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Sensor de Temperatura Externa do
Transmissor de Nível Ultrasónico da
Série 3100 da Rosemount
Peça nº : 03100-0001-0001
Para utilização com os transmissores ultrasónicos 3102 e 3105
Introdução
Para instalações de transmissores
onde o sensor de temperatura não
seja representativo da temperatura
do ar/média no processo, a utilização
do sensor de temperatura externa
melhorará a precisão.
Especificação do Sensor
Corpo de aço inoxidável tipo 316
com contra-porca, rosca M10,
espessura máxima do painel de
6 mm. Temperatura de trabalho do
sensor -40°C a +85°C, temperatura
de trabalho do cabo -20°C a +80°C.
Cabo com 5 m de comprimento, de
par entrançado único.
Nota:
Quando ligado a um transmissor
intrinsecamente seguro 3105, este
sensor é classificado como “aparelho
simples” de acordo com a norma
BSEN 50020 parágrafo 5.4.
Classe de temperatura T6,
-20°C < Ta <+80°C
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Instalação
1. Ligue os fios dos dois sensores
aos terminais 7 e 8 do transmissor;
a polaridade não é importante.
Consulte o diagrama abaixo;
consulte também o Manual de
Instalação do Transmissor.
Certifique-se de que utiliza um
bucim de cabo de classificação IP
para manter a classificação IP do
transmissor.

6. Para evitar ecos falsos, não monte
o sensor directamente no percurso
do feixe do transmissor.
7. O transmissor detectará e activará
o sensor automaticamente. Podem
ser feitos pequenos ajustes à
calibração da temperatura; consulte
o Manual de Instalação fornecido
com o transmissor.

2. Monte o sensor entre o
transmissor e o nível do líquido,
para medir a temperatura do ar/valor
médio num ponto representativo.
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3. Evite que o sensor seja
submergido.

Transmissor da
Série 3100

4. Não monte o sensor perto de uma
fonte de calor nem sob a luz directa
do sol.
5. Para obter a melhor resposta à
mudança de temperatura, não monte
directamente numa massa térmica
grande.

Diagrama de Ligações
Sensor de temperatura externa
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