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Visão geral da linha de produtos

Linha 931-H 931-S 931-U

Tipo Condicionadoresdesinaisdealtadensidade Condicionadores de sinais padrão Condicionadores de sinais universais

Recursos
� Condicionamento econômico de sinais

analógicos em invólucro de alta densidade
(6 mm de largura)

� Oferece soluções para uma ampla variedade
de sinais analógicos

� Disponível em tamanhos compactos com
largura entre 12,5 mm a 22,5 mm.

� Programável — permitindo que os
dispositivos sejam usados em uma ampla
variedade de sinais analógicos

� Dois modelos estão disponíveis, um invólucro
com 12,5 mm de largura e outro com 45 mm

Seleção de produto por tipo de função

Corrente/tensão Página 11 Página 14 Página 35

RTD Página 21 Página 23 Página 35

Termopar Página 24 Página 26 Página 35

Monitoraçãodelinha — Página 27 —

Ponte — Página 32 —

Frequência — Página 33 Página 35

HART Página 34 — —

Visite ab.com para obter mais informações sobre nossos condicionadores de sinais.

 http://ab.rockwellautomation.com/Signal-Conditioners
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Introdução

Funcionalidade do condicionador de sinais analógicos

Os condicionadores de sinais analógicos são projetados para uso com os sistemas E/S da Rockwell
Automation para fornecer custos reduzidos de instalação e manutenção em aplicações de
processo. Os produtos estão disponíveis com isolamento de duas vias (entre entrada e saída) ou de
três vias (entre entrada, saída e alimentação).
� Isolamento de sinais de controle e medição analógica de duas vias (entre entrada e

saída) ou de três vias (entre entrada, saída e alimentação).

� Conversão de sinais analógicos de tensão para corrente. (ou seja, 0…10 V para
4…20 mA, etc.)

� Amplificação, linearização e transmissão de sinais de sensores de baixo nível (ou seja,
sinais mV de termopares, etc.).

� Transmissão de sinais analógicos por distâncias longas

� Oferece mostrador local usando um expansor ou indicações de status remoto e alarmes
por fechamentos de contato de relé com base nos sinais analógicos.

Aplicações típicas

Condicionadores de sinais analógicos são usados sempre que temperatura, pressão, nível, fluxo, altura, velocidade etc. forem medidos e controlados como
parte de um processo de produção contínuo ou de batelada. Os condicionadores de sinais analógicos ajudam a evitar que essas medições sejam
degradadas no caminho do campo à sala de comando oferecendo proteção contra influências externas ou problemas que resultam dos métodos de
instalação utilizados. As indústrias típicas incluem centrais elétricas, produção de aço, usinas de tratamento de água e de efluentes, produção de gás e
petróleo e processamento químico.

Arquitetura integrada
Padronizada. . . Multidisciplinar. . . Habilitada para informações

O sistema Rockwell Automation Integrated Architecture™ melhora a produtividade e reduz o custo total de propriedade ao oferecer funcionalidade,
flexibilidade e expansibilidade inigualáveis. Usando controle sofisticado, tecnologias de rede, visualização e informação, a Arquitetura Integrada lida com
uma variedade completa de necessidades de controle e informações para aplicações discretas, de movimento, controle de processo e de batelada, controle
de acionamento e aplicações de segurança.

Processamento de sinais analógicos

Sinais analógicos envolvem a medição de características de operação física em constante mudança em muitas formas diferentes, sendo que as mais
comuns são temperatura e pressão. Esses sinais são frequentemente encontrados em processos que envolvem ambientes industriais rigorosos ou que são
expostos aos elementos. Tais condições ambientais podem afetar de forma significativa a qualidade do sinal transmitido e também estão em constante
mudança. Além disso, esses processos industriais normalmente requerem que esses sinais possam ser transmitidos com precisão por distâncias longas. Por
esse e por uma série de outros motivos, o condicionamento de sinais analógicos é frequentemente necessário entre a instrumentação de medição e o
sistema de controle. O condicionamento de sinais analógicos é uma prática estabelecida há muito tempo em muitos setores de processo, como
processamento de petróleo e gás, indústrias farmacêuticas e químicas e sinais elétricos padronizados são normalmente usados. Correntes de 0…20 mA ou
4…20 mA e tensões de 0…10 Vcc são as especificadas com mais frequência pelos engenheiros de controle.
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Introdução

Solucionadores de problemas de automação de processos

Considerando a ampla variedade de E/S disponível com os modernos sistemas de controle industrial de
processo, alguns podem se perguntar por que condicionadores de sinais analógicos ainda são usados.
Aqui estão alguns exemplos que explicam por que o condicionador de sinais analógicos pode ser
desejável ou necessário em uma instalação.

�� Alarme/indicação local

Muitos sinais analógicos são passados aos indicadores e alarmes locais, que, então, precisam ser isolados
entre si.

� Transmissão de longa distância

Em vez de passar cabos onerosos ao sistema de controle (por ex.: termopares para temperatura), os
condicionadores de sinais analógicos podem isolar e converter para um sinal de alto nível que é mais fácil
de transmitir (por ex.: 4…20 mA).

� E/S analógica sem isolamento 

Se o sistema de controle existente não oferecer entradas analógicas isoladas, um condicionador de sinais
analógicos separado com frequência será usado para fornecer isolamento dos sinais quando necessário,
por exemplo, se o sistema de controle precisar ser protegido contra pulsos de ruído elétrico em suas
entradas analógicas.

� Isolamento da fonte de alimentação

Quando o sistema de controle não puder fornecer alimentação ao sensor/transmissor, muitas vezes é
conveniente fornecer isolamento à fonte de alimentação usando um condicionador de sinais analógicos.

� Mostrador local e linearização

Quando for necessário um mostrador local dedicado, o sinal analógico pode ser dividido usando um
condicionador de sinais analógicos. Por exemplo, quando um indicador de volume líquido for necessário
para encher um tanque de armazenamento a granel, mas a medição for nivelada (a conversão de nível
para volume depende da forma do tanque).

� A E/S restante disponível em um sistema existente não oferece o tipo de entrada do sensor
necessário. 

Exemplo:  a E/S restante no sistema de controle requer entradas analógicas de 4…20 mA e os sensores
fornecem sinais menos comuns – por exemplo:  0…20 mV, 2…10 V, 0…10 V , 0…1 mA, 4…12 mA, 0…5 A
(CA), etc.

Padrão

Alta densidade

Universal

Linha de produtos condicionadores de sinais Boletim 931

A Rockwell Automation oferece uma ampla variedade de produtos para condicionar sinais analógicos de
acordo com os padrões industriais. Os condicionadores de sinais analógicos Boletim 931 também
oferecem o isolamento necessário do dispositivo de medição de campo do controlador, bem como de
qualquer fonte de alimentação externa. Esse isolamento evita a interferência que pode ocorrer devido a
malhas de terra ou a ruído de modo comum. A ampla variedade de condicionadores de sinais
analógicos Boletim 931 da Allen-Bradley abrange completamente as funções envolvidas na conversão,
isolamento e monitoração de sinais analógicos. A linha de produtos lida com quase todas as aplicações
em tecnologia de medição industrial e protege as funções elementares entre sinais de campo e sistemas
de controle. Os produtos são facilmente montados em um trilho DIN de 35 mm e vêm em invólucros
eletrônicos padronizados com larguras de 6, 12,5, 17,5, 22,5 ou 45 mm.

Condicionadores de sinais analógicos
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Introdução

Processamento de sinais analógicos

Sinais analógicos envolvem a medição de características de operação física em constante mudança em muitas formas diferentes, sendo que as mais
comuns são temperatura e pressão. Esses sinais são frequentemente encontrados em processos que envolvem ambientes industriais rigorosos ou que
são expostos aos elementos. Tais condições ambientais podem afetar de forma significativa a qualidade do sinal transmitido e também estão em
constante mudança. Além disso, esses processos industriais normalmente requerem que esses sinais possam ser transmitidos com precisão por
distâncias longas.

U/I

U/I

Vc

Vc

Isolamento de duas vias

Condicionadores de sinais analógicos com isolamento de 2 vias separam
os sinais de entrada e saída entre si eletricamente e desacoplam os
circuitos de medição. Diferenças de potencial causadas por
comprimentos longos de linha e pontos de referência comuns são
eliminadas. A separação elétrica também protege contra danos
irreparáveis causados por sobretensões, bem como por interferência
indutiva e capacitiva. 

U/I

Vc

Isolamento de três vias

U/I

Condicionadores de sinais analógicos com isolamento de três vias
separam a fonte de alimentação dos circuitos de entrada e de saída, bem
como permitem que o circuito analógico opere com apenas uma tensão
operacional.

  I

   I

Isolamento passivo

Condicionadores de sinais analógicos com isolamento passivo oferecem
uma vantagem adicional porque não exigem fonte de tensão adicional. A
fonte de alimentação ao condicionador de sinais analógicos pode ser
fornecida pelo circuito de entrada ou de saída. Essa alimentação de
malha de corrente é caracterizada por consumo de energia muito baixo.

U/I

Vc

Medição de temperatura 
PT100

PT100

Existe uma série de condicionadores de sinais analógicos disponível para
medições de temperatura. Por exemplo, sinais PT100 em sistemas de 2, 3
e 4 fios são convertidos em sinais padrão 0…20 mA, 4…20 mA e 0…10 V. 

U/I

Vc

Medição de temperatura 
Termopares

Condicionadores de sinais analógicos para conexão de termopares
convencionais são fixados por compensação de junta fria como padrão.
Esses dispositivos amplificam e linearizam o sinal de tensão fornecido
pelo termopar. Isso garante condicionamento preciso de sinais analógicos
ao mesmo tempo em que elimina fontes de interferência ou erro. 

U/I

  f

Vc

Conversão de frequência

Condicionadores de sinais analógicos estão disponíveis para converter
frequências em sinais analógicos padrão. Controles descendentes,
portanto, podem processar diretamente grupos de pulsos para medição
de RPM ou velocidade. 

U/I
Schalt

  I CA/CC

Vc

Monitoração de corrente

Condicionadores de sinais analógicos estão disponíveis para monitoração
de correntes de até 60 A CA ou CC. Esses dispositivos fazem com que
uma saída comutada seja acionada por correntes acima ou abaixo do
valor definido e também pode fornecer saídas analógicas para
monitoração contínua da corrente de carga.

U/I

  U AC/CC

Vc

Monitoração de tensão

Condicionadores de sinais analógicos estão disponíveis para monitoração
de tensões CA e CC. Flutuações de tensão em razão de processos de
comutação ou condições de sobrecarga podem ser detectadas para
tensões acima ou abaixo do limite de comutação definido pelo usuário. 
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Explicação do número de catálogo

Explicação do número de catálogo

931 S – A1 A1 N - IP N
a b c d - e f

a
Código Descrição

H Alta densidade 

S Padrão

U Universal

b
Tipo de entrada

Código Descrição

Corrente

A1 0(4)…20 mA

A2 4…20 mA

A3 0…1 A, 0…5 A ou 0…10 A CA

A4 0…20 A, 0…25 A ou 0…30 A CA/CC

Ponte

B1 -500 mV…+500 mV

Tensão ou corrente

C1 0…5 V ou 0…1 Vcc

0…20 mA ou 4…20 mA

C2 0…10 Vcc

0…20 mA ou 4…20 mA

C3 0…10 Vcc

0…22 mA

C4 ±20 mV...±200 V

±0,1 mA…100 mA

C9 Entradas universais

Frequência

F1 PNP/NPN de 2, 3 fios, iniciador namar, etapa
empurrar-puxar

Potenciômetro

P1 Condutor PT 100/2/3/4 ou condutor Ni
100/2/3/4

P2 Condutor PT 100/2/3 

P3 Condutor PT 100/2/3/4 

Termopar

T1 Tipo J

T2 Tipo K

T9 Tipos K,J,T,E,N,R,S,B

Tensão

V1 24…70 V,  70…140 V,  140…210 V ou
210…260 Vca/cc

c
Tipo de saída

Código Descrição

Corrente

A1 0(4)…20 mA

A2 4…20 mA

A5 (2) 4…20 mA

Tensão ou corrente

C1 0…5 V ou 0…1 Vcc

0…20 mA ou 4…20 mA

C2 0…10 Vcc

0…20 mA ou 4…20 mA

C3 0…10 Vcc

0…22mA

C5 0...±10 V

0…±20 mA

C6
0…5 V, 5…0 Vcc ou 10…0 V, 0…10 Vcc

0…20 mA, 20…0 mA ou 4…20 mA,
20…4 mA

C7 0…±10V

0...±20 mA

R1 3 Uma saída dig. de fecham. de contato de relé

d
Ajuste de configuração

Código Descrição

N Não configurável

D Minisseletora

J Jumper

C Computador

e
Tipo de alimentação

Código Descrição

IP Alimentação da malha de entrada

OP Alimentação da malha de saída

BC Alimentação aux. CA ou CC

CC Alimentação aux. CC

MC do circuito de medição

f
Diversos

Código Descrição

1 Um canal

2 Dois canais

Hall Sensor de efeito Hall

Hart Protocolo de comunicação Hart

Cabo Cabo

1R Um relé

2R Dois relés
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Visão geral do produto

Boletim 931H - Série de alta densidade
Os módulos da série de alta densidade oferecem condicionamento econômico
de sinais analógicos em um pacote bem pequeno.

� Montagem de densidade extremamente alta (módulos com 6 mm de largura)

� Fornece soluções de isolamento e conversão para uma variedade de sinais

- Corrente

- Tensão

- Temperatura (termopares e RTDs)

� As minisseletoras podem ser acessadas pela parte externa do invólucro

� Capacidade de mudar o jumper da alimentação de entrada de unidade para unidade usando
jumpers do borne Boletim 1492 na maioria dos dispositivos Boletim 931H.

� Esquemas elétricos impressos na parte externa do invólucro para facilidade de uso em
atividades de comissionamento e manutenção

� Tampa necessárias para Nº de Cat.: 931H-P2A2N-OP e 931H-A1A1N-IP.

Conexões de alimentação

Invólucro de alta densidade

Os produtos do Boletim 931H oferecem uma ampla variedade de funcionalidade 

no invólucro de 6 mm de alta densidade.

Minisseletora programável

Esquemas elétricos
Os produtos do Boletim 931H têm os esquemas elétricos impressos na parte externa do invólucro 

para reduzir a complexidade durante a instalação e a manutenção.

Os jumpers do Boletim padrão 1492 podem ser usados para conectar 
unidades à mesma fonte de alimentação do Boletim 1606. Esses jumpers 
são uma maneira rápida e fácil de oferecer alimentação a uma série de 
condicionadores de sinais analógicos do Boletim 931 montados juntos em 
um trilho DIN.

Os produtos do Boletim 931H são facilmente programáveis com as 

minisseletoras localizadas na parte externa do invólucro com as 

tabelas impressas das possíveis combinações de entrada e saída.

Nº Cat. 931H-P2A2N-OP

Nº Cat. 931H-A1A1N-1P

Tampa, Nº Cat. 931H-EB1
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Visão geral do produto

Boletim 931S - Série padrão
A série padrão Boletim 931S de condicionadores de sinais analógicos oferece soluções para uma ampla variedade de sinais analógicos. Estão disponíveis
em tamanhos compactos com 12,5… 22,5 mm de largura.

� Fornece soluções de isolamento e conversão para uma variedade de sinais:
- Corrente
- Tensão
- Temperatura (termopares e RTDs)
- Frequência
- Células de carga (transdutores de ponte)
- Potenciômetros

� Bornes removíveis e de encaixe são codificados para eliminar erros de fiação.
�A placa de circuito impresso pode ser removida e reinstalada sem ferramentas, garantindo facilidade de uso no acesso às minisseletoras internas.
�Capacidade de mudar o jumper da alimentação de entrada de unidade para unidade usando jumpers do borne Boletim 1492 em alguns dispositivos 931S.
�Configurações de jumpers impressas na parte externa do invólucro para facilidade de uso em atividades de comissionamento e manutenção.

Remoção da placa de circuito

Conexão de alimentação

Isolamento seguro

Bornes removíveis

Invólucros padronizados

Os jumpers do Boletim padrão 1492 podem ser usados para conectar 
unidades à mesma fonte de alimentação do Boletim 1606. Esses jumpers 
são uma maneira rápida e fácil de oferecer alimentação a uma série de 
condicionadores de sinais analógicos do Boletim 931 montados juntos em 
um trilho DIN.

A “separação protetora” precisa ser garantida conforme a EN 50178. 
A série do Boletim 931S é compatível com a separação completa 
entre o sinal analógico e a alimentação de entrada.

A placa de circuito impresso pode ser removida sem o uso de ferramentas. Assim que os 
bornes forem removidos, basta pressionar o gancho de travamento na parte superior 
e puxar a placa de circuito impresso. Isso torna o acesso às minisseletoras internas rápido 
e fácil.

Os bornes removíveis são codificados para remoção e 
substituição fáceis sem erro. Eles acomodam tamanhos de fio de 
até 14 AWG (2,5 mm2).

Os invólucros têm 3 tamanhos padrão: 12,5; 17,5 e 22,5 mm.
Fendas de ventilação garantem a dissipação de calor. As configurações de 
jumpers e minisseletoras estão impressas na lateral do invólucro para 
facilidade de uso em comissionamento e manutenção.
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Visão geral do produto

Boletim 931U - Série universal
A série universal de condicionadores de sinais analógicos Boletim 931U são programáveis, permitindo que os dispositivos sejam usados em uma ampla
variedade de sinais analógicos. Dois modelos estão disponíveis, um em invólucro com 12,5 mm de largura e outro em invólucro com 45 mm de largura.
Ambos são programáveis usando o software.
� Fornece soluções de isolamento e conversão para uma variedade

de sinais:
- Corrente
- Tensão
- Temperatura (termopares e RTDs)
- Potenciômetros
- Monitoração de corrente CA e CC

� Bornes removíveis e de encaixe são codificados para eliminar erros
de fiação.

� Programável usando o software, que está incluído no cabo de
programação - Nº Cat. 931U-CABO.

Entradas universais

Software programável

Certi"cações

Saídas analógicas/digitais

Os produtos do Boletim 931U podem receber entradas de uma 
ampla variedade de sinais analógicos (corrente, tensão, 
termopar, RTD, resistência, frequência etc.). 

Os produtos do Boletim 931-U são programados usando o software 
e o cabo incluídos no produto 931U-CABO. O cabo é conectado da 
parte frontal da unidade do condicionador de sinais na porta USB 
do computador.

A linha de produtos do Boletim 931U da Allen-Bradley recebeu 
certi"cações globais. Esses produtos não apenas têm classi"ca-
ções cULus – Classe 1, Div. 2, Grupos A, B, C e D, mas também as 
identi"cações CE europeia e ATEX.

Os produtos do Boletim 931U têm a capacidade de dar saída a sinais 
tanto analógicos quanto digitais. Usando o software de programa-
ção, você pode fazer com que a saída da unidade seja um sinal de 
corrente ou de tensão, além de sinais digitais duplos de dois contatos 

Software de programação Boletim 931U
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Condicionadores de sinais de corrente/tensão

Isolador passivo, 1 canal
� Isolador passivo para isolamento elétrico de sinais 0…20 mA ou 4…20 mA padrão
� Não há necessidade de fonte de alimentação auxiliar
� Baixo consumo de energia

931H-A1A1N-IP

Especificações Isolador passivo, 1 canal

Diagrama de fiação

4 2

5 1+

--

SAÍDA C
Z

18V

C Z
18V

ENTRADA

+

Conformidade com normas
UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, CSA C22.2 Nº 0-10, 

CSA C22.2 Nº 14-10, EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-
2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cURus (NRAQ2/8.E113724), CSA, CE

Taxas de entrada

Corrente 0(4)...20 mA

Tensão máxima 15V

Corrente máxima 50 mA

Corrente de acionamento < 100 μA

Queda de tensão 2,5…3 V a 20 mA

Entrada Passiva

Taxas de saída

Corrente 0(4)...20 mA

Tensão — 

Impedância da carga
(tensão/corrente) — / ≤ 500 Ω

Tempo de resposta ao degrau aprox. 1,2 ms

Precisão < 0,1% do valor final

Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K do valor de medição com resistência de carga de 0 Ω

Ondulação residual < 10 mV

Frequência de corte aprox. 200 kHz

Saída Ativa

Especificações gerais

Tipo de alimentação Malha de entrada energizada

Temperatura operacional -25 °C…+60 °C

Temperatura de armazenamento -40 °C…+85 °C

Tensão de isolamento de entrada
— saída

500 Vef.

Tensão de isolamento nominal 50 V

Tipo de conexão Grampo de tensão

C x L x A (mm) 91 x 6 x 63,2

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931H-A1A1N-IP 1

Tampa (necessária) 931H-EB1 10
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Condicionadores de sinais de corrente/tensão

� Sistema com dois condutores
� Isolamento de três portas
� A fonte de alimentação pode ter ligações cruzadas com jumpers centrais

Isolador ativo, 3 vias

931H-A2A2N-DC

Especificações Isolador ativo, 3 vias

Diagrama de fiação

0V
3

cc

24 Vcc

cc

4

5

+6I
+ 1 I

2
PS

Saída
Malha 
de corrente

V

Conformidade com normas
UL 508,CSA C22.2 Nº 0-10, CSA C22.2 Nº 14-10, 

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Taxas de entrada

Corrente 4…20 mA

Sensor 2 condutores

Fonte de alimentação 16,5 V / constante para 3…22 mA

Entrada Ativa

Taxas de saída

Corrente 4…0,20 mA

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 10 kΩ/ ≤ 500 Ω

Precisão < 0,1%

Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K

Tempo de resposta ao degrau ≤ 2 ms

Corrente de offset < 30 mA

Ondulação residual < 10 mV

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 15%

Consumo de energia aprox. 1 W

Capacidade de corrente da
ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -25 °C…+85 °C

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão de isolamento de entrada
— saída

1,5 kVef.

Categoria de pico II

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x L x A (mm) 88 x 6,1 x 97,8

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931H-A2A2N-DC 1
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Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionadores de sinais de corrente/tensão

Conversor ativo de 3 vias
� Isolamento de três vias
� Comutação calibrada pela minisseletora
� A fonte de alimentação pode ter ligações cruzadas com

jumpers de encaixe
� Perda de baixa potência

931H-C2C2D-DC

Especificações Conversor ativo, 3 vias

Diagrama de fiação

Saída

Entrada

Conformidade com normas
UL 508,CSA C22.2 Nº 0-10, CSA C22.2 Nº 14-10, 

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Taxas de entrada

Tensão 0…10 V

Tensão máx. 30 V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Corrente máx. < 100 mA

Resistência de entrada
(tensão/corrente) 100 kΩ / ≤ 5 Ω

Queda de tensão < 0,1 V a IENTRADA = 20 mA (entrada de corrente)

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…10 V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 10 kΩ/ ≤ 500 Ω

Tempo de resposta ao degrau 10 ms

Precisão < 0,5% do valor final

Coeficiente de temperatura ≤ 150 ppm/K do valor final

Frequência de corte (-3 dB) > 100 Hz

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 15%

Consumo de energia aprox. 0,6 W

Capacidade de corrente da
ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -25 °C…+85 °C

Configurações padrão 0…20 mA/0…20 mA

Tensão de isolamento nominal 50V

Tensão de isolamento de entrada
— saída

500 Vef./1 s

Categoria de pico II

Severidade da poluição 2

C x L x A (mm) 88 x 6,1 x 97,8

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931H-C2C2D-DC 1

Opções de configuração/posição da chave

Conexão

+ +  

PS 

1 6  

5 

4 3 

2 

+ - 

V mA V mA 

- -

ENTRADA SAÍDA
V/ I V/ I 

PS

Chave

S1 S2 

Entrada Saída 1 2 1 2 3 4 5 6

0 … 20 mA 0 … 20 mA n nn nn nn nn n nn nn

0 … 20 mA 4 … 20 mA n nn nn nn n n nn nn

0 … 20 mA 0 … 10 V n nn nn nn nn nn n n

4 … 20 mA 0 … 20 mA n nn n n n n nn nn

4 … 20 mA 4  … 20 mA n nn nn nn nn n nn nn

4 … 20 mA 0 … 10 V n nn n n n nn n n

0 … 10 V 0 … 20 mA nn n nn nn nn n nn nn

0 … 10 V 4 … 20 mA nn n nn nn n n nn nn

0 … 10 V 0 … 10 V nn n nn nn nn nn n n

n = ligado
nn = desligado
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Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionadores de sinais de corrente/tensão

Conversor ativo de 3 vias
� Conversão de sinais
� Isolamento elétrico entre sinal de entrada/saída e fonte de alimentação
� A fonte de alimentação pode ter ligações cruzadas com jumpers centrais

931S-A1A1N-DC

Especificações Isolador ativo, 3 vias

Diagrama de fiação

ENTRADA

SAÍDA

SAÍDA
ENTRADA

Conformidade com normas UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Taxas de entrada

Corrente 0(4)...20 mA

Corrente máxima 25 mA

Entrada Passiva

Taxas de saída

Corrente 0(4)...20 mA

Impedância da carga 
(tensão/corrente) — / ≤ 600Ω

Tempo de resposta ao degrau ≤ 45 ms

Precisão 0,2%

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K do valor final

Frequência de corte (-3 dB) 10 Hz

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 25%

Consumo de energia < 1,5 W a ISAÍDA = 20 mA

Capacidade de corrente da
ligação cruzada ≤ 2A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada/saída 2 kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-A1A1N-DC 1
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Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionadores de sinais de corrente/tensão

Isolador passivo
� Isolamento confiável
� Consumo de energia muito baixo

931S-A1A1N-IP1 931S-A1A1N-IP2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 100 200 300 400 500 600

R L     

U
E

 [
V
]

Especificações Isolador passivo, 1 canal Isolador passivo, 2 canal

Diagrama de fiação
SaídaEntrada

Saída

Saída

Entrada

Entrada

Conformidade com normas
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 Nº 142-M1987, CSA C22.2 Nº 213-1987,

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

UL 508, UL 1604, CSA C22.2 Nº 142-M1987, CSA C22.2 Nº 213-1987,
EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 

EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (Classe 1, Div. 2, Grupos A, B, C e D, 
NRAG/7.E10314), CSA, CE cULus (Classe 1, Div. 2, Grupos A, B, C e D, NRAG/7.E10314), CE

Taxas de entrada

Tensão — —

Corrente 0(4)...20 mA 0(4)...20 mA

Corrente de acionamento <100 mA <100 mA

Queda de tensão aprox. 3 V a RL = 0Ω, aprox. 13 V a RL = 500Ω (IENTRADA = 20 mA) aprox. 3 V a RL = 0Ω, aprox. 13 V a RL = 500Ω (IENTRADA = 20 mA)

Tensão máxima 18 V 18 V

Corrente máxima 50 mA 50 mA

Entrada Passiva Passiva

Taxas de saída

Tensão — —

Corrente 0(4)...20 mA 0(4)...20 mA

Impedância da carga
(tensão/corrente) — / ≤ 500Ω — / ≤ 500Ω

Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K do valor final ≤ 50 ppm/K do valor final

Ondulação residual < 20 mV < 20 mV

Tempo de resposta ao degrau 4,5 ms 4,5 ms

Precisão < 0,1% do valor final < 0,1% do valor final

Saída Ativa Ativa

Especificações gerais

Tipo de alimentação Malha de entrada energizada Malha de entrada energizada

Temperatura operacional -25 °C…+70 °C -25 °C…+70 °C

Temperatura de armazenamento -40 °C…+80 °C -40 °C…+80 °C

Tensão de isolamento nominal 300 V 300 V

Tensão da resistência de impulso 6kV 6kV

Tensão de isolamento de entrada
— saída 4 kV/1 s 4 kV/1 s

Categoria de pico III III

Severidade da poluição 2 2

Tipo de conexão Parafuso Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 17,5 x 112,4 92,4 x 17,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-A1A1N-IP1 1 931S-A1A1N-IP2 1
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Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionadores de sinais de corrente/tensão

Isolador ativo
� Conversão de sinais
� Isolamento elétrico entre sinais de entrada e saída
� A fonte de alimentação pode ter ligações cruzadas com jumpers centrais

931S-A2A2N-DC

Especificações Isolador ativo

Diagrama de fiação
Entrada +

Entrada -

Conformidade com normas
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 Nº 142-M1987, CSA C22.2 Nº 213-1987,

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (Classe 1, Div. 2, Grupos A, B, C e D, NRAG/7.E10314), CE

Taxas de entrada

Corrente 4…0,20 mA

Corrente máxima 25 mA

Tensão máxima 7V

Entrada Passiva

Taxas de saída

Corrente 4…20  mA

Impedância de carga
(tensão/corrente) — \ ≤ 500Ω

Precisão ± 0,2% do valor final

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K

Tempo de resposta ao degrau < 30 ms

Frequência de corte (-3 dB) ≥ 15 Hz

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 20%

Consumo de corrente <32 mA a I=20 mA

Capacidade de corrente da
ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada
— saída

1,2 kVef./1 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-A2A2N-DC 1
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Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionadores de sinais de corrente/tensão

Isolador passivo, expansor
� Isolamento elétrico
� Alimentação de malha de corrente  de entrada e saída
� Consumo de energia muito baixo
� Não é necessária a calibração

10 
11 
12 

7 
8 
9 

1 
2 
3 

SPS 

Sensor 

24 Vcc

  4 ... 20 m A

         24 Vcc

230 Vca
~ 

R L1 

R L2 

 4 ... 20 m A
 4 ... 20 m A

931S-A2A5N-OP

Especificações Isolador passivo, expansor

Diagrama de fiação
Entrada

Saída

Saída 
Saída

Conformidade com normas

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, CSA C22.2 Nº 213-
1987,  CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, EN 61000-6-1:2007, 
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (Classe 1, Div. 2/Zona 2, Grupos A, B, C e D, 
NRAG/7.E10314 e NWGD/7.E10314 ), CE, 

ATEX (Classe 1, Zona 2, Demko 09ATEX 0929065X)

Taxas de entrada

Corrente 4…20 mA

Corrente máxima 40 mA

Queda de tensão 3,8 V

Entrada Passiva

Taxas de saída

Corrente 2 x 4…20 mA

Limite de sinal de saída aprox. 31 mA

Impedância da carga
(tensão/corrente)

— / RL = (UB-12 V) / 20 mA por exemplo: 600Ω a 24 V

Precisão Típico 0,1%, máx. 0,2% 

Coeficiente de temperatura ≤ 150 ppm/K

Tempo de resposta ao degrau < 20 ms

Frequência de corte (-3 dB) 30 Hz

Saída Passiva

Especificações gerais

Fonte de alimentação mín. 12 Vcc, máx. 30 Vcc

Tipo de alimentação Malha de saída energizada

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada
— saída

4 kVeff/5s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-A2A5N-OP 1
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Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionadores de sinais de corrente/tensão

� Isolamento elétrico
� Consumo de energia muito baixo
� Faixa de entrada selecionada pela minisseletora
� Não é necessária a calibração

Conversor passivo

Opções de con�guração/posição da chave

Exemplo de aplicação

SW  1 

Entrada 1 2 3 4 

0…20  mA nn nn nn nn

4…20  mA n nn nn nn

0…5  V n n n nn

0…10  V nn n nn nn

Frequência de transmissão

10  Hz nn nn nn n

100  Hz nn nn nn nn

n =  ligado
nn = desligado

7 
8 
9 

1 
2 
3 

SPS 
R L 

 4 ... 20 mA

0...10V 

24 Vcc

230 Vca

~ 
         230 Vca

24 Vcc

~ 

931S-C1A2D-OP

Especificações Conversor passivo

Diagrama de fiação
Entrada

Entrada

Conformidade com normas UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, EN 61000-6-
1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Taxas de entrada

Tensão 0…0,5V/0…0,10V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Tensão máxima 30 Vcc

Corrente máxima 40 mA

Resistência de entrada
(tensão/corrente) 0…5 V: 210 kΩ; 0…10 V: 430 kΩ / 51 Ω

Entrada Passiva

Taxas de saída

Corrente 4…0,20 mA

Limite de sinal de saída aprox. 24 mA

Impedância de carga (corrente) RL = (UB-12 V) / 20 mA por exemplo: 600 Ω a 24 V

Precisão 0,2% do valor final da faixa de medição

Coeficiente de temperatura ≤ 150 ppm/K

Ondulação residual 50 mV a 500 Ω

Tempo de resposta ao degrau < 10 Hz: 80 ms; 100 Hz: 50 ms

Frequência de corte (-3 dB) < 10 Hz/ 100 Hz comutável

Saída Passiva

Especificações gerais

Fonte de alimentação mín. 12 Vcc, máx. 30 Vcc

Tipo de alimentação Malha de saída energizada

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão 0…20 mA, 10Hz

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada
— saída

4 kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 17,4 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-C1A2D-OP 1
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Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionadores de sinais de corrente/tensão

Conversor ativo de 3 vias

Conexões
Terminal Signal
1 Sinal +

7 Sinal – 

Fonte de alimentação

4 Sinal +

3 Sinal – 

Entrada em tensão

2 Sinal +

3 Sinal – 

Entrada em corrente

3 Sinal +

2 Sinal – 

6 Sinal +

5 Sinal – 

Saída em tensão

8 Sinal +

5 Sinal – 

Saída em corrente

Signal

PS

+24 V

V/I
V/I

0 V
1 7

Ientrada

0 V

Ventrada

2

3

4

0 V

8

5

6

Isaída

Vsaída

PS

+24 V

V/I
V/I

0 V
1 7

0 V
2

3

4

TP+

TP–

+24 V 0 V

8

5

6

Isaída

Vsaída

Possibilidade de fiação A (entrada passiva)

Possibilidade de fiação B (entrada ativa)

Entrada energizada 
por malha

931S-C3C3J-DC

Especificações Conversor ativo, 3 vias

Conformidade com normas UL 61010B-1, CSA C22.2 Nº 61010-1-2004, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (PICQ/7.E345550), CE

Taxas de entrada

Tipo Entrada de corrente ou tensão �

Limites de sinais de entrada 0…22 mA/0…10 V

Alimentação do sensor Saída 20 mA a 24 Vcc

Resistência de entrada
(tensão/corrente) 1 MW / 100 Ω

Entrada Ativo ou passivo �

Taxas de saída

Tipo Saída de corrente ou tensão �

Limites de sinal de saída 0…22 mA/0…10V

Precisão ± 0,1% do valor final

Resistência de carga
(tensão/corrente) ≥ 500Ω / ≤ 1 kΩ

Tempo de resposta ao degrau < 220 ms (10…90%)

Ondulação residual < 20 mV

Coeficiente de temperatura ≤ 0,05% / °C

Resolução 3,5 mA/1,76 mV por bit

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 12…60 Vcc

Consumo de energia < 2,5 W

Temperatura operacional 0 °C…+60 °C

Temperatura de armazenamento -25° C…+70° C

Tensão da resistência de impulso 4 kV (1,2/50 ms)

Tensão nominal 300 Vef.

Tensão de isol. de entrada/saída 2 kV

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

C x A x P (mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Tipo de conexão Parafuso

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-C3C3J-DC 1

� Configurável com jumpers

� Fonte de alimentação auxiliar, 12…60 Vcc
� Entrada de corrente ou tensão configurável com minisseletora
� Conversão de escala de entrada ou saída
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Condicionadores de sinais de corrente/tensão

Conversor ativo de 3 vias

Chave  

Entrada S1 S2

Faixa de entrada 1 2 3 4 1 2 3 4

0 … ±60 mV nn nn nn nn nn nn nn n

0 … ±100 mV n nn nn nn nn nn nn n

0 … ±150 mV nn n nn nn nn nn nn n

0 … ±300 mV n n nn nn nn nn nn n

0 … ±500 mV nn nn n nn nn nn nn n

0 … ±1 V n nn n nn nn n nn n

0 … ±5 V nn n n nn nn n nn n

0 … ±10 V n n n nn nn n nn n

0 … ±100 V nn nn nn n nn nn n n

0 … ± ~0,3 mA n nn nn n n nn nn n

0 … ±1 mA nn n nn n n nn nn n

0 … ±5 mA n n nn n n nn nn n

0 … ±10 mA nn nn n n n nn nn n

0 … ±20 mA n nn n n n nn nn n

0 … ±50 mA nn n n n n nn nn n

4 … ±20 mA* n n n n n nn nn n

*Conversão de offset não calibrado

Chave
Saída S1 S3

Faixa de saída 5 6 7 1 2

0 … ±10 V nn nn nn n n

2 … 10 V n nn nn n n

0 … ±5 V nn n nn n n

1 … 5 V n n nn n n

0 … ±20 mA nn nn n nn nn

4 … 20 mA n nn n nn nn

Chave S3 3

Largura de banda 10 kHz nn

Largura de banda 10 Hz n

O intervalo de configuração pode ser documentado na lateral 
do invólucro.
n = ligado

nn= desligado

Chave S2 4

Faixas calibradas n

Span-pot. ativado: entrada  x 0,33 ... x 3,30

Offset S1 S2

(em % da tensão de saída) 8 9 10 5

0 % nn nn nn n

-100 % n nn nn n

-50 % nn n nn n

+50 % n n nn n

+100 % nn nn n n

Zero pot. ativado: adicional ±25%

Posição da chave/opções de configuração

� Ajuste universal com minisseletora
� Configurador 931S para ajudar na utilização da multisseletora; download em www.ab.com
� Fonte de tensão 20…230 Vca/cc
� Perda de baixa potência
� Frequência de transmissão ajustável

931S-C4C5D-BC

Especificações Conversor ativo, 3 vias

Diagrama de fiação
Entrada CA/CC

Conformidade com normas
UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 
EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Taxas de entrada

Tensão ± 20 mV…± 200 V

Corrente ± 0,1 mA…± 100 mA

Resistência de entrada
(tensão/corrente) 1 MW /< 5 mA: aprox. 100 Ω; >5 mA: aprox. 5 Ω

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…±10V

Corrente 0…±20 mA

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 1 kΩ/ ≤ 600 Ω

Precisão < 0,1% do valor final

Coeficiente de temperatura ≤ 60 ppm/K do valor final

Corrente/tensão de offset 20 mA / 10 mV

Tempo de resposta ao degrau 1 ms/ 100 ms (comutável)

Faixa de ajuste, ponto zero ± 25% da faixa de medição da faixa de saída escolhida

Faixa de ajuste, amplificação 0,33…3,30 x valor final da faixa de saída selecionada

Potenciômetro de offset 100%, -50%, 0%, 50%, 100% da faixa de medição

Frequência de corte (-3 dB) > 10 kHz/ < 10 Hz

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 22…230 Vca/cc +10 %/ 48…62 Hz

Consumo de energia aprox. 1 W

Temperatura operacional -10 °C…+70 °C 

Temperatura de armazenamento -40 °C…+85 °C

Configurações padrão 0…10 V / 0…10 V / 10 Hz

Tensão de isolamento nominal 600V

Tensão da resistência de impulso 5 kV, 1,2/50 ms (IEC 255-4)

Tensão de isolamento de entrada
— saída

4kVef.

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-C4C5D-BC 1
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Condicionadores de sinais RTD

Conversor ativo, PT100/RTD

Opções de configuração/posição da chave

Conexão

PS 

1 6  

5 

4 3 

2 

+ - 

V mA 

+ 

- 

SAÍDAJ
V/ I J

Pt 10 0 

Chave

Saída 1 2 3 4

0  …  10  V n n n nn

0  …  20  mA nn nn nn nn

4  …  20  mA nn nn nn n

0  …  5  V n n n n

n =  ligado
nn =  desligado

931H-P2C1D-DC

Especificações Conversor ativo, PT100/RTD

Diagrama de fiação

Conformidade com normas

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 Nº 213-1987, CSA C22.2 Nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 

EN 61000-6-4:2007

Certificações
cULus (Classe 1, Div. 2/Zona 2, Grupos A, B, C e D, 

NRAG/7.E10314 e NWGD/7.E10314 ), CE, 
ATEX (Classe 1, Zona 2, Demko 09ATEX 147279X)

Taxas de entrada

Sensor PT100/2 a 3 condutores (para IEC 751)

Corrente de alimentação 0,8 mA

Capac. de entrada da temp. 0…100 °C

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…10V/0…5V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Impedância da carga
(tensão/corrente) ≥ 10 kΩ / ≤ 300 Ω, ≤ 400 Ω a 24V

Precisão < 0,5% da faixa de medição

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K do valor final

Tempo de resposta ao degrau < 0,7 s

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 10%

Consumo de energia aprox. 0,6 W

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão 0…20 mA

Tensão de isolamento nominal 100 V 

Tensão da resistência de impulso 1,5kV

Tensão de isolamento de entrada
— saída

500 Vef./1 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x L x A (mm) 88 x 6,1 x 97,8

Condicionador de sinais Cat. Nº Quantidade de pacotes

931H-P2C1D-DC 1

� Isolamento de duas vias entre entrada e saída/fonte de alimentação
� PT100 com dois ou três condutores
� A fonte de alimentação pode ter ligações cruzadas com jumpers centrais
� Perda de baixa potência



Boletim 931

Condicionadores de sinais

22
www.ab.com/catalogs     

Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionadores de sinais RTD

Conversor passivo, PT100/RTD
� Para sensores PT100 com dois ou três condutores
� Corrente de saída alimentada por malha
� Alta precisão e linearidade

931H-P2A2N-OP

Especificações Conversor passivo, PT100/RTD

Diagrama de fiação

Conformidade com normas
UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, CSA C22.2 Nº 0-10, 

CSA C22.2 Nº 14-10, EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, 
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cURus (NRAQ2/8.E113724), CSA, CE

Taxas de entrada

Sensor PT100/2 a 3 condutores (para IEC 751)

Faixa de entrada da temperatura 0 °C…+200 °C

Entrada Passiva

Taxas de saída

Corrente 4…20 mA

Impedância da carga 
(tensão/corrente) — / ≤ 600 Ω

Precisão típico 0,2%, máx. 0,5% de FSR

Tempo de resposta ao degrau 10 ms

Saída Passiva

Especificações gerais

Fonte de alimentação 9…30 Vcc

Tipo de alimentação Malha de saída energizada

Temperatura operacional 0 °C…+50 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Tipo de conexão Grampo de tensão

C x L x A (mm) 91 x 6 x 93,2

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931H-P2A2N-OP 1

Tampa (necessária) 931H-EB1 10



�Ajuste universal com minisseletora
�Bul. Configurador 931S para ajudar na utilização da multisseletora; download em www.ab.com
� Isolamento de três vias
�Linearização
�A fonte de alimentação pode ter ligações cruzadas com jumpers centrais
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Condicionadores de sinais RTD

Conversor ativo, 3 vias, RTD

Escolha da faixa de medição
Chave 2

T R Potenciômetro
1 2 3 4 5

40K 20 Ω 20 %
50K 25 Ω 25 %
60K 30 Ω 30 %
70K 35 Ω 35 %
80K 40 Ω 40 %
90K 45 Ω 45 %

100K 50 Ω 50 %
110K 55 Ω 55 % v
120K 60 Ω 60 %
125K 62.5 Ω 62.5 %
130K 65 Ω 65 %
140K 70 Ω 70 %
150K 75 Ω 75 %
160K 80 Ω 80 %
170K 85 Ω 85 %
180K 90 Ω 90 %
190K 95 Ω 95 %
200K 100 Ω 100 %
250K 125 Ω ---
300K 150 Ω ---
350K 175 Ω ---
400K 200 Ω ---
450K 225 Ω ---
500K 250 Ω ---
550K 275 Ω ---
600K 300 Ω ---
650K 325 Ω ---
700K 350 Ω ---
750K 375 Ω ---
800K 400 Ω ---
850K 425 Ω ---
900K 450 Ω ---

Seleção de entrada
Chave 1

Entrada
1 2 3

PT100 2-conductor
PT100 3-conductor
PT100 4-conductor
R 2-conductor
NI100 2-conductor
NI100 3-conductor
NI100 4-conductor
Potenciômetro

= ligado
= desligado

Posições das chaves/opções de con#guração

Seleção de saída

Chave 2
Saída

6 7
0...10V
0..20 mA
4..20 mA

Seleção do tempo de resposta ao degrau

Chave 2
Resposta ao degrau

8
Lenta
Rápida *
* medição menos exata

Ativação da calibração manual da linha
Chave 1

Cal. man. 8
Ligado
Desligado

Seleção do tamanho de entrada mínimo
Chave 1

mín R mín Poti mín 4 5 6 7
0 °C 0 Ω 0 %

–10 °C 10 Ω 10 %
–20 °C 20 Ω 20 %
–25 °C 20 Ω 25 %
–30 °C 30 Ω 30 %
–40 °C 40 Ω 40 %
–50 °C 50 Ω 50 %
–60 °C 60 Ω 60 %
–70 °C 70 Ω 70 %
–80 °C 80 Ω 80 %
–90 °C 90 Ω

–100 °C 100 Ω
–150 °C 150 Ω
–200 °C 200 Ω

Faixa Especial

931S-P1C2D-DC

Especificações Conversor ativo, 3 vias, RTD

Diagrama de fiação

Detectar

Detectar

Conformidade com normas
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 Nº 142-M1987, CSA C22.2 Nº 213-1987,

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (Classe 1, Div. 2, Grupos A, B, C e D, NRAG/7.E10314), CE

Taxas de entrada

Sensor PT100/2, 3 e 4 cond., Ni100/2, 3 e 4 cond., potenciômetro:
mín. 0…100 Ω, máx. 0…100 kΩ, resistor: 0…450 Ω

Faixa de temperatura Configurável

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…0,10V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA 

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω 

Tempo de resposta ao degrau rápido/lento: Condutor 2, 3, 4: 1,2 / 2,2 s; potenciômetro: 0,5 /1,1 s

Resistência de linha na medição 50 Ω para 3 e 4 condutores

Corrente/tensão de offset máx. 100 mA/máx. 0,05 V 

Detecção da quebra de fios LED aceso (valor de saída > 20 mA, >10 V)

Ajuste fino ≥ ± 5 %, versão 1: > = 12,5% /  Poti: 12.5…25%

Indicador de status Ativa: LED ligado; fio quebrado: LED piscante;  erro: LED desligado

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 25%

Consumo de energia 830…880…980 mW a ISAÍDA = 20 mA

Capacidade de corrente da
ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão PT100/3 cond./ 0…100°C / 4…20 mA / calib. fina man.: desligada /
resposta ao degrau lenta

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada
— saída

2 kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P 92,4 x 17,5 x 112,4

Condicionador de sinais Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-P1C2D-DC 1
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Condicionadores de sinais de termopar

Termopar, tipo J

Opções de configuração/posição da chave

Chave

Saída 1 2 3 4

0  …  10  V n n n nn

0  …  20  mA nn nn nn nn

4  …  20  mA nn nn nn n

0  …  5  V n n n n

n

n

=  ligado
=  desligado

� Isolamento de duas vias entre entrada e saída/fonte de alimentação
� Compensação de junta fria
� Linearização
� A saída pode ser comutada pela minisseletora

931H-T1C1D-DC

Especificações Termopar, tipo J

Diagrama de fiação

Conformidade com normas

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 Nº 213-1987,  CSA C22.2 Nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 

EN 61000-6-4:2007

Certificações
cULus (Classe 1, Div. 2/Zona 2, Grupos A, B, C e D, 

NRAG/7.E10314 e NWGD/7.E10314 ), CE, 
ATEX (Classe 1, Zona 2, Demko 09ATEX 147279X)

Taxas de entrada

Sensor Termoelemento para IEC 584, tipo: J

Capac. de entrada da temp. 0…700 °C

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…10 V/0…5 V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 10 kΩ / ≤ 300 Ω, ≤ 400 Ω a 24V

Precisão < 0,7% da faixa de medição

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K do valor final

Tempo de resposta ao degrau < 0,7 s

Detecção da quebra de fios valor de saída:.> 20 mA, >10 V

Ondulação residual < 20 mVef.

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 10%

Consumo de energia aprox. 0,6 W

Capacidade de corrente da
ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão 0…20 mA

Tensão de isolamento nominal 100 V

Tensão da resistência de impulso 1,5 kV

Tensão de isolamento de entrada
— saída

500 Vef./1 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 88 x 6,1 x 97,8

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931H-T1C1D-DC 1

Opções de configuração/posição da chave

+ +  
1 6  

PS 

5 

4 3 

2 

+ - 

V mA 

- - 

ENTRADA SAÍDAJ
V/I 

Conexão

Chave

Saída 1 2 3 4

0  …  10  V n n n nn

0  …  20  mA nn nn nn nn

4  …  20  mA nn nn nn n

0  …  5  V n n n n

n

n

=  ligado
=  desligado
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Condicionadores de sinais de termopar

Termopar, tipo K

Opções de configuração/posição da chave

Chave

Saída 1 2 3 4

0  …  10  V n n n nn

0  …  20  mA nn nn nn nn

4  …  20  mA nn nn nn n

0  …  5  V n n n n

n

n

=  ligado
=  desligado

� Isolamento de duas vias entre entrada e saída/fonte de alimentação
� Compensação de junta fria
� Linearização
� A saída pode ser comutada pela minisseletora

931H-T2C1D-DC

Especificações Termopar, tipo K

Diagrama de fiação

Conformidade com normas

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 Nº 213-1987, CSA C22.2 Nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 

EN 61000-6-4:2007

Certificações
cULus (Classe 1, Div. 2/Zona 2, Grupos A, B, C e D, NRAG/7.E10314 e

NWGD/7.E10314 ), CE, ATEX (Classe 1, Zona 2, Demko 09ATEX
147279X)

Taxas de entrada

Sensor Termoelemento para IEC 584, tipo: K

Capac. de entrada da temp. 0…1.000 °C

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…10 V/0…5 V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Impedância da carga
(tensão/corrente) ≥ 10 kΩ / ≤ 300 Ω, ≤ 400 Ω a 24 V

Precisão < 0,6% da faixa de medição

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K do valor final

Tempo de resposta ao degrau < 0,7 s

Detecção da quebra de fios valor de saída: .> 20 mA, >10 V

Ondulação residual < 20 mVef.

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 10%

Consumo de energia aprox. 0,6 W

Capacidade de corrente da
ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão 0…20 mA

Tensão de isolamento nominal 100 V

Tensão da resistência de impulso 1,5 kV

Tensão de isolamento de entrada
— saída

500 Vef./1 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 88 x 6,1 x 97,8

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931H-T2C1D-DC 1
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Condicionadores de sinais de termopar

Termopar universal, 3 vias

 

SW1

Tip 1 2 3

K n n n

J nn n n

T n nn n

E nn nn n

N n n nn

R nn n nn

S n nn nn

B nn nn nn

SW1

�

��

mín 4 5 6 7

0°C n n n n

-10°C n n n nn

-20°C n n nn n

-30°C n n nn nn

-40°C n nn n n

-50°C n nn n nn

-100°C n nn nn n

-150°C n nn nn nn

-200°C nn n n n

+50°C nn n n nn

+100°C nn n nn n

+150°C nn n nn nn

+200°C nn nn n n

+250°C nn nn n nn

500°C nn nn nn n

Faixa especial nn nn nn nn

 

SW2

Amplitude 1 2 3 4 5

100°C n n n n n

150°C n n n n nn

200°C n n n nn n

250°C n n n nn nn

300°C n n nn n n

350°C n n nn n nn

400°C n n nn nn n

450°C n n nn nn nn

500°C n nn n n n

550°C n nn n n nn

600°C n nn n nn n

650°C n nn n nn nn

700°C n nn nn n n

750°C n nn nn n nn

800°C n nn nn nn n

850°C n nn nn nn nn

900°C nn n n n n

950°C nn n n n nn

1000°C nn n n nn n

1050°C nn n n nn nn

1100°C nn n nn n n

1150°C nn n nn n nn

1200°C nn n nn nn n

1250°C nn n nn nn nn

1300°C nn nn n n n

1350°C nn nn n n nn

1400°C nn nn n nn n

1450°C nn nn n nn nn

1500°C nn nn nn n n

1600°C nn nn nn n nn

1700°C nn nn nn nn n

1800°C nn nn nn nn nn

SW2

Saída 6 7

0...10V n nn

0...20mA nn nn

4...20mA nn n

SW1

Ajuste man. 8

desligado nn

ligado n

SW2

Filtro 8

desligado nn

ligado n

n = ligado

nn = desligado

Coeficiente de temperatura
K -200°C...-150°C ± (5K + 0,1% 

-150°C...1200°C ± (3K + 0,1% do intervalo de configuração)
1200°C...1372°C ± (4K + 0,1% do intervalo de configuração)

J -200°C...-150°C ± (4K + 0,1% do intervalo de configuração)
-150°C...1200°C ± (3K + 0,1% do intervalo de configuração)

T -200°C...-150°C ± (5K + 0,1% do intervalo de configuração)
-150°C ...400°C ± (3K + 0,1% do intervalo de configuração)

E -200°C...-150°C ± (4K + 0,1% do intervalo de configuração)
-150°C...1000°C ± (3K + 0,1% do intervalo de configuração)

N -200°C...-150°C ± (6K + 0,1% do intervalo de configuração)
-150°C...1300°C ± (3K + 0,1% do intervalo de configuração)

R -50°C ...200°C ± (10K + 0,1% do intervalo de configuração)
200°C...1760°C ± (6K + 0,1% do intervalo de configuração)

S -50°C ...200°C ± (10K + 0,1% do intervalo de configuração)
200°C...1760°C ± (6K + 0,1% do intervalo de configuração)

B 50°C ...250°C ± (25K + 0,1% do intervalo de configuração)
250°C ...500°C ± (10K + 0,1% do intervalo de configuração)
500°C...1820°C ± (6K + 0,1% do intervalo de configuração)

Seleção do
termopar 

Seleção de temperatura
mínima

Seleção de amplitude 
de temperatura

Seleção de saída

Ligando o ajuste 
manual fino

Ligando a função 
do filtro

do intervalo de configuração)

931S-T9C2D-DC

Especificações Termopar universal, 3 vias

Diagrama de fiação

Conformidade com normas

UL 508, UL 1604, CSA C22.2 Nº 142-M1987, 
CSA C22.2 Nº 213-1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (Classe 1, Div. 2, Grupos A, B, C e D, 
NRAG/7.E10314), CE

Taxas de entrada

Sensor Termoelemento (IEC 584) tipo: K,J,T,E,N,R,S,B

Faixa de temperatura -200…+1.820 °C

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…0,10V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA 

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 1 kΩ/ ≤ 600 Ω

Tempo de resposta ao degrau máx. 1,4 s; com filtro, máx. 7,5 s

Resistência de linha em circuito de medição 50 Ω para 3 e 4 condutores

Corrente/tensão de offset ≥ 1 kΩ/ ≤ 600 Ω

Detecção da quebra de fios LED pisca (valor de saída > 20 mA, >10 V)

Ajuste fino ± 5% (comutável)

Indicador de status Ativa: LED ligado; fio quebrado: LED pisca; 
erro: LED desligado

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 25%

Consumo de energia 830…880…980 mW a ISAÍDA = 20 mA

Capacidade de corrente da ligação
cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão Tipo K/ 0…1.000 °C / 4…20 mA / filtro desligado /
calibração man. desligada

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada — saída 2 kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-T9C2D-DC 1

� Ajuste universal com minisseletora
� Configurador 931S para ajudar na utilização da multisseletora; download em www.ab.com
� Isolamento de três vias
� Compensação de junta fria interna
� A fonte de alimentação pode ter ligações cruzadas com jumpers centrais
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Condicionadores de sinais com monitoração de linha

Conversor passivo, monitoração de corrente - energizada por malha

1 Aa

5 Aa

10 Aa

n = ligado
nn = desligado

Chave

Entrada 1 2 3 4
n n

n n n

n

n

n n n

Chave

Frequência 1 2 3 4

n

n n n n

n

n n n

n

n

nn n

n n n

50 Hz

60 Hz

931S-A3A2D-OP

Especificações Conversor passivo, monitoração - energizada por malha

Diagrama de fiação
I

I
ENTRADA

NC

1

2

3
Saída-

NC

7

8

9

Saída+

Conformidade com normas

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, CSA C22.2 Nº
213-1987,  CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, EN 61000-6-1:2007, 
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações
cULus (Classe 1, Div. 2/Zona 2, Grupos A, B, C e D,

NRAG/7.E10314 e NWGD/7.E10314 ), CE, 
ATEX (Classe 1, Zona 2, Demko 09ATEX 0929065X)

Taxas de entrada

Corrente 0…1 A CA/ 0…5 A CA/ 0…10 A CA

Frequência 50…60 Hz

Corrente máxima 100 A durante 1 s

Tensão do circuito de medição 250 Vca

Sensor Transformação (internamente)

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão —

Corrente 4…20 mA

Impedância de carga (tensão/corrente) — / ≤ 600 Ω

Tempo de resposta ao degrau Geralmente 700 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 200 ppm/K

Precisão 0,5% de FSR

Corrente/tensão de offset máx. 100 mA/ —

Indicador de status LED LIGADO: OK; PISCANDO: sinal fora da faixa;
LED DESLIGADO: Erro

Saída Passiva

Especificações gerais

Fonte de alimentação 13…30 Vcc

Tipo de alimentação Malha de saída energizada

Temperatura operacional 0 °C…+50 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+70 °C

Configurações padrão 0…5 A CA, 4…20 mA

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 6kV

Tensão de isolamento de entrada — saída 4kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 72 x 22,5 x 92,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-A3A2D-OP 1
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Condicionadores de sinais com monitoração de linha

Conversor ativo, monitoração

1 Aa

5 Aa

10 Aa

n = ligado
nn = desligado

Chave

Entrada 1 2 3 4 5 6 7 8
n n

n n n

n

n

n n n

Chave

Saída 1 2 3 4 5 6 7 8
n

n n n n

n

n n n

n

n

nn n

n n n

0...10V

0...20 mA

4...20 mA

n

n nn

n n n n

n n n n n

931S-A3C2D-DC

Especificações Conversor ativo, monitoração

Diagrama de fiação

1

2

3

I

U/I 0V

+ 24V 7

8

9

CC

CC

Saída
ENTRADA

NC

Conformidade com normas
UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Taxas de entrada

Corrente 0…1 A CA/ 0…5 A CA/ 0…10 A CA

Frequência 50…60 Hz

Corrente máxima 100 A por 1 s

Tensão do circuito de medição 250 Vca

Sensor Transformação (internamente)

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…10V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Impedância de carga (tensão/corrente) ≥ 1 kΩ/ ≤ 600 Ω

Tempo de resposta ao degrau Geralmente 700 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 200 ppm/K

Precisão 0,5% de FSR

Corrente/tensão de offset máx. 100 mA/máx. 0,05 V

Indicador de status LED LIGADO: OK; PISCANDO: sinal fora da faixa;
LED DESLIGADO: Erro

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 10%

Consumo de corrente 40 mA a ISAÍDA =20 mA

Capacidade de corrente 
da ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+50 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+70 °C

Configurações padrão 0…5 A CA, 4…20 mA

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 6 kV

Tensão de isolamento de entrada — saída 4 kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 72 x 22,5 x 92,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-A3C2D-DC 1
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Condicionadores de sinais com monitoração de linha

Isolador ativo, monitoração de corrente de meio efeito
� Entrada/saída com isolamento elétrico
� Faixas de entrada e saída ajustáveis com multisseletora
� Não é necessária a calibração

n = ligado
nn = desligado

Chave

Saída 1 2 3 4 5
n

n n n n

n n n

0...10V

0...20 mA

4...20 mA n

n

n

n

n

n

n = ligado
nn = desligado

Chave

Entrada 1 2 3 4 5
n

n n n n

n n n

20 A

25 A

30 A

n

n

n

nn

n

n = ligado
nn = desligado

Chave

Tipo de corrente 1 2 3 4 5
n

n n n n

n n n

Corrente CA

Corrente CC

n

n

931S-A4C2D-DCHALL

Especificações Isolador ativo, monitoração de corrente de meio efeito

Diagrama de fiação

ENTRADA SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

FIO

Conformidade com normas
UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Taxas de entrada

Corrente 0…20 A CA/CC / 0…25 A CA/CC / 0…30 A CA/CC

Frequência 0…2 kHz (RMS verdadeiro para conversor CC)

Tensão do circuito de medição 400 Vca, >400 Vca depende do isolamento do condutor

Sensor Sensor Hall (interno)

Diâmetro de entrada 8 mm

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão 0…10V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 1 kΩ/ ≤ 600 Ω

Tempo de resposta ao degrau Geralmente 700 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 650 ppm/K

Precisão 1% de FSR

Corrente/tensão de offset máx. 150 mA/máx. 0,08 V

Indicador de status LED LIGADO: OK; PISCANDO: sinal fora da faixa;
LED DESLIGADO: Erro

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 10%

Consumo de corrente 50 mA a ISAÍDA =20 mA

Capacidade de corrente da ligação
cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+50 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+70 °C

Configurações padrão 0…25 A, 4…20 mA

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 6 kV

Tensão de isolamento de entrada — saída 4 kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 22,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-A4C2D-DCHALL 1
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Condicionadores de sinais com monitoração de linha

Isolador, 3 vias, monitoração de valor limite
� Isolamento de três vias
� Desarme baixo/desarme alto
� À prova de falhas/não à prova de falhas
� Saídas com dois relés

SW 1

função 1 2 3 4

Desarme alto do canal A n

Desarme baixo do canal A nn

Desarme alto do canal B n

Desarme baixo do canal B nn

À PROVA DE FALHAS, canal 1 e 2 nn nn

NÃO À PROVA DE FALHAS, 
canal 1 e 2

n n

n = ligado
nn = desligado

NÃO À PROVA 
DE FALHAS: O relé é ligado quando o alarme é acionado.

À PROVA DE 
FALHAS:

Desarme baixo: O alarme é acionado se o sinal for inferior 
ao limite

Desarme alto: O alarme é acionado se o sinal for superior 
ao limite.

Limite do sinal:

Histerese:

 

Exemplo 1

Exemplo 2

Sc al ll  2 / high trip

Schal chwelle 1 / high trip

1

0

1

0

50%

100%

Relé 2 À PROVA DE FALHAS

Relé 1 À PROVA DE FALHAS

Zeit

Histerese 5%

Histerese 10%

Limite do sinal 1/desarme alto

Limite do sinal 2/desarme baixo

Fa
ix

a 
de

 e
nt

ra
da

1

0

1

0

50%

100%

Tempo

Histerese 5%

Histerese 10%

Limite do sinal 1/desarme alto

Limite do sinal 2/desarme baixo

Relé 2 À PROVA DE 
FALHAS

Relé 1 À PROVA DE 
FALHAS

Fa
ix

a 
de

 e
nt

ra
da

Posição da chave/opções de configuração

O relé é desligado quando o alarme é acionado. Um 
alarme também é acionado no modo À PROVA DE 
FALHAS se, por exemplo, a tensão operacional para 
o módulo falhar.

Os ajustes do limite do sinal (1…90)% são 
feitos para o canal 1 com o potenciômetro 
P1 e separadamente para o canal 2 pelo 
potenciômetro P2.
Os ajustes de histerese (1…10)% são feitos 
para o canal 1 com o potenciômetro P3 e 
separadamente para o canal 2 pelo 
potenciômetro P3.

931S-C2R1D-DC2R

Especificações Isolador, 3 vias, monitoração de valor limite

Diagrama de fiação

PS

YP
DO1

DO2

Entrada

ENTRADA

ENTRADA

Conformidade com normas
UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Taxas de entrada

Tensão 0…10 V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Resistência de entrada 
(tensão/corrente) ≥ 100 kΩ/ ≤ 110 Ω

Entrada Passiva

Taxas de saída

Complemento de contato 2 contatos de comutação

Material de contato AgNi 90/10

Limites de comutação 1…90% (independentemente para canal 1 e canal 2)

Histerese 1…10% (independentemente para canal 1 e canal 2)

Tensão de comutação, máx. 253 Vca

Tempo de resposta ao degrau ≤ 62 ms

Corrente contínua 3 A

Coeficiente de temperatura ≤ 500 ppm/K

Indicador de status LED verde LIG.: OK, LED verm. LIG.: alarme (por canal)

Saída Relé

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 25%

Consumo de energia tipicamente 1 W ambos relés coletados

Capacidade de corrente da ligação
cruzada

≤ 2 A

Temperatura operacional -10 °C…+55 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão canal A/B: desarme baixo e À PROVA DE FALHAS

Tensão nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada — saída 2 kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-C2R1D-DC2R 1
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Condicionadores de sinais com monitoração de linha

Isolador, 3 vias, monitoração de tensão

Entrada 1 2 3 4 5 6 7 8

24 Vca/cc...70 V   ca/cc n nn nn nn

70 Vca/cc...140 V   ca/cc nn nn nn n

140 Vca/cc...210 V   ca/cc nn nn n nn

210 Vca/cc...260 V   ca/cc nn n nn nn

Desarme

Desarme alto n

Desarme baixo nn

Memória

Memória ligada nn

Memória desligada n

Histerese

Histerese pequena nn

Histerese grande n

Tensão de entrada

Tensão CA n

nTensão CC
n

n = ligado
nn = saída

Ponto operacional

50% 

100% 

Fa
ix

a 
de

 e
nt

ra
da

Histerese

1 

0 

Relé/desarme alto/memória 
desligada   

1 

0 

Sa
íd

a

Relé/desarme 
alto/memória ligada  

1 

0 

Tempo

Reset para saída

mín. 700m s 

R
es

et
 

(configurado permanentemente para 
o princípio de circuito fechado)

Ponto operacional

50% 

100% 

Fa
ix

a 
de

 e
nt

ra
da

 

Hysteresis 

1 

0 

Relé/desarme alto/memória 
desligada

1 

0 

Sa
íd

a

Relé/desarme 
alto/memória ligada

1 

0 

Tempo

  

mín. 700ms 

R
es

et
 

Tabela de opções de configuração

Abr.1: monitoração de sobretensão
Alarme configurado para “desarme alto” 
(configurado permanentemente para o princípio 
de circuito fechado)

Abr.2: monitoração de subtensão
Alarme configurado para “desarme baixo” 
(configurado permanentemente para 
o princípio de circuito fechado)

Indicador de status

Valor de referência não excedido.

Status do alarme.

O status do alarme pode ser reset porque 
o valor de referência foi excedido.

Reset para saída

(configurado permanentemente para 
o princípio de circuito fechado)

� Isolamento de três vias
� Monitoração de sistemas de fase única de até 260 Vca/cc
� 4 faixas de entrada selecionadas pela minisseletora
� Um relé com contato de comutação
� Histerese comutável
� Chave ajustada pelo potenciômetro
� Saída de reset

931S-V1R1D-MC1R

Especificações Isolador, 3 vias, monitoração

Diagrama de fiação

1
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+ 18 Vcc…60 Vcc

24Vca/cc… 260Vca/cc

8705640000
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–
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R
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n
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Conformidade com normas
EN 50178UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Taxas de entrada

Tensão 24…70 / 70…140 / 140…210 / 210…260 Vca/cc

Frequência 50…60 Hz

Tensão máxima 260 Vca/cc

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tensão de comutação, máx. 250 Vca

Corrente de comutação, máx. 8 A

Corrente contínua 3 A

Tempo de resposta ao degrau < 300 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K

Precisão < 0,3% da faixa definida

Histerese 24…70 Vca, pequeno = 5 V  / grande = 10 V

Indicador de status LED verde = OK / LED vermelho/amarelo = status do alarme

Saída Relé

Especificações gerais

Fonte de alimentação do circuito de medição

Faixa de tensão de entrada de reset 18 Vcc…30 Vcc

Comprimento de pulso mínimo 700 ms

Temperatura operacional -10 °C…+55 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+70 °C

Configurações padrão Minisseletoras: LIGADAS = 1,2,5,8 / DESLIGADAS = 3,4,6,7

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada — saída 2 kVef.

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 96,5 x 17,5 x 112,5

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-V1R1D-MC1R 1



Boletim 931

Condicionadores de sinais

32
www.ab.com/catalogs     

Publicação  931-TD001D-PT-P

Condicionador de sinais de ponte

Conversor de ponte, 3 vias
� Isolamento de três vias
� Faixas de entrada e saída ajustáveis com multisseletora
� Não é necessária a calibração
� Possibilidade de sinais de saída inversos

F

R1
(DMS)

R2 R4

R3

U

    10  11   12

    7      8      9

    1      2     3

    4      5     6-

Fonte de alimentação +

         24 Vcc

230 Vca
~

PLC

0.
..5

V

Fonte de alimentação -
Ponte de medição

Ponte

Ponte

SW 1

Tensão de entrada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0…10 mV nn nn nn nn

0…20 mV nn nn nn n

0...50 mV nn nn n nn

0...100 mV nn nn n n

0...200 mV nn n nn nn

0...500 mV nn n nn n

-10 mV...10 mV n nn nn nn

- 20 mV...20 mV n nn nn n

- 50 mV...50 mV n nn n nn

- 100 mV...100 mV n nn n n

- 200 mV...200 mV n n nn nn

- 500 mV...500 mV n n nn n

Saída

0...+10 V nn nn

0...+5 V nn n

0...20 mA n nn

4...20 mA n n

Fonte de alimentação da ponte

+10V n nn nn

+5V n nn n

+4,8...+10,2V ajustável nn n nn

+4,8...+10,2V ajustável

ajuste manual e offset 
possíveis  nn n n

Método de transmissão

sinal de saída padrão nn

sinal de saída inverso n

n = ligado
nn = desligado

Aplicação

Status do LED

LED ligado em operação normal

LED desligado Erro

LED pisca lentamente Intervalo de medição inferior

Uin < Umáx. – 10 % 

LED pisca rapidamente Intervalo de medição superior  

Uin < Umáx. + 10 % 

Exemplo de fonte de alimentação da ponte

Ajuste de temperatura:

Tensão de entrada 0…10 mA

Saída 0…10 V

Fonte de alimentação da ponte +4,8…10,2 V

Excitação da ponte 1 mV/V 

(Declaração do fabricante)

10V
Intervalo de offset 10% 

0V

Offset (Saída)

0V 1V 9V 10V 11V

+4,8V 10,2V

Tensão de excitação 

Posição da chave/opções de configuração

931S-B1C6D-DC

Especificações Conversor de ponte, 3 vias

Diagrama de fiação

Alimentação

Alimentação

Ponte

Ponte

Conformidade com normas
UL 508, CSA C22.2 Nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Taxas de entrada

Tensão de entrada -500 mV...+500 mV (ajustável)

Resistência de entrada > 1 mW

Entrada Ativa

Taxas de saída

Tensão 0…5 V /  5…0 V /  10…0 V /  0…10 V

Corrente 0…20 mA /  20…0 mA /  4…20 mA /  20…4 mA  

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 1 kΩ/ ≤ 600 Ω

Tempo de resposta ao degrau Geralmente < 200 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 250 ppm/K da faixa de saída

Precisão 0,3% da faixa de saída

Corrente/tensão de offset máx. 100 mA/máx. 0,05 V

Indicador de status LED verde

Detecção da quebra de fios saída: 0 V ou 0/4 mA

Fonte de alimentação da ponte +10 V, +5 V, 4,8…10,2 V; offset ajustável; máx. 40 mA

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 25%

Consumo de energia máx. 1,9 W a ISAÍDA = 20 mA

Capacidade de corrente 
da ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão -500 mV…+500 mV / 0…10 V / + 10 V / padrão

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 4 kV

Tensão de isolamento de entrada — saída 2 kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-B1C6D-DC 1
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Condicionador de sinais de frequência

Conversor de frequência, 3 vias

Seleção da saída

Chave 2 

Saída 5 6 7 8

0...10 V n nn n n

0...20 mA nn nn nn nn

4...20 mA nn n nn nn

0…5 V n n n n

 

Chave 2 

Modo operacional 3 4

0…fmáx nn nn

fmin…fmáx nn n

salvando fmín
n nn

 

Chave 1 

A 1 2 3 4

0 nn nn nn nn

1 nn nn nn n

2 nn nn n nn

3 nn nn n n

4 nn n nn nn

5 nn n nn n

6 nn n n nn

7 nn n n n

8 n nn nn nn

9 n nn nn n

10 n nn n nn

11 n nn n n

12 n n nn nn

13 n n nn n

14 n n n nn

15 n n n n

Chave 2 

C 1 2

x1 nn nn

x10 nn n

x100 n nn

x1000 n n

Chave 1 

B 5 6 7 8

0 nn nn nn nn

0,1 nn nn nn n

0,2 nn nn n nn

0,3 nn nn n n

0,4 nn n nn nn

0,5 nn n nn n

0,6 nn n n nn

0,7 nn n n n

0,8 n nn nn nn

0,9 n nn nn n

n = ligado
nn = desligado

Faixa especial (gerador de frequência necessário)

Chave 2 

Função 1 2 3 4

salvar freq. mínima nn n n n

salvar freq. máxima n nn n n

selecionar faixa especial n n n n

f= (A+B) x C

SPS

 7 8

 5 6

 1 2

 3 4

<= 1,2mA
 >= 2,1mA

  

N-

N+

~
Registro de revoluções 
do motor usando 
o sensor Namur

Namur
ativado:
desativado:

0…
20

 m
A

Aplicação

230 Vca

24 Vcc

Seleção do modo 
operacional

Seleção da frequência Seleção da frequência

Seleção da frequência

931S-F1C2D-DC

Especificações Conversor de frequência, 3 vias

Diagrama de fiação

Conformidade com normas

UL 508, UL 1604, CSA C22.2 Nº 142-M1987, 
CSA C22.2 Nº 213-1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (Classe 1, Div. 2, Grupos A, B, C e D, 
NRAG/7.E10314), CE

Taxas de entrada

Sensor PNP/NPN de 2, 3 fios, iniciador namur, etapa empurrar-puxar 

Nível de entrada nominal
Limite/histerese: Namur: aprox. 1,7 mA/aprox. 0,2 mA; NPN:

aprox. 6,5 V/aprox. 0,2 V; 
PNP: aprox. 6,7 V/aprox. 0,5 V

Frequência de entrada 0…100 kHz

Entrada Ativa

Taxas de saída

Tensão 0…10V

Corrente 0…20 mA/4…20 mA 

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 1 kΩ/ ≤ 600 Ω

Tempo de resposta ao degrau 360 ms + período duplo de tempo de frequência de entrada

Coeficiente de temperatura máx. 200 ppm/ K da faixa de saída

Precisão 0,2% da faixa de saída

Corrente/tensão de offset máx. 100 mA/máx. 0,05 V

Indicador de status LED verde

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 25%

Consumo de energia máx. 1,6 W a ISAÍDA = 20 mA

Capacidade de corrente da ligação
cruzada

≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C 

Temperatura de armazenamento -20 °C…+85 °C

Configurações padrão 0…10 kHz/4…20 mA

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 6 kV

Tensão de isolamento de entrada — saída 4kVef./5 s

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931S-F1C2D-DC 1

� Isolamento de três vias
� Frequência de entrada máx. 100 kHz
� Faixas de entrada e saída ajustáveis com multisseletora
� Configurador 931S para ajudar na utilização da multisseletora; download em www.ab.com
� Não é necessária a calibração
� Faixas especiais podem ser programadas
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Condicionador de sinais HART

� Sistema com dois condutores
� Isolamento de três portas
� Com transmissão HART
� Sinal de saída comutável

Isolador ativo, 3 vias, HART

Opções de configuração/posição da chave

Chave

Saída 1 2 3 4  

n4  …  20  mA nn nn n nn

0  …  20  mA n

n

nn n n

n0  …  10 V n n

n =  ligado
nn =  desligado

n

n n

931H-A2C2D-DCHART

Especificações Isolador ativo, 3 vias, HART

Diagrama de fiação

0 V
3

cc

24 Vcc

cc

4

5

+6I
+ 1 I

2
PS

Saída
Malha 
de corrente

V

Conformidade com normas
UL 508,CSA C22.2 Nº 0-10, CSA C22.2 Nº 14-10, EN 61010-1:2001, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, 
EN 61000-6-4:2007

Certificações cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Taxas de entrada

Corrente 4…20 mA

Sensor 2 condutores

Fonte de alimentação 16,5 V / constante para 3…22 mA

Entrada Ativa

Taxas de saída

Corrente 0…20 mA/4…20 mA

Tensão 0…10V

Impedância da carga 
(tensão/corrente) ≥ 10 kΩ/ ≤ 500 Ω

Tempo de resposta ao degrau ≤ 2 ms

Coeficiente de temperatura ≤ 50 ppm/K

Precisão ISAÍDA: < 0,1% / USAÍDA: < 0,2%

Corrente/tensão de offset máx. 30 mA/máx. 30 mV

Ondulação residual < 10 mVef.

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 24 Vcc ± 15%

Consumo de energia aprox. 1 W

Comunicação para especificação Hart

Capacidade de corrente da
ligação cruzada ≤ 2 A

Temperatura operacional 0 °C…+55 °C

Temperatura de armazenamento -25 °C…+85 °C

Tensão de isolamento nominal 600V

Tensão de isolamento de entrada
— saída

2,5 kVef.

Categoria de pico II

Severidade da poluição 2

Tipo de conexão Parafuso

C x L x A (mm) 88 x 6,1 x 97,8

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931H-A2C2D-DCHART 1
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Condicionador de sinais universais

Conversor passivo, universal

Conexões
 Terminal Signal
 5 Malha –ve

  

 6 Malha +ve  
Fonte de alimentação

  

 1 Signal + sensor de fonte 

  de alimentação

 2 Signal + armazenamento 

  de fonte de alimentação  Termopar

  (only for programming)

 1 A-detectar

 3 A PT100/RTD com 

   4 fios (ou resistência)

 2 B 

 4 B-detectar

 1 A-detectar 
PT100/RTD com 3 fios

   (ou resistência)

 3 A PT100/RTD com 2 fios

 2 B (ou resistência)

 1 Signal +

 2 Signal – 
Tensão (mV ou V)

 1 Signal +

 2 Signal – 
Corrente  (mA)

 3 A

 1 Contato corrediço Potenciômetro

 2 B 

6

5

J/V/I+ + +

I

+24 V

Iout

1

2

3

4

931U-C9A2C-OP

Especificações Conversor passivo, universal

Conformidade com normas UL 61010B-1, CSA C22.2 Nº 61010-1-2004, EN 50178:1997,
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (PICQ/7.E345550), CE 

Taxas de entrada

Tipo Isolador de sinais universais/amplificador, termopar, RTD

Tipo, termopar B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5
-200…+ 2.300 °C dependendo do termopar

Tipo, RTD PT100/ 200, Ni100, CU100 
(todos 2, 3, 4 fios)

-200...+850 °C dependendo do RTD

Corrente -10…+20 mA (amplitude mín. 1 mA)

Tensão -5...+10 V / -100...+200 mV (amplitude mín. 0,5 V / 4 mV)

Resistência de entrada (tensão/corrente) 2 MW /  40 Ω

Entrada Passiva

Taxas de saída

Tipo Saída em corrente

Corrente 4…0,20 mA

Ondulação residual < 20 mV

Tempo de resposta ao degrau Tipicamente 200 ms (10…90%)

Coeficiente de temperatura Tipicamente 0,02% / °C

Resistência de carga [(Vs - 10) / 0,02] W (tipicamente 700 Ω @ 24 Vcc)

Função de transmissão Linear, x1/2, x3/2, x5/2 ou curva definida pelo usuário (101 pontos)

Precisão Termo: < ± 1%; RTD: < ± 0,5%; resistência: < ± 0,1% do valor
final; CC < ± 0,1% do valor final

Saída Passiva

Especificações gerais

Fonte de alimentação 10…40 Vcc, energizado por malha de corrente

Tipo de alimentação Malha de saída energizada

Temperatura operacional -10 °C…+70 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C…+70 °C

Desvio de longo prazo 0,1% / 10.000 h

Tempo do ciclo 20…200 ms

Fator de filtro digital 1…100

Radiação de interferência < ± 0.5%

Tensão de isolamento nominal 300 Vef.

Tensão da resistência de impulso 4 kV (1,2/50 ms)

Tensão de isolamento 2 kV entre as portas

Função de transmissão direta ou reversa

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931U-C9A2C-OP 1

� Malha de saída energizada
� Programável com PC, faça o download do software em www.ab.com
� Terminais de conexão plugáveis
� Invólucro compacto
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Condicionador de sinais universais

Conversor ativo, 3 vias, universal

Isolamento de 3 portasEntradas analógicas

Relé 
Canal 1
Relé 
Canal 2
Saída
0 ... 11 V /
0 ... 22 mA

+24 Vcc

J  V, I

PS

V, I

I

PS

I, V

Isolador

f, I, V

PS

I, V

Conversor

J

PS

I, V

Transmissor

I, V

PS

I, V

Linearizador

J

PS

Amplificador de desarme

Funções típicas

Alimentação 18-264 Vca/cc

931U-C9C7C-BC

Especificações Conversor ativo, 3 vias, universal

Conformidade com normas
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 Nº 142-M1987, CSA C22.2 Nº 213-1987, EN
50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005,  EN 61000-6-1:2007,

EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Certificações cULus (Classe 1, Div. 2, Grupos A, B, C e D, NRAG/7.E10314), CE, ATEX
(Classe 1, Zona 2, DEKRA 11ATEX0015 X)

Taxas de entrada

Tipo, termopar B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584)

Tipo, RTD PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10,
Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2, 3, 4 condutores

Potenciômetro 100 Ω…100 kΩ

Resistência 10 Ω…5 kΩ

Frequência 2 Hz…100 kHz

Tensão -200…500 mV (amplitude mín. 4 mV),
-20…50 Vcc (amplitude mín. 0,5 V)

Corrente -20…50 mA (amplitude mín. 0,4 mA)

Alimentação do sensor 24 Vcc / 22 mA

Entrada Ativo ou passivo

Taxas de saída - analógica

Precisão < 0,1% amplitude (CC, RTD); 0,2% amplitude (ou 1 °C) + erro CJ

Coeficiente de temperatura < 0,1% /K (CC, RTD); < 0,1% FSR/K + erro CJ 0,07 °C/K (termopares)

Tensão -10…+10 V (ajustável - amplitude mín. 2,5 V)

Corrente 0…20 mA (ajustável - amplitude mín. 5 mA)

Sinal de saída durante quebra de fio Configurável

Tensão da resistência de carga > 10 kΩ a 0…10 V / > 20 kΩ a -10…+10 V

Corrente da resistência de carga ≤ 700 Ω

Tempo de resposta ao degrau 50 ms…1 s (RTD, entradas mV), 110 ms…1 s (V, entradas mA)

Saída de sinais Direta ou invertida

Função de transmissão Linear, x1/2, x3/2, x5/2 ou curva definida pelo usuário (101 pontos)

Taxas de saída - digital

Tipo Contato CO 2 x 1 (seco revestido em ouro)

Tensão de comutação máx. 250V

Corrente contínua 3 A

Saída Ativa

Especificações gerais

Fonte de alimentação 18…264 Vca/cc

Consumo de energia < 3,5 W

Temperatura operacional -40 °C…+70 °C

Temperatura de armazenamento -40 °C…+85 °C

Tensão de isolamento nominal 300 V

Tensão da resistência de impulso 6 kV

Tensão de isolamento 2,5 kV

Tipo de conexão Parafuso

C x A x P (mm) 92,4 x 45 x 112,4

Categoria de pico III

Severidade da poluição 2

Condicionador de sinais
Cat. Nº Quantidade de pacotes

931U-C9C7C-BC 1

� Entradas universais
� Programável com PC, faça o download do software em www.ab.com
� Entrada energizada por malha ou mA passiva
� Alimentação CA ou CC



Boletim 931

Condicionadores de sinais

37
www.ab.com/catalogs     

Publicação  931-TD001D-PT-P

Acessórios

A tabela a seguir indica os acessórios disponíveis para cada condicionador de sinais.

Identificador afixado sob pressão

Descrição Identificadores por placa Tamanho do identificador Quantidade de pacotes Cat. Nº

Identificador afixado sob pressão 144 5 X 10 mm 5 1492-M5X10

Identificador afixado sob pressão 120 6 X 10 mm 5 1492-M6X10

Jumpers de encaixe

Descrição Cor Quantidade de pacotes Cat. Nº

Jumper de encaixe, 2 polos, amarelo Amarelo 60 1492-CJLJ5-2

Jumper de encaixe, 2 polos, vermelho Vermelho 60 1492-CJLJ5-2-R

Jumper de encaixe, 2 polos, azul Azul 60 1492-CJLJ6-2-B

Jumper de encaixe, 2 polos, preto Preto 60 1492-CJLJ5-2-BL

Jumper de encaixe, 2 polos, vermelho Vermelho 60 1492-CJLJ6-2-R

Jumper de encaixe, 2 polos, azul Azul 60 1492-CJLJ6-2-B

Jumper de encaixe, 3 polos, vermelho Vermelho 60 1492-CJLJ6-3-R

Jumper de encaixe, 3 polos, azul Azul 60 1492-CJLJ6-3-B

Jumper de encaixe, 10 polos, vermelho Vermelho 20 1492-CJLJ6-10-R

Jumper de encaixe, 10 polos, azul Azul 20 1492-CJLJ6-10-B

Jumper de encaixe, 41 polos, vermelho Vermelho 10 1492-CJLJ6-41-R

Jumper de encaixe, 41 polos, azul Azul 10 1492-CJLJ6-41-B

Acessórios

Identificadores Jumpers Tampa Cabo Cat. Nº
1492-M5X10 1492-M6X10 1492CJLJ5-2-* 1492-CJLJ6-* 931H-EB1 931U-CABO

Condicionadores de sinais de alta densidade

� � 931H-A2A2N-DC

� � 931H-A2C2D-DCHART

� � 931H-C2C2D-DC

� � 931H-P2C1D-DC

� � 931H-T2C1D-DC

� � 931H-T1C1D-DC

� � � 931H-A1A1N-IP

� � � 931H-P2A2N-OP

Condicionadores de sinais padrão

� 931S-A1A1N-IP1

� 931S-A1A1N-IP2

� 931S-A2A5N-OP

� � 931S-A2A2N-DC

� � 931S-A1A1N-DC

� 931S-C1A2D-OP

� 931S-C4C5D-BC

� � 931S-P1C2D-DC

� � 931S-T9C2D-DC

� � 931S-F1C2D-DC

� � 931S-B1C6D-DC

� � 931S-A3C2D-DC

� 931S-A3A2D-OP

� 931S-A4C2D-DCHALL

� 931S-V1R1D-MC1R

� � 931S-C2R1D-DC2R

931S-C3C3J-DC

Condicionadores de sinais universais

� � 931U-C9A2C-OP

� � 931U-C9C7C-BC

* Para tamanho e cor, consulte a tabela de seleção de produtos a seguir.
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Dimensões aproximadas

Dimensões aproximadas
As dimensões aproximadas são exibidas em polegadas (milímetros). As dimensões não devem ser usadas para fins de produção.

66

5555

9292
3,58
(91)

0,24
(6)

2,49
(63,2)

� 931H-A1A1N-IP
� 931H-P2A2N-OP

6.16.1

9090

8888

3,85
(97,8)

3,46
(88)

0,24
(6,1)

� 931H-A2A2N-DC
� 931H-A2C2D-DCHART
� 931H-C2C2D-DC
� 931H-P2C1D-DC
� 931H-T1C1D-DC
� 931H-T2C1D-DC
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Dimensões aproximadas

Dimensões aproximadas
As dimensões aproximadas são exibidas em polegadas (milímetros). As dimensões não devem ser usadas para fins de produção.

17.517.596.496.4

1051054,43
(112,4)

3,64
(92,4)

0,69
(17,5)

� 931S-B1C6D-DC
� 931S-C1A2D-OP
� 931S-C2R1D-DC2R
� 931S-P1C2D-DC
� 931S-A1A1N-DC
� 931S-A1A1N-IP1
� 931S-A1A1N-IP2
� 931S-A2A5N-OP
� 931S-T9C2D-DC
� 931S-V1R1D-MC1R

12.512.5

105105

96.496.4

4,43
(112,4)

3,64
(92,4)

0,49
(12,5)

� 931S-A2A2N-DC
� 931S-C3C3J-DC
� 931S-C4C5D-BC
� 931S-F1C2D-BC
� 931U-C9A2C-OP
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Dimensões aproximadas

Dimensões aproximadas
As dimensões aproximadas são exibidas em polegadas (milímetros). As dimensões não devem ser usadas para fins de produção.

22.522.5

8686

7272

3,64
(92,4)

2,83
(72)

0,89
(22,5)

� 931S-A3A2D-OP
� 931S-A3C2D-DC
� 931S-A4C2D-DCHALL

1,77
(45)

3,64
(92,4)

4,43
(112,4)

� 931U-C9C7C-BC
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A
Amplificador de isolamento Ver "Isolador ativo".

ATEX A diretriz ATEX de 23.4.1994 é válida na UE e nos países da Europa Ocidental do EFTA. 
Aplica-se a dispositivos, componentes de máquinas, controladores e sistemas de 
proteção que são usados em áreas perigosas. Essa diretriz harmoniza as diferentes 
regulamentações nacionais dos Estados-membro da UE com relação ao uso apropriado e 
previsto de máquinas e instalações em áreas perigosas.

• A sigla ATEX deriva da expressão "ATmosphere EXplosive" (atmosfera 
explosiva). Ela estipula que os operadores devem evitar explosões e garantir 
a proteção. 

• Com relação à proteção contra explosões em uma atmosfera 
potencialmente explosiva, a diretriz ATEX 94/9/EC tem precedência sobre as 
diretrizes de máquinas e deve ser seguida. A diretriz descreve as seguintes 
etapas:

• Descreve com que frequência e onde ocorre uma atmosfera potencialmente 
explosiva.

• Essas áreas são, então, divididas em zonas de acordo com as 
especificações.

• Certifique-se de que apenas equipamentos devidamente categorizados 
estejam presentes em cada zona diferente. Assim que uma área é 
classificada como perigosa, devem-se adotar medidas para limitar as 
potenciais fontes de ignição que estão presentes no local.

C
CA Corrente alternada

Categoria de sobretensão As categorias de sobretensão são descritas em DIN EN 60664-1. A categoria informa os 
espaços de isolamento necessários. A categoria III é a especificação padrão (EN 50178).

• Categoria de sobretensão I: os dispositivos são conectados à instalação 
elétrica permanente em edifícios. As medidas para limitar as tensões 
transientes no nível apropriado são feitas fora do dispositivo. Os 
mecanismos de proteção podem estar na instalação permanente ou entre a 
instalação permanente e o dispositivo.

• Categoria de sobretensão II: os dispositivos são conectados à instalação 
elétrica permanente em edifícios (como eletrodomésticos ou ferramentas 
portáteis).

• Categoria de sobretensão III: dispositivos que são parte da instalação 
permanente e outros dispositivos em que é necessário haver um grau maior 
de disponibilidade. Inclui painéis de distribuição, interruptores, sistemas de 
distribuição (inclusive cabos, barramentos, caixas de derivação, chaves e 
saídas) que fazem parte da instalação permanente, dispositivos para uso 
industrial e dispositivos que estão continuamente conectados à instalação 
permanente (como motores estacionários).

• Categoria de sobretensão IV: dispositivos que são usados na ou próximos à 
alimentação da instalação elétrica de um edifício - variando da distribuição 
principal ao sistema de energia principal. Inclui medidores elétricos, chaves 
de proteção contra surtos e equipamento de controle de ondulação.
www.ab.com/catalogs 41
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CC Corrente contínua

CE Abreviação de Communauté Européenne (a Comunidade Europeia). Os fabricantes usam 
a etiqueta CE para confirmar que seus produtos atendem as diretrizes EC 
correspondentes e os "requisitos essenciais".

Célula de carga Uma célula de carga é um tipo especial de sensor de força usado em sistemas de pesagem 
(ou seja, com balanças). As células de carga geralmente têm um mecanismo com mola 
usado como sensor de força. A mola é um pedaço de metal com formato especial cuja 
forma se altera levemente quando está sob a influência de peso. Essa deformação elástica 
é registrada por extensômetros e convertida em um sinal elétrico. Podem ser registrados 
pesos de algumas centenas de gramas até milhares de toneladas. 

Coeficiente de temperatura O coeficiente de temperatura descreve a mudança relativa de uma variável física com 
base na mudança de temperatura em relação a uma temperatura de referência 
(temperatura ambiente). Influencia diretamente a precisão de um conversor de sinal 
analógico. O coeficiente é especificado em ppm/K do valor final da faixa de medição 
correspondente.

Compensação de junta fria Termopares requerem um ponto de referência de temperatura para compensar "juntas 
frias" indesejadas. O método usual de atingir isso é pela medição da temperatura na junta 
de referência com um sensor de temperatura que pode ser lido imediatamente. A tensão 
de interferência pode, então, ser compensada nos resultados da medição. Esse processo é 
chamado de compensação de junta fria (CJC). Nossos condicionadores de sinais 
termopares têm compensação de junta fria para "juntas frias" indesejadas ou mudanças 
de temperatura na conexão do terminal para o termopar. 

Comutação nominal
Lado da carga de corrente

A corrente de carga permitida de um contato de relé ou de semicondutor quando está em 
operações contínuas.

Comutação nominal
Lado da carga de tensão

A tensão de comutação que um contato de relé ou de semicondutor usa em relação à sua 
aplicação.

Contato de alarme Um contato de chaveamento que ativa quando ocorre uma perturbação (por exemplo, 
uma sobrecarga ou um curto-circuito). 

Conversor analógico-digital Converte sinais padronizados de corrente e tensão analógicas em um sinal digital de 
8 bits, 12 bits ou 16 bits. Pode ser necessário converter sinais análogos em sinais digitais 
quando você precisar que o sinal analógico do ambiente funcione com os requisitos 
típicos de processamento digital da monitoração de processo. 

Conversor ativo Um conversor ativo é usado para fornecer isolamento e conversão elétricos entre 
diferentes faixas de sinais analógicos. São projetados com isolamento de 2 ou 3 vias. O 
isolamento dos potenciais elimina a interferência no sinal de medição que pode ser 
causada por malhas de terra ou ruído de modo comum. O conversor ativo usa uma fonte 
de tensão auxiliar como fonte de alimentação. Funciona sem realimentação; uma 
mudança na carga do lado de saída não influencia o circuito de entrada.

Conversor de frequência Converte frequências em sinais analógicos. Sistemas de controle em linha podem, então, 
processar diretamente grupos de pulsos de medições de velocidade ou rotacionais.

Conversor digital-analógico Conversores digital-analógico convertem sinais digitais padronizados (por exemplo, com 
uma estrutura de 8 bits) em corrente analógica e sinais de tensão. 

Pode ser necessário converter sinais digitais em sinais análogos quando você precisar que 
o sinal analógico do ambiente funcione com os requisitos típicos de processamento 
digital da monitoração de processo.
42 www.ab.com/catalogs 
Publicação 931-TD001D-PT-P



Boletim 931

Condicionadores de sinais
Glossário
Conversor passivo Este dispositivo é alimentado por sua malha analógica de entrada ou de saída e fornece 
isolamento e conversão elétricos a diferentes faixas de sinal analógico. A quantidade de 
corrente necessária internamente é tão pequena que o sinal de medição não é 
influenciado. Conversores passivos não requerem fonte de alimentação auxiliar. 
Transformadores são usados para fornecer o isolamento entre a entrada e a saída.  As 
vantagens incluem eliminação da influência do sistema de energia principal, atraso de 
sinal altamente preciso e mínimo e uso mínimo de energia. Os conversores passivos não 
funcionam sem retroalimentação, por isso uma mudança de carga no circuito de saída 
também afetará automaticamente o circuito de entrada. 

Corrente de fuga A corrente no lado da carga de um optoacoplador, Triac, transistor ou qualquer outro 
dispositivo de comutação eletrônica que flui na direção do circuito de saída enquanto 
está em estado fechado.

D
Distâncias de fuga e de espaço Os espaços de segurança entre os dois fios condutores de corrente. A distância de fuga é 

o caminho mais curto ao longo de uma superfície de isolamento entre dois componentes 
energizados. A distância de espaço é o caminho mais curto no ar entre dois pontos de 
referência. 

E
Entrada energizada por malha O equipamento da entrada energizada por malha é uma entrada de 2 fios e tem 

4-20 mA. O equipamento é fornecido com alimentação pela malha de corrente no lado da 
entrada.

Entrada/saída ativa Refere-se à entrada ou saída de um dispositivo específico e define se a entrada ou saída 
está fornecendo alimentação para a malha analógica respectiva. Sinônimo de sourcing. 

Entrada/saída passiva Refere-se à entrada ou saída de um dispositivo específico. Sinônimo de sinking, o que 
significa que NÃO fornece alimentação à malha analógica respectiva.

Equipamento elétrico Todos os componentes e circuitos elétricos e eletrônicos dentro de um invólucro.

Expansor de sinal Isolador de sinal que aceita um sinal de entrada analógico e fornece, no mínimo, dois 
sinais isolados e independentes no lado da saída. Isso permite que o sinal seja transmitido 
a um sistema PLC/DCS e a um mostrador separado. Um multiplicador de sinais é 
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projetado como um isolador ativo com fonte de alimentação externa ou como uma 
versão de saída energizada por malha.

F
Frequência limite A frequência limite de um conversor de isolamento de sinal analógico é a frequência em que 

o sinal de saída é reduzido para 1/(√2) do valor do sinal de entrada (aprox. 70,7% = -3 dB).

H
HART® HART® (Highway Addressable Remote Transducer) é um protocolo de comunicações para 

dispositivos de campo endereçados por barramento usados em automação de processos. 
Nas comunicações baseadas em HART®, os dispositivos de campo e os controladores são 
conectados por malhas de corrente de 4-20 mA. Esse sinal analógico é sobreposto por um 
sinal digital usando o processo FSK (Frequency Shift Keying). O processo permite que 
medições adicionais e dados de configuração e do dispositivo sejam transmitidos sem 
influenciar o sinal analógico. HART®.

Histerese Especifica a diferença percentual entre os pontos ligado e desligado de um contato de 
comutação. A histerese não deve diminuir abaixo de um valor mínimo. Caso contrário, 
não seria mais possível realizar a comutação específica durante a monitoração do limite. 

I
Indicador de status Um LED que exibe o status operacional, como operacional (amarelo), comutação (verde) e 

alarme/mau funcionamento (vermelho). 

Iniciador com comutação PNP/NPN Dois fios em um sensor de três fios são responsáveis por manter a alimentação ativada. 
O terceiro fio de conexão é usado para transferir comandos (contato NO/NC).  Iniciadores 
com saídas NPN comutam a carga no modo ativo em direção ao potencial de menos. 
Comutadores de proximidade com saídas PNP comutam em direção ao potencial de mais. 
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Interferência de modo comum Correntes e tensões de interferência que podem ocorrer nos cabos de conexão entre 
dispositivos elétricos e componentes da instalação. Podem ser espalhadas com fase 
semelhante e direção de corrente para a linha de alimentação e a linha de retorno.

Isolador ativo Um isolador ativo é usado para fornecer isolamento elétrico entre a mesma faixa de 
sinais analógicos. São projetados com isolamento de 2 ou 3 vias. O isolamento dos 
potenciais elimina a interferência no sinal de medição que pode ser causada por terra ou 
ruído de modo comum. O isolador ativo usa uma fonte de tensão auxiliar como fonte de 
alimentação. Funciona sem realimentação; uma mudança na carga do lado de saída não 
influencia o circuito de entrada.

Isolador passivo Este dispositivo é alimentado por sua malha analógica de entrada ou de saída e fornece 
isolamento elétrico entre a mesma faixa de sinal analógico. A quantidade de corrente 
necessária internamente é tão pequena que o sinal de medição não é influenciado. 
Conversores passivos não requerem fonte de alimentação auxiliar. Transformadores são 
usados para fornecer o isolamento entre a entrada e a saída.  As vantagens incluem 
eliminação da influência do sistema de energia principal, atraso de sinal altamente 
preciso e mínimo e uso mínimo de energia. Os isoladores passivos não funcionam sem 
retroalimentação, por isso uma mudança de carga no circuito de saída também afetará 
automaticamente o circuito de entrada. 

Isolamento de 2 vias Os sinais de entrada e saída são separados eletricamente um do outro e desacoplados. As 
diferenças de potencial causadas por comprimentos de fio longos e pontos de referência 
comuns são eliminadas.

Isolamento de 3 vias A entrada, a saída e a fonte de alimentação auxiliar são separadas eletricamente e 
também desacopladas. As diferenças de potencial causadas por comprimentos de fio 
longos e pontos de referência comuns são eliminadas.

Isolamento galvânico Isolamento livre de potencial entre componentes elétricos. Normalmente, o circuito de 
entrada, o circuito de saída e a fonte de alimentação são projetados de forma que sejam 
isolados eletricamente entre si. O isolamento pode ser atingido usando meios ópticos 
(um optoacoplador) ou um transformador. O isolamento elétrico de sinais de medição 
garante que as diferenças em potenciais de terra e interferência de modo comum sejam 
suprimidas.

L
Limite de comutação O ponto de ligamento ou desligamento.

Linearização Componentes dependentes de temperatura normalmente não têm curva característica 
linear. Suas curvas características devem ser linearizadas para que possam ser avaliadas 
da forma mais precisa possível. As curvas de medição dos termopares e os resistores 
dependentes de temperatura (NTC/ PTC), em especial, exibem derivação significativa de 
uma "curva ideal". No processo de linearização, o sinal de medição é processado por um 
microprocessador e uma curva característica ideal é gerada, que pode ser analisada ou 
processada ainda mais.
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M
Malha de terra Consulte "Malhas de terra".

Malhas de terra (aterramento) Uma causa principal de erro nos sistemas de processo vem das malhas de terra. Uma 
malha de terra ocorre quando dois ou mais circuitos estão conectados entre si e 
referenciados à terra ou a um ponto de referência. Esse ponto de referência geralmente 
não tem o potencial elétrico idêntico em cada posição. Quando as duas extremidades da 
linha são aterradas em duas posições diferentes, o diferencial de tensão entre os dois 
potenciais de terra na linha pode levar a uma corrente de compensação que pode 
corromper sinais de medição analógicos. Isso ocorre quando os sensores de campo têm 
um terra separado ou uma alimentação separada. Amplificadores de isolamento de sinal 
analógico usam isolamento elétrico para separar os circuitos de entrada e de saída, 
evitando que o sinal de medição seja corrompido. 

Medição de corrente
baseada em transformador

Conversores de sinais com acoplamento do transformador são usados para fazer 
medições econômicas de correntes senoidais (50/60 Hz). A corrente sendo medida flui 
diretamente pela bobina primária do transformador de medição. A seguir, ela é reduzida e 
processada eletronicamente no conversor. 

Medição de corrente por sensor Hall Os sensores Hall podem medir o campo magnético de um fio condutor. Em seguida, geram 
uma tensão proporcional na saída de medição (a tensão Hall). Isso pode ser convertido em 
um sinal padronizado por meio de um circuito amplificador. Tal medição é adequada para 
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medição de correntes CC e CA de alta tensão com frequências de até 1 kHz. Correntes de 
inicialização e picos de corrente não podem causar danos ao sensor Hall. 

Monitoração de limite Os valores-limite de variáveis físicas devem ser continuamente monitorados nos 
processos industriais. Inclui níveis de enchimento, temperaturas, velocidade, posições, 
pesos e frequências. Componentes especializados de monitoração de limite são usados 
para esse propósito. Os sinais do sensor são capturados no lado da entrada, avaliados 
eletronicamente e convertidos. A seguir, o limite correspondente (mín./máx.) é 
disponibilizado pelas saídas digitais de comutação (relés ou transistores) para os 
dispositivos externos. Potenciômetros podem ser usados para personalizar cada ponto de 
comutação e seu limite mínimo/máximo, bem como a histerese de comutação.

Monitoração de ruptura de fio Transdutor de medição analógica com capacidade de detecção de quebra de fio que 
monitora permanentemente o sinal de entrada. Em caso de falha (quebra de fio), o sinal 
de saída sobe para um valor definido da faixa nominal, de forma que um controlador 
conectado mais adiante no circuito possa avaliar o erro.  

N
Nível de gravidade de poluição O nível de gravidade de poluição especifica as condições do ambiente imediato. 

É definido na DIN EN 50178, Seção 5.2.15.2. 

O nível de gravidade de poluição (contaminação) deve ser usado para determinar a 
distância de fuga necessária para o isolamento. A poluição grau 2 é a especificação 
padrão.

• Nível de gravidade de poluição 1: não há contaminação ou apenas 
ocorrências secas de poluição não -condutora. Essa poluição não tem 
influência.

• Nível de gravidade de poluição 2: há somente poluição não- condutora. 
Também pode haver ocorrências temporárias de condutividade causadas 
por condensação.

• Nível de gravidade de poluição 3:  é provável ocorrer poluição condutora ou 
poluição seca e não condutora que pode se tornar condutora devido à 
condensação.

• Nível de gravidade de poluição 4: a contaminação leva à condutividade 
contínua, que pode ser causada por contaminantes como poeira condutora, 
chuva ou neve. 

P
Ponte de medição Sensores baseados em circuito ponte de Wheatstone podem capturar força, pressão e 

torque. Mudanças de comprimento relativamente pequenas abaixo de 10-4 mm podem 
ser registradas usando extensômetros DMS na forma de mudanças de resistência. Uma 
aplicação típica é a captura de medições em células de carga.
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Precisão Descreve a capacidade de um conversor de isolamento de sinal analógico em transmitir 
um valor medido da forma mais precisa possível. É especificado no desvio percentual do 
valor final da faixa de medição à temperatura ambiente.

R
Redução da capacidade A redução contínua do nível de corrente em relação a um aumento da temperatura 

ambiente, representado como uma curva de redução da capacidade (uma curva de 
redução da carga). 

Resistência de carga (carga) Essa é a resistência de carga no lado da saída de um transdutor ou transmissor de 
medição. Para saídas de corrente analógica, a carga é de 500-600 ohms, no máximo. 
As saídas de tensão normalmente têm uma carga de, pelo menos, 10 kOhm.

RoHS A diretriz EC 2002/95/EC - referente à restrição do uso de certas substâncias nocivas em 
equipamentos elétricos e eletrônicos - regula o uso de materiais perigosos em 
dispositivos e componentes. Essa diretriz, e suas várias implementações em leis nacionais, 
é conhecida pela abreviação RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

RTD/ PT100/ 1000 Sensores RTD são sensores de temperatura que operam com base nas mudanças de 
resistência que ocorrem em metais, como as mudanças de temperatura. São termômetros 
de resistência baseados em resistores PTC. As mudanças elétricas na resistência de um fio 
ou filme de platina são geralmente usadas para medir temperaturas de -200 °C a 850 °C. 
Os sensores de temperatura de platina são caracterizados por sua resistência nominal R0 
à temperatura de 0 °C. Os tipos padrão incluem:

• Pt100 (R0 = 100 Ohm) 
• Pt1000 (R0 = 1 kOhm) 

Uma conexão elétrica com 2, 3 ou 4 fios pode ser usada para conectar eletricamente o 
sensor PT/RTD aos eletrônicos de avaliação. Um método com 3 ou 4 fios elimina qualquer 
erro causado pela resistência inerente dos fios de conexão do sensor. 

No método com 3 fios, uma extremidade é equipada com dois conectores de cabo 
flexível. No método com 4 fios, as duas extremidades são equipadas com dois conectores 
de cabo flexível.
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S
Saída energizada por malha Dispositivos de 2 fios com saída energizada por malha têm saída de 4-20 mA. 

O dispositivo é fornecido com alimentação pela malha de corrente no lado da saída. 

Sensor Um sensor é um componente físico capaz de capturar certas propridades físicas ou 
químicas (como radiação térmica, temperatura, umidade, pressão, ruído, brilho ou 
aceleração) como medição. Também pode analisar a qualidade da composição do 
ambiente material. Esses valores são capturados usando fenômenos físicos ou químicos e, 
em seguida, convertidos em outra forma (normalmente sinais elétricos), para que possam 
ser pós-processados.

Sensor ativo Em um sensor ativo, um sinal elétrico é gerado a partir da própria medição, por exemplo, 
dinamométrica ou piezelétrica, portanto não é necessário haver fonte de alimentação 
auxiliar. Devido aos princípios de operação física (como a energia não pode ser enviada 
durante os estados estático e quase-estático), apenas uma mudança na variável medida 
pode ser detectada.

Sensor Namur Sensores NAMUR (a comissão de padronização para tecnologia de medição e controle na 
indústria química alemã) operam com uma corrente independente de carga. Eles têm 
quatro modos, de forma que uma unidade de avaliação analógica pode detectar um mau 
funcionamento do sensor. 

1) Corrente de 0 mA => quebra de fio, circuito aberto 

2) Corrente de aprox. 20 % do valor máx. => Sensor pronto, ativado

3) Corrente de aprox. 60 % do valor máx. => Sensor pronto, não ativado

4) Corrente no valor máx. => curto-circuito, corrente máx. 

Os sensores NAMUR são adequados para uso em áreas perigosas.

Sensor passivo Contém componentes passivos cujos parâmetros podem ser alterados pelas variáveis 
medidas. Um mecanismo eletrônico primário converte esses parâmetros em sinais 
elétricos. Uma fonte de alimentação externa auxiliar é necessária para o sensor passivo. Os 
sensores passivos podem ser usados para determinar variáveis estáticas ou semiestáticas 
medidas. Por esse motivo, a maioria dos sensores tem construção passiva. Exemplos desse 
tipo incluem células de carga e termômetros de resistência.

SIL Nível de integridade de segurança. Os componentes devem atender aos requisitos da 
IEC 61508 para reduzir o risco. Essa norma oferece os requisitos gerais para evitar e 
minimizar interrupções em dispositivos e equipamentos. Estipula a organização e os 
requisitos técnicos em relação ao desenvolvimento e à operação de dispositivos. Quatro 
níveis de segurança são definidos (de SIL1, para risco mínimo, a SIL4, para risco muito alto) 
para classificar instalações e medidas de redução de risco. As medidas de redução de risco 
devem ser mais confiáveis quando o nível de risco classificado for maior.

Sinal analógico Um sinal é considerado analógico se transmite informações de parâmetro infinitamente 
variáveis entre um valor máximo e mínimo (isso inclui valores instantâneos, como 
corrente, tensão e temperatura).  Aplica-se a praticamente todos os processos ou estados 
do mundo real. É teoricamente possível registrar qualquer pequena mudança no sinal 
(existe uma faixa dinâmica muito grande).
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T
Temperatura ambiente Refere-se à temperatura do ar ambiente ou meio em que o equipamento pode operar de 

forma apropriada e com segurança. Essa é a parte das condições físicas e operacionais do 
ambiente. Se esse nível de temperatura não for mantido, a garantia do produto pode ser 
invalidada.

Temperatura de armazenamento A temperatura ambiente permitida, em relação a um nível específico de umidade relativa, 
na qual o produto deve ser armazenado enquanto estiver em estado livre de corrente.

Tempo de resposta ao degrau Este é o atraso de tempo na mudança do sinal de saída quando há um salto de sinal de 
10 a 90% no lado da entrada. O tempo de resposta ao degrau é inversamente 
proporcional à frequência de limitação.

Tensão da resistência de impulso A tensão elevada de pulso de uma forma e polaridade especificada que não leva a uma 
ruptura do isolamento ou a uma centelha sob as condições específicas definidas na 
EN 60664-1.

Tensão de isolamento Para componentes eletrônicos com isolamento elétrico, essa é a tensão de CA de teste 
máxima que pode ser aplicada durante um intervalo de tempo especificado 
(5 s / 60 s) sem causar uma ruptura.

Tensão nominal Especificada pela coordenação de isolamento - a tensão nominal é o nível de tensão em 
que o produto pode ser operado em segurança, em relação ao nível de gravidade de 
poluição correspondente e à categoria de surto.

Termopar Termopar é um componente feito de dois materiais diferentes que são conectados entre 
si em uma extremidade. Uma tensão elétrica é criada (com base no princípio do efeito de 
Seebeck) junto com um fio que conecta as extremidades soltas quando existe um 
diferencial de temperatura.  

O ponto de junção e as extremidades soltas devem ter temperaturas diferentes para que 
uma tensão seja gerada.

Os seguintes termopares são usados em aplicações industriais: 

Tipo de contato Um contato é chamado de normalmente aberto (NA) ou contato fechador se estiver 
aberto quando a armadura for solta (sem corrente na bobina) e fechado quando a 
armadura for coletada (corrente fluindo na bobina). Um contato é chamado de contato 
abridor ou normalmente fechado (NF) se interrompe o circuito quando a armadura for 
coletada. Uma combinação de NF e NA é chamada de contato de reversível (CO). Um relé 
pode ter um ou mais desses contatos.

Transformador de isolamento de
medição

Converte sinais de entrada elétricos e não elétricos em sinais analógicos padrão. Ao 
mesmo tempo, fornece isolamento elétrico entre a entrada e a saída (isolamento de 
2 vias) ou entre a entrada, saída e alimentação (isolamento de 3 vias). Os isoladores de 
medição são geralmente usados para registrar temperaturas (RTD, termopares) ou para 
medição de corrente, tensão, potência, frequência, resistência e condutividade.
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U
Umidade relativa A relação entre a umidade real e a quantidade máxima possível de água no ar. Expressa 

como porcentagem.
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Observações:
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