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esDados técnicos

Princípio de medição Quartzo oscilante Tensão de alimentação 11 ... 32 VDC

Faixa de medição 0 ... 60 kg/m3 Temperatura ambiente -40°C ... +80°C

Sinal de saída RS485/Modbus (RTU)

SENSOR DE DENSIDADE DE 
GÁS COM SAÍDA MODBUS 

 N Medição de densidade em gás isolante e de têmpera
 N Tecnologia de alta tensão
 N Tecnologia de média tensão
 N SF6 e uma variedade de gases mistos alternativos

Aplicações
 N Medição contínua de densidade e temperatura
 N Adequado para o uso em ambientes internos e externos
 N Sinal de saída de sensor sem desvios de longo prazo
 N Sem manutenção

Vantagens

A Trafag, com sede na Suíça, oferece instrumentos precisos, confiáveis 
e livres de manutenção, desenvolvidos para a medição da densidade 
de SF6 e gases alternativos relacionados. A medição é baseada no 
princípio da tecnologia patenteada de diapasão de quartzo. Desta 
forma, oferecendo a solução de longo prazo mais confiável e livre de 
desvios do mercado ao medir diretamente a densidade do gás isolante.
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Ni A Trafag desenvolve e fabrica produtos personalizados de acordo com suas especificações para  
atender às suas necessidades específicas. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.

Parametrização customizada adicional a ser indicada

Gás de processo SF6, gás misto à base de SF6, gás alternativo específico do cliente
Pressão do gás a 20°C Exigência de gás de processo específico se diferente de 100 % SF6

Taxa de transmissão selecionável: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 57600 
Paridade selecionável: nenhuma (2 bits de parada), ímpar (1 bit de parada), par (1 bit de parada)

1)

Informação de encomenda/Código de tipo

8775 . XX XX XX XX XX XX
Faixa de 
medição de 
densidade

  

0 ... 60 kg/m3 50

  

Conexão do 
processo

G3/8” macho 11

flange de 2 furos série 2800 28

Saída do 
sensor

RS485/Modbus 05

  

Conexão 
elétrica

Conector M12x1, 5 polos, codificação A 35

  

Configura-
ções do 
Modbus

Baudrate e paridade fixos   

          Taxa de transmissão padrão 9600, paridade par (1 bit de parada) 76

          Taxa de transmissão padrão 19200, paridade par (1 bit de parada) 77

          Baudrate e paridade personalizados 1) 78

Baudrate e paridade aberta configurável   

          Taxa de transmissão padrão 19200, paridade par (1 bit de parada) 79

          Configurações padrão personalizadas 1) 80

Server-ID   

          Aberto configurável (ID padrão = 1) 95

          Número crescente por pedido, ID inicial selecionável de 1 ... 247 96

          Fixo, personalizado por pedido, selecionável de 1 ... 247 97

Acessórios Fichas eléctricas fêmeas  

          M12x1, 5 polos, codificação A, PA 33

          M12x1, 5 polos, codificação A, latão niquelado 35

Adaptador de conexão de pressão  

          Fêmea G3/8” - 2200 22

          Fêmea G3/8” - 2300 23

          Fêmea G3/8” - 2550 27

          Fêmea G3/8” - 2570 28

          Adaptador T M30x2 macho - G3/8” fêmea - 2300 25
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SF6 Qualificado

Aprovado para faixa de temperatura estendida de -55°C ... 80°C por no máx. 200 h por ano

O princípio do sensor de quartzo oscilante é uma medição directa da densidade. A densidade mostrada / pressão @ 20°C de correlação corresponde a 
100 % de gás SF6. O valor máximo é de 60 kg/m3 ou 1100 kPa abs. @ 20°C, o que for atingido primeiro. A densidade / pressão @ 20°C de correlação é 
definida por determinados isocorpos de gás e é especificamente ajustada. Por favor contacte-nos para gases de processo que não sejam 100% SF6

Ao utilizar um conector de acoplamento apropriado montado de acordo com as instruções

4)

3)

1)

2)

Especificações

Medição da densidade
electrónica

Princípio de medição Sensor oscilante de quartzo

Faixa de medição de densidade 1) 0 ... 60 kg/m3 
0 ... 1100 kPa abs. @ 20°C

Faixa de medição de temperatura -40°C ... +80°C

Saída do sensor RS485/Modbus (RTU)

Parâmetro de saída Densidade do gás [kg/m3], 
pressão do gás [kPa abs.] 
@ 20°C, gas temperature [K], 
pressão do gás [kPa abs.] 
@ variável de temperatura [K]

Dados elétricos Tensão de alimentação 11 ... 32 VDC

Consumo de corrente @ 24 VCC: 22 mA tip. / 40 mA máx. 
@ 11 VCC: 47 mA tip. 
@ 32 VCC: 18 mA tip.

Ligação à terra Via conexão de processo ou plugue

Resistência de isolamento >100 MΩ, 500 VDC, ex-fábrica

Resistência a tensão 250 VCA, 50 Hz, terminal para aterramento (terra)

Condições ambientais Temperatura ambiente -40°C ... +80°C

Tipo de proteção 2) IP65 e IP67

Umidade IEC 60068-2-30 
(calor úmido, cíclico, 100 % UR @ +55°C)

Sobrepressão 1500 kPa abs.

Vibração 15 g / 5 ... 2000 Hz

Choque 100 g / 6 ms / 10’000 vezes em todos  
os eixos excitados na ligação do processo 
sem danos no sensor

Inspeção de rotina de estanqueidade ao gás Teste de pressão integral com 6 bar rel. hélio. 
SF6 Taxa de vazamento 
inferior a 1 10-8 mbar · l/s

Proteção CEM ESD 15 kV air, 8 kV contact, EN/IEC 61000-4-2

Imunidade irradiada 10 V/m, 80 ... 6000 MHz, EN/IEC 61000-4-3

Burst 2 kV, EN/IEC 61000-4-4

Surge 2 kV, EN/IEC 61000-4-5

Imunidade conduzida 10 Vrms, EN/IEC 61000-4-6

Dados mecânicos Materiais umedecidos com gás de processo Conexão do processo e sistema de medição: 
1.4435 (AISI316L) 
Vedação: EPDM 4)

Invólucro 1.4301 (AISI304)

Peso ~ 200 ... 400 g

3)
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Informações estendidas

Documentos Ficha de dados www.trafag.com/H72519
Manual de instruções www.trafag.com/H73519
Folheto www.trafag.com/H71107

2)

3)

1)

O tempo de atualização depende principalmente da densidade medida, pois o sensor oscilante de quartzo gera um sinal de frequência básico. 
Um tempo de atualização típico para uma densidade de 40 kg/m3 é 7 ms, para uma densidade de 10 kg/m3 é 20 ms

Ver informação de encomenda

Faixa de erro total (TEB) para gama de temperatura ambiente definida enquanto o gás de isolamento é completamente gasoso

Configurações do Modbus

Baudrate Padrão 9600 ou 19200, opcional selecionável de 1200 … 57600 3)

Paridade Padrão par (1 bit de parada) 
opcional selecionável ímpar (1 bit de parada) 
ou nenhuma (2 bits de parada)

Server-ID Selecionável de 1 ... 247 
Dispositivos em um barramento: Até 64 

Precisão

Medição de densidade 1) ± 1.0 % F.S. tip. 
± 1.8 % F.S. máx.

Medição de temperatura ± 1.0 % F.S. tip. 
± 3.0 % F.S. máx.

Resolução densidade de saída 13 bit 
Resolução da temperatura de saída 10 bit 
Repetibilidade da medição de densidade ± 0.2 % F.S. 
Repetibilidade da medição de temperatura ± 0.1 % F.S. 
Tempo de resposta transiente necessário para 
que a saída do sinal alcance a faixa 
de tolerância de precisão

Menos de 1 h após conectar o sensor ao compartimento pressurizado 
Menos de 1 min. quando o sensor é aspirado junto  
com o compartimento antes do enchimento do gás

Tempo de atualização do sinal  
de saída de medição 2)

Menos de 40 ms  
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PIN 1:
PIN 2:
PIN 3: A (Data–)
PIN 4: B (Data+)
PIN 5: GND 
PE:  Shield on cable

54 ... 60

~
Ø2

0

8775.50.XX.05.35.XX.XX.XX

8775.50.XX.05.35.33/35.XX.XX

8775.50.XX.05.35.XX.XX.XX

Betriebsanleitung www.trafag.com/ H73519Ni

2)

1) Protecção IP 67 e IP 67 enquanto o conector e a ficha são montados de acordo com as instruções

Protecção IP 67 enquanto o conector e a ficha são montados de acordo com as instruções

Connect shield 
directly on EMC 
cable gland

Data cable
(0.14 – 1.5mm2, AWG 26 - 16)
shielded twisted pair, 
impedance > 100Ω

The Modbus master (third party 
equipment) specifies whether a 120Ω
termination resistor must be applied or 
not for the first and last device in the bus.
Please observe the operation manual of 
the Modbus master.

Plug M12x1

1

2

3

4

5

Density sensor RS485 Modbus

A (data –)

B (data +)

GND

120Ω

Quartz in 
process gas

Process gas

Mixer

Oscillator

Oscillator

Quartz 
in vacuum

Fm

Fr

Fr-Fm

Optocoupler

Supply
DC

DC

DC
DC

Microprocessor / 
RS485 driver

Temperature

Sensor de densidade RS485 ModbusCabo de dados 
(0.14 – 1.5 mm2, AWG 26 - 16) 
blindado, em bandejas com muitos 
cabos também pode ser recomendado 
o par torcido

Ligar o escudo 
directamente 
no conector de 
acoplamento

O cliente Modbus (equipamento de terceiros) especifica se um resistor de terminação de 120 Ω deve 
ser aplicado ou não para o primeiro e o último dispositivo no barramento. Observe o manual de 
operação do cliente Modbus.

Gás de processo

Quartzo em 
vácuo

Quartzo em gás 
de processo

Tomada de cabos M12x1, 5 polos, codificação A 2)

Materia: 
Código de tipo 33: Poliamida (PA)
Código de tipo 35: Latão niquelado

Para Ø cabo 4 ... 6 mm, 
máx. 0.75 mm2

Conector M12x1, 5 polos, codificação A 1) 

Material: Rosca 1.4435 com suporte de contato PA

Diagrama de fiação

Conexões elétricas e opções
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8775.50.11.05.35.XX.XX.XX 8775.50.28.05.35.XX.XX.XX
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Desenhos dimensionais e conexões de processo

Sensor com conexão macho de processo G3/8” Sensor com flange de 2 furos série 2800

Manual de instruções www.trafag.com/ H73519Ni
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G3/8"

48
.5

O-Ring
14x1.8 EPDM

M4
Ø40

Ø7
Ø29

8775.50.11.05.35.XX.XX.22 8775.50.11.05.35.XX.XX.23

G3/8"

73
24

16

M6
Ø20f8
M30x2

SW36 (e=42)

2x O-Ring
15.3x2.4 EPDM

M30x2

G3
/8

"

10
9

16
24

M6
Ø20f8
M30x2

SW36 (e=42)

8775.50.11.05.35.XX.XX.25

49
.5

G3/8“

Ø14

9

M26x1.5
SW30h13 (e=34)

2x O-Ring
13.3x2.4 EPDM

+0.10
+0.04

8775.50.11.05.35.XX.XX.27

Ø20.6H8
M45x2

SW50 (e=57.7)

G 3/8"

2x O-Ring
20x2.5 EPDM

40
15

8775.50.11.05.35.XX.XX.28

Adaptadores de conexão de processo

Desenhos dimensionais e conexões de processo

Adaptador fêmea G3/8”– 2570 para DN20 
Material: 1.4435 (AISI316L) 
com porca de latão niquelado

Adaptador G3/8” fêmea - 2550 para DN8 
Material : 1.4404 (AISI316L) 
com porca de latão niquelado

Adaptador T M30x2 macho - 
G3/8” fêmea - 2300 
Material: 1.4435 (AISI316L)  
com porca de latão niquelado

Adaptador fêmea G3/8” - 2300 
Material: 1.4435 (AISI316L) 
com porca de latão niquelado

Adaptador fêmea G3/8” - 
flange de 3 furos série 2200, 
material: 1.4435 (AISI316L)


