Faixas de medição de 0,5 mH2O a 200 mH2O
Pressão Absoluta e Gauge
Precisão: ±0,5%, 0,25% (Fundo de escala)
Compensação de temperatura
Corpo em aço inox
Saída: 4 a 20 mA, I2C, Modbus e Hart

Transmissor de nível
hidrostático TNH20

O transmissor de nível hidrostático TNH20 permite a medição do nível de líquidos pela pressão no fundo do
reservatório com facilidade de instalação e com o melhor custo-benefício do mercado.
Hidrostática é a ciência dos fluidos estáticos, que não estão
em movimento. O medidor hidrostático de nível é um tipo
de sensor submerso, utilizado na medição de nível de
líquidos pela medição da pressão no fundo do reservatório.
O medidor de nível hidrostático é dotado de um diafragma
de medição de pressão que pode ser do tipo strain gauge.
Um lado do diafragma está em contato com o líquido e o
outro lado está em contato com a pressão atmosférica
através de um tubo de ventilação (respiro) que nada mais é
que um conduto do tipo mangueira de diâmetro pequeno
que faz parte do cabo que conduz a alimentação e o sinal
analógico.
Assim, o medidor hidrostático mede a pressão da coluna do líquido que
está acima do mesmo. Essa pressão é causada pelo peso do líquido
sobre o sensor e é utilizada para calcular o nível deste líquido.

Instalação do transmissor de nível hidrostático
A simplicidade de uso do transmissor de nível hidrostático faz dele uma
escolha de ótimo custo benefício. O mesmo pode ser suspenso pelo
próprio cabo, de forma que o nível mínimo será definido pela
profundidade ajustada no cabo. O CLP ou controlador que recebe o sinal
do transmissor de nível hidrostático deve ser parametrizado para refletir
a medição de acordo com os níveis máximos e mínimos do reservatório.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO
Faixas de pressão: 0.5 mH2O a 200 mH2O
Isolação: 100 MΩ em 50VCC
Sobre pressão: 1.25 mH2O (Fundo de escala)
Teste EMC: IEC61000-6-2 / IEC61000-6-3
Temperatura operação: -10 to +70°C
Invólucro: aço inox 304 e 316
Temperatura de compensação: 0 to +70°C
Diafragma: aço inox 316L, Cerâmico, Alloy titânio,
Tântalo
Vibração: 20 gRMS (20 to 2000 Hz)
Proteção: IP68
Choque: 100 g (10ms)
Precisão (% Fundo de escala): ±0,5
Ciclos: 10×105
Coeficiente de temperatura – Zero (% Fundo de
escala): ±0,75 tip, ±1,5 max
Sinal de saída: 4 a20 mA, 1 a 5 VCC, 0,5 a 4,5 VCC, 0 a 10
Coeficiente de temperatura – Span (% Fundo de
VCC, 0 a 2.5 VCC, RS485, I2C, Hart
escala): ±0,75 tip, ±1,5 max
Alimentação: 12 a 36VCC, 5VCC, 3,3VCC
Estabilidade no longo prazo (% Fundo de escala): ±0,3
tip, ±0,5 max
Resistência de carga: < (V.alimentação – 12) / 0,02 (Para
saída em 4 a 20 mA)

Faixas de medição
Definição - Pressão Absoluta tem o zero referenciado ao vácuo perfeito, então é igual a Pressão Gauge somada a
pressão atmosférica. Pressão Gauge tem o zero referenciado à pressão atmosférica ambiente, portanto é igual
a Pressão Absoluta menos a pressão atmosférica.
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Dimensões do transmissor de nível hidrostático

Conexões elétricas
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Formação do código do transmissor de nível hidrostático
TNH20-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Exemplo: TNH20-S-0003-42-S3-A3-E1-10-01-M1-P1-L1
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