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Os instrumentos da série HD2717T... são transmissores, indicadores, e reguladores
ON/OFF com funções de registro (data logger), que medem temperatura e umidade.
A principal característica destes instrumentos é sua sonda intercambiável. A sonda
pode ser substituída pelo usuário sem interrupção do processo. Deste modo, a sonda
pode ser calibrada ou reparada mais tarde.
O instrumento está disponível em três diferentes versões: com sonda horizontal
(S.TO), sonda vertical (S.TV) ou com sonda remota (S.TC), sendo a sonda conectada
aos eletrônicos por meio de um cabo com vários comprimentos. As sondas S.TO e
S.TV são feitas de aço inoxidável AISI304, as sondas S.TC podem ser de aço inoxidável AISI304 ou POCAN ( material plástico).
A sonda é calibrada de fábrica e pronta para usar, é fornecida com o módulo SICRAM2
o qual armazena os dados de calibração da sonda, permitindo a intercambiabilidade
das mesmas. Os instrumentos medem:
• Temperatura em escala de temperatura Celsius ou Fahrenheit
• Umidade relativa
E calculam:
• Umidade absoluta
• Taxa de mistura
• Ponto de orvalho
Todos os modelos têm saída para corrente e para voltagem.
Alguns modelos são montados com dois relés de funcionamento e um relé de alarme,
configuráveis pelo usuário.
Todos os modelos são montados com uma porta serial multi padrão RS232/RS485
e uma saída serial auxiliar RS232C padrão. A saída serial RS485 permite gerenciar
mais de um dispositivo na rede de trabalho.
Os modelos HD2717T... podem ser com ou sem LCD. O display mostra na primeira
linha a umidade relativa ou um parâmetro derivado e na segunda linha a temperatura
em graus Celsius ou Fahrenheit.
A função data logger permite armazenar as medidas com um intervalo de armazenamento selecionável.
A configuração do instrumento fica permanentemente armazenada, enquanto o relógio de tempo real é protegido por uma bateria de Lítio apropriada contra interrupções
temporárias de voltagem de rede.
O suprimento de energia pode ser escolhido, quando da colocação do pedido, entre
24Vac/dc ou universal 90...240Vac.

Foto da versão com display HD2717Tx.Dx

Versões do instrumento e sondas disponíveis
Display
HD2717Tx-0x
HD2717Tx-Dx
Relay
HD2717Tx-x0
HD2717Tx-xR
Type of probe
HD2717T.xx
HD2717TO.xx

Ausente
LCD customizado

Ausente
2 relés de funcionamento com contato de comutação.
1 relé de alarme com contato normalmente aberto.

Foto da versão sem display HD2717TO1.0R
Instrumento com sonda vertical S.TV ou sonda com escala S.TC.
Instrumento com sonda horizontal S.TO.

Sondas completas com modulo SICRAM2 para instrumentos HD2717T.xx
S.TV
Sonda Vertical L= 130mm
O material das sondas S.TC... pode ser escolhido entre aço inoxidável AISI304 ou material
plástico POCAN.
S.TC1.2
S.TC1.2P
S.TC1.5
S.TC1.5P
S.TC1.10
S.TC1.10P
S.TC2.2
S.TC2.2P
S.TC2.5
S.TC2.5P
S.TC2.10
S.TC2.10P

Sonda L=130mm com cabo 2m
Sonda L=130mm com cabo 2m (sonda POCAN)
Sonda L=130mm com cabo 5m
Sonda L=130mm com cabo 5m (sonda POCAN)
Sonda L=130mm com cabo 10m
Sonda L=130mm com cabo 10m (sonda POCAN)
Sonda L=330mm com cabo 2m
Sonda L=330mm com cabo 2m (sonda POCAN)
Sonda L=330mm com cabo 5m
Sonda L=330mm com cabo 5m (sonda POCAN)
Sonda L=330mm com cabo 10m
Sonda L=330mm com cabo 10m (sonda POCAN)

Sondas completas com módulo SICRAM2 para instrumentos HD2717TO.xx
S.TO1
Sonda horizontal L= 130mm
S.TO2
Sonda horizontal L= 330mm

Sondas

Especificações técnicas (@ 24Vac e 20°C)
Entradas
Temperatura

Sensor
Range de trabalho do sensor
Umidade relativa %RH

Umidade

Range de trabalho para o
sensor de temperatura
1

2
6

3
7

4 5
8 9

PC: conexão do instrumento com protocolo de comunicação serial RS232C.

Ponto de orvalho TD
Umidade absoluta
Taxa de mistura
Temperatura Pt100

Precisão da grandeza
física medida

Umidade relativa %RH

Precisão da grandeza
física medida

Veja tabela no capítulo
seguinte
3min dentro da grade de proteção
(a 20°C e 0.5m/s)

Tempo de resposta

ID=0
Terminações de rede

RS232C
1 2
6

3 4
7 8

+ GND

220Ω

220Ω

Lmax=1200m
390Ω

Grandezas

390Ω

RS485

Conversor
RS232C/RS485

Terminações de rede

+5Vdc

390Ω

RS232C

Lmax=15m

+ GND

+5Vdc

5
9

Saídas
Comunicações

ID=1

Tela

Tela

390Ω

Saídas analógicas

PC: conexão do instrumento com protocolo de comunicação RS485 para distâncias até 1200m pelo conversor RS232C/RS485.

Relé

Pt100 classe 1/3 DIN
-50 ... +200°C (-58 ...+392°F)
5 ... 98%RH
-50 ... +150°C
(Configurações especiais até
180°C disponível sob pedido)
-50 ... +100°C
0 ... 600g/m3
0 ... 2000g/kg of dry air
±0.25°C
±2.5%RH (5...90%RH)
±3.0%RH (90...98%RH)

Tipo

RS232C e multdrop RS485
9600 baud
Taxa Baud
57600 baud não permanente
Medidas
Temperatura, umidade relativa
Umidade absoluta, (taxa de mistura),
Calculadas
Ponto de orvalho
4...20mA; 0...20mA
Tipos de saída
0...10Vdc; 2…10Vdc
Saída de corrente: 500Ω max
Resistência da carga
Saída de voltagem: 100kΩ min
Resolução
16bit
Precisão das saídas analógicas
±0.05% f.s. @20°C
No caso de erro de medição
(excedendo os limites de opeIdc = 22mA
ração, sonda em falha ou não
Vdc = 11V
conectada,....)
2 x 3A/250Vac resistência de carga,
Relé de trabalho
1 contato de comutação
1 x 3A/250Vac resistência de carga,
Relé de alarme
1 com contato normalmente aberto

Instrumento

(Diagrama de linhas do terminal)

Suprimento de
energia

Versões

Data logger

Consumo médio
Capacidade de armazenamento
Tipo de armazenamento
Parâmetros armazenados
Intervalo de armzenamento

Relógio de
tempo real

Tipo
Precisão

Software
Display

LCD
Temperatura de operação
Condições
Umidade relativa
ambientais de
Pressão
estática de trabatrabalho das
lho
dos
sensores
partes eletrôTemperatura de armazenicas
namento
Alojamento
LxHxP
Peso
Material
Grau de proteção

Versõe TO sonda intercambiável

24Vdc / 24Vac 50…60Hz, ±10%
90 ... 240Vac 50…60Hz
3W
9000 amostras em 256 sessões max.
Memória circular
Temperatura, umidade relativa, umidade
absoluta, taxa de mistura, ponto de orvalho,
saídas analógicas 1 e 2, estado dos relés 1,
2, 3.
1, 2, 5, 10, 20, 60 segundos, 2 e 4 minutos
Tempo real com
Bateria de buffer de lítio
±1min/mes
DeltaLog12
Para sistema operacional Windows® 98
a XP
Segmento de LCD customizado
-20…+60°C
0…90%RH – Não condensado
12 bar max.
-30…+80°C
143x154x61
600g
ABS
Partes eletrônicas IP65

Precisão das grandezas físicas calculadas
A precisão das grandezas físicas calculadas depende da precisão da calibração da
umidade relativa e da temperatura. Os valores fornecidos se referem à precisão de
±2.5%RH, ±0.25°C, 1013.25mbar.

Temperatura (°C)

Precisão do ponto de orvalho Td (°C)
10
2.50
2.84
3.34
4.16
5.28

-20
0
20
50
100

Umidade Relativay (%)
30
50
70
1.00
0.71
0.58
1.11
0.78
0.64
1.32
0.92
0.75
1.64
1.12
0.90
2.07
1.42
1.13

90
-0.56
0.64
0.77
0.97

100
-0.50
0.62
0.74
0.91

90
--0.20
0.64
2.87
18.57

100
--0.21
0.66
2.96
19.06

90
--0.15
0.55
3.25
---

100
--0.15
0.58
3.42
---

Temperatura (°C)

Precisão da Umidade absoluta (g/m3)
10
0.020
0.12
0.45
2.07
14.81

-20
0
20
50
100

Umidade Relativay (%)
30
50
70
0.030
0.035
0.038
0.15
0.16
0.18
0.49
0.54
0.59
2.27
2.48
2.67
15.78
16.75
17.72

Temperatura (°C)

Precisão da taxa de mistura (g/kg)
10
0.020
0.09
0.37
2.04
19.06

-20
0
20
50
100

Umidade Relativay (%)
30
50
70
0.022
0.026
0.029
0.11
0.12
0.13
0.41
0.46
0.51
2.32
2.61
2.90
36.00
75.9
228.9

Dimensões

Versões HD2717T.xx para sondas verticais ou com cabo

Ø14mm

13

Versão HD2717TO... para sondas horizontais

Códigos de pedido
HD2717T...: Transmissor, indicador, e regulador ON/OFF para temperatura e umidade, com funções de data logging (registro). Montado com duas saídas de
corrente analógicas (0...20mA e 4...20mA) ou saídas de voltagem (0...10Vdc e
2...10Vdc). Portas seriais RS232/RS485 para conexão ao PC. Sondas de uso
intercambiável SICRAM2 com microprocessador para armazenamento dos
dados de calibração da sonda. Suprimento de energia 24Vac/dc ou universal
90...240Vac. Inclui software DeltaLog12, manual de instruções. (Transmissores
sem display são fornecidos com cabo serial RS27).
Suprimento de energia, tipo de sonda e acessórios tem que ser especificados
quando da colocação do pedido.
Modelos com sonda vertical (S.TV) ou sonda com cabo separado (S.TC)
HD2717T.00: Modelo sem display e sem relé.
HD2717T.0R: Modelo sem display, com relés de funcionamento configuráveis 2 e
relé de alarme 1.
HD2717T.D0: Modelo sem display, customizado sem relé.
HD2717T.DR: Modelo sem display customizado, com relés de funcionamento configuráveis 2 e relé de alarme 1.
Modelos para sondas de duto horizontais (S.TO)
HD2717TO.00: Modelo sem display e sem relé.
HD2717TO.0R: Modelo sem display, com relés de funcionamento configuráveis 2 e
relé de alarme 1.
HD2717TO.D0: Modelo com display customizado, sem relé.
HD2717TO.DR: Modelo com display customizado, com relés de funcionamento
configuráveis 2 e relé de alarme 1.
Sondas de temperatura e umidade intercambiáveis com módulo SICRAM2,
vertical S.TV ou com cabo S.TC
S.TV: Sonda vertical. Comprimento da haste 130mm.
O material das sondas S.TC...pode ser escolhido entre aço inoxidável AISI304 ou material
plástico POCAN.
S.TC1.2: Sonda com cabo. Comprimento da haste 130mm, comprimento do cabo 2m.
S.TC1.2P: Sonda com cabo. Comprimento da haste 130mm, comprimento do cabo 2m. Fabricada em POCAN.
S.TC1.5: Sonda com cabo. Comprimento da haste 130mm, comprimento do cabo 5m.
S.TC1.5P: Sonda com cabo. Comprimento da haste 130mm, comprimento do cabo 5m. Fabricada em POCAN.
S.TC1.10: Sonda com cabo. Comprimento da haste 130mm, comprimento do cabo 10m.
S.TC1.10P: Sonda com cabo. Comprimento da haste 130mm, comprimento do cabo 10m.
Fabricada em POCAN.
S.TC2.2: Sonda com cabo. Comprimento da haste 330mm, comprimento do cabo 2m.
S.TC2.2P: Sonda com cabo. Comprimento da haste 330mm, comprimento do cabo 2m. Fabricada em POCAN.
S.TC2.5: Sonda com cabo. Comprimento da haste 330mm, comprimento do cabo 5m.
S.TC2.5P: Sonda com cabo. Comprimento da haste 330mm, comprimento do cabo 5m. Fabricada em POCAN.
S.TC2.10: Sonda com cabo. Comprimento da haste 330mm, comprimento do cabo 10m.
S.TC2.10P: Sonda com cabo. Comprimento da haste 330mm, comprimento do cabo 10m.
Fabricada em POCAN.
Sonda de temperatura e umidade intercambiável com módulo SICRAM2, horizontal S.TO
S.TO1: Sonda horizontal para instrumento HD2717TO.xx. Comprimento da haste 130mm.
S.TO2: Sonda horizontal para instrumento HD2717TO.xx. Comprimento da haste 330mm.

Acessórios
RS27: Cabo de conexão serial RS232 modem nulo com cabo de conector fêmea 9
pólos sub-D 9 e conector 3 pólos para porta COM AUX . (Incluso no fornecimento de instrumentos sem display).
DeltaLog12: Unidade extra de software para conexão ao PC, download de dados,
configuração do instrumento, e gerenciamento de uma rede de instrumentos.
Para sistemas opercaionais Windows® 98 a XP.
HD75: Solução saturada 75%RH para verificação do sensor de umidade relativa,
completo com roscas para sondas de ∅ 14mm e ∅ 26mm.
HD33: Solução saturada 33%RH para verificação do sensor de umidade relativa,
completo com roscas para sondas de ∅ 14mm e ∅ 26mm.
HD9008.21.1: Flange com suporte, furo de ∅ 26mm para instalação de sondas S.TC
em posição vertical, 250mm de distância da parede. As sondas das séries S.TC
requerem adaptador HD9008.26/14 de ∅ 26mm a ∅ 14mm.
HD9008.21.2: Flange com suporte, furo de ∅ 26mm para instalação de S.TC em
posição vertical, 125mm de distância da parede. As sondas da série S.TC
requerem adaptador HD9008.26/14 de ∅ 26mm a ∅ 14mm.
HD9008.26/14: Adaptador de ∅26mm a ∅14mm para os suportes HD9008.21.1 e
HD9008.21.2, para sondas das séries S.TC.
HD9008.31: Flange de parede com cabo de saída para fixação de sondas com ∅
14mm.
PG16: Junta de aço inoxidável (AISI304) para sondas com ∅ 14mm.
P5: Grade de proteção em aço inoxidável para sondas ∅ 14mm.
P6: Proteção de aço inoxidável sinterizado 20μ para sondas ∅ 14mm.
P7: Proteção 10μ PTFE para sondas ∅ 14mm.
P8: Grade de aço inoxidável e proteção de Pocan para sondas ∅ 14mm.

HD2717 Tx . x x
Relé
0 = sem relé
R = com relé
Display
0 = sem display
D = com display
Tipo de sonda
T = Modelo para sonda vertical ou sonda com cabo (S.TV, S.TC)
TO = Model for horizontal probe (S.TO)

