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As Vantagens
Os transmissores de temperatura  
ThermoTrans 210 e 211 são perfeita-
mente flexíveis para suas instalações:

–  Configuração somente onde real-
mente necessária e sem complicadas 
tabelas de configuração.

–  Alto nível de confiabilidade e design 
compacto devido ao processamento 
de sinais digitais desenvolvido espe-
cialmente para tarefas de medição, 
em vez da desnecessária redução de 
confiabilidade devido ao acúmulo 
de tecnologia complicada.

Os Modelos
Para a maioria das aplicações comuns 
com parâmetros pré-configurados 
fixos, basta selecionar um dos diversos 
modelos com configuração padroni-
zada fixa.

Para suas tarefas de medição especiais 
podemos configurar um transmissor 
que atenda as suas especificações.

A Tecnologia
Os transmissores de temperatura 
ThermoTrans 210 e 211 têm separa-
ção protetora e alta isolação entre a 
entrada,  
a saída e a alimentação. Satisfazem os 
rigorosos requisitos EMC conforme 
nor ma NAMUR e as regulamentações 
europeias EMC e podem ser usados 
para medição em áreas classificadas.

O encapsulamento a vácuo protege os 
instrumentos contra choques, vibrações 
e influências ambientais agressivas.

ThermoTrans 210 e 211  
para Termopares
Os termopares têm uma resistência 
muito baixa, o que os torna resistentes 
a interferências. Para altas tempera-
turas, são usados preferencialmente 
esses sensores como, por exemplo, em 
medições de temperatura de fornos, 
usinas de fundição e máquinas para 
plásticos.
Existe uma grande diversidade de 
termopares. Os transmissores Thermo -
Trans 210 e 211 aceitam todos os tipos 
comuns.

Para evitar longas linhas de compen-
sação, uma junta de referência externa 
pode ser usada além da interna. Para 
juntas de referência com termostato, 
a temperatura de referência pode ter 
um valor fixo ou ser medida com um 
Pt100.

Os transmissores ThermoTrans 210 
e 211 podem também ser usados 
para medir tensões na faixa de -20 … 
+100 mV a uma taxa de transmissão 
de 1/s. A curva de transferência pode 
ser configurada livremente usando 
várias funções ou pontos de interpo-
lação, o que torna os transmissores 
ideais para tarefas difíceis como, por 
exemplo, medição de nível de líquido 
em tanques esféricos.

ThermoTrans 210/211
A solução prática para medição de temperatura com termopares.

Transmissores de Temperatura (Ex)
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 – Proteção contra explosão  
[EEx ia] IIC
conforme ATEX, uso sem problemas 
em áreas classificadas

 – Ampla faixa de modelos  
padronizados
Não precisa de configuração  
para aplicações básicas

 – Testado de acordo com as 
regulamentações europeias  
EMC e NAMUR 21

 – Operação confiável mesmo sob 
interferências eletromagnéticas 
na malha de alimentação ou no 
ambiente

 – Separação protetora
conforme norma EN 61140, prote-
ção do pessoal de manutenção e 
dos equipamentos contra tensões 
excessivamente altas

 – Alojamento modular, 22,5 mm 
de largura e 73,5 mm de altura 
Design compacto significa facilida-
de de instalação e acomodação em 
gabinetes padronizados   

 – 5 anos de garantia

Características

ThermoTrans 210/211

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos

Alimentação N.º de Referência

230 Vca  

24 Vca/Vcc  336

115 Vca  363

ThermoTrans 210 com saída de corrente ThermoTrans 211 com saída de tensão

Modelos com 
configuração fixa

N.º de 
Referência 

210 A7 X XX XX X Opc. 444 211 A7 X XX XX V Opc. 444

Sensor

J 
K 
S

J 
K 
S

J 
K 
S

Span

700 K 
1000 K 
1700 K

60 
75 
97

60 
75 
97

Início de escala

0 °C 00 00

Saída

0 … 20 mA 
4 … 20 mA 
0 … 10 V

D 
L

 
 

V

ThermoTrans 210 com saída de corrente ThermoTrans 211 com saída de tensão

Modelos com 
configuração 
específica para  
o cliente

N.º de 
Referência 

210 A7 999 999 opc. 444 211 A7 999 999 opc. 444

Curva de saída ascendente, sem contante de filtragem, junta de referência interna 
ThermoTrans 210: Detecção de circuito aberto 22 mA; ThermoTrans 211: Detecção de circuito aberto 11 V

Transmissores de Temperatura (Ex)
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ThermoTrans 210/211

Sensor Detector de temperatura: 

 Tipo B 

 Tipo E 

 Tipo J 

 Tipo K 

 Tipo L 

 Tipo N

 

 Tipo R 

 Tipo S 

 Tipo T 

 Tipo U 

 Tensão

Faixa de medição Início de escala1) __ __ __ __ °C [0 °C] 

Span1) __ __ __ __ K [1000 K]

ou __ __ __ __ mV 

ou __ __ __ __ mV

Junta de referência  interna 

 Pt100 externo

 comutação interna/externa (por jumper) 

  valor fixo de temperatura2) 

ou __ __ . __ °C [25 °C]

Saída3)  0 … 20 mA 

 4 … 20 mA

 0 … 10 V

Característica  Ascendente  Descendente

Mensagens de Erro Mensagem: 

 só para circuito aberto 

 para circuito aberto e sobrefaixa

Sinal de notificação: 

  22 mA ou 11 V 

  –1 mA ou –0,5 V

Constante de filtragem T99 __ __ __ s1) (filtro de 1.ª ordem) [0 s]

Número do tag __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  [Nenhum ]

Alimentação  230 Vca standard  

 24 Vca/Vcc

 115 Vca 

1) Veja a possível faixa de parâmetros em Especificações
2) Faixa de compensação  –10 … 80 °C 
3) Outros valores mediante solicitação

Importante! Preencha todo o formulário de configuração e anexe-os ao seus pedido.  
Se não marcar algum item, serão considerados os que estiverem entre colchetes ou marcados (  ).

Formulário de Configuração

ThermoTrans 210/211
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Especificações

Dados de entrada Tipo de sensor Standard Faixa

Intrinsecamente seguro Tipo B  DIN / IEC 584-1   0 …  +1820 °C 
Tipo E  DIN / IEC 584-1   –270 …  +1000 °C 
Tipo J  DIN / IEC 584-1   –210 …  +1200 °C 
Tipo K  DIN / IEC 584-1   –270 …  +1372 °C 
Tipo L  DIN 43710   –200 …  +900 °C 
Tipo N  ASTM E 230-87   –270 …  +1300 °C 
Tipo R  DIN / IEC 584-1   –50 …  +1767 °C 
Tipo S  DIN / IEC 584-1   –50 …  +1767 °C 
Tipo T  DIN / IEC 584-1   –270 …  +400 °C 
Tipo U  DIN 43710   –200 …  +600 °C

Entrada de tensão –20 … +100 mV

Resistência da entrada   > 10 Mohms

Span (definido pelo usuário) Mín.: ≥ 2 mV, máx: fim de escala – início de escala

Monitoração do sensor Abertura de circuito em todas as entradas (não com medição de tensão)

Limites de erro na entrada ±10 µV + 0,05 % do valor medido

Coeficiente de temperatura  
na entrada 

0,01 ppm/K fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,  
temperatura de referência 23 ºC)

Entrada de junta de referência 
(ajustável)

Pt100 interno  < ±1,0 K 
Pt100 externo  < ±0,3 K + erro do Pt100 usado

Dados de saída

Sinal de saída 
(0 … 100 %)

Modelo 210: 0 / 4 … 20 mA, corrente impressa, tensão da carga ≤ 10 V 
Modelo 211: 0 … 10 V, tensão impressa, corrente de carga ≤ 10 mA

Resolução Aprox. 8000 incrementos (para 0 … 100 %)

Faixa de controle Span de –2,5 % … +102,5 %

Faixa de sobrecarga  
com mensagem de erro 

Modelo 210: –1,0 mA ou +22 mA 
Modelo 211: –0,5 V ou +11 V

Limites de erro na saída 0,1 % no fim de escala 

Coeficiente de temperatura  
na saída 

0,01 ppm/K no fim de escala (CT médio na faixa de temperatura de operação admissível,  
temperatura de referência 23 ºC)

Onda residual (ripple) na saída < 10 mVpp + erro de digitalização da entrada

Transmissores de Temperatura (Ex)
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Especificações (continuação)

Comportamento  
de transmissão

Característica Temperatura ou tensão linear ou específica para o cliente, ascendente ou descendente

Taxa de medição Aprox. 1/s

Tempo de resposta t99 ≤ 900 ms

Filtro digital da saída T99 = 0 … 100 s (filtro de 1.ª ordem)

Alimentação

Alimentação 230 Vca –15 % +10 %, 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA

Opcional 336: 24 Vca/Vcc  CA: –15 % +10 %, 48 … 500 Hz, aprox. 1,5 VA  
 CC: –15 % +20 %, aprox. 1,2 W

Opcional 363: 115 Vca –15 % +10 %, 48 … 62 Hz, aprox. 2 VA

Isolação

Isolação galvânica 3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste 4 kVca (entre entrada e saída/alimentação) 
3 kVca (entre saída e alimentação)

Tensão de trabalho  
(isolação básica)

1000 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2, 
330 Vca/Vcc entre saída e alimentação com categoria de sobretensão II e grau de poluição 1 conforme 
norma EN 61010-1 
Para aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e certificar-se de que haja 
distância ou isolação suficiente entre os instrumentos adjacentes. A tensão máxima de trabalho para 
uso em áreas classificadas é de 250 V.

Proteção contra choques elétricos Separação protetora conforme norma EN 61140 por isolação reforçada conforme norma EN 61010-1. 
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão II e grau de poluição 2: 600 Vca/Vcc entre entrada, 
saída e alimentação, 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação.  
Em aplicações com altas tensões de trabalho, evitar contatos acidentais e isolar ou deixar um espaço 
suficiente entre os equipamentos adjacentes. A tensão máxima de trabalho para uso em áreas 
classificadas é de 250 V.

Normas e aprovações

Proteção contra explosão  
(opcional 444)

II (1) G [EEx ia] II C 
PTB 02 ATEX 2107 
Ver mais informações no Certificado de Conformidade

Resistência a surtos 5 kV 1,2/50 µs conforme norma IEC 255-4

Compatibilidade  
eletromagnética (EMC)1)

Regulamentações europeias EMC conforme diretiva 89/336/EC, EN 61326, recomendação NAMUR NE 21

ThermoTrans 210/211
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Especificações (continuação)

Outros dados

Temperatura ambiente Operação:   –10 … +60 °C 
Transporte e armazenamento:  –30 … +80 °C

Condições ambientais Uso interno2)  
Umidade relativa 5 … 95 %, sem condensação; altitude máx. 2000 m (pressão do ar: 790 … 1060 hPa)3)

Design Alojamento modular A7, 22,5 mm de largura, terminais parafuso 
Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Torque 0,6 Nm

Nível de proteção Alojamento: IP 40, terminais: IP 20

Montagem Em trilho DIN de 35 mm conforme norma EN 60715

Conexão Terminais tipo caixa com parafusos cativos M 3 x 8 e proteção de fio autoliberável,  
bitola máx. dos condutores: 1 x 4 mm2 sólido 
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhó 
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhó 
A instalação, o comissionamento e a manutenção só deverão ser feitos por pessoal qualificado e 
treinado!

Peso Aprox. 300 g

1) Com interferência de RF pode haver pequenos desvios. 
2) Áreas de operação fechadas e protegidas contra chuva, neve, granizo, etc., operação estacionária
3) Pressão do ar mais baixa reduz as tensões de trabalho admissíveis.

Diagrama de Blocos

Entrada

Saída
f

V

A

D

µP

Z 15 V100 nF
Pt100 interno

Pt1001)

Termopar

1) Para medição de temperatura de juntas de referência externas

Transmissores de Temperatura (Ex)
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Aplicações Típicas

Com junta de referência externa Circuito somador com  
junta de referência externa

Circuito diferencial

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais

118,222,5 ThermoTrans 210/211 
 
1 Entrada + / quente 
2 Entrada – / fria 
 
3 Entrada Pt100 
4 Entrada Pt100
 
5 Saída + 
6 Saída – 
 
7 Alimentação CA/CC  
8 Alimentação CA/CC 
 
 
Terminais tipo caixa com parafusos cati-
vos M3 x 8 e proteção de fio autoliberável,  
bitola máx. dos condutores:  
1 x 4 mm2 sólido 
1 x 2,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós 
2 x 1,5 mm2 múltiplo com terminal ilhós 

73
,5

Montagem em trilho  
DIN de 35 mm (EN 60715)

Etiqueta de 
especificação

Slot para 
erguer tampa com 
chave de fenda

Pt100

Fio de cobre Fio de cobreFio de cobre

Quente

Fria

+ 
-

+ 
-

+ 
-

Conexão com junta de referência interna/externa comutável

+ 
-

+ 
-

Pt100

Fio de cobre

Pt100 externo Pt100 interno

Pt100

ThermoTrans 210/211

Todas as dimensões em milímetros


