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Transmissores modelo 2200S
Diagramas e Instruções de Instalação ATEX

•

Para fazer a instalação dos seguintes transmissores e dispositivos da Micro Motion:
-

Modelo 2200S

Assunto:

Tipo de equipamento

Transmissor tipo 2200S*****Z****

Fabricado e submetido para exame

Micro Motion, Inc.

Endereço

Boulder, CO – 80301, EUA

Base para exame:

Anexo II da Diretriz 94/9/EC

Padrão baseado

EN 60079-0:2006

Requisitos gerais

EN 60079-11:2007

Segurança intrínseca ´i´

EN 61241-0:2006

Avaliação de pós

EN 61241-11:2006

Avaliação de pós ´ibD´

Código para tipo de proteção
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II 2G Ex ib IIB/IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T70°C
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Transmissores modelo 2200S

1)

Assunto e tipo
Transmissor tipo 2200S*****Z****
Em vez das letras e números, será inserido *** e isso caracteriza as seguintes modificações:
2 2 0 0 S* * * * * Z* * * *

Marca sem influência do tipo de proteção

Aprovação
Z

= ATEX II 2G/D; Zona 1/Zona 21

Letra para conduítes

Opções do mostrador
1

= Mostrador de duas linhas

Terminações de E/S

Opções de saída
H = Uma de 12–20 mA com HART [Alimentação
do Circuito]
K = Uma de 4–20 mA com HART [Alimentação
do Circuito], fornecida com conversor/barreira
de segurança (Modelo 505)
Letra para montagem
I
J

2

= Transmissor de montagem integral com gabinete
de alumínio
= Transmissor de montagem integral com gabinete
de aço inoxidável
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2)

Descrição
O transmissor modelo 22**S*H/K***Z**** da Micro Motion é montado integralmente em um medidor Coriolis
da Micro Motion.
A arquitetura do sistema do transmissor de montagem integral modelo 22**S*H/K***Z***** é composta
por duas placas de circuito que são encapsuladas dentro de uma cápsula protetora. O conjunto encapsulado
faz uma conexão de 9 fios com o medidor Coriolis da Micro Motion através de um cabo de 9 fios.
Uma interface do usuário (IU) que contém um visor de cristal líquido (LCD) opcional e conexões temporárias
de serviço são conectadas ao conjunto encapsulado.
O modelo 22**S*H/K***Z**** tem um conjunto de terminais de dois parafusos para conectar fios
multifuncionais, o que permite tanto a comunicação de E/S como a entrada de energia de alimentação.
O material do gabinete pode ser de alumínio com tinta azul ou aço inoxidável.
O gabinete tem duas aberturas de conduíte para os fios do cliente aos terminais de alimentação e
sinalização de E/S, contudo, somente uma abertura de conduíte será usada e uma abertura de conduíte
será fornecida com um tampão de fechamento. Um terminal de aterramento do chassi fica localizado
dentro do compartimento do terminal de alimentação e também externamente no alojamento.

3)

Parâmetros

3.1)

Circuito de entrada (terminais 1–2)
Voltagem
Corrente
Alimentação
Capacitância
Indutância

3.2)

Ui
Ii
Pi
Ci
Li

CC

28
120
0,84
2200
30

V
mA
W
pF
μH

Circuitos de saída intrinsecamente seguros com tipo de proteção Ex ib, para conexão a um medidor
Coriolis da Micro Motion

Voltagem
Corrente
Alimentação
Resistência interna

Uo
Io
Po
Ri

Grupo
Indutância externa máxima
Lo
Capacitância externa máxima Co
Indutância máx./relação
Lo/Ro
de resistência

Circuito de acionamento
(pinos J4 7–8)
10,5 V cc
80 mA
0,84 W
4,32 Ω

Circuitos pick-off
(pinos J4 3–6)
12,6 V cc
4,29 mA
13,52 mW

Circuito de temperatura
(pinos J4 1, 2 e 9)
12,6 V cc
3,31 mA
2,2 mW

IIC
5,9 μH
2,41 μF
5,5 μH/Ω

IIC
1,93 H
1,15 μF
2,2 mH/Ω

IIC
3,24 H
1,15 μF
3,0 mH/Ω

IIB
24 μH
16,8 μF
22 μH/Ω

IIB
7,7 H
7,4 μF
8,9 mH/Ω

IIB
12,9 H
7,4 μF
12,0 mH/Ω

A indutância externa máxima L (bobina do sensor) pode ser calculada através da seguinte fórmula:

Ri + Ro
L = 2 × E × ⎛ ----------------------⎞
⎝ 1,5 × Uo⎠

2

onde E = 40 µJ para o grupo IIC e E = 160 µJ para o grupo IIB serão inseridos.
Ro é a resistência da bobina de acionamento mais a resistência em série do resistor da bobina de acionamento.
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Transmissores modelo 2200S

3.3)

Conexões HART e de Serviço temporárias
Voltagem
Corrente
Alimentação

Uo
Io
Po

12,6 V cc
15,6 mA
84,0 mW

Grupo
Indutância externa máxima
Capacitância externa máxima
Indutância máx./relação de resistência

Lo
Co
Lo/Ro

IIC
7,0 μH
1,15 μF
11,8 μH/Ω

IIB
28,0 μH
7,4 μF
47,0 μH/Ω

Observação: Embora os terminais da Porta de Serviço Temporária satisfaça os requisitos I.S., eles não
estão disponíveis para serem usados pelo cliente. Os terminais são cobertos por um tampão e rotulados
com “Factory Use Only (somente para uso da fábrica)”. Quando a porta de serviço é usada pelo
pessoal de serviço para fins de atualizações ou melhorias, os circuitos são protegidos de danos incidentais
potencialmente causados por dispositivos não I.S conectados temporariamente à porta.
3.4)

Faixa de temperatura ambiente
Modelo 22**S*H/K***Z****

4)

Ta

–40°C até +60°C

Marca
–40°C ≤ Ta ≤ +60°C
– tipo

– tipo de proteção

2200SI(H ou K)*1*Z****
com caixa de alumínio

0575

II 2G Ex ib IIB/IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T70°C

2200SJ(H ou K)*1*Z****
com caixa de aço inoxidável

0575

II 2G Ex ib IIB/IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T70°C

5)

Condições especiais para uso seguro / Instruções de Instalação

5.1)

A faixa de temperatura ambiente permitida para o transmissor é –40°C até +60°C. O uso do transmissor
em um ambiente em que a temperatura é inferior a –20°C só é permitido se os cabos e as entradas
de cabos ou entradas de conduíte forem adequadas para aquela temperatura e uso.

5.2)

As entradas de cabos ou as entradas de conduítes devem possuir um grau de proteção de, pelo menos, IP54.

5.3)

As conexões HART e da Porta de Serviço Temporária satisfazem os requisitos I.S., contudo elas não estão
disponíveis para serem usadas pelo cliente. Os terminais são cobertos por um tampão e rotulados com
“Factory Use Only (somente para uso da fábrica)”. Quando a porta de serviço é usada pelo pessoal de serviço
para fins de atualizações ou melhorias, os circuitos são protegidos de danos incidentais potencialmente
causados por dispositivos não I.S conectados temporariamente à porta.

5.4)

A marca “ibD” indica o grau de segurança de a alimentação ser conectada ao modelo 2200S. A alimentação
segura de uma barreira é necessária para que o equipamento esteja em conformidade com a temperatura
de superfície e para que a alimentação seja transmitida por cabos “normais”.
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