Condicionador de sinal, indicador de
processo, equipamento de campo
Transmitir e visualizar sinais sem interferência

Transmitir e visualizar sinais sem interferência
Em instalações eletrotécnicas, as variáveis de perturbação eletromagnética ou de alta
frequência podem inﬂuenciar consideravelmente a transmissão de sinais de valor de
medição, por vezes sensíveis.
Com os nossos condicionadores de sinal, indicadores de processo e equipamentos
de campo, é possível garantir a transmissão do sinal livre de interferência, do nível do
sensor até o nível de controle.

Código web: #0960

Condicionadores de sinal
altamente compactos
MINI Analog Pro lhe oferece a mais simples
instalação e colocação em funcionamento em
pouco espaço. Com os gateways encaixáveis
você combina as vantagens do isolamento
galvânico com as da comunicação digital.
Transmita até oito sinais de campo aleatórios
sem interferência em redes industriais. Assim
você economiza placas de entrada especíﬁcas
dos sinais.

Equipamentos de campo

Saber mais
com o código web
Os códigos web nesta brochura permitem acessar informações
detalhadas. Basta introduzir # e a combinação de quatro dígitos
no campo de busca na nossa página web.
Código web: #1234 (exemplo)
Ou então use o link direto:
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Com os equipamentos de campo você
registra termorresistências, termopares,
sensores de resistência e de tensão
diretamente no campo e os transforma
em sinais normalizados. Os produtos
estão disponíveis para a instalação no
quadro de comando ou no campo.
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Indicadores de processo
Os indicadores de processo da série
Field Analog lhe permitem monitorar
e indicar sinais analógicos e de
temperatura, bem como controlar
através de entradas e saídas digitais e
analógicas.
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Condicionador de sinal altamente compacto
com tecnologia de conexão plugável
Simples como nunca, compacto como sempre: MINI Analog Pro é a primeira família de
condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de conexão plugável. Os pontos de
conexão de fácil acesso e a medição do sinal de corrente em funcionamento facilitam
ainda mais seu trabalho.

Código web: #0492

Rapidez no jumpeamento de
energia e na mensagem de erro
coletiva
Além do jumpeamento de energia rápido, o
conector para trilho de ﬁxação DIN simpliﬁca
a ﬁação, a ampliação do sistema ou a troca
de um módulo durante o funcionamento.
A mensagem de erro coletiva oferece um
diagnóstico cômodo.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Suas vantagens
Instalação fácil graças a pontos de conexão de acesso
fácil e bornes de conexão plugáveis
Medir sinais de corrente durante o funcionamento
sem isolar o circuito de corrente
Parametrização versátil através chave DIP, software ou
app
De fácil manutenção com generosas áreas de
identiﬁcação e LEDs de estado
Jumpeamento de energia rápido e mensagem de erro
coletiva com conector para trilho de ﬁxação DIN
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De fácil manutenção
As generosas áreas de identiﬁcação permitem
uma identiﬁcação completa do circuito com
material de identiﬁcação padrão. Todas as
indicações de estado e de erro estão sempre
bem visíveis, o que lhe permite ter uma visão
geral completa e rápida no local.

Pontos de conexão de acesso fácil e bornes de
conexão plugáveis FASTCON Pro

Medir sinais durante o funcionamento sem isolar
o circuito de corrente

Parametrização e monitoramento
inteligentes
Dependendo do tipo de produto pode
acessar sem ﬁo aos equipamentos: via NFC
e Bluetooth. Beneﬁcie-se das abrangentes
funcionalidades do app MINI Analog Pro e
parametrize os módulos diretamente no local
ou leia os valores de medição atuais durante o
funcionamento.

PHOENIx CONTACT
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Condicionadores de sinal com integração de
bus e rede
Isolamento seguro do campo até a rede: os gateways encaixáveis MINI Analog Pro
combinam as vantagens do isolamento galvânico seguro com as da comunicação
digital. Eles transmitem em uma largura de menos de 50 mm até oito sinais de campo
aleatórios sem falhas e economizam placas de entrada especíﬁcas dos sinais.

Código web: #1136

Modular e economize espaço
Variedade plena de sinais: os gateways
facilmente encaixáveis permitem integrar em
sua rede qualquer condicionador de sinal MINI
Analog Pro com saída de corrente ou digital
com economia de espaço.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Suas vantagens
Simples integração de rede para condicionadores de
sinal aleatoriamente combináveis mediante gateways
compactos
Transmissão de sinais sem interferências até a CPU
graças ao isolamento galvânico seguro
Economia de custos e espaço devido à eliminação das
placas de entrada especíﬁcas dos sinais
Agrupamento dos sinais rápido e sem erros em um
cabo de rede
Parametrização e monitoramento cômodos através do
aplicativo MINI Analog Pro ou da interface web
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Não precisa de placas de
entrada
Economize espaço e custos: devido
à conexão de rede direta, você
não necessita de placas de entrada
especíﬁcas dos sinais e se beneﬁcia
do isolamento galvânico contínuo
até a CPU, inclusive entre cada
canal.

Medir sinais durante o funcionamento sem isolar
o circuito de corrente

Conﬁguração e monitoramento cômodos por
meio do servidor web

Cabeamento sem erros,
parametrização fácil
Agrupe com rapidez e sem erros oito
canais em apenas um cabo de rede. Os
ajustes do módulo são efetuado com
simplicidade através de chave seletora
rotativa, software, interface web ou
app.

PHOENIx CONTACT
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Condicionadores de sinal com segurança
funcional e proteção contra explosão
Conﬁável e seguro: os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem soluções
abrangentes para o processamento de sinais analógicos e digitais, de modo seguro e
sem interferências. Além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos
de materiais, MACX Analog inclui segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 e
PL EN ISO 13849.

Código web: #1143

Rapidez no jumpeamento de
energia e na mensagem de erro
coletiva
Além do jumpeamento de energia rápido sem
cabeamento, o conector para trilho de ﬁxação
DIN facilita a ampliação do sistema ou a troca
de um módulo durante o funcionamento.
A mensagem de erro coletiva oferece um
diagnóstico cômodo.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Suas vantagens
Seguro e conﬁável: certiﬁcações Ex internacionais e
segurança funcional conforme SIL e PL
Alta qualidade do sinal graças a isolamento galvânico
seguro e longa vida útil operacional devido a
autoaquecimento reduzido
Apenas 12,5 mm de largura para funções padrão de
um e dois canais
Jumpeamento de energia de 24 V simples com
mensagem de erro coletiva ou entrada de faixa ampla
até 230 V AC/DC
Tecnologia de conexão de fácil manutenção: bornes
codiﬁcados e plugáveis
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Alta qualidade do sinal e longa vida
útil operacional
O conceito do transmissor com isolamento
galvânico seguro assegura uma transmissão de
sinais precisa e sem interferências. Beneﬁciese de uma vida útil operacional longa e de
alta segurança operacional em toda a faixa de
temperaturas de serviço graças ao consumo
de potência e autoaquecimento reduzidos.

Bornes de conexão plugáveis com soquetes de
teste integrados e proteção contra inversão de
polaridade

Até 30% de economia de espaço com produtos
de um e dois canais em apenas 12,5 mm de
largura

Conﬁguração e monitoramento
convenientes
Conﬁgure os equipamentos de modo fácil
sem software através de chave DIP na parte
frontal da caixa ou confortavelmente no PC:
seja através do software FDT/DTM ou, em
alternativa, com o Windows independente
com função de monitoramento integrada.

PHOENIx CONTACT
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Soluções de cabeamento de sistema para
condicionadores de sinal
Conexão de sinais rápida e sem erros: os nossos Termination Carrier e adaptadores
de sistema são soluções Plug and Play para a integração rápida e sem erros de grandes
quantidades de sinais do campo em seu sistema de automação. Graças ao uso de
equipamentos de trilho de ﬁxação padrão, você só precisa de um design de engenharia
para aplicações de trilho de ﬁxação padrão e de sistema.

Código web: #1138

Adaptação ideal
A conexão do lado do controlador é efetuada
através de cabos de sistema VARIOFACE
pré-montados com adaptador frontal. Para
uma adaptação otimizada, estão disponíveis
diferentes conectores de sistema e
adaptadores frontais para as placas I/O de
diversos sistemas de automação, p. ex.: ABB,
Emerson, Honeywell, Invensys, Siemens,
Yokogawa. Fale conosco.

Suas vantagens
Conexão rápida e sem erros de grandes quantidades
de sinais com solução de cabeamento contínua
Grande economia de espaço através do formato
compacto, suportes de módulos diretamente
agrupáveis em linha
Alto desempenho seguro: perﬁl de alumínio estável
com placa de circuito impresso executada de modo
passível e sem componentes ativos
Um único design de engenharia para trilhos de ﬁxação
padrão e aplicações de sistema
Cabeamento simples usando plug-in, conjuntos de
cabos codiﬁcados e cabos de sistema pré-montado
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Economia de espaço
O formato compacto e as conexões de
sistemas profundas permitem economizar até
30% de espaço em comparação com soluções
usuais no mercado.

Adaptador de sistema
MINI Analog Pro
Basta encaixar e pronto: o
adaptador de sistema permite
ligar oito condicionadores de
sinal MINI Analog Pro livremente
combináveis ao seu controlador.

Alta disponibilidade
O suporte em alumínio estável e resistente a
vibrações está equipado com um alojamento
de equipamentos de trilho de ﬁxação padrão.
Além disso, a placa de circuito impresso
Termination está mecanicamente desacoplada
e possui apenas componentes passivos.

PHOENIx CONTACT
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Indicadores de processo e equipamentos de
campo
Registrar, comandar e monitorar: os indicadores de processo da série Field Analog lhe
permitem monitorar e indicar sinais analógicos e de temperatura, bem como o
controlador através de entradas e saídas digitais e analógicas. Os equipamentos de
campo registram e convertem os sinais de termorresistências, termopares e sensores
de resistência e de tensão diretamente no local.

Código web: #1140

Registrar e converter no campo
Com os equipamentos de campo você registra
termorresistências, termopares, sensores de
resistência e de tensão diretamente no campo
e os transforma em sinais normalizados. Os
produtos estão disponíveis para a instalação
no quadro de comando ou no campo.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Suas vantagens
Conﬁguração simples dos indicadores de processo,
através do teclado frontal ou do software FDT/DTM
Tudo controlado: indicação de valores, como também
gráﬁco de barras ou designação de pontos de
medição, adicionalmente mudança de cor em caso de
erro
Transmissão, indicação e parametrização remota a
partir do campo de dados de processo através de
comunicação HART
Utilização universal graças a certiﬁcações UL e CSA
Também para circuitos de segurança intrínseca em
atmosferas potencialmente explosivas: variantes com
certiﬁcação ATEX, CSA e FM
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Aplicação universal
Tudo sob controle
Os valores de processo atuais são bem legíveis
nas telas retroiluminadas de cinco dígitos. Ao
mesmo tempo, o gráﬁco de barras oferece
a você um resumo rápido. Mesmo a partir
de grandes distâncias você pode detectar
rapidamente estados de alarme através da
mudança de cor.

Os indicadores de processo Field Analog
estão disponíveis para a instalação no campo
e em painel. Através das entradas universais
pode registrar corrente, tensão, RTDs e TCs.
Certiﬁcações abrangentes também permitem
conectar sensores em área Ex.

PHOENIx CONTACT
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Soluções criativas para um mundo inteligente:
o analógico vai ao encontro do digital
No seu caminho para um mundo inteligente, a Phoenix Contact ajuda você com uma
oferta variada de produtos inovadores, software, serviços e know-how, tudo adaptado
às suas aplicações. A digitalização faz sentido quando cria vantagens. Conheça aqui
como implementamos já hoje as tendências da digitalização em nossos produtos.
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Seu produto individual
Basta fazer o pedido do produto adequado
com sua parametrização individual: com o
código de pedido no catálogo ou através do
conﬁgurador web gerenciado pelo usuário.
Os módulos completamente conﬁgurados
conforme os seus desejos também são
fornecidos unitariamente.

Seu certiﬁcado de calibração em
fábrica

Informar, conﬁgurar e monitorar
de modo inteligente

Sob encomenda, recebe certiﬁcados de
calibração em fábrica adequados a seus
produtos pré-conﬁgurados. Os dados de teste
são determinados já durante o processo de
fabricação e fornecidos diretamente com o
produto. Isso permite você economizar na
ida a um laboratório de teste. Os certiﬁcados
estão disponíveis com ou sem dados de
teste. Para tal, basta selecionar o respectivo
certiﬁcado de calibração em fábrica através do
conﬁgurador web de nossa página inicial.

Estas são apenas algumas das áreas
onde nossos condicionadores de sinal e
transdutores de medição fornecem suporte
assim que você começa a trabalhar com eles.
Com o app MINI Analog Pro apresentamos
uma ferramenta abrangente para dominar
exatamente estas tarefas. Além disso, pode
baixar a documentação completa de produtos
e testar previamente as conﬁgurações
necessárias.

Qualidade de um só fornecedor – Made by Phoenix Contact
Só quando controlamos até o menor
detalhe é que podemos estar seguros
da qualidade. Por esse motivo, o
desenvolvimento e a produção de
todos os condicionadores de sinal
são exclusivamente nossos. Com
nossas produções próprias de plástico,
componentes de metal e SMD, nós
produzimos condicionadores de sinal

de alta qualidade "Made in Germany".
Outra vantagem para você: prazos de
fornecimento curtos, mesmo com grandes
quantidades.

Do campo até a Cloud
Com os gateways encaixáveis
MINI Analog Pro você digitaliza os valores
de medição de até oito condicionadores de
sinal livremente combinados. Tome já hoje as
decisões certas rumo ao futuro e conecte, p.
ex., instalações novas e existentes à Internet
das Coisas com o Cloud IoT Gateway sem
intervenção na lógica de automação.

PHOENIx CONTACT
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Condicionador de sinal altamente compacto com tecnologia de conexão plugável
Analog in/out

Código web: #0492

U,I
U,I

IN

OUT

FM
POWER

Designação

IN

U,I

U,I

Código

OUT

U,I

U

OUT

FM
POWER

IN

I

I

OUT

IN

U

U

OUT

IN

FM
POWER

FM
POWER

U

I

OUT

FM
POWER

MINI MCR-2UI-UI(-PT)

MINI MCR-2U-UI(-PT)

MINI MCR-2I-I(-PT

MINI MCR-2I-I(-PT)

MINI MCR-2U-I0(-PT)

Condicionador
de sinal de 4 vias
universal com
contato de relé,
conﬁgurável

Condicionador
de sinal de 3 vias,
conﬁgurável

Condicionador
de sinal de 3 vias,
conﬁgurável

Condicionador de
sinal de 3 vias com
combinações ﬁxas
de sinal

Condicionador de
sinal de 3 vias com
combinações ﬁxas
de sinal

Condicionador de
sinal de 3 vias com
combinações ﬁxas
de sinal

Push-in

Parafuso

NFC

NFC

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

2902028*) 2902026*) 2902040*) 2902037*)

2902021

2902019

2901999

2901998

2902043

2902042

2902023

2902022

Ex n

Push-in

NFC

NFC

NFC

Parafuso

Ex

IN

IN

MINI MCR-2UNI-UI-UIRO(-PT)

NFC

Conexão

OUT

FM
POWER

Ex n

Ex n

Ex n

Ex n

Ex n

Unipolar e bipolar
(respectivamente 28
áreas):
0 ... 50 mV a
0 ... 30 V
+/- 50 mV a +/- 30 V

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

0 … 10 V,
-10 … 10 V;
IN = OUT

0 … 10 V

0 … 20 mA,
4 … 20 mA,
0 … 5 V,
1 … 5 V,
-5 … 5 V,
0 … 10 V,
2 … 10 V,
-10 … 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V
2 ... 10 V
0 ... 5 V
1 ... 5 V
-5 ... 5 V
-10 ... 10 V

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

0 … 10 V,
-10 … 10 V;
IN = OUT

0 … 20 mA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0 … 20 mA,
4 … 20 mA,
-20 … 20 mA,
0 … 5 V, 1 … 5 V,
0 … 24 mA
-5 … 5 V, 0 … 10 V,
(livremente ajustável),
2 … 10 V, -10 … 10 V,
0 … 12 V
0 … 20 V, 4 … 20 V,
(livremente ajustável)
-20 … 20 V,
0 … 24 V, 4,8 … 24 V,
-24 … 24 V, 0 … 30 V,
6 … 30 V, -30 … 30 V
Analógico:
0 … 21 mA
(livremente ajustável),
0 … 10,5 V
(livremente ajustável)
Digital:
1 saída de transistor
de contato
normalmente aberto

Conﬁguração:
chave DIP

•

Conﬁguração: software / aplicativo

•

Sinalização de erro:
LED

•

Monitoramento
de falhas OC / SC /
OV / UN / DE

•

Monitoramento
de falhas DE
Termination
Carrier (opcional)

•

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
Informação do módulo:
Ajuda de conﬁguração da chave DIP:
• Acesso a informações de módulos
• Acesso a informações de módulos
NFC
NFC
• Ajuda de conﬁguração da chave DIP
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Condicionador de sinal altamente compacto com tecnologia de conexão plugável
Analog in/out

Código web: #0492
OUT1
U, I

IN

U

I

OUT

IN

U

I

OUT

IN

U

I

OUT

POWER

I

I

OUT

IN

U, I

U, I

OUT2

IN

Designação

FM
POWER

FM
POWER

FM
POWER

FM
POWER

FM
POWER

MINI MCR-2U-I4(-PT)

MINI MCR-2I0-U(-PT)

MINI MCR-2I4-U(-PT)

MINI MCR-2RPSS-I-I(-PT)

MINI MCR-2UNI-UI-2UI(-PT)

Condicionador de
sinal de 3 vias com
combinações ﬁxas de
sinal

Condicionador de
sinal de 3 vias com
combinações ﬁxas de
sinal

Condicionador de
sinal de 3 vias com
combinações ﬁxas de
sinal

Repetidor de sinal de
alimentação de 3 vias,
com combinações ﬁxas
de sinal

Duplicador de sinal
universal de 4 vias,
conﬁgurável

NFC

NFC

NFC

NFC

NFC

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2902030

2902029

2902001

2902000

2902003

2902002

2902015

2902014

2905028

2905026*)

Ex

Ex n

Ex n

Ex n

Ex n
Modo de seccionador:
0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

IN

0 … 10 V

0 … 20 mA

4 … 20 mA
Operação da fonte de
alimentação do repetidor:
4 … 20 mA;
IN = OUT

OUT

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

0 … 24 mA (livremente
ajustável),
0 … 12 V
(livremente ajustável)

2 x 0 … 21 mA
(livremente ajustável),
2 x 0 … 10,5 V
(livremente ajustável)

4 … 20 mA

0 … 10 V

Conﬁguração: chave
DIP

•

•

Conﬁguração:
software / aplicativo

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

Monitoramento de
falhas OC / SC / OV /
UN / DE

•

•

Monitoramento de
falhas DE
Termination Carrier
(opcional)

NFC

•

Conﬁguração
• Acesso a informações de módulos
• Ajuda de conﬁguração da chave DIP
• Conﬁguração modular
• Comunicação via Bluetooth

0 … 10 V

Ex n

•

•

•

•

•

•

•

T-Connector
Compatible

•

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input

PHOENIx CONTACT
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Condicionador de sinal altamente compacto com tecnologia de conexão plugável
Analog in/out

Código web: #0492

OUT1
IN

I
POWER

IN

I

I

OUT2

POWER
I

POWER

I

I

I

I

POWER

POWER
OUT

IN

IN

IN

I

I

OUT

I

POWER

FM
POWER

OUT

IN

I

OUT

OUT

I

POWER

POWER
OUT

IN

I

I

POWER

POWER

MINI MCR-2RPSS-I-2I(-PT)

MINI MCR-2I-I-ILP(-PT)

MINI MCR-22I-2I-ILP(-PT)

MINI MCR-2RPS-I-I-OLP(-PT)

MINI MCR-2RPS-2I-2I-OLP(-PT)

Duplicador de
alimentação de 4 vias,
com transparência HART

Seccionador de 2 vias
com alimentação por
loop de entrada, 1 canal

Seccionador de 2 vias
com alimentação por
loop de entrada, 2 canal

Seccionador de 2 vias
com alimentação por
loop de saída, 1 canal

Seccionador de 2 vias
com alimentação por
loop de saída, 2 canal

Designação

NFC

NFC

NFC

NFC

NFC

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2905629

2905628

2901995

2901994

2901997

2901996

2906447

2906446

2906449

2906448

Ex

Ex n

Modo de seccionador:
0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT
IN
Operação da fonte de
alimentação do repetidor:
4 … 20 mA;
IN = OUT

OUT

Conﬁguração: chave
DIP

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA;
IN = OUT

Ex n

Ex n

Ex n

Ex n

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA;
IN = OUT

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA;
IN = OUT

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA;
IN = OUT

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA;
IN = OUT

•

•

•

•

•

Conﬁguração:
software / aplicativo
Sinalização de erro:
LED
Monitoramento falhas
OC / SC / OV / UN / DE
Monitoramento de
falhas DE

•

Termination Carrier
(opcional)

•

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
Informação do módulo:
Ajuda de conﬁguração da chave DIP:
• Acesso a informações de módulos
• Acesso a informações de módulos
NFC
NFC
• Ajuda de conﬁguração da chave DIP
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Condicionador de sinal altamente compacto com tecnologia de conexão plugável
Analog in/out

Temperatura

Frequência

Código web: #0492

f

U,I
IN

U,I

POWER

I

U,I

IN

OUT

Designação

OUT

IN

OUT

U,I

f

FM
POWER

FM
POWER

MINI MCR-2RTD-UI(-PT)

MINI MCR-2TC-UI(-PT)

Seccionador de 2 vias
com alimentação por
loop de saída

Transdutor universal
para RTD de 2, 3 e 4
condutores, conﬁgurável

Transdutor universal
para TC, conﬁgurável

NFC

OUT

IN

OUT

U, I
FM
POWER

FM
POWER

MINI MCR-2UI-I-OLP(-PT)

NFC

IN

MINI MCR-2F-UI(-PT)

MINI MCR-2UI-FRO(-PT)

Transdutor de frequência Transdutor de frequência
analógico / chave de valor/ chave de valor-limite,
limite, conﬁgurável
conﬁgurável

NFC

NFC

NFC

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2902063

2902061

2902052*)

2902049*)

2905249*)

2902055*)

2902058*)

2902056*)

2902032

2902031

Ex

Ex n

Unipolar e bipolar:
0 … 2 mA a 0 … 40 mA
(16 áreas),
0 … 50 mV a 0 … 30 V
(58 áreas)

IN

Ex n

Ex n

Ex n

IEC 751: Pt100, Pt200,
Pt500, Pt1000; GOST
6651-2009: Pt100,
Pt1000, Cu50, Cu100,
Cu53;
JIS C1604-1997: Pt100,
Pt1000;
DIN 43760: Ni100,
Ni1000;
-200 °C … + 850 °C
(dependente do sensor);
Resistência linear:
0 … 4 kΩ

IEC 584-1: B, C, E, J, K,
N, R, S, T; DIN 43710:
L, U;
GOST 8.585: A-1, A-2,
A-3, M, L;
-250 °C … +2500 °C
(dependente do sensor)

Sensores de proximidade
NAMUR, contatos de
comutação sem potencial,
contatos de transistor
NPN / PNP, geradores de
frequência, encoder HTL,
sinais MLP
Entrada de frequência:
0,002 Hz … 200 kHz
Entrada MLP: 2 … 98%

Ex n

0 … 24 mA (livremente
ajustável),
0 … 12 V
(livremente ajustável)

Analógico:
0 … 21 mA
(livremente ajustável),
0 … 10,5 V
(livremente ajustável)
Digital:
1 saída de transistor de
contato normalmente
aberto

Frequência:
0 … 10 kHz (livremente
ajustável);
saída MLP: 0 … 100%;
Digital:
1 saída de transistor de
contato normalmente
aberto, Saída F / MLP
adicionalmente utilizável
como segunda saída de
comutação

0 … 21 mA
(livremente ajustável),
0 … 10,5 V
(livremente ajustável)

0 … 21 mA
(livremente ajustável),
0 … 10,5 V
(livremente ajustável)

•

•

•

•

Conﬁguração:
software / aplicativo

•

•

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

•

•

Monitoramento falhas
OC / SC / OV / UN / DE

•

•

•

•

•

•

•

•

OUT

4 … 20 mA

Conﬁguração: chave
DIP

•

Monitoramento de
falhas DE
Termination Carrier
(opcional)

NFC

•

Conﬁguração
• Acesso a informações de módulos
• Ajuda de conﬁguração da chave DIP
• Conﬁguração modular
• Comunicação via Bluetooth

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input
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Condicionador de sinal altamente compacto com tecnologia de conexão plugável
Potenciômetro

IN

R

OUT

U,I

FM
POWER

Designação

Digital IN

Valores-limite

OUT

IN

IN

U,I

OUT

Código web: #0492

IN

OUT

IN

OUT
FM
POWER

FM
POWER

FM
POWER

FM
POWER

MINI MCR-2POT-UI(-PT)

MINI MCR-2NAM-2RO(-PT)

MINI MCR-2UI-REL(-PT)

MINI MCR-2T-REL(-PT)

MINI MCR-2T-2RO(-PT)

Transdutor de
potenciômetro,
conﬁgurável

Condicionador de sinal
NAMUR, conﬁgurável

Chave de valor-limite,
conﬁgurável

Chave de valor-limite
universal para RTD de 2,
3 e 4 condutores e TC,
conﬁgurável

Chave de valor-limite
universal para RTD de 2,
3 e 4 condutores e TC,
conﬁgurável

NFC

NFC

NFC

NFC

NFC

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2902017

2902016

2902005

2902004

2902035

2902033

2905633

2905632

2906877

2906876

Ex

Ex n

Ex n

Potenciômetro de 3 ﬁos:
100 Ω … 100 kΩ,
detecção automática

Sensores de proximidade
NAMUR,
contatos de comutação
sem potencial,
contatos de comutação
com resistência

0 … 24 mA (livremente
ajustável),
0 … 12 V
(livremente ajustável)

0 … 21 mA (livremente
ajustável),
0 … 10,5 V (livremente
ajustável)

2 saídas de transistor de
contato normalmente
aberto,
1 saída opcionalmente
utilizável para a
duplicação de sinal ou
mensagem de falha

1 relé de contato
reversível

1 relé de contato
normalmente aberto

2 saídas de transistor de
contato normalmente
aberto

Conﬁguração: chave
DIP

•

•

•

•

•

Conﬁguração:
software / aplicativo

•

•

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

•

•

•

Monitoramento falhas
OC / SC / OV / UN / DE

•

•

•

•

•

IN

OUT

Monitoramento de
falhas DE
Termination Carrier
(opcional)

Ex n

Ex n

Ex n

IEC 751: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000; GOST 66512009: Pt100, Pt1000, Cu50, Cu100, Cu53;
JIS C1604-1997: Pt100, Pt1000;
DIN 43760: Ni100, Ni1000
-200 °C … + 850 °C (dependente do sensor)
Resistência linear: 0 … 4 kΩ;
IEC 584-1: B, E, J, K, N, R, S, T; DIN 43710:
L, U; GOST 8.585: A-1, A-2, A-3, M, L;
-250 °C … +2500 °C (dependente do sensor)

•
•

•

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
Informação do módulo:
Ajuda de conﬁguração da chave DIP:
• Acesso a informações de módulos
• Acesso a informações de módulos
NFC
NFC
• Ajuda de conﬁguração da chave DIP
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Condicionador de sinal altamente compacto com tecnologia de conexão plugável
Acessórios

Código web: #0492

UCV

POWER

ICC

IN

OUT

IN

POWER POWER

IN

IN PTB

POWER
MONITORING POWER

OUT
POWER

1:1

IN

OUT

UCV
OUT

IN

OUT FM
FM

Designação

POWER

FM
POWER

OUT

IN

FM

MINI MCR-2CVCS(-PT)

MINI MCR-2PTB(-PT)

MINI MCR-2FM-RC(-PT)

MINI MCR-2-TB

MINI MCR-2SPS-24-15(-PT)

Fonte de tensão /
corrente constante

Borne de alimentação

Módulo de
monitoramento de falhas

Borne de passagem para
conexão 1:1

Fonte de tensão
constante, fonte de
alimentação de sensor

NFC

NFC

NFC

NFC

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2902065

2902064

2902067

2902066

2904508

2904504

-

2902068

1033201

1033202

Ex

Ex n

Ex n

Fonte de tensão /
corrente constante para
potenciômetros, pontes
de medição, encoders,
etc.

Para a alimentação
redundante no conector
bus para trilho de ﬁxação
Entrada: 9,9 … 30 V DC

Entrada: 9,6 … 30 V DC
Descrição

Saída: 10 V / 8,75 V / 7,5 V
/ 6,25 V / 5 V / 3,75 V /
2,5 V / 1,25 V / 20 mA
/ 17,5 mA / 15 mA /
12,5 mA / 10 mA / 7,5 mA
/ 5 mA / 2,5 mA

Saída: máx. 3,2 A;
9,6 … 29,7 V DC
Possibilidade de
monitoramento
da alimentação em
combinação com
monitoramento de falhas

Ex n

Ex n

Ex n

Fonte de tensão
constante para
potenciômetros, pontes
de medição, encoders,
etc.

Módulo de
monitoramento de
erros para a avaliação e
sinalização do sistema de
monitoramento de falhas

Borne de passagem para
reencaminhamento 1:1
Fontes de alimentação de
de sinais previamente
isolados galvanicamente sensor para a alimentação
de sensores de 2 e 3
no conjunto MINI Analog
Monitoramento da
condutores
Pro
tensão de alimentação de
bornes de alimentação
Entrada: 9,6 … 30 V DC
MINI MCR-2-PTB(-PT)
Saída: 15 V / máx. 30 mA

Ajustável via chave DIP

Conﬁguração: chave
DIP

•

•

Conﬁguração:
software / aplicativo
Sinalização de erro:
LED

•

•

•

•

•

Monitoramento falhas
OC / SC / OV / UN / DE
Monitoramento de
falhas DE

•

Termination Carrier
(opcional)

NFC

Conﬁguração
• Acesso a informações de módulos
• Ajuda de conﬁguração da chave DIP
• Conﬁguração modular
• Comunicação via Bluetooth

T-Connector
Compatible

•

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Analog in / out

IN

U,I

U,I

Código web: #1143

OUT

IN

POWER

U,I

U,I

OUT

POWER

I

IN

I

OUT

POWER

POWER

MACX MCRUI-UI(-SP)-NC

MACX MCRUI-UI-UP(-SP)-NC

MACX MCR-SLRPSSI-I(-SP)

MACX MCR-EX-SLRPSSI-I(-SP)

Condicionador de sinal de 3 vias
universal, conﬁgurável

Condicionador de sinal de 3
vias universal, conﬁgurável,
alimentação de faixa ampla

Repetidor de sinal de
alimentação e condicionador
de sinal de entrada, com
transparência HART

Repetidor de sinal de
alimentação e condicionador
de sinal de entrada Ex i, com
transparência HART, entrada
[Ex ia]

Designação

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Universal
Power Input

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2811556

2811446

2811569

2811297

2924207

2865955

2924016

2865340

Ex

Ex n

Ex n

SIL

SIL 2

SIL 2

SIL 2

PL

-

-

-

12,5

12,5

12,5

Unipolar:
0 … 50 mV a 0 … 100 V,
0 … 1 mA a 0 … 10 mA

Unipolar:
0 … 50 mV a 0 … 100 V,
0 … 1 mA a 0 … 10 mA

Bipolar:
-50 … 50 mV a -100 … 100 V,
-1 … 1 mA a -100 … 100 mA

Bipolar:
-50 … 50 mV a -100 … 100 V,
-1 … 1 mA a -100 … 100 mA

Largura em mm

IN

Life-zero:
Life-zero:
1 … 5 mA , 2 … 10 mA ,
1 … 5 mA , 2 … 10 mA ,
4 … 20 mA , 1 … 5 V, 2 … 10 V 4 … 20 mA , 1 … 5 V, 2 … 10 V
Unipolar:
0 … 50 mV a 0 … 10 V,
0 … 1 mA a 0 … 10 mA

Unipolar:
0 … 50 mV a 0 … 10 V,
0 … 1 mA a 0 … 10 mA

Bipolar:
-50 … 50 mV a -10 … 10 V,
-1 … 1 mA a -10 … 10 mA

Bipolar:
-50 … 50 mV a -10 … 10 V,
-1 … 1 mA a -10 … 10 mA

Life-zero:
1 … 5 mA , 2 … 10 mA ,
4 … 20 mA , 1 … 5 V, 2…10 V

Life-zero:
1 … 5 mA , 2 … 10 mA ,
4 … 20 mA , 1 … 5 V, 2…10 V

•

•

OUT

Conﬁguração: chave
DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART
Sinalização de erro:
LED
Monitoramento de
falhas OC / SC
Termination Carrier
(opcional)

Ex n

Ex n, Ex i

Operação do isolador de entrada:
4 … 20 mA, (0 … 20 mA);
Operação da fonte de alimentação do repetidor:
4 … 20 mA;
Tensão de alimentação do transmissor:
> 16 V (20 mA)

0 … 20 mA,
4 … 20 mA (segurança funcional)
IN = OUT

•
•

•

•

•

•

•

•

•

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Analog in / out

Código web: #1143

POWER
IN
POWER
IN

I

I

OUT

I

I

OUT

POWER

Designação

MACX MCR-SLRPSSI-2I(-SP)

MACX MCR-EX-SLRPSSI-2I(-SP)

MACX MCR-EX-SLRPSSI-2I-1S(-SP)

MACX MCR-SLRPSS-2I-2I(-SP)

MACX MCR-EX-SLRPSS-2I-2I(-SP)

Repetidor de sinal
Repetidor de sinal
Repetidor de sinal
de alimentação e
Repetidor de sinal
Repetidor de sinal de
de alimentação e
de alimentação e
condicionador de sinal
de alimentação e
alimentação Ex i, de dois
condicionador de sinal
condicionador de sinal de
de entrada com duas
condicionador de sinal de
canais, com transparência
de entrada Ex i com duas
entrada, de dois canais,
saídas, apenas um canal
entrada com duas saídas,
HART, entrada [Ex ia]
saídas, com transparência
com transparência HART, com transparência HART
com transparência HART
HART, entrada [Ex ia]
entrada [Ex ia]
T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2924838

2924825

2924236

2865366

2908856

2908855

2904090

2904089

2924676

2865382

Ex

Ex n

Ex n, Ex i

Ex n, Ex i

Ex n

Ex n, Ex i

SIL

SIL 2

SIL 3

SIL 3

PL

PL d

PL d

PL d

Largura em mm

12,5

12,5

12,5

Operação da fonte de
alimentação do repetidor:
2 x 4 … 20 mA

Operação da fonte de alimentação do repetidor:
2 x 4 … 20 mA

Operação do isolador de entrada:
4 … 20 mA (0 … 20 mA)
IN

Operação da fonte de alimentação do repetidor:
4 … 20 mA
Tensão de alimentação do transmissor:
> 16 V (20 mA)

OUT

Conﬁguração: chave
DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART
Sinalização de erro:
LED
Monitoramento de
falhas OC / SC
Termination Carrier
(opcional)

Tensão de alimentação do
transmissor:
> 16 V (20 mA) por canal

Tensão de alimentação do transmissor:
> 16 V (20 mA) por canal

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA (segurança funcional)
IN = OUT
Carga ≤ 450 Ω (20 mA)

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA
(segurança funcional)
IN = OUT
Carga ≤ 450 Ω (20 mA)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

T-Connector
Compatible

2 x 4 … 20 mA (segurança funcional)
IN = OUT
Carga: ≤ 450 Ω (20 mA)

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Analog in / out

Código web: #1143
IN

POWER

I

IN

I

POWER

IN

OUT

I

POWER

I

OUT

I

I

OUT

IN

POWER

POWER

MACX MCR-SLRPSSI-I-UP(-SP)

Designação

I

OUT

I

MACX MCR-EX-SLRPSSI-I-UP(-SP)

Repetidor de sinal de
Repetidor de sinal de
alimentação e condicionador
alimentação e condicionador
de sinal de entrada, com
de sinal de entrada, com
transparência HART, alimentação transparência HART, alimentação
de faixa ampla, entrada [Ex ia]
de faixa ampla

Universal
Power Input

MACX MCR-SLI-I-ILP(-SP)

MACX MCR-SL2I-2I-ILP(-SP)

Seccionador de 2 vias com
alimentação por loop de
entrada, um canal

Seccionador de 2 vias com
alimentação por loop de
entrada, dois canais

T-Connector
Compatible

Universal
Power Input

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2924210

2865968

2924029

2865793

2905279

2905278

2905281

2905280

Ex

Ex n

Ex n, Ex i

Ex n

Ex n

SIL

SIL 2

SIL 3

SIL 3

PL

-

-

-

17,5

12,5

12,5

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA;
IN = OUT

0 … 20 mA,
4 … 20 mA (segurança
funcional)
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA (segurança
funcional)
IN = OUT

•

•

Largura em mm

Operação do isolador de entrada:
4 … 20 mA (0 … 20 mA)
IN

Operação da fonte de alimentação do repetidor:
4 … 20 mA
Tensão de alimentação do transmissor:
> 16 V (20 mA)

OUT

4 … 20 mA (segurança funcional) (0 … 20 mA) ativo / passivo,
1 … 5 V (0 … 5 V);
IN = OUT
Carga ≤ 600 Ω (20 mA)

Conﬁguração: chave
DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART

•

Sinalização de erro:
LED

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

Termination Carrier
(opcional)

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Analog in / out

Código web: #1143
IN

IN

POWER
I

POWER

I

I

OUT

I

I

OUT

I

OUT

I

I

I
IN

OUT
POWER

POWER

POWER

Designação

I
IN

OUT

IN

MACX MCR-SLI-I-HV-ILP(-SP)

MACX MCR-SL2I-2I-HV-ILP(-SP)

MACX MCR-SLIDSI-I(-SP)

MACX MCR-EX-SLIDSI-I(-SP)

Seccionador de 2 vias com
alimentação por loop de
entrada, um canal, tensão de
teste 5 kV

Seccionador de 2 vias com
alimentação por loop de
entrada, dois canais, tensão de
teste 5 kV

Condicionador de sinal de saída,
com transparência HART

Condicionador de sinal de saída
Ex i, com transparência HART,
saída [Ex ia]

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2907705

2907704

2907707

2907706

2924223

2865971

2924032

2865405

Ex

Ex n

Ex n

SIL

SIL 3

SIL 3

SIL 2

PL

-

-

-

12,5

12,5

12,5

0 … 20 mA,
4 … 20 mA;
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA;
IN = OUT

4 … 20 mA (0 … 20 mA);
IN = OUT
Com reconhecimento de erros de linha

0 … 20 mA,
4 … 20 mA (segurança
funcional)
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,
2 x 4 … 20 mA (segurança
funcional)
IN = OUT

4 … 20 mA (segurança funcional) (0 … 20 mA);
IN = OUT
Com reconhecimento de erros de linha

Largura em mm

IN

OUT

Ex n

Ex n, Ex i

Conﬁguração: chave
DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART

•

Sinalização de erro:
LED

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

Termination Carrier
(opcional)

•

•

•

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input

PHOENIx CONTACT
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Código web: #1143

Temperatura
U,I

U,I
IN

U,I

IN

OUT

IN

OUT

OUT

3x

Designação

3x

POWER

POWER

MACX MCRT-UI-UP(-SP)

MACX MCR-EXT-UI-UP(-SP)

POWER

MACX MCRT-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR-EXT-UIREL-UP-SP

Transdutor de temperatura
Transdutor de temperatura
Transdutor de temperatura
universal, com três relés de
universal Ex i, com relé de
universal, com três relés de
valor-limite, alimentação de faixa
valor-limite, alimentação de faixa
valor-limite, alimentação de faixa
ampla, conﬁgurável, entrada
ampla, conﬁgurável, entrada
ampla, conﬁgurável
[Ex ia]
[Ex ia]

Transdutor de temperatura
universal, com relé de valorlimite, alimentação de faixa
ampla, conﬁgurável

Universal
Power Input

Universal
Power Input

Universal
Power Input

Universal
Power Input

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2811860

2811394

2924689

2865654

2811828

2811378

2924799

2865751

Ex

Ex n

Ex n, Ex i

Ex n

Ex n, Ex i

SIL

SIL 2

SIL 2

PL

PL d

PL d

Largura em mm

17,5

35

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

Potenciômetro: 0 … 50 kΩ

Potenciômetro: 0 … 50 kΩ

Resistência linear: 0 … 50 kΩ
± 1000 mV, ± 20 mA2

Resistência linear: 0 … 50 kΩ
± 1000 mV, ± 20 mA2

IN

OUT

Analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (livremente escalonável),
4 … 20 mA (segurança funcional)

Analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (livremente escalonável),
4 … 20 mA (segurança funcional)

Digital:
1 relé de contato reversível

Digital:
3 relés de contato reversível, combinação de
Relé 2 e 3 com segurança funcional

Conﬁguração: chave
DIP

•

•

Conﬁguração:
software

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

•

Com transparência
HART

Termination Carrier
(opcional)
*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Temperatura

Designação

Código web: #1143

MACX MCRRTD-I(-SP)

MACX MCR-EXRTD-I(-SP)

MACX MCRTC-I

MACX MCR-EXTC-I

Transdutor de temperatura Ex i
Transdutor de temperatura Ex i
Transdutor de temperatura para
Transdutor de temperatura para
para sensores TC, conﬁgurável,
para sensores RTD, conﬁgurável,
sensores TC, conﬁgurável
sensores RTD, conﬁgurável
entrada [Ex ia]
entrada [Ex ia]

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

1050201

1050192

1050252

1050222

Ex

Ex n

Ex n, Ex i

Push-in

T-Connector
Compatible

Parafuso

Push-in

1050228

1050233

Ex n

Ex n, Ex i

SIL

SIL 2

SIL 2

PL

-

-

12,5

12,5

Largura em mm

Parafuso

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY
IN

TC: tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D,
A-1, A-2, A-3, M, L

Potenciômetro: 0 … 50 kΩ
Resistência linear: 0 … 50 kΩ

OUT

4 ... 20 mA (segurança funcional)

4 ... 20 mA (segurança funcional)

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

•

Termination Carrier
(opcional)

•

•

Conﬁguração: chave
DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input

PHOENIx CONTACT
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Potenciômetro

Código web: #1143
U,I

U,I

U,I
IN

IN

OUT

IN

OUT

U,I

OUT

3x

POWER

POWER

POWER

Valores-limite

IN

OUT

3x
POWER

MACX MCRT-UI-UP(-SP)

MACX MCR-EXT-UI-UP(-SP)

MACX MCRT-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR-EXT-UIREL-UP(-SP)

MACX MCRT-UI-UP(-SP)

Transdutor de
temperatura universal,
com relé de valor-limite,
alimentação de faixa
ampla, conﬁgurável

Transdutor de
temperatura universal
Ex i, com relé de valorlimite, alimentação de
faixa ampla, conﬁgurável,
entrada [Ex ia]

Transdutor de
temperatura universal,
com três relés de valorlimite, alimentação de
faixa ampla, conﬁgurável

Transdutor de
temperatura universal,
com três relés de valorlimite, alimentação de
faixa ampla, conﬁgurável,
entrada [Ex ia]

Transdutor de
temperatura universal,
com relé de valor-limite,
alimentação de faixa
ampla, conﬁgurável

Designação

Conexão

Push-in

Código

2811860

Ex

Universal
Power Input

Universal
Power Input

Parafuso

Push-in

2811394

2924689

Ex n

Parafuso

Push-in

2865654

2811828

Ex n, Ex i

Universal
Power Input

Parafuso

Push-in

2811378

2924799

Ex n

Universal
Power Input

Universal
Power Input

Parafuso

Push-in

2865751

2811860

Ex n, Ex i

Parafuso
2811394

Ex n

SIL

SIL 2

SIL 2

SIL 2

PL

PL d

PL d

PL d

Largura em mm

17,5

35

17,5

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10,
Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N,
R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

Potenciômetro: 0 … 50 kΩ

Potenciômetro: 0 … 50 kΩ

Resistência linear: 0 … 50 kΩ
± 1000 mV, ± 20 mA2

Resistência linear: 0 … 50 kΩ
± 1000 mV, ± 20 mA2

IN

OUT

Analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (livremente escalonável),
4 … 20 mA (segurança funcional)

Conﬁguração:
chave DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART
Sinalização de erro:
LED
Monitoramento de
falhas OC / SC
Termination
Carrier (opcional)

Analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (livremente escalonável),
4 … 20 mA (segurança funcional)

Potenciômetro:
0 … 50 kΩ
Resistência linear: 0 …
50 kΩ
± 1000 mV, ± 20 mA2
Analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V
(livremente escalonável),
4 … 20 mA (segurança
funcional)

Digital:
1 relé de contato reversível

Digital:
3 relés de contato reversível, combinação de
Relé 2 e 3 com segurança funcional

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Digital:
1 relé de contato
reversível

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Valores-limite

Código web: #1143
U,I

U,I
IN

IN

OUT

OUT

3x

POWER

POWER

Designação

IN

U,I

3x

IN

OUT

POWER

MACX MCR-EXT-UI-UP(-SP)

MACX MCRT-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR-EXT-UIREL-UP(-SP)

MACX
MCR-SL-UI-REL(-SP)

MACX MCR-EX-SLUI-REL-(-SP)

Transdutor de
temperatura universal
Ex i, com relé de valorlimite, alimentação de
faixa ampla, conﬁgurável,
entrada [Ex ia]

Transdutor de
temperatura universal,
com três relés de valorlimite, alimentação de
faixa ampla, conﬁgurável

Transdutor de
temperatura universal,
com três relés de valorlimite, alimentação de
faixa ampla, conﬁgurável,
entrada [Ex ia]

Chave de valor-limite,
conﬁgurável

Chave de valor-limite
Ex i, conﬁgurável,
entrada [Ex ia]

Conexão

Push-in

Código

2924689

Universal
Power Input

Parafuso

Push-in

2865654

2811828

Universal
Power Input

Parafuso

Push-in

2811378

2924799

Ex n

Universal
Power Input

Parafuso

Push-in

2865751

2906170

Ex n, Ex i

T-Connector
Compatible

Parafuso

Push-in

2906169

2906165

Ex

Ex n, Ex i

SIL

SIL 2

SIL 2

PL

PL d

PL d

PL c

Largura em mm

17,5

35,0

12,5

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10,
Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N, R,
S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

Potenciômetro:
0 … 50 kΩ
Resistência linear: 0 … 50
kΩ
± 1000 mV, ± 20 mA2
Analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V
(livremente escalonável),
4 … 20 mA (segurança
funcional)
Digital:
1 relé de contato
reversível
Conﬁguração:
chave DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART
Sinalização de erro:
LED
Monitoramento de
falhas OC / SC
Termination
Carrier (opcional)

Ex n

T-Connector
Compatible

Parafuso
2906164

Ex n, Ex i
SIL 2 (SC 3)

IN

OUT

OUT

U,I

FM
POWER

Potenciômetro: 0 … 50 kΩ

0,2 … 20 mA,
0,1 … 10 V

Resistência linear: 0 … 50 kΩ
± 1000 mV, ± 20 mA2

Analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (livremente escalonável),
4 … 20 mA (segurança funcional)
1 relé de contato reversível
Digital:
3 relés de contato reversível, combinação de
Relé 2 e 3 com segurança funcional

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input

PHOENIx CONTACT
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Digital In

Código web: #1143

OUT1
OUT2

IN
POWER

MACX MCR-SLNAM-R(-SP)

MACX MCR-EX-SLNAM-R(-SP)

MACX MCR-SLNAM-2RO(-SP)

MACX MCR-EX-SLNAM-2RO(-SP)

Condicionador de sinal NAMUR,
saída com contato reversível

Condicionador de sinal NAMUR,
saída com contato reversível,
entrada [Ex ia]

Condicionador de sinal
NAMUR, 2 saídas de contato
normalmente aberto

Condicionador de sinal Ex i
NAMUR, 2 saídas de contato
normalmente aberto, entrada
[Ex ia]

Designação

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2924252

2865997

2924045

2865434

2924265

2865010

2924061

2865450

Ex
SIL

Ex n

Ex n, Ex i

Ex n

Ex n, Ex i

SIL 2

SIL 2

12,5

12,5

Sensores de proximidade NAMUR
Contatos sem ligação ou ligados com resistência
Reconhecimento de erros de linha pode ser ligado / desligado
Sentido de atuação comutável

Sensores de proximidade NAMUR
Contatos sem ligação ou ligados com resistência
Reconhecimento de erros de linha que pode ser ligado / desligado
Sentido de atuação comutável

PL
Largura em mm

IN

OUT

Conﬁguração: chave
DIP

1 relé de contato reversível
250 V AC (2 A), 120 V DC (0,2 A),
30 V DC (2 A)

2 relés de contato normalmente aberto
250 V AC (2 A), 120 V DC (0,2 A),
30 V DC (2 A)
Saída de sinal 2 conﬁgurável como duplicador ou saída de
mensagem de erro

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

•

Termination Carrier
(opcional)

•

•

Conﬁguração:
software
Com transparência
HART

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Digital In

Código web: #1143
IN1

IN1

OUT1

IN2

OUT1

IN2

OUT2

OUT2

POWER

Designação

POWER

MACX MCR-SL2NAM-RO(-SP)

MACX MCR-EX-SL2NAM-RO(-SP)

Condicionador de sinal NAMUR,
dois canais, saída de contato
normalmente aberto

Condicionador de sinal Ex i
NAMUR, dois canais, saída de
contato normalmente aberto,
entrada [Ex ia]

T-Connector
Compatible

MACX MCR-SL2NAM-R-UP(-SP)

MACX MCR-EX-SL2NAM-R-UP(-SP)

Condicionador de sinal Ex i
Condicionador de sinal NAMUR,
dois canais, saída com contato NAMUR, dois canais, saída com
contato reversível, alimentação
reversível, alimentação de faixa
de faixa ampla, entrada [Ex ia]
ampla

T-Connector
Compatible

Universal
Power Input

Universal
Power Input

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2924294

2865049

2924087

2865476

2924304

2865052

2924249

2865984

Ex
SIL

Ex n

Ex n, Ex i

Ex n

Ex n, Ex i

SIL 2

SIL 2

12,5

17,5

Sensores de proximidade NAMUR
Contatos sem ligação ou ligados com resistência
Reconhecimento de erros de linha que pode ser ligado / desligado
Sentido de atuação comutável

Sensores de proximidade NAMUR
Contatos sem ligação ou ligados com resistência
Reconhecimento de erros de linha que pode ser ligado / desligado
Sentido de atuação comutável

1 relé de contato normalmente aberto por canal
250 V AC (2 A), 120 V DC (0,2 A),
30 V DC (2 A)

1 relé de contato reversível por canal
250 V AC (2 A) , 120 V DC (0,2 A),
30 V DC (2 A)

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

•

Termination Carrier
(opcional)

•

PL
Largura em mm

IN

OUT

Conﬁguração: chave
DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input

PHOENIx CONTACT
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Digital In

Código web: #1143
IN1
IN2

OUT1

IN1

OUT2

IN2

OUT1
OUT2

POWER

POWER

MACX MCR-SLNAM-2T(-SP)

MACX MCR-EX-SLNAM-2T(-SP)

MACX MCR-SL2NAMT(-SP)

MACX MCR-EX-SL2NAM-T(-SP)

Condicionador de sinal NAMUR,
duas saídas de transistor

Condicionador de sinal
Ex i NAMUR, duas saídas de
transistor, entrada [Ex ia]

Condicionador de sinal NAMUR,
dois canais, saída de transistor

Condicionador de sinal Ex i
NAMUR, dois canais, saída de
transistor, entrada [Ex ia]

Designação

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2924278

2865023

2924249

2865984

2924281

2865036

2924090

2865489

Ex

Ex n

SIL

Ex n, Ex i

Ex n

Ex n, Ex i

SIL 2

SIL 2

12,5

12,5

IN

Sensores de proximidade NAMUR
Contatos sem ligação ou ligados com resistência
Reconhecimento de erros de linha que pode ser ligado / desligado
Sentido de atuação comutável

Sensores de proximidade NAMUR
Contatos sem ligação ou ligados com resistência
Reconhecimento de erros de linha que pode ser ligado / desligado
Sentido de atuação comutável

OUT

2 saídas de transistor, passivas
Tensão / corrente de comutação: máx. 30 V DC / 50 mA
Frequência de comutação: máx. 5 kHz
Saída de sinal 2 também conﬁgurável como saída de mensagem de
erro

1 saída de transistor por canal, passiva;
Tensão / corrente de comutação: máx. 30 V DC / 50 mA;
Frequência de comutação: máx. 5 kHz

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

•

Termination Carrier
(opcional)

•

•

PL
Largura em mm

Conﬁguração: chave
DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Digital In

Designação

Código web: #1143

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM(-SP)

MACX MCR-EX-SL-NAM-YO(-SP)

MACX MCR-EX-SL-NAM-HO(-SP)

Condicionador de sinal NAMUR,
saída com comportamento resistivo,
com transparência de erro de linha,
entrada [Ex ia]

Condicionador de sinal NAMUR,
saída com comportamento
resistivo, compatível com Yokogawa,
com transparência de erro de linha,
entrada [Ex ia]

Condicionador de sinal NAMUR,
saída com comportamento resistivo,
compatível com Honeywell,
com transparência de erro de linha,
entrada [Ex ia]

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2924090

2865489

2905724

2905723

2907405

2907404

Ex

Ex n, Ex i

Ex n, Ex i

Ex n, Ex i

SIL

SIL 2

SIL 2

SIL 2

12,5

12,5

12,5

PL
Largura em mm

IN

Sensores de proximidade NAMUR
Sensores de proximidade NAMUR
Sensores de proximidade NAMUR
Contatos sem ligação ou ligados com
Contatos sem ligação ou ligados com
Contatos sem ligação ou ligados com
resistência
resistência
resistência
Reconhecimento de erros de linha que pode Reconhecimento de erros de linha que pode Reconhecimento de erros de linha que pode
ser ligado / desligado
ser ligado / desligado
ser ligado / desligado
Sentido de atuação comutável
Sentido de atuação comutável
Sentido de atuação comutável

Comportamento resistivo compatível com
7C-RUSLS-3224,
Frequência de comutação: máx. 5 kHz

Conforme o comportamento resistivo
EN 60947-5-6
Tensão de comutação: 8,2 V DC
Frequência de comutação: máx. 5 kHz

Comportamento resistivo em caso de
queda de tensão, 1 sinal de 6,5 V
Frequência de comutação: máx. 5 kHz

•

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

•

•

Termination Carrier
(opcional)

•

•

•

OUT

Conﬁguração: chave
DIP

Impedância sinal 0 de 15 kOhm
Impedância sinal 1 de 5 kOhm

Conﬁguração:
software
Com transparência
HART

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input

PHOENIx CONTACT
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Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Digital Out

Código web: #1143
-

-

OUT

IN

OUT

+

+

+

+

POWER

IN

+

-

+

IN

+

OUT

-

IN

POWER

+

OUT

POWER

MACX MCR-EX-SLSD-21-25-LFD-SP

MACX MCR-EX-SLSD-24-48-LFD-SP

MACX MCR-EX-SLSD-23-48-LFD-SP

MACX MCR-EX-SLSD-21-25-LP-SP

Módulo de comando de
solenoide com entrada lógica
e reconhecimento de erros de
linha, limitação de corrente de
25 mA, saída [Ex ia]

Módulo de comando de
solenoide com entrada lógica
e reconhecimento de erros de
linha, limitação de corrente de
48 mA, saída [Ex ia]

Módulo de comando de
solenoide com entrada lógica
e reconhecimento de erros de
linha, limitação de corrente de
48 mA, saída [Ex ia]

Módulo de comando de
solenoide, alimentado por loop,
limitação de corrente de 25 mA,
saída [Ex ia]

Designação

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2905674

2905669

2905674

2905669

2924870

2924867

2924113

2865492

Ex

Ex n, Ex i

Ex n, Ex i

Ex n, Ex i

Ex n, Ex i

SIL

SIL 3

SIL 3

SIL 3

SIL 3

12,5

12,5

12,5

12,5

Nível de comutação sinal 0 (L):
0 … 5 V DC

Nível de comutação sinal 0 (L):
0 … 5 V DC

Nível de comutação sinal 0 (L):
0 … 5 V DC

Nível de comutação sinal 1 (H):
15 … 30 V DC

Nível de comutação sinal 1 (H):
15 … 30 V DC

Nível de comutação sinal 1 (H):
15 … 30 V DC

4,64 V DC (com 25,1 mA)
Limitação de corrente: 25,1 mA
Tensão em inércia: 21,1 V DC
Resistência interna: 641 Ω
Com transparência de erro
de cabo e saída adicional de
mensagem de erro

9,7 V DC (com 48 mA)
Limitação de corrente: 48 mA
Tensão em inércia: 24,3 V DC
Resistência interna: 697 Ω
Com transparência de erro
de cabo e saída adicional de
mensagem de erro

9,5 V DC (com 48 mA)
Limitação de corrente: 48 mA
Tensão em inércia: 23 V DC
Resistência interna: 269 Ω
Com transparência de erro
de cabo e saída adicional de
mensagem de erro

•

•

•

Sinalização de erro:
LED

•

•

•

Monitoramento de
falhas OC / SC

•

•

•

Termination Carrier
(opcional)

•

•

•

PL
Largura em mm

IN

OUT

Conﬁguração: chave
DIP

20 … 30 V DC,
(45 mA com Ue = 24 V DC)

5,5 V DC (com 25 mA)
Limitação de corrente: 25 mA
Tensão em inércia: 21,9 V DC
Resistência interna: 641 Ω

Conﬁguração:
software
Com transparência
HART

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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•

•

Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Digital Out

Código web: #1143
-

-

+

+

OUT

IN

OUT

+

+

MACX MCR-EX-SLSD-21-40-LP-SP

IN

+

Designação

-

IN

+

OUT

MACX MCR-EX-SLSD-24-48-LP-SP

MACX MCR-EX-SLSD-21-60-LP-SP

Módulo de comando de
Módulo de comando de
Módulo de comando de
solenoide, alimentado por loop, solenoide, alimentado por loop, solenoide, alimentado por loop,
limitação de corrente de 40 mA, limitação de corrente de 40 mA, limitação de corrente de 58 mA,
saída [Ex ia]
saída [Ex ia]
saída [Ex ia]

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

T-Connector
Compatible

Conexão

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

Código

2924139

2865764

2924126

2865609

2924126

2865609

Ex

Ex n, Ex i

Ex n, Ex i

Ex n, Ex i

SIL

SIL 3

SIL 3

SIL 3

12,5

12,5

12,5

IN

20 … 30 V DC,
(65 mA com Ue = 24 V DC)

20 … 30 V DC,
(75 mA com Ue = 24 V DC)

20 … 30 V DC,
(95 mA com Ue = 24 V DC)

OUT

10 V DC (com 40 mA)
Limitação de corrente: 40 mA
Tensão em inércia: 21,9 V DC
Resistência interna: 287 Ω

10,5 V DC (com 48 mA)
Limitação de corrente: 48 mA
Tensão em inércia: 24 VDC
Resistência interna: 276 Ω

12,9 V DC (com 58 mA)
Limitação de corrente: 58 mA
Tensão em inércia: 21,9 VDC
Resistência interna: 133 Ω

•

•

•

•

•

•

PL
Largura em mm

Conﬁguração: chave
DIP
Conﬁguração:
software
Com transparência
HART
Sinalização de erro:
LED
Monitoramento de
falhas OC / SC
Termination Carrier
(opcional)

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input

PHOENIx CONTACT
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Indicadores de processo e equipamentos de campo
Indicador de processo multifuncional
POWER U,I

POWER U,I

U,I

Código web: #1140

IN

OUT
IN

2x

FA
MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP

2907064

2x

Parafuso

Push-in
2907216

Ex

OUT
2x
POWER

FA MCR-EX-FD-TUI-UI2REL-UP

Indicador de processo
multifuncional na caixa
para campo, alimentação
de faixa ampla, L x A x P:
199 x 160 x 96 mm

Indicador de processo
Ex i multifuncional na caixa
para campo, alimentação
de faixa ampla, L x A x P:
199 x 160 x 96 mm

Universal
Power Input

Parafuso

U,I

IN

FA
MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP

Universal
Power Input

Universal
Power Input

Código

OUT
PO WE R

Indicador de processo
Indicador de processo Ex i
multifuncional na caixa de
multifuncional na caixa de
montagem do painel, alimentação
montagem do painel, alimentação
de faixa
de faixa ampla, L x A x P:
ampla, L x A x P:
96 x 48 x 175 mm
96 x 48 x 151,8 mm

Push-in

POWER U,I

U, I

IN

POWER

FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP

Conexão

U, I

2x

POWER

Designação

PO WE R

U,I

OUT

Push-in

Universal
Power Input

Parafuso

2907780

Push-in

Parafuso

2907781

Ex i

Ex i

SIL
Corrente de entrada:
0 … 20 mA, 0 … 5 mA, 4 … 20 mA
Operação da fonte de alimentação do repetidor:
> 16 V, 22 mA
IN
Tensão de entrada:
-30 ... 30 V, -10 ... 10 V, -1 ... 1 V, -100 ... 100 mV, 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 2 ... 10 V
RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100
TC: tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U
Analógico:
0 … 20 mA, 4 … 20 mA,
0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V
Digital:
2 relés de contato reversível
1 saída de transistor, ativo

OUT

Indicação: display LC de 7 segmentos, retroiluminado
com matriz de ponto para texto / gráﬁco de barras
Conﬁguração:
teclado

•

•

•

•

Conﬁguração: software / aplicativo

•

•

•

•

Com acessórios

Com acessórios
•

•

Conﬁguração:
HART
Montagem em
trilho de ﬁxação
Montagem de
campo
Instalação em
painel

•

•

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Indicadores de processo e equipamentos de campo
Indicadores LED

Código web: #1140

POWER
I

IN

POWER
IN

I

I

Designação

POWER

I

OUT

IN

I

POWER
IN

I

OUT

I

I

OUT

OUT

0000

0000

0000

0000

FA MCR-DS-I-I-OLP

FA MCR-EX-DS-I-I-OLP

FA MCR-FDS-I-I-OLP

FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

Indicador de processo
alimentado por loop de saída
na caixa do painel, compatível
com HART (mestre),
L x A x P: 96 x 48 x 41,5 mm

Indicador de processo Ex i
alimentado por loop de saída
na caixa do painel, compatível
com HART (mestre),
L x A x P: 96 x 48 x 41,5 mm

Indicador de processo
alimentado por loop de
saída na caixa para campo,
compatível com HART (mestre),
L x A x P: 133 x 81,5 x 55,5 mm

Indicador de processo Ex i
alimentado por loop de
saída na caixa para campo,
compatível com HART (mestre),
L x A x P: 133 x 81,5 x 55,5 mm

Conexão

Push-in

Código

2908781

Parafuso

Push-in

Parafuso

2908800

Ex

Push-in

Parafuso

2908782

Push-in

Parafuso

2908801

Ex i

Ex i

SIL

4… 20 mA,
20 … 4 mA

IN

Analógico:
4… 20 mA,
20 … 4 mA

OUT

Indicação:
indicação de valores de medição de 5 dígitos com dimensão, gráﬁco de barras e retroiluminação

Conﬁguração:
teclado

•

•

Com acessórios

Com acessórios

•

•

•

•

Conﬁguração: software / aplicativo
Conﬁguração:
HART
Montagem em
trilho de ﬁxação
Montagem de
campo
Instalação em
painel

•

•

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input
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Indicadores de processo e equipamentos de campo
Indicadores LED

Código web: #1140

0000

IN

U,I

00000

IN

f

Uref
Iref

OUT

POWER

POWER

Designação

0000

OUT

POWER

MCR-SL-D-U-I

MCR-SL-D-FIT

MCR-SL-D-SPA-UI

Indicador de processo para medição
e indicação de sinais normalizados,
L x A x P: 48 x 24 x 68 mm

Indicador de processo para medição
e indicação de frequências, impulsos e
tempos, L x A x P: 48 x 24 x 68 mm

Regulador de ponto de ajuste digital para a
predeﬁnição de sinais de corrente e tensão,
L x A x P: 48 x 24 x 68 mm

Funções especiais
Push-in

Conexão

Parafuso

Código

Push-in

Parafuso

2864011

Push-in

Parafuso

2864024

2710314

Ex
SIL

Corrente de entrada:
0 … 20 mA,
4 … 20 mA

IN

Tensão de entrada:
0 … 10 V, 2 … 10 V

Display de 7 segmentos e 4 dígitos, LED
Entrada do contador dinâmico
Entrada de Set / Reset dinâmico

Predeﬁnição automática do valor nominal
com função hold e 20 pontos de apoio,
predeﬁnição manual do valor nominal
através de entrada direta

Display de 7 segmentos e 6 dígitos, LED
Display de 7 segmentos e 5 dígitos, LED
OUT

Armazenamento de valor mínimo / máximo

Conﬁguração: teclado

Saída de optoacoplador:
se torna ativa com valor de indicação <= 0
Desse modo, no modo de contagem de
subtração o equipamento é utilizável como
simples contador crescente.

0 … 24 mA,
0 … 12 V

•

•

•

Com acessórios

Com acessórios

Com acessórios

•

•

•

Conﬁguração:
software / aplicativo
Conﬁguração: HART
Montagem em trilho
de ﬁxação
Montagem de campo
Instalação em painel

*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Indicadores de processo e equipamentos de campo
Transdutores p/ cabeçote medição/equipamentos campo de 2 condutores
IN

IN

POWER

POWER

IN

IN

POWER

IN

I

OUT

I

OUT

I

Designação

Código web: #1140

IN

POWER

I

OUT

OUT

FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT

FA
MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT

MCR-FL-HT-TS-LP-I-EX

MCR-FL-HT-T-I

Transdutor de temperatura para
cabeçote de medição alimentado
por loop de saída, para RTD,
TC, sensor de resistência e de
tensão

Transdutor de temperatura
para cabeçote de medição
Ex i alimentado por loop de
saída, para RTD, TC, sensor de
resistência e de tensão

Transdutor de temperatura
para cabeçote de medição
Ex i para RTD, TC, sensor
de resistência e de tensão,
compatível com HART

Transdutor de temperatura para
cabeçote de medição para RTD,
TC, sensor de resistência e de
tensão, compatível com HART

Funções especiais
Conexão

Push-in

Código

2908742

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

2908743

Push-in

Parafuso

2864545

2864529

Ex

Ex n

Ex i

Ex i

SIL

SIL 2

SIL 2

SIL 2

RTD:
PT, Ni, Cu, OIML / GOST,
Cu50 OIML / GOST

RTD:
PT, Ni, Cu, OIML / GOST,
Cu50 OIML / GOST

RTD:
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100,
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

RTD:
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100,
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

TC:
tipo A…E, J,K,N,R,S,T,L,U

TC:
tipo A…E, J,K,N,R,S,T,L,U

TC:
tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U

TC:
tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U

Faixa de resistência
10 ... 2000 Ω (faixa de medição
mín.: 10 Ω)

Faixa de resistência
10 ... 2000 Ω (faixa de medição
mín.: 10 Ω)

Tensão de entrada:
-20 ... 100 mV

Tensão de entrada:
-10 ... 100 mV

Tensão de entrada:
-10 ... 100 mV

Tensão de entrada:
-20 ... 75 mV

4… 20 mA,
20 … 4 mA

4… 20 mA,
20 … 4 mA

4… 20 mA,
20 … 4 mA

4… 20 mA,
20 … 4 mA

Conﬁguração:
software / aplicativo

•

•

•

•

Conﬁguração: HART

•

•

•

Montagem em trilho
de ﬁxação

Com acessórios

Com acessórios

Com acessórios

Com acessórios

Montagem de campo

•

•

•

•

IN

OUT

Faixa de resistência
Faixa de resistência
10 ... 400 Ω / 10 ... 2000 Ω (faixa 10 ... 400 Ω / 10 ... 2000 Ω (faixa
de medição mín.: 10 Ω / 100 Ω) de medição mín.: 10 Ω / 100 Ω)

Conﬁguração: teclado

Instalação em painel

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input
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Indicadores de processo e equipamentos de campo
Transdutores p/ cabeçote medição/equipamentos campo de 2 condutores

Código web: #1140
IN

IN
POWER

IN

I

IN

OUT

OUT

I

POWER

POWER

POWER

IN

IN
OUT

I

OUT

I

MCR-FL-HT-T-I-EX

MCR-SL-HT-PT100-I

MACX MCR-TS-I-OLP(-SP)

MACX
MCR-EX-TS-I-OLP(-SP)

Transdutor de temperatura para
cabeçote de medição Ex i para
RTD, TC, sensor de resistência e
de tensão

Transdutor de temperatura
para cabeçote de medição
para termorresistência Pt100,
alimentado por loop

Transdutor de temperatura para
cabeçote de medição alimentado
por loop de saída para RTD, TC;
compatível com HART

Transdutor de temperatura
para cabeçote de medição Ex i
alimentado por loop de saída
para RTD, TC; compatível com
HART

Designação

Funções especiais
Push-in

Conexão

Parafuso

Código

Push-in

2864532

Ex

Parafuso

Push-in

Parafuso

Push-in

Parafuso

2864516

2908664

2908662

2908661

2908660

Ex i

Ex n

Ex i

RTD:
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100,
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

RTD:
PT, Ni, Cu, OIML / GOST, Cu50
OIML / GOST

RTD:
PT, Ni, Cu, OIML / GOST, Cu50
OIML / GOST

TC:
tipo A…E, J,K,N,R,S,T,L,U

TC:
tipo A…E, J,K,N,R,S,T,L,U

SIL

TC:
tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U
IN
Faixa de resistência
10 ... 2000 Ω (faixa de medição
mín.: 10 Ω)

RTD:
Pt100 (faixa de medição mín.
10 K)

Tensão de entrada:
-20 ... 75 mV

OUT

Faixa de resistência
Faixa de resistência
10 ... 400 Ω / 10 ... 2000 Ω (faixa 10 ... 400 Ω / 10 ... 2000 Ω (faixa
de medição mín.: 10 Ω)
de medição mín.: 10 Ω)
Tensão de entrada:
-20 ... 100 mV

Tensão de entrada:
-20 ... 100 mV

4… 20 mA,
20 … 4 mA

4… 20 mA,
20 … 4 mA

4… 20 mA,
20 … 4 mA

4… 20 mA,
20 … 4 mA

•

•

•

•

•

•

•

•

Conﬁguração: teclado
Conﬁguração:
software / aplicativo
Conﬁguração: HART
Montagem em trilho
de ﬁxação

Com acessórios

Com acessórios

Montagem de campo

•

•

Instalação em painel
*) Variantes também podem ser encomendadas conﬁguradas de fábrica. OC = circuito aberto, SC = curto-circuito, OV = acima do limite, UN = abaixo do limite,
DE = erro do equipamento
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Indicadores de processo e equipamentos de campo Field Analog
Transdutores p/ cabeçote medição/equipamentos campo de 2 condutores

POWER

IN

I

Designação

POWER

IN

OUT

I

IN

I

POWER

Código web: #1140

POWER

IN

OUT

OUT

I

OUT

MCR-FL-TS-LP-I-EX

MCR-SL-PT100-LP-I

MCR-FL-T-LP-I

MCR-FL-T-LP-I-EX

Transdutor de temperatura
Ex i para RTD, TC, sensor
de resistência e de tensão,
alimentado por loop, compatível
com HART

Transdutor de temperatura
para termorresistência Pt100,
alimentado por loop

Transdutor de temperatura para
RTD, TC, sensor de resistência e
de tensão, alimentado por loop

Transdutor de temperatura
Ex i para RTD, TC, sensor
de resistência e de tensão,
alimentado por loop

Logotipos de faixa
ampla, conector bus
para trilho de ﬁxação
Conexão

Push-in

Parafuso

Código
Ex i

SIL

SIL 2

RTD:
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100,
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100
TC:
tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U

OUT

Parafuso

2864587

Ex

IN

Push-in

4… 20 mA,
20 … 4 mA

Conﬁguração: teclado

Push-in

Parafuso

2864558

Push-in

Parafuso

2864561

2864574
Ex i

RTD:
Pt100 (faixa de medição mín.
10 K)

RTD:
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100,
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

RTD:
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100,
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

TC:
tipo B … E, J, K, N, R, S, T, L, U

TC:
tipo B … E, J, K, N, R, S, T, L, U

Faixa de resistência
Faixa de resistência
10 ... 400 Ω / 10 ... 2000 Ω (faixa 10 ... 400 Ω / 10 ... 2000 Ω (faixa
de medição mín.: 10 Ω / 100 Ω) de medição mín.: 10 Ω / 100 Ω)
Tensão de entrada:
-10 ... 100 mV

Tensão de entrada:
-10 ... 100 mV

4… 20 mA, 20 … 4 mA

4… 20 mA, 20 … 4 mA

•

•

•

•

•

•

4… 20 mA, 20 … 4 mA

•

Conﬁguração:
software / aplicativo

•

Conﬁguração: HART

•

Montagem em trilho
de ﬁxação

•

Montagem de campo
Instalação em painel

T-Connector
Compatible

O módulo pode ser encaixável em conector para trilho de ﬁxação DIN até o
jumpeamento de tensão de 24 V
Entrada de faixa ampla para redes de alimentação em todo o mundo

Universal
Power Input
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Visão geral dos produtos Gateways para integração de bus e rede

Gateway Modbus/RTU

Gateway Modbus/TCP

Gateway PROFIBUS

MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
Código: 2905634

MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
Código: 2905635

MINI MCR-2-V8-PB-DP
Código: 2905636

Gateway para a integração de oito
condicionadores de sinal MINI Analog Pro
aleatórios com saída de corrente ou digital
em uma rede Modbus/RTU

Gateway para a integração de oito
condicionadores de sinal MINI Analog Pro
aleatórios com saída de corrente ou digital
em uma rede Modbus/RTU.

Gateway para a integração de oito
condicionadores de sinal MINI Analog Pro
aleatórios com saída de corrente ou digital
em uma rede PROFIBUS DP

Acessórios para condicionadores de sinal compactos MINI Analog Pro

Conector para trilho de ﬁxação
DIN
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY
Código: 2695439
Cinza, para respectivamente dois módulos
MINI Analog Pro.
ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN
Código: 2709561
Verde, para fonte de alimentação de sistema
MINI-SYS (requer 2 unidades)
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Fonte de alimentação

Adaptador de programação

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
Código: 2866983

IFS-USB-PROG-ADAPTER
Código: 2811271
Adaptador de programação USB para
programação via PC

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX
Código: 2866653 (compatível com Ex n)
• Entrada de faixa ampla:
85 ... 264 V AC (45-65 Hz)
• Tensão de saída:
24 V DC ± 1%
• Corrente de saída:
1,5 A com 60 °C / 2 A com 40 °C

IFS-BT-PROG-ADAPTER
Código: 2905872
Adaptador de programação para a
comunicação sem ﬁo via Bluetooth
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER
Código: 2909681
Adaptador de programação NFC com
interface USB para a conﬁguração sem ﬁo de
produtos aptos para NFC

Acessórios para condicionadores de sinal compactos MINI Analog Pro

Placas de identiﬁcação

Etiquetas adesivas

Conjunto de conectores

UCT-EM (30x5)
Código: 0801505
UCT-EM (30x5) CUS
Código: 0801589
UCT-EM (30x5) YE
Código: 0830340
UC-EMLP (15x5)
Código: 0819301
UC-EMLP (15x5) CUS
Código: 0824550
• Para encaixar ou colar na tampa do módulo
• Identiﬁcável com impressora
THERMOMARK CARD ou BLUEMARK
• Campo de texto: 30 x 5 mm/15 x 5 mm

SK 5,0 WH:REEL
Código: 0805221
• Tiras de identiﬁcação autoadesivas, sem
impressão, contínua
• Material em rolos para identiﬁcar com
a impressora por termotransferência
THERMOMARK ROLL

FASTCON PRO-SET
Código: 2906227
Conjunto composto por quatro conectores
com conexão a parafuso

Cabeamento de sistema

Cabeamento de sistema

Regulador de ponto de ajuste

MINI MCR-2-V8-FLK 16
Código: 2901993
Adaptadores de sistema para a integração,
rápida e sem erros, de oito condicionadores
de sinal MINI Analog Pro aleatórios em um
controlador

TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
Código: 2906639
Termination Carrier, universal,
para 16 condicionadores de sinal
MINI Analog Pro.

EMG 30-SP-4K7LIN
Código: 2940252
Predeﬁnição do valor nominal individual, valor
de resistência de 4,7 kΩ
EMG 30-SP-10K LIN
Código: 2942124
Predeﬁnição do valor nominal individual, valor
de resistência de 10 kΩ
EMG 30-SPK-10K LIN
Código: 2942137
Com valores de referência predeﬁnidos, valor
de resistência 10 kΩ

TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI
Código: 2906640
Termination Carrier, universal, para 16
condicionadores de sinal MINI Analog Pro,
com conexão para multiplexador HART

FASTCON PRO-SET-PT
Código: 2906228
Conjunto composto por quatro conectores
com conexão push-in
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Acessórios para condicionadores de sinal MACX Analog

Adaptador de programação
IFS-USB-PROG-ADAPTER
Código: 2811271
Para a programação dos equipamentos
multifuncionais com o software
ANALOG-CONF ou via FDT/DTM

Conector para trilho de ﬁxação
DIN
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY
Código: 2695439

Material de identiﬁcação
UC-EMLP (11X9) (branco)
Código: 0819291
Plaquetas de plástico autoadesivas para a
identiﬁcação de equipamentos; UniCard,
10 unidades, campo de texto: 11 x 9 mm

IFS-BT-PROG-ADAPTER
Código: 2905872
Adaptador de programação para a
comunicação sem ﬁo via Bluetooth

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN
Código: 2869728
Para a alimentação direta através de um
equipamento MACX Analog aleatório ou
para a alimentação através de um módulo de
alimentação ou de sinalização de erro com o
mesmo formato

Conector de teste

Conector funcional

Multiplexador para sinais HART

MPS-MT
Código: 0201744
MPS-IH BK (preto)
Código: 0201731
MPS-IH GY (cinza)
Código: 0201728
MPS-IH GN (verde)
Código: 0201702
MPS-IH YE (amarelo)
Código: 0201692
MPS-IH BU (azul)
Código: 0201689
MPS-IH RD (vermelho)
Código: 0201676
MPS-IH WH (branco)
Código: 0201663
Conector de teste para furo de soquete com
Ø de 2,3 mm, composto por peça metálica
MPS-MT e manga isolante colorida MPS-IH…

MACX MCR-CJC
Código: 2924993
MACX MCR-EX-CJC
Código: 2925002
Conector macho para a compensação de
junta fria para termopares, em combinação
com os transdutores de temperatura
MACX…-(EX)-T-UI…

MACX MCR-S-MUX
Código: 2865599
Multiplexador para a integração digital de
equipamentos de campo compatíveis com
HART com capacidade em um PC ou sistema
de gerenciamento, 32 canais, inclusive dois
cabos Flat de 14 ﬁos
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MACX MCR-I20
Código: 2905680
MACX MCR-EX-I20
Código: 2905679
Borne de conexão para sinais de
corrente (± 20 mA) para a comutação
segura de valores-limite, em combinação
com transdutores de temperatura
MACX…-(EX)-T-UI…

UC-EMLP (11X9) CUS (branco)
Código: 0824547
Como acima, adicionalmente identiﬁcado
conforme seus dados
Detalhes ver phoenixcontact.com

MACX MCR-S-MUX-TB
Código: 2308124
Placa de transferência para a integração dos
equipamentos de campo HART no
multiplexador HART

Acessórios para condicionadores de sinal MACX Analog

Conexão rápida blindada

Circuito de resistência

Termination Carrier

SSA 3-6 (para Ø 3-6 mm)
Código: 2839295

UKK 5-2R/NAMUR
Código: 2941662
D-UKK 3/5 (cinza)
Código: 2770024
D-UKK 3/5 BU (azul)
Código: 2770105
Borne de dois níveis com circuito de
resistência conforme NAMUR para
reconhecimento de erros de linha em
contatos mecânicos. Importante: para
circuitos intrinsecamente seguros apenas
em combinação com a tampa D-UKK 3/5…

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI
Código: 2924854
Universal, para 16 condicionadores de sinal
MACX de um canal

SSA 5-10 (Ø 5-10 mm)
Código: 2839512
Para a integração de malhas de blindagem
do cabo em pontos de conexão de cabo,
conectável a PLUGTRAB PT

TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI
Código: 2902932
Universal, para 16 condicionadores de sinal
MACX de um canal, com conexão para
multiplexador HART
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
Código: 2904684
Universal, para 16 condicionadores de sinal
MACX de dois canais

Módulo de alimentação e
de sinalização de erro

Módulo modelo sem
função elétrica

MACX MCR-PTB
Código: 2865625
Com conexão a parafuso

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR
Código: 2904970
Com conexão a parafuso

MACX MCR-PTB-SP
Código: 2924184
Com conexão push-in

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP
Código: 2905846
Com conexão push-in

TC-MACX-MCR-PTB
Código: 2904673
Apenas para a utilização no Termination
Carrier, com conexão a parafuso
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Acessórios para indicadores de processo e equipamentos de campo Field Analog

Adaptador de programação

Adaptador para trilho de ﬁxação

MCR-PAC-T-USB
Código: 2309000
Cabo adaptador para software, comprimento
2,4 m, para programação de módulos
MCR-...-LP-...- e MCR-...-HT-...

FA MCR-SL-D-RM
Código: 1032996
Adaptador para trilho de ﬁxação para
indicadores digitais FA MCR-... com dimensões
da caixa de 96 x 48 mm, adequado para trilhos
de ﬁxação de 35 mm conforme EN 60715

GW HART USB MODEM
Código: 1032996
Modem USB HART para a parametrização de
MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP-... e FA MCR(EX)-HT-TS-I-OLP-... através do protocolo
HART

MCR-SL-D-RA
Código: 2810081
Adaptador para trilho de ﬁxação para
indicadores LED com dimensões da caixa de
24 x 48 mm, adequado para trilhos de ﬁxação
de 35 mm conforme EN 60715.

Adaptador para trilho de ﬁxação
para transdutor para cabeçote de
medição
MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT
Código: 2864671
Adaptador para trilho de ﬁxação para
transdutor para cabeçote de medição,
adequado para trilhos de ﬁxação de 35 mm
conforme EN 60715

Conjuntos de montagem na
parede ou tubular

Tela para transmissor para
cabeçote

Caixas de montagem para
eletrônica

FA MCR-FD-PM
Código: 2908739
Conjunto de montagem na parede ou
tubular para indicadores de processo
FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP e
FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP

FA MCR-HT-D
Código: 2908735
Unidade de visualização para encaixe nos
transmissores para cabeçote FA MCR-…,
permite a consulta direta de valores de
processo, conﬁgurável em separado

FA MCR-HT-FH
Código: 2908736
Caixa para campo para a montagem de
transmissores para cabeçote com ou sem
unidade de visualização, para a conexão direta
no processo

FA MCR-FDS-PM
Código: 2908783
Conjunto de montagem na parede ou tubular
para indicador de processo na caixa para
campo FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP
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FA MCR-HT-FH-WM
Código: 2908737
Fixação de parede para caixa para campo
FA MCR-HT-FH

Tensão de alimentação e diagnóstico
Alimentação ﬂexível
O conector para trilho de ﬁxação DIN
oferece três opções de alimentação do
equipamento:
1. Alimentação direta no módulo
• Sem acessório adicional
• Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
• Para até 32*) módulos MACX
2. Alimentação através de um módulo de
alimentação com o mesmo formato
• Permite igualmente uma alimentação
redundante e um monitoramento da
alimentação
• Para até 115*) módulos
MINI Analog Pro
• Para até 80*) módulos MACX
3. Alimentação pela alimentação do sistema
• Permite igualmente uma alimentação
redundante e um monitoramento da
alimentação
• Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
• Para até 10*) módulos MACX
Importante: não adequado para
módulos Ex i

2.

1.

2.

1.

2.

2.

3.

3.

Diagnóstico conveniente com
monitoramento de falhas
Com a mensagem de erro coletiva de
monitoramento de falhas, o conector para
trilho de ﬁxação DIN oferece uma solução
modular para a rápida avaliação de erros
em aplicações multicanais. Os sistemas
MINI Analog Pro e MACX são compatíveis
entre si. Dependendo do tipo de módulo
são sinalizados os seguintes erros:
•
•
•
•

Circuito aberto
Curto-circuito
Falha de alimentação
Exceder ou não alcance da faixa de
medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação
(apenas MACX Analog)

*) O número exato depende do consumo de corrente do respectivo tipo de módulo. Indicações sobre o cálculo se encontram em nosso manual de alimentação na
área de downloads dos artigos.
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Isolar, converter, ﬁltrar, ampliﬁcar – Exemplos de aplicação
Monitoramento de ﬂuxo e sinalização
com condicionador de sinal de 4 vias
O condicionador de sinal de 4 vias
livremente conﬁgurável com saída de
comutação possibilita a parametrização
individual de sua aplicação. A saída de
transistor está disponível como chave de
valor limite. Você pode conﬁgurar oito
comportamentos de comutação diferentes.

passivo
Medidor de ﬂuxo

7 ... 9 V

4 ... 20 mA

DO

+ 24 V DC

Monitoramento de ﬂuxo com
condicionador de sinal de 3 vias
Os condicionadores de sinal de 3 vias com
valores ﬁxos ajustados são uma alternativa
otimizada em termos de preço para
aplicações padrão multicanal.

passivo
Medidor de
ﬂuxo

0 ... 10 V

4 ... 20 mA
U

I

+ 24 V DC

Monitoramento de nível usando uma
fonte de alimentação repetidora
O repetidor de sinal de alimentação
alimenta transmissores no campo e separa o
sinal de entrada galvanicamente do sinal de
saída. O equipamento pode ser utilizado no
modo de seccionador ou de seccionador de
alimentação.
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Medidor
do nível de
enchimento

Energia

Medidor de
ﬂuxo

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

+ 24 V DC

Isolar, converter, ﬁltrar, ampliﬁcar – Exemplos de aplicação
Monitoramento de pressão com
seccionador passivo
Com o seccionador alimentado por loop
de saída, você não necessita de auxiliar
adicional, porque ele é alimentado através
do circuito de corrente de um módulo de
entrada ativo e analógico.
Do lado de entrada pode conectar sinais
analógicos de 2 mA a 40 mA ou de 50 mV
a 30 V.

Medição de temperatura para
termorresistência com transdutor de
temperatura
O transdutor de temperatura livremente
ajustável permite a conexão de
termorresistências e sensores remotos de
resistência com tecnologia de conexão de 2,
3 e 4 condutores.
Os valores de medição de temperatura
individuais são convertidos em um sinal
de corrente ou tensão linear e livremente
ajustável.

Medição de temperatura através
de termopar com transdutor de
temperatura
O transdutor de temperatura livremente
ajustável permite a conexão de diversos
termopares.
Os valores de medição de temperatura
individuais são convertidos em um sinal
de corrente ou tensão linear e livremente
ajustável.

Sensor de pressão

ativo
4 ... 20 mA

Energia

4 ... 20 mA

ativo

Termorresistência
-200 °C ... +850 °C

4 ... 20 mA

+ 24 V DC

passivo

Termopar
4 ... 20 mA

-0°C ... +2500°C

+ 24 V DC
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Isolar, converter, ﬁltrar, ampliﬁcar – Exemplos de aplicação
Medição de potenciômetro com
transdutor
O transdutor da posição do potenciômetro
conﬁgurável com detecção automática de
potenciômetro se destina para a conexão
de potenciômetros de 0 ... 100 Ω até
0 ... 100 kΩ.
Os valores de posição individuais são
convertidos em um sinal de corrente ou
tensão linear e livremente ajustável.

passivo
0 ... 100 kΩ

4 ... 20 mA

Potenciômetro
+ 24 V DC

Monitoramento do nível de
enchimento com chave de valor-limite
Com a chave de valor-limite você registra e
monitora sinais analógicos de 0 ... 24 mA ou
de 0 ... 12 V.
O relé de contato reversível na saída
comuta cargas até 250 V AC/DC e com um
máximo de 6 A.

0 ... 20 mA

DO

Sensor de nível
de enchimento
por radar

+ 24 V DC

Medição do nível de enchimento em
atmosfera potencialmente explosiva
com repetidor de sinal de alimentação
Ex i
O repetidor de sinal de alimentação e
condicionador de sinal de entrada está
concebido para a operação de transdutores
de 2, 3 ou 4 condutores intrinsecamente
seguros e instalados em atmosfera
potencialmente explosiva, bem como para
fontes mA. O valor de medição analógico é
isolado galvanicamente e transmitido 1:1 da
atmosfera potencialmente explosiva para a
atmosfera não potencialmente explosiva. A
saída do módulo é operada de forma ativa
ou passiva.
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Sensor de nível de
enchimento por radar
ativo/passivo
Energia

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

+ 24 V DC

Isolar, converter, ﬁltrar, ampliﬁcar – Exemplos de aplicação
Medição de temperatura em
atmosfera potencialmente explosiva
com transdutor de temperatura Ex i
O transdutor de temperatura
programável Ex i foi projetado para a
operação intrinsecamente segura de
termorresistências e transdutores resistivos
remotos instalados em atmosferas
potencialmente explosivas. Os valores de
medição são convertidos em um sinal linear
0/4 mA... 20 mA para operação de uma
carga sem segurança intrínseca.

Registro do sensor de proximidade
em atmosfera potencialmente
explosiva com condicionador de sinal
Ex i NAMUR
Com o condicionador de sinal NAMUR de 2
canais você opera sensores de proximidade
instalados em atmosfera potencialmente
explosiva, assim como contatos desconectados ou ligados com resistência.
Como saída de sinal está disponível um
contato reversível por canal.

passivo
PT 100

-200 °C ... +850 °C

4 ... 20 mA

+ 24 V DC

DI 1
Sensor de
proximidade

IN 1
NAMUR

DO 1

Zona 0, 1, 2
Zona 20, 21, 22
Div. 1, 2
Sensor de
proximidade

DI 2
IN 2
NAMUR

DO 2

+ 24 V DC

Controle de uma válvula de
regulagem em atmosfera
potencialmente explosiva com
condicionador de sinal de saída
Os módulos de comando de solenoide
estão concebidos para o comando
intrinsecamente seguro de válvulas
solenoide Ex i, emissores de alarme e
indicações instalados em atmosferas
potencialmente explosivas. A entrada possui
uma lógica de sinal low/high.
As diversas curvas características de saída
são compatíveis com as válvulas solenoides
disponíveis no mercado.

Zona 0, 1, 2
Zona 20, 21, 22
Div. 1, 2

ativo

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Válvula de
regulagem

+ 24 V DC
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Descubra outros produtos relacionados
com tecnologia de instrumentação da
Phoenix Contact
Descubra outros produtos que podem ser combinados com nossos produtos da área
da tecnologia de medição, comando e regulagem.

Cabeamento de sensor/atuador
blindado
Garante a transmissão sem erros de seus
sinais analógicos também em ambientes com
forte interferência eletromagnética: com uma
gama completa de produtos e soluções para
a transmissão de sinais blindada de sensores e
atuadores.
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Cabeamento de sistema para a
simples orientação de sinal

Proteção contra surto na
tecnologia de instrumentação

Tecnologia de conexão
para a triagem

Transmissão de sinais conﬁável: as placas de
terminação universais acoplam conectores
1:1 a bornes parafuso, push-in ou à mola –
para IDC/FLK, D-SUB, ELCO, trilho DIN ou
RJ45. Com os cabos universais, você realiza
o cabeamento de forma rápida e protegida
contra inversão de polaridade.

Um grande número de sensores e atuadores
é monitorado e controlado em aplicações
para tecnologia de medição e controle.
Uma falha devido a sobretensão pode ter
efeitos devastadores. Nossos dispositivos de
proteção contra surtos oferecem uma solução
ideal e ajudam a evitar falhas no sistema para
todas as instalações.

Os quadros e conectores de triagem se
destinam à triagem clara de sinais no campo
da automação.
Os produtos garantem um cabeamento com
economia de espaço, claro e sem erros.
Os bornes de seccionamento e bornes
seccionáveis permitem localizar de modo
rápido e simples falhas e efetuar trabalhos de
inspeção sem tensão.
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COMPLETE line – A solução completa para o
quadro de comando
COMPLETE line é um sistema composto por produtos de hardware e software,
serviços de assessoria e soluções de sistema adaptados entre si e líderes ao nível
tecnológico para a otimização de seus processos na construção de quadros de
comando. Simpliﬁcando claramente para você a engenharia, aquisição, instalação
e operação.

Código web: #2089
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Suas vantagens em detalhe:

Portfólio de produtos abrangente

Manuseio intuitivo

Com COMPLETE line oferecemos um
portfólio de completo de produtos líderes ao
nível tecnológico. Aqui incluem-se:
• Controladores e módulos I/O
• Fontes de alimentação e disjuntores de
proteção
• Réguas de bornes e blocos de distribuição
• Módulos de relé e acionadores de motor
• Condicionadores de sinal
• Tecnologia de segurança
• Proteção contra sobretensão
• Conectores industriais

Graças ao manuseio simples e intuitivo dos
componentes de hardware adaptados entre
si, você economiza tempo na montagem,
colocação em funcionamento e manutenção.
A tecnologia de conexão push-in permite o
cabeamento de aplicações de forma rápida e
sem ferramenta. No portfólio de produtos
amplo e líder ao nível tecnológico, você
encontra sempre o produto certo para
aplicações padrão ou especiais.

Custos de logística reduzidos

Processos otimizados na
construção de quadros de
comando

Reduzida diversidade de peças através de
acessórios de identiﬁcação, jumpeamento
e teste. No sistema COMPLETE line, os
produtos, o design e os acessórios estão
adaptados entre si para que você possa se
beneﬁciar ao máximo da possibilidade de
reutilização e, desse modo, reduzir os custos
de logística.

COMPLETE line ajuda você a criar quadros
de comando do modo mais eﬁciente possível,
desde a engenharia até à fabricação. Assim
é criado o seu conceito individual para a
otimização de seus processos na construção
de quadros de comando. Graças à nossa
construção de réguas de bornes, você
consegue lidar de forma ﬂexível com picos de
encomendas ou adicionar antecipadamente
trilhos de ﬁxação à sua construção de quadros
de comando.

Economizar tempo em todo o
processo de engenharia
O software de planejamento e identiﬁcação
PROJECT complete acompanha todo o
processo de criação do quadro de comando.
O programa oferece uma interface de
usuário de operação intuitiva e permite um
planejamento individual, o teste automático e
a encomenda direta das réguas de bornes.

O novo padrão para o quadro de
comando
Descubra o abrangente portfólio de
produtos COMPLETE line e saiba mais sobre
COMPLETE line e suas soluções completas
para o quadro de comando.
Visite-nos na nossa página web:
phoenixcontact.com/completeline
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Mundialmente em contato com clientes e parceiros
A Phoenix Contact é um líder de mercado com operação ao nível mundial com sede
de empresa na Alemanha. Este grupo empresarial é sinônimo de componentes,
sistemas e soluções inovadoras para a eletrotécnica, eletrônica e automação. Uma
rede global em mais de 100 países com 17.400 colaboradores garante a
proximidade importante junto do cliente.
Com um portfólio de produtos amplo e inovador
oferecemos a nossos clientes soluções orientadas
para o futuro para as mais diversas aplicações e
indústrias. Isso se aplica especialmente para
o setor de energia, infraestrutura, processo
e automação industrial.

Finland

Iceland

Norway
Sweden

Spain

Italy

Tunisia

Dominican Republic
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Trinidad and Tobago
Costa Rica
Panama Venezuela
Colombia

Slovakia

Austria
Switzerland

Portugal

Mexico

Russia

Czech Republic

Luxembourg

USA

Belarus

Poland

Blomberg, Germany

Belgium

France

Lithuania

Netherlands

United Kingdom

Canada

Estonia
Latvia

Denmark

Ireland

Slovenia
Croatia
Bosnia and
Serbia
Herzegovina Kosovo
Montenegro
Macedonia
Greece

Kazakhstan

Mongolia

Egypt
Nigeria
Cameroon

Uganda
Kenya

South Korea

Georgia
Uzbekistan
Armenia
China
Turkey Azerbaijan
Lebanon Iraq
Pakistan
Bangladesh
Kuwait
Israel
India
Myanmar
Jordan Bahrain
Qatar
Sri Lanka
Saudi Arabia
Thailand
UAE
Malaysia
Oman

Bulgaria

Cyprus

Morocco
Algeria

Ghana

Ukraine

Hungary Moldova
Romania

Brazil

Indonesia
Tanzania
Zambia
Mozambique
Zimbabwe
Namibia

Bolivia

Philippines
Vietnam

Singapore

Ecuador
Peru

Japan

Taiwan, China

Mauritius

Botswana
Paraguay
Chile

South Africa

Uruguay

Argentina

Australia
New Zealand

Encontra nosso programa de produtos
completo em:

PHOENIX CONTACT Indústria e Comércio Ltda.
Av. das Nações Unidas, nº 11541
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04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
Tel.: +55 11 3871-6400
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IF 08-19.001.L3
MNR 1113941/2019-03-15/03

Printed in Germany
© PHOENIX CONTACT 2019

phoenixcontact.com.br

