
CIR
AMPLIFICADOR PARA TRANSDUTOR STRAIN GAUGE

DIMENSÕES MECÂNICAS

Principais características

• Erro de linearidade <0,02%FSO
• Saída em tensão ou corrente
• Baixa deriva térmica:  <0,01%FSO/°C
• Dimensões compactas 

The CIR voltage or current amplifiers have been designed to
enable the user to adapt non-amplified strain gauge
transducers (load cells, pressure transducers) to acquisition
systems, PLC, instrumentation with high level inputs.
The availability of the output in voltage or current enables the
signal to be carried over long distances or used in intelligent
automation systems.

CABO BLINDADO
Comprimento = 1 m

Blindagem

Amarelo-Verde
Azul (*)

Laranja (*)
VerdeVermelho

Amarelo ou Preto
Branco

* Somente para a versão Z

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo

Linearity error (FSO)

Sensibil.do sensor primário (± 10%)

Primary sensor sensitivity

Resistência de carga na saída

Tensão de alimentação

Dreno de corrente c/ sensor conectado

Tensão de alimentação do transdut.

Sinal de saída para zero

Precisão para sinal zero (FSO)

Ajuste do zero (FSO)

Saída de fim de
escala (FSO)

Precisão da FSO

Ajuste do span

Proteção p/ inversão de polaridade

Proteção contra curto acidental

Tempo de resposta (10 a 90%FSO)

Ruído na saída (RMS 10 a 400Hz)

Faixa de temperatura:Compensada
(%FSO)                     Operação

Estocagem

Deriva térmica típica do zero (%FSO/°C)

Deriva térmica típica do span(%FSO/°C)

Comprimento do cabo da saída

Material da carcaça

Classe de proteção

As características elétricas foram medidas nas seguintes condições:
Valimentação=24VRL = 1MΩ (Tensão) RL = 500 Ω (Corrente)
Temp. ambiente = 25°C

Tensão
B/C/M/N

<0.02

350 ou 700

2 or 3

> 10

15 a 30

< 33

10

B/C = 0,1Vdc
M/N = 0Vdc

< ± 0,1

> ± 10

B = 5,1Vdc 
C = 10,1Vdc
M = 5Vdc
N = 10Vdc

< ± 0,1

> ± 10

SIM

SIM

≈ 6

-60

0 a 70
-10 a +80
-50 a +100

± 0,01

± 0,01

1

Aço inox / Alumínio anodizado

IP65 IP65         EN
60529

Corrente
E

<0.02

350 ou 700

2 or 3

vide diag.

12 a 30

≤ 20

0,9

E = 4mA

< ± 0,1

> ± 10

E = 20mA 

< ± 0,1

> ± 10

SIM

SIM

≈ 6

-60

0 a 70
-10 a +80
-50 a +100

± 0,01

± 0,01

1

Unid.
med.

%

Ω

mV/V

KΩ

Vdc

mA

Vdc

%

%

%

%

ms

db

°C
°C
°C

m

Casemiro Citvaras
Os amplificadores de tensão ou corrente CIR foram projetados para permitir ao usuário adaptar transdutores strain gauge sem amplificadores (células de carga, transdutores de pressão) a sistemas de aquisição, PLC e instrumentação com entradas de alto nível. A disponibilidade da saída de corrente permite que o sinal seja transferido por longas distâncias ou usado em sistemas inteligentes de automação.   
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AJUSTESCONEXÕES ELÉTRICAS

POTENCIÔMETROS DE AJUSTE DE ZERO E SPAN 
The user can adjust the amplifier zero and gain using two
potentiometers (ZERO and SPAN respectively) which are
easily accessible from the outside by removing two screws
present on the case.

CÓDIGO DE PEDIDO

CIR

4 a 20mA, 2 fios E

SINAL DE SAÍDA

0,1 a 5,1Vdc
0,1 a 10,1Vdc

B
C

SENSIBILIDADE DO
ELEMENTO PRIMÁRIO

2 mV/V 2

3 mV/V 3

Conector e código de cores do cabo, com conector fêmea
previamente ligados à fiação
The amplifiers are fitted with the VPT07RA10-6PT2 male con-
nector. The function of the individual pins varies according to
the type of output, as seen in the drawing for models
B,C,E,M,N.

VPT02A10-6PT2
CONECTOR

CONECTOR FÊMEA
PINOS CON300

A
B
C
D
E
F

CÓDIGO DE CORES
CABO DE SAÍDA

Vermelho
Amarelo / Preto

Branco
Verde
Azul

Laranja

0 a 5 Vdc M

0 a 10Vdc N

RESISTÊNCIA DA PONTE
DE MEDIÇÃO

350 Ohm M

700 Ohm N

CONDUTORES DE CALIBRAÇÃO

Sem condutores 0

Com condutores Z

DIAGRAMA DE CARGAS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

In the diagram shown here, the optimal ratio between the
load and the transducer supply is shown for a 4...20mA
output.
For a correct use, choose a combination of supply voltage
and load resistance that falls within the shaded area.

Conector es

Conector fêmea para cabo CON300
Classe de proteção IP66

Cabos e cabos montados por encomenda
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TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

CONEXÕES ELÉTRICAS (Variações)

Cabo blindado

Aliment.

Aliment,

Sinal

Sinal

Branco

Amarelo
ou
Preto

Vermelho

Verde

Azul

Laranja

Amarelo-Verde ( Blindagem)

AMPLIFICADOR

ESTABILIZADOR

(15 a 30 Vd.c.)
ALIM.

SAÍDA

CAL

VPT07RA10-6PT2
PINOS DO CONECTOR

Circuito eletrônico

Cabo blindado Circuito eletrônico

Aliment.

Aliment,

Sinal

Sinal

Branco

Amarelo
ou
Preto

Vermelho

Verde

Azul

Laranja

Amarelo-Verde  (Blindagem)

CONTROLADOR
(12 a 30 Vd.c.)

ALIM.

(4 a 20 mA)
SINAL

n.c. = não conectado

VPT07RA10-6PT2
PINOS DO CONECTOR

Mod. B/C/M/N

Mod. E

* Only in the version Z (maximum lenght of the
calibration signal wires: 2 metres)  the cable screen
should be connected to the _V supply of the transducer.

Casemiro Citvaras
Os amplificadores são providos de um conector macho VPT07RA10-6PT2. A função individual dos pinos varia conforme o tipo de saída, conforme apresentado nos desenhos para os modelos B, C, E, M e N.

Casemiro Citvaras
*	Somente na versão Z (comprimento máximo dos fios do sinal de calibração: 2 metros) a blindagem do cabo deve ser conectada à alimentação V_ do transdutor.

Casemiro Citvaras
O usuário pode ajustar o zero e o ganho usando dois potenciômetros (respectivamente ZERO e SPAN) facilmente acessíveis pela parte externa, removendo-se dois parafusos da carcaça.

Casemiro Citvaras
O diagrama acima apresenta a relação ótima entre a carga e a alimentação do transdutor para saída de 4 a 20mA. Para uma correta utilização, escolha uma combinação de tensão de alimentação e resistência de carga que caia dentro da área hachuriada.




