salvar configuração,
importar base de dados, abrir janela de busca de instrumentos (polling) e etc;
- [Settings]: o usuário poderá configurar porta de comunicação, escolher idioma e definir as
preferências;
- [Tolls]: o usuário poderá acessar ferramentas de gráficos de tendências, data logger e etc;
- [Help]: o usuário terá acesso sobre o configurador, como por versão do software e etc.
A janela HART Network na descrição de rede HART (HART Network) com as opções
“Offline” e “Online” essas opções o usuário deverá acessar para fazer as configurações nos
instrumentos HART.
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A opção “Offline” o usuário pode fazer a configurações de instrumentos sem realizar a
comunicação e salvar para serem descarregadas em momento oportuno.
A opção “Online” o usuário acessará o instrumento via comunicação HART fará as devidas
configurações que poderão ser enviadas prontamente.
A janela HART Serial Monitor mostra as informações (troca de dados) da comunicação
HART.

Iniciando a Comunicação

Para iniciar a comunicação HART o usuário deverá clicar duas vezes na opção “Online”,
abrirá um pop-up com as opções [Polling Window] e [HART Serial Monitor].
A opção [Polling Window] o usuário terá acesso a janela de busca de instrumentos HART.
A opção [HART Serial Monitor] abre a janela de monitoramento das informações da
comunicação HART.
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Selecionando Endereços de Busca

Selecionando a opção [Polling Window] para busca dos instrumentos HART online, o usuário
terá as opções:
- Device Address: nessa opção a busca é feita por um (01) endereço específico que deve ser
selecionado no combo box ao lado;
- From Address [ ] To Address [ ]: nessa opção a busca é feita dentro de um intervalo de
endereços em uma rede HART, o intervalo deve ser selecionado no combo box;
- Tag: nessa opção o usuário pode realizar a busca por um tag específico, basta digitar no
campo disponível.
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Executando a Busca dos Instrumentos

Após selecionada a busca que o usuário pretende fazer deve-se clicar no botão [Poll] na
janela Polling Window abrirá uma janela chamada Progress Monitor que indicará que a busca
está sendo executada, nesse momento a Janela HART Serial Monitor mostrará o fluxo de
informação da comunicação HART.
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Instrumentos Localizados

Quando os instrumentos HART são localizados eles serão listados abaixo da opção “Online”
e para acessá-los basta clicar sobre cada um que se queira configurar.
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CONFIGURAÇÃO DO TRANSMISSOR CAPACITIVO DE PRESSÃO
DIFERENCIAL – F500-D
Nesse tópico serão apresentados os parâmetros de configuração disponíveis para
configuração via software do Transmissor Capacitivo de Pressão Diferencial – F500D.

Nota: Para medição ou teste de corrente no
transmissor pode-se medir via um multímetro na
opção de corrente (mA) posicionando as pontas de
prova nos conectores COM (+) e negativo (-) na
borneira traseira do instrumento.

Guia “Information”

Guia para identificações relevantes do Transmissor:
- “Tag”: campo com caracteres alfanuméricos para identificação do transmissor (aparecerá
no indicador local);
- “Descriptor”: campo usado para descrições adicionais do transmissor – Ex.: serviço,
localização – (16 caracteres alfanuméricos);
- “Message”: campo usado para mensagens adicionais, como responsável pela ultima
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calibração, como cuidados para manutenção (32 caracteres alfa numéricos);
- “Date”: campo usado para identificar alguma data relevante – Ex.: ultima calibração, ultima
manutenção e etc;
- “Unique ID”: informação do fabricante;
- “Long Tag”: campo usado para descrições adicionais de identificação do transmissor;
- “Ordering Code”: informação do fabricante.

Guia “Device Info”

Guia de informações do transmissor, os dados são acessados da memória do equipamento
(informações do fabricante).

P á g i n a | 95

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

Engenharia e
Projeto:

Guia “Datasheet Info”

Guia de dados construtivos do transmissor (folha de dados), dados acessados da memória
do equipamento.

Guia “Monitor”

Guia de monitoramento de dados do transmissor, são acessados os seguintes dados:
- Loop de corrente (mA) – [Loop Current];
- Percentual do range (%) – [Percentage Range];
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- Variável primária – pressão (em unidade de engenharia configurada) – [Primary Variable];
- Variável secundária – temperatura ambiente (borneira) (ºC) – [Secondary Variable].

Guia “Specific Monitor”

Guia de monitoramento de dados do transmissor, nessa guia os dados acessados são
específicos selecionados pelo usuário, no exemplo acima:
- Saída de corrente (mA) – [Out (mA)];
- Variável medida – pressão – em unidade de engenharia (mbar) – [Pressure];
- Variável medida – pressão – em porcentagem do range calibrado (%) – [Out (%)];
- Terminal de temperatura – temperatura ambiente (ºC) – [Terminal Temp.].
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Guia “Device Status”

Guia de status do transmissor, nessa guia são monitorados e informados alguns diagnósticos
do transmissor, como, por exemplo: variáveis (primária e secundária) fora do limite nominal
do sensor, danificado ou desconectado; saída saturada; saída fixa; falha de alimentação e
etc (figura ilustrativa).

Guia “Range”

Na guia range o usuário define a faixa (calibração) e unidade de trabalho do transmissor.
É informado conforme fabricante os limites do sensor do transmissor que está sendo
configurado, limite máximo da faixa “URL” e limite mínimo da faixa “LRL”.
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O usuário pode definir a calibração do transmissor com referência, através dos botões [Lo-]
para definir o limite inferior do range e [Hi+] para definir o limite superior do range, ou realizar
a calibração sem referência inserindo os valores de limite máximo do range no campo “URV”
e de limite mínimo do range no campo “LRV”.
Nessa guia o usuário também define o tempo de amortecimento “Damping” se aplicado e a
unidade de engenharia selecionando pelos combo box “Unit Family” e “Unit”.

Guia “Configuration”

Na guia de configuração o usuário irá:
- Selecionar o parâmetro de escrita e leitura ou somente leitura ([Read/Write] ou [Read
Only]), esse parâmetro define se o transmissor poderá o não ser acessado para ajustes e
configurações;
- Definir o modo de falha segura se superior [High] ou infeiror [Low] – (os detalhes de
funcionamento desse tipo de falha podem ser vistas detalhadas no parâmetro “failsafe” em
parâmetros locais do transmissor capacitivo de pressão diferencial – F500-D deste manual).
- Definir a função de transferência que será aplicada a variável medida (nesse caso pressão)
devem ser selecionadas acessando o combo box “Function” – (os tipos de função de
transferência podem ser vistas detalhadas no parâmetro “Function” em parâmetros locais do
transmissor capacitivo de pressão diferencial – F500-D deste manual).
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Guia “Table”

A guia table possibilita ao usuário determinar que a saída siga uma curva XY formada por até
16 pontos configuráveis que deverão ser definidos e editados nos campos disponíveis nessa
tela, a opção de tabela é usada quando se define as seguintes funções de transferência
aplicadas ao transmissor: tabela; extração de raiz quadrada + tabela; extração de raiz
quadrada da terceira potência + tabela; extração de raiz quadrada da quinta potência +
tabela.

Guia “User Unit”

Na guia unidade de usuário, o usuário define uma unidade de usuário específica, como por
exemplo:
Numa medição de vazão com placa de orifício, configura-se o transmissor com um diferencial
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de pressão calculado e se extrai a raiz quadrada, porém quer-se indicar uma unidade de
vazão no transmissor, assim se define a unidade de usuário, um diferencial de pressão
calibrado de 0 ~ 2000 mmH2O pode ser indicado como uma unidade de vazão como m3/h (a
unidade deve ser selecionada pelos combo box “Unit Family” e “Unit”) inserindo o range
máximo da vazão em “E.U. (100%)” e o range mínimo da vazão em “E.U. (0%)” de vazão
(nesse caso deve-se seguir os cálculos de dimensionamento do elemento primário de
vazão).
A opção [On] / [Off] habilita ou desabilita a função unidade de usuário.

Guia “LCD Indicator”

Guia LCD indicator define as indicações locais do transmissor:
- Display 1st: variável a ser indicada na linha numérica superior;
- Display 2nd: variável a ser indicada na linha numérica inferior.
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Guia “Maintenance”

Guia de manutenção do transmissor, o usuário poderá:
- Reiniciar o transmissor [Device Reset];
- Realizar o teste de loop de corrente [Loop Test], terá acesso a um pop-up onde poderá
inserir uma determinada corrente (mA) e verificar a saída (deve-se medir com o multímetro);

- Contador de operações [Operations Counter], toda vez que for realizada uma intervenção
nas variáveis monitoradas será incrementado o contador de operação;
- Escrever no sensor primário [Write To Transducer], função normalmente utilizada pelo
fabricante;
- Ler informações do sensor primário [Read From Transducer].
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Guia “Trim”

Guia trim (ajustes) é a configuração usada para caracterizar o transmissor ajustando para
sua leitura digital, nessa guia o usuário realiza:
- Trim de corrente [Current Trim]: função de ajuste de 4 e 20 mA usado para aferição do
circuito de saída do transmissor, quando se faz necessário.
Podem ocorrer diferenças nos padrões de corrente do fabricante e planta industrial, nesse
caso se faz o trim de corrente, deve-se usar um amperímetro de precisão para referência, no
caso didático podem ser usados multímetros comuns. O trim em 4 mA ajusta a corrente de
saída correspondente a 0% da variável medida, e o trim em 20 mA ajusta a corrente de saída
correspondente a 100% da variável medida. Dicas para realização do trim de corrente:
- Conectar o multímetro na borneira traseira do transmissor;
- Selecione o trim de corrente desejado;
- Aguarde a estabilização da corrente e informe ao transmissor ao corrente lida no
multímetro.
- Trim de Pressão: função de ajuste da leitura digital de acordo com a pressão aplicada, é
diferente da calibração com referência, o trim é usado para corrigir a medida e a calibração
apenas relaciona a pressão aplicada ao sinal de 4 ~ 20 mA. São trim de pressão: Trim de
zero; Trim de pressão inferior e Trim de pressão superior.
- Trim de zero [Zero Trim]: similar ao trim de pressão inferior, porém nesse caso o
transmissor assume que a pressão é zero, deve ser realizada da seguinte maneira:
- Para transmissores de pressão diferencial: garantir que as pressões nas câmaras
(os dois lados) do sensor estejam equalizadas, ativar o trim;
- Para transmissores de pressão manométrica: ativar o trim com a câmara do
transmissor aberta para atmosfera;
- Para transmissores de pressão absoluta: submeter à câmara do transmissor ao
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vácuo, ativar o trim.
- Trim de pressão inferior [Lower Trim]: usado para ajustar a leitura da faixa de pressão
inferior, o usuário deve informar ao transmissor a leitura correta para uma pressão aplicada.
- Trim de pressão superior [Upper Trim]: usado para ajustar a leitura da faixa de pressão
superior, o usuário deve informar ao transmissor a leitura correta para uma pressão aplicada.
Realizar o trim de pressão superior sempre após ser executado o trim de zero.
Trim de caracterização [Characterization Trim]: usado para correção de alguma não
linearidade no processo de conversão, deve ser feito através de uma tabela de linearização
de até cinco (05) pontos, o usuário deve aplicar pressão e informar ao transmissor o valor
para cada ponto da tabela. Raramente se realiza esse tipo de ajuste.
- Trim de temperatura [Temperature Trim]: usado para ajustar a temperatura do sensor da
borneira do transmissor. Não é recomendado devido ao sensor usado ser de ótima precisão,
apenas se realmente for necessário aconselha-se realizar esse ajuste.

Guia “Graphics”

Na guia de gráficos podem ser gerados gráficos de tendências pelo usuário, as variáveis que
se quer monitorar devem ser selecionadas nos combo box em “Trending Values”.
Opções:
- Configurações [Settings]: seleciona / altera cores das penas, range do eixo de tempo, range
do eixo das variáveis e etc;
- Partida do gráfico [Start];
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- Parada do gráfico [Stop];
- Abrir um arquivo salvo [Open];
- Salvar imagem do gráfico [Print];
- “Alto Save Log”: salvamento automático das variáveis, como log de tendências.
Para sair da guia o usuário deve parar [Stop] o monitoramento do gráfico.

Guia “Multidrop”

Na guia multidrop o usuário define / altera o endereço de comunicação HART® do
transmissor, selecionando um endereço no combo box “Polling Address” confirmando
[Change Polling Address].
Pode também habilitar o modo de loop de corrente (Loop Current Mode).

Nota: A Guia “Factory” é de acesso somente do fabricante de cada
instrumento.
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CONFIGURAÇÃO DO TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E TRANSDUTORES –
F500-T
Nesse tópico serão apresentados os parâmetros de configuração disponíveis para
configuração via software do Transmissor de Temperatura e Transdutores – F500-T.

Nota: Para medição ou teste de corrente no
transmissor pode-se medir via um multímetro na
opção de corrente (mA) posicionando as pontas de
prova nos conectores COM (+) e negativo (-) na
borneira traseira do instrumento.

Guia “Information”

Guia para identificações relevantes do Transmissor:
- “Tag”: campo com caracteres alfanuméricos para identificação do transmissor (aparecerá
no indicador local);
- “Descriptor”: campo usado para descrições adicionais do transmissor – Ex.: serviço,
localização – (16 caracteres alfanuméricos);
- “Message”: campo usado para mensagens adicionais, como responsável pela ultima
calibração, como cuidados para manutenção (32 caracteres alfa numéricos);
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- “Date”: campo usado para identificar alguma data relevante – Ex.: ultima calibração, ultima
manutenção e etc;
- “Unique ID”: informação do fabricante;
- “Long Tag”: campo usado para descrições adicionais de identificação do transmissor;
- “Ordering Code”: informação do fabricante.

Guia “Device Info”

Guia de informações do transmissor, os dados são acessados da memória do equipamento
(informações do fabricante).
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Guia “Monitor”

Guia de monitoramento de dados do transmissor, são acessados os seguintes dados:
- Loop de corrente (mA) – [Loop Current];
- Percentual do range (%) – [Percentage Range];
- Variável primária – pressão (em unidade de engenharia configurada) – [Primary Variable];
- Variável secundária – temperatura ambiente (borneira) (ºC) – [Secondary Variable];
- Variável terciária – valor do sensor, nesse caso Pt100 (Ω) – [Tertiary Variable];
- Variável quaternária – não aplicada [Quaternary Variable].
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Guia “Specific Monitor”

Guia de monitoramento de dados do transmissor, nessa guia os dados acessados são
específicos selecionados pelo usuário, no exemplo acima:
- Saída de corrente (mA) – [Out (mA)];
- Variável primária – temperatura – em porcentagem do range configurado (%) – [PV (%)];
- Variável primária – temperatura – em unidade de engenharia (ºC) – [PV];
- Sensor – valor do sensor 1, nesse caso Pt100 (Ω) – [Sensor 1].
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Guia “Device Status”

Guia de status do transmissor, nessa guia são monitorados e informados alguns diagnósticos
do transmissor, como, por exemplo: variáveis (primária e secundária) fora do limite nominal
do sensor, danificado ou desconectado; saída saturada; saída fixa; falha de alimentação e
etc (figura ilustrativa).

Guia “Range”

Na guia range o usuário define a faixa (calibração) e unidade de trabalho do transmissor.
O sensor de temperatura é reconhecido ou deve ser configurado, para que o transmissor que
está sendo configurado informe o limite máximo da faixa “URL” e o limite mínimo da faixa
“LRL”.
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O usuário pode definir a calibração do transmissor com referência, através dos botões [Lo-]
para definir o limite inferior do range e [Hi+] para definir o limite superior do range, ou realizar
a calibração sem referência inserindo os valores de limite máximo do range no campo “URV”
e de limite mínimo do range nos campo “LRV”.
Nessa guia o usuário também define o tempo de amortecimento “Damping” se aplicado e a
unidade de engenharia selecionando pelos combo box “Unit Family” e “Unit”.

Guia “Configuration”

Na guia de configuração o usuário irá:
- Selecionar o parâmetro de escrita e leitura ou somente leitura ([Read/Write] ou [Read
Only]), esse parâmetro define se o transmissor poderá o não ser acessado para ajustes e
configurações;
- Definir o modo de falha segura se superior [High] ou infeiror [Low] – (os detalhes de
funcionamento desse tipo de falha podem ser vistas detalhadas no parâmetro “failsafe” em
parâmetros locais do transmissor de temperatura e transdutores – F500-T deste manual).
- A função de transferência, campo “Function”, para o transmissor de temperatura será
somente linear.
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Guia “Sensor”

Nessa guia o usuário configura o tipo de sensor de temperatura, segue:
- Campo “Current Sensor”: o transmissor informa o sensor configurado;
- Combo box “Measuring Type”: usuário define o tipo de medição – Ex.: simples; diferencial.
- Combo box “Type”: usuário define o princípio (tipo) de medição do sensor – Ex.: RTD
(termoresistência); TC (termopar).
- Combo box “Sensor”: usuário define o sensor – Ex: RTD – Pt 100 IEC; Pt 100 JIS / TC – K
NBS; J NBS; N NBS.
- Combo box “Connection”: usuário define a conexão do sensor ao transmissor – Ex.: dois
fios; três fios; quatro fios.
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Guia “LCD Indicator”

Guia LCD indicator define as indicações locais do transmissor:
- Display 1st: variável a ser indicada na linha numérica superior;
- Display 2nd: variável a ser indicada na linha numérica inferior.

Guia “Maintenance”

Guia de manutenção do transmissor, o usuário poderá:
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- Reiniciar o transmissor [Device Reset];
- Reiniciar as configurações [Reset Config. Changed Flag].

Guia “Trim”

Guia trim (ajustes) é a configuração usada para caracterizar o transmissor ajustando para
sua leitura digital, nessa guia o usuário realiza:
- Trim de corrente [Current Trim]: função de ajuste de 4 e 20 mA usado para aferição do
circuito de saída do transmissor, quando se faz necessário.
Podem ocorrer diferenças nos padrões de corrente do fabricante e planta industrial, nesse
caso se faz o trim de corrente, deve-se usar um amperímetro de precisão para referência, no
caso didático podem ser usados multímetros comuns. O trim em 4 mA ajusta a corrente de
saída correspondente a 0% da variável medida, e o trim em 20 mA ajusta a corrente de saída
correspondente a 100% da variável medida. Dicas para realização do trim de corrente:
- Conectar o multímetro na borneira traseira do transmissor;
- Selecione o trim de corrente desejado;
- Aguarde a estabilização da corrente e informe ao transmissor ao corrente lida no
multímetro.
- Trim de temperatura [Terminal Temp. Trim]: usado para ajustar a temperatura do sensor da
borneira do transmissor. Não é recomendado devido ao sensor usado ser de ótima precisão,
apenas se realmente for necessário aconselha-se realizar esse ajuste.
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Guia “Graphics”

Na guia de gráficos podem ser gerados gráficos de tendências pelo usuário, as variáveis que
se quer monitorar devem ser selecionadas nos combo box em “Trending Values”.
Opções:
- Configurações [Settings]: seleciona / altera cores das penas, range do eixo de tempo, range
do eixo das variáveis e etc;
- Partida do gráfico [Start];
- Parada do gráfico [Stop];
- Abrir um arquivo salvo [Open];
- Salvar imagem do gráfico [Print];
- “Alto Save Log”: salvamento automático das variáveis, como log de tendências.
Para sair da guia o usuário deve parar [Stop] o monitoramento do gráfico.
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Guia “Multidrop”

Na guia multidrop o usuário define / altera o endereço de comunicação HART® do
transmissor, selecionando um endereço no combo box “Polling Address” confirmando
[Change Polling Address].
Pode também habilitar o modo de loop de corrente (Loop Current Mode).

Nota: A Guia “Factory” é de acesso somente do fabricante de cada
instrumento.

P á g i n a | 116

Manual de Operação
Kit Didático – 4-20mA / HART®

Engenharia e
Projeto:

PROJETO DE INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA
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ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO
Os Kits Didáticos FOSTEN são fornecidos montados em pedestal e com uma maleta
com movimentadores (rodas) devidamente projetada para sua acomodação, que
garante sua conservação e protege contra danos por quedas e choques.

Figura 26 – Kit Didático de Instrumentação e Maleta de Armazenamento
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Figura 27 – Kit Didático de Instrumentação Acomodado na Maleta
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A Fosten Automation reserva o direito de modificar o design e funcionalidade de qualquer
produto sem comunicação prévia. A Fosten não se responsabiliza por problemas
decorrentes do uso indevido de seus produtos.
A logo da Fosten é marca registrada da Fosten Equipamentos.
© 2017 Fosten todos os direitos reservados.

ENGENHARIA E PROJETO:

Av. Marginal Maurílio Bacega, 2652
Sertãozinho / SP

Rodovia Albano Bacega, km 2,1
Sertãozinho / SP

fosten@fosten.com.br

vendas@tafautomacao.com.br

(16) 3945-0767

(16) 3513-2540

www.fosten.com.br

www.tafautomacao.com.br
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