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Introdução 

Incluído na família de produtos SmartLine
®
, a STT850 

é uma série de transmissores de Temperatura de alto 

desempenho que oferece uma alta precisão e estabilidade 

sobre uma ampla gama de temperaturas ambiente 

e processos. A família SmartLine também foi totalmente 

testada e é compatível com o Experion
® 

 PKS, 

proporcionando o mais elevado nível de garantia de 

compatibilidade e capacidades de integração. A família 

SmartLine satisfaz facilmente as necessidades mais 

exigentes para aplicações de medição da temperatura. 

Funcionalidades superiores:  

Desempenho líder na indústria 

o Precisão digital até 0,08 ºC para RTD* 

o Estabilidade até 0,01% de URL por ano durante 

dez anos 

o Tempo de actualização de 125 ms para modelos 

de entrada única 

o Tempo de actualização de 250 ms para modelos 

de entrada dupla 

o Instalação correspondente ao sensor para uma 

maior precisão* 

 

Medição fiável  

o Criado em isolamento galvânico  

o Medições diferenciais/médias/redundantes/de 

intervalo dividido 

o Caixa de duplo compartimento 

o Detecção de ruptura do sensor  

o Capacidades abrangentes de diagnóstico 

integrado 

o Conformidade total com os requisitos SIL 2/3.  

o Disponível com garantia de 15 anos 

o Suporta diagnósticos ampliados de Namur 107* 

o Suporta a ruptura de fios de Namur 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1– Transmissor de Temperatura 

Smartline STT850  
 

Reduçao de custo total de propriedade 

o Entrada universal 

o Opção de sensor duplo 

o Capacidade de apresentar múltiplos ecráns  

o Construção modular  

o Capacidade externa de definição do zero, 

amplitude e configuração 

o Insensibilidade à polaridade 

o Opção de saída digital* 

 
Opções de comunicação/saída: 

o 4-20 mA cc 

o Honeywell Digitally Enhanced (DE) 

o HART 
®
 (versão 7.0) 

o FOUNDATION™ Fieldbus* em conformidade com 

o ITK 6.1.1  

Todos os transmissores estão disponíveis com os 

protocolos de comunicação listados acima.    

*Entre em contacto com a fábrica quanto a 

disponibilidade 
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Descrição 

O transmissor de Temperatura SmartLine foi concebido e 

fabricado para proporcionar um desempenho muito elevado 

entre as variadas temperaturas ambiente. O nível de 

precisão total do transmissor, incluindo o efeito da 

temperatura ambiente em condições industriais adversas, 

permite que o STT850 substitua virtualmente qualquer 

transmissor da concorrência disponível actualmente. 

Opções de indicação/ecrã exclusivas 

O design modular do STT 850 acomoda um ecrã LCD 

alfanumérico básico ou um exclusivo ecrã LCD gráfico 

avançado com várias funcionalidades ímpar. 

Funcionalidades do ecrã LCD alfanumérico básico 

o Modular (pode ser adicionado ou removido no campo) 

o Ajustes de posição de 0, 90, 180 e 270 graus 

o Unidades de medida de graus C, F, R e Kelvin 

o 2 linhas, 16 caracteres (4,13A x 1,83L mm) 

o São possíveis até 8 ecrãs com formatos similares 

o Temporização de rotação do ecrã configurável 

(1 a 30 seg.) 

o Selecção automática/manual para a rotação do ecrã 

o Apresenta até 9 pontos de dados - Loop PV, 

Temperatura CJ, Sensor 1, Sensor 2, Sensor Delta,  

RTD 1 Resistência, RTD 2 Resistência,  

Saída de loop, Loop percentual. 

o Indicação de Out of Range (fora do intervalo) 

Funcionalidades do ecrã LCD gráfico avançado 

o Modular (pode ser adicionado ou removido no campo) 

o Ajustes de posição de 0, 90, 180 e 270 graus 

o São possíveis até oito ecrãs com 3 formatos 

(PV de grandes dimensões com gráfico de barras ou 

PV com gráfico de tendências) 

o Temporização de rotação do ecrã configurável 

(1 a 30 seg.) 

o Tendência do estado do sensor e aviso*  

o Permite a visibilidade instantânea dos diagnósticos 

o Capacidade de vários idiomas. (EN, GE, FR, IT, SP, 

RU e TR) 

*Entre em contacto com a fábrica quanto a disponibilidade 

Ferramentas de configuração 

Opção de configuração integral por três botões 

Adequada para todos os requisitos eléctricos e ambientais, 

a linha SmartLine oferece a capacidade de configuração do 

transmissor e do ecrã através de três botões acessíveis 

externamente em qualquer uma das opções de ecrã 

seleccionada. Opcionalmente, estão disponíveis 

capacidades de definição do zero/amplitude através destes 

botões, com ou sem a selecção de uma opção de ecrã. 

 

 

Configuração portátil 

Os transmissores SmartLine estão equipados com 

capacidades de comunicação e configuração bidireccionais 

entre o operador e o transmissor. Isto é efectuado através da 

comprovada Multiple Communication Configuration 

(configuração de comunicação múltipla) da Honeywell.   

O MC Toolkit Portátil da Honeywell é capaz de configurar no 

campo dispositivos DE e HART, podendo também ser 

encomendado para utilização em ambientes intrinsecamente 

seguros.   

 

Todos os transmissores Honeywell são concebidos e 

testados relativamente à conformidade com os protocolos de 

comunicação oferecidos, sendo igualmente concebidos para 

funcionar com qualquer dispositivo de configuração portátil 

adequadamente validado. 

Configuração por computador pessoal 

O SCT 3000 Configuration Toolkit da Honeywell permite 

configurar facilmente instrumentos DE (Digitally Enhanced) 

utilizando um computador pessoal como interface de 

configuração.   

O software Field Device Manager (FDM) e o FDM Express 

estão igualmente disponíveis para gerir as configurações de 

dispositivos HART e Fieldbus. 

Diagnósticos 

Todos os transmissores SmartLine disponibilizam 

diagnósticos acessíveis que ajudam a proporcionar o aviso 

antecipado de possíveis eventos de falha, minimizando 

assim encerramentos não planeados e permitindo uma 

redução dos custos operacionais globais 

Integração do sistema 

o Todos os protocolos de comunicação SmartLine 

satisfazem as normas HART/DE/Fieldbus mais 

recentemente publicadas. 

o A integração com o Experion PKS da Honeywell 

proporciona as seguintes vantagens exclusivas. 

o Mensagens do transmissor 

o Indicação do modo de manutenção 

o Relatórios de violação 

o Vistas da instalação FDM com resumos de estado 

de funcionamento 

o Todas as unidades STT 850 são testadas com 

o Experion, para assegurar o mais elevado nível 

de garantia de compatibilidade 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/PowerPoint/Products/Pressure/ST%206000/Presentations/ST%20800%20Advanced%20Display.ppt
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Design modular 

Para ajudar a conter os custos de manutenção e inventário, 

todos os transmissores STT 850 têm um design modular, 

permitindo que o utilizador substitua placas de Temperatura, 

adicione indicadores ou altere módulos electrónicos sem 

afectar o desempenho total ou as certificações das entidades 

de aprovação. Cada placa de Temperatura proporciona uma 

elevada tolerância de desempenho numa vasta gama de 

variações de temperatura e pressão da aplicação e, devido à 

avançada interface da Honeywell, os módulos electrónicos 

podem ser substituídos por qualquer outro módulo electrónico 

sem que ocorra uma diminuição das características de 

tolerância do desempenho.  

Funcionalidades modulares 

o Substituição da protecção contra descargas eléctricas 

atmosféricas/placa do terminal/temperatura*   

o Troca/substituição de módulos electrónicos/de 

comunicação* 

o Adição ou remoção de indicadores integrais* 

o Adição ou remoção dos botões de configuração externos 

* Substituível no campo em todos os ambientes eléctricos 

(incluindo IS), excepto em ambientes ignífugos, sem violar as 

aprovações das agências. 

Sem afectar o desempenho, a exclusiva modularidade da 

Honeywell proporciona a redução nos níveis de inventário 

e nos custos operacionais globais. 

 

Especificações de desempenho1 

 
Precisão de referência 

2 
(conformidade com +/-3 Sigma)  

 
 
 
 
 
 

Tipo de 

entrada 

Limites máximos de intervalo Precisão 

digital 

(+/-) 

Precisão da 

saida D/A   

(% de 

amplitude) 

Normas 

RTD 

(fios 2,3,4) 
°C                       °F °C %  

Pt25 -200 a 850 -328 a 1562 0.50 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

Pt100 -200 a 850 -328 a 1562 0.10 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

Pt200 -200 a 850 -328 a 1562 0.20 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

Pt500 -200 a 850 -328 a 1562 0.12 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

Pt1000 -200 a 300           -328 a 572 0.10 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

Thermocouples 

(Termopares) 
°C                        °F °C %  

B 100 a 1820 392 a 3308 0.60 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

E -200 a 1000 -328 a 1832 0.20 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

J -200 a 1200 -328 a 2192 0.25 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

K -200 a 1370 -328 a 2498 0.25 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

N -200 a 1300 -328 a 2372 0.40 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

R -50 a 1760 -58 a 3200 0.50 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

S -50 a 1760 -58 a 3200 0.50 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

T -250 a 400  -418 a 752 0.20 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 
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1. A precisão digital é a precisão da saída digital que é acedida pelo sistema anfitrião e pelo comunicador portátil 

2. A precisão analógica total é a soma da precisão digital e a Precisão da saida D/A 

3. A precisão de D/A da saída é aplicável à saída do sinal 4 a 20mA 

4. Para entradas TC, a precisão CJ deve ser adicionada à precisão digital para calcular a precisão digital total 

 
Medição da temperatura diferencial 
A Temperatura SmartLine suporta medições da temperatura diferencial entre quaisquer dois tipos de sensores. 
Quando o modo de corrente de loop está definido como "Differential" (Diferencial), então o intervalo de entrada é de A a B 
para o sensor 1 e 2, em que 
 

A = Mínimo do sensor 1 - Máximo do sensor 2 
B = Máximo do sensor 1 - Mínimo do sensor 2 

 
Precisão digital para a medição da temperatura diferencial 
Se ambas as entradas forem similares, a precisão digital é igual a 1,5 vezes o pior cenário de precisão do tipo de sensor. 

Para tipos de entrada misturados, a precisão digital é a soma das precisões digitais do sensor 1 e do sensor 2. 

Desempenho sob condições nominais – todos os modelos 

Parâmetro Descrição 

Intervalo do ajuste de 
amplitude da entrada 

Sem limites para os ajustes no intervalo máximo, excepto no limite de amplitude mínimo de 
1 unidade de engenharia 

Saída analógica  

Comunicação digital: 

Dois fios, 4 a 20 mA (apenas transmissores HART e DE)  

Honeywell DE, protocolo HART 7 ou compatível com o FOUNDATION Fieldbus ITK 6.0.1 

Todos os transmissores, independentemente do protocolo, têm ligações insensíveis à 
polaridade. 

Modos de falha de saída 

(apenas HART/DE) 

                                 Padrão Honeywell:       Conformidade com a norma NAMUR NE 43: 

Limites normais:         3,8 – 20,8 mA                                      3,8 – 20,5 mA 

Modo de falha:       ≤ 3,6 mA e  ≥ 21,0 mA                         ≤ 3,6 mA e ≥ 21,0 mA 

Precisão da saída 

(apenas HART/DE) 

±0,005% de amplitude 

Efeito da tensão de 
alimentação 

0,005% de amplitude por volt.  

Tempo de ligação do 
transmissor (inclui ligação 
e algoritmos de teste) 

HART ou DE: 2,5 seg.                          Foundation Fieldbus: Dependente do anfitrião 

Estabilidade 0,01% de URL por ano durante 10 anos 

Tempo de resposta                    
(atraso + constante de 
tempo) 

                            Saída analógica DE/HART                FOUNDATION Fieldbus 

Entrada única:                   130 - 230 ms                          Dependente do anfitrião 

Entrada dupla:                    305 - 455 ms                         Dependente do anfitrião 

Tipo de 

entrada 
Limites máximos de intervalo 

Precisão 

digital 

(+/-) 

Precisão da 

saida D/A 

(% de 

amplitude) 

Normas 

Outros tipos Intervalo  %  

Milivolts -100 a 1200 mV 0,12 mV 0.005  

Milivolts -20 a 125 mV 0,015 mV 0.005  

Ohms 0 a 500  0,2 Ohms 0.005  

Ohms 0 a 2000  0,3 Ohms 0.005  

Ohms 0 a 3000  0,45 Ohms 0.005  
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Tempo de actualização 125 ms para unidades de entrada única 

250 ms para unidades de entrada dupla 

Constante de tempo de 
amortecimento 

HART: Ajustável entre 0 e 32 segundos em incrementos de 0,1.   
Predefinição: 0,50 segundos 

DE:  Valores discretos de 0,0, 0,3, 0,7, 1,5, 3,1, 6,3, 12,7, 25,5, 51,1 e 102,3 segundos.  
Predefinição: 0,3 segundos 

Efeito da temperatura 
ambiente 

Precisão digital: 

Para entradas RTD, 0,0015 °C/°C 

Para entradas T/C:  0,005 °C/°C 

D/A da saída:  0,0005% de amplitude/°C 

Precisão da junção fria ±0,25 °C 

Precisão de referência 
total 

Modo digital 

Precisão digital + Precisão C/J (apenas tipos de entrada T/C) 

Modo analógico (apenas HART/DE) 

Precisão digital + Precisão de D/A da saída + Precisão C/J (apenas tipos 
de entrada T/C) 

Exemplo: Transmissor no modo analógico com sensor Pt100 e intervalo  
de 0 a 200 °C 

Precisão de referência total = 0,10 °C + (200 °C / 100%) * 0,005% = 0,11 °C 

Máximo do sensor A detecção do máximo é seleccionada pelo utilizador. "Up-scale" ou "down-scale" com 
mensagem de estado crítico. Para entradas de tipo RTD ou ohm; o fio/fios partidos serão 
indicados  

Efeito de vibração 

 

Por campo ou pipeline IEC60770-1, nível de vibração elevada (10-2000 Hz: deslocamento 
de 0,21/aceleração máx. de 3 g) 

Compatibilidade 
electromagnética 

IEC 61326-3-1 

Isolamento Isolamento galvânico de 2000 Vcc (1400 Vrms) entre entradas e saídas. 

Rejeição de desvio Modo comum 
CA (50 ou 60 Hz): 120 dB (com impedância da fonte máxima de 100 ohms) ou 
 ± 1 LSB (bit menos significativo), o que for superior com a tensão de linha aplicada. 
CC: 120 dB (com impedância da fonte máxima de 50 ohms) ou ±1 LSB, o que for superior 
com 120 Vcc aplicados. 
CC (a 1 KHz): 50 dB (com impedância da fonte máxima de 50 ohms) ou ±1 LSB,  
o que for superior com 50 Vca aplicados. 
Modo normal 
CA (50 ou 60 Hz): 60 dB (com máximo de pico-a-pico da amplitude de 100%) 

Conformidade com EMC EN 61326-1 e EN 61326-3-1 (SIL) 

Opção de protecção 
contra descargas 
eléctricas atmosféricas 

   

Corrente de perda: 10 uA máx @ 42,4 VCC 85°C    

Classificação  
de impulsos:     8/20 uS             5000 A (>10 descargas)         10000 A (mín. 1 descarga) 

                         10/1000 uS       200 A (> 300 descargas) 
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= Área de funcionamento 

0        10.8      16.28  20.63  25    28.3     37.0      42.4 

1440 

1200 

800 

650 

450 

250 

( Tensão de funcionamento )  ( Vcc ) 

Resistência 
de loop 
(ohms) 

0        10.8      16.28  20.63  25    28.3     37.0      42.4 

1440 

1200 

800 

650 

450 

250 

Nota: É necessária uma 
resistência de loop mínima de 

250 ohms para suportar a 
comunicação. Resistência de 
loop = ponto de resistência + 

resistência do fio + resistência 
do receptor. 

 
 

RLmax = 45,6 x (Tensão da fonte de alimentação – 10,8) 
 
 

Condições de funcionamento – todos os modelos 

Parâmetro 
Condição de 

referência 
Condição nominal Limites operacionais Transporte e 

armazenamento 

 C F C F C F C F 

Temperatura ambiente
1
         

 STT850 25±1 77±2 -40 a 85 -40 a 185 -40 a 85 -40 a 185 -55 a 120 -67 a 248 

Humidade % HR 10 a 55 0 a 100 0 a 100 0 a 100 

Tensão de alimentação 
Resistência de carga 

Modelos HART:  10,8 a 42,4 Vcc nos terminais (versões IS limitadas a 30 Vcc) 
0 a 1.440 ohms (conforme ilustrado na Figura 2) 

Modelos DE:  13,8 a 42,4 Vcc nos terminais (versões IS limitadas a 30 Vcc) 

0 a 1.300 ohms (conforme ilustrado na Figura 2) 

Modelos FF:  9,0 a 32,0 Vcc nos terminais 

1
  Temperatura de funcionamento do ecrã LCD -20 C a +70 C . Temperatura de armazenamento -30 C a 80 C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 - Gráfico e cálculos de tensão de alimentação e resistência de loop 
 

Para modelos DE, adicione 3,0 V a todos os valores.  A tensão máxima para DE é de 42,4 Vcc e a resistência 
de carga máxima é de 1300Ω. 

 

Especificações dos materiais (consulte o guia de selecção de modelos para obter informações sobre a disponibilidade/restrições 

com vários modelos) 

Parâmetro Descrição 

Suporte de montagem Parede ou tubo de 2”, aço-carbono (com banho de zinco) ou aço inoxidável 316  

Caixa dos componentes 
electrónicos 

Alumínio de baixo teor em cobre (<0,4%) com revestimento de poliéster puro. Satisfaz 
o tipo 4X, IP66 e P67.  A caixa em aço inoxidável é opcional.  Material de cobertura do 
o-ring:  Silicone 

Entrada do cabo/sensor   Ligação eléctrica de 1/2 NPT ou M20x1,5 

Montagem 
Pode ser montado em praticamente qualquer posição, através da utilização do suporte 
de montagem padrão. O suporte foi concebido para ser montado num tubo vertical ou 
horizontal de 50 mm (2 polegadas).  

Cablagem  Aceita até 16 AWG (diâmetro de 1,5 mm).  

Dimensões  Ver Figura 3, Figura 4 e Figura 5 

Peso líquido kg (Lbs) Transmissor de alum. com ecrã – 1,22 kg (2,7 Lbs) 

Transmissor de alum. sem ecrã – 1,18 kg (2,6 Lbs) 

Transmissor em SS com ecrã – 2,22 kg (4,9 Lbs) 

Transmissor em SS sem ecrã – 2,18 kg (4,8 Lbs) 
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Protocolos de comunicação e diagnósticos 

Protocolo HART 

Versão: 

HART 7 

Fonte de alimentação 

Tensão: 10,8 a 42,4 Vcc nos terminais 

Carga: Máximo de 1440 ohms. Consulte a Figura 2  

Carga mínima: 0 ohms. (Para a comunicação portátil, 

é necessária uma carga mínima de 250 ohms) 

IEC 61508 Certificação de Segurança SIL 2 e SIL 3 

 

Honeywell Digitally Enhanced (DE) 

O DE é um protocolo proprietário da Honeywell que 

proporciona comunicações digitais entre dispositivos no 

campo e anfitriões que suportem o protocolo DE da 

Honeywell. 

Fonte de alimentação 

Tensão: 10,8 a 42,4 Vcc nos terminais 

Carga: Máximo de 1440 ohms. Consulte a Figura 2  

 

Foundation Fieldbus (FF) 

Requisitos da fonte de alimentação 

Tensão: 9,0 a 32,0 Vcc nos terminais 

Corrente de regime permanente: 17,6 mA 

Corrente para transferência de software: 27,6 mA 

 

Blocos de função disponíveis 

 

Tipo de bloco Qtd Tempo de 

execução 

Recurso  1P n/d 

Transdutor  1P n/d 

Diagnóstico 1P n/d 

Entrada analógica 1P, 4l 30 ms 

PID c/ sintonia 

automática 

1P, 2l 45 ms 

Bloco de entrada 

discreto 

1P, 2l 30 ms 

Carácter de sinal 

(SC) 

1P 30 ms 

Ecrã LCD 1P n/d 

Selector de entrada 1P 30 ms 

Aritmética 1P, 2l 30 ms 

Separador de saída 1P 30 ms 

P = Permanente 

I = Instanciável 

 
O bloco de função AI permite que o utilizador configure 
os alarmes para HIGH-HIGH (ALTO-ALTO), HIGH 
(ALTO), LOW (BAIXO), ou LOW-LOW (BAIXO-BAIXO) 
com uma variedade de níveis de prioridade e definições 
de histerese 

 
Todos os blocos de função disponíveis estão em 

conformidade com as normas do FOUNDATION 

Fieldbus.  Os blocos de PID suportam algoritmos PID 

ideais e robustos com implementação total de sintonia 

automática. 

 

Link Active Scheduler 

Os transmissores podem funcionar como Link Active 

Scheduler de reserva e assumir o controlo quando 

o anfitrião é desligado.  Funcionando como LAS, 

o dispositivo assegura as transferências de dados 

normalmente utilizadas para a transferência cíclica 

normal de dados do ciclo de controlo entre os 

dispositivos existentes no Fieldbus. 

Número de dispositivos/segmento 

Modelo de entidade IS: 15 dispositivos/segmento 

Entradas programadas 

Máximo de 30 entradas programadas  

30 ligações máximas 

Número de VCRs: Máx. de 40 

Testes de conformidade: Testado de acordo com a 

norma ITK 6.1.1 

Transferência de software 

Utiliza a classe 3 do procedimento de Transferência de 

software comum de acordo com o FF-883, que permite 

que os dispositivos no campo de qualquer fabricante 

recebam actualizações de software a partir de qualquer 

anfitrião. 
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Diagnósticos Padrão 

Os diagnósticos de nível superior do STT850 são 

comunicados como críticos ou não críticos, conforme 

apresentado abaixo.  Todos os diagnósticos são legíveis 

através de ferramentas DD/DTM.  Todos os diagnósticos 

críticos serão apresentados no ecrãs integrais básico e 

avançado, os diagnósticos não críticos serão 

apresentados no ecrã integral avançado. 

Diagnósticos críticos 

Sensor Module Fault (Falha do módulo de sensor) 

Communications Module Fault (Falha do módulo de 

comunicações) 

Sensor Communications Fault (Falha das comunicações 

do sensor) 

Input 1 Fault (Falha da entrada 1) 

Input 2 Fault (Falha da entrada 2) 

 

Diagnósticos não críticos (apenas para ecrã 

avançado) 

Cal 1 Correct (Cal. 1 correcto) 

Cal 2 Correct (Cal. 2 correcto) 

Sensor Temperature (Temperatura do sensor) 

Sensor 1 Health (Estado do sensor 1) 

Sensor 2 Health (Estado do sensor 2) 

Input 1 Range (Intervalo da entrada 1) 

Input 2 Range (Intervalo da entrada 2) 

CJ Range (Intervalo CJ) 

Input 1 (Entrada 1) 

Input 2 (Entrada 2) 

Input 1 TB6 (Entrada 1 TB6) (apenas para tipos RTD) 

Input 2 TB8 (Entrada 2 TB8) (apenas para tipos RTD) 

Factory Calibration (Calibração de fábrica) 

Loop Supply Voltage (Tensão de alimentação de loop) 

Communications Module Temperature (Temperatura do 
módulo de comunicações) 

DAC Temperature Compensation (Compensação de 
temperatura DAC) 

Sensor Communications (Comunicações do sensor) 

Display Setup (Configuração do ecrã) 
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Certificações de aprovação:  
  

AGÊNCIA TIPO DE PROTECÇÃO 
OPÇÃO DE 
COM. 

PARÂMETROS 
DE CAMPO 

TEMPERATURA 
AMBIENTE (Ta) 

Aprovações 
FM

TM 

Resistente a explosões:   
Classe I, divisão 1, grupos A, B, C, D; 
Resistente à ignição de poeiras:  
Classe II, III, divisão 1, grupos E, 
F, G; T4 
Classe I, zona 1, AEx d IIC Gb T4 
Classe II, zona 21, AEx tb IIIC Db T 
85 

o
C IP 66 

Tudo Nota 1 -50 ºC a 85 ºC 

Segurança intrínseca:  
Classe I, II, III, divisão 1, grupos A, B, 
C, D, E, F, G: T4 
Classe 1, zona 0, AEx ia IIC Ga T4 
 
FISCO Field Device (apenas para 
a opção FF) 
Ex ia IIC Ga T4 

4-20 
mA/DE/HART 

Nota 2 -50 ºC a 70 ºC 

Foundation 
Fieldbus 

Nota 2 
-50 ºC a 70 ºC 

 

Não inflamável:  
Classe I, divisão 2, grupos A, B, C, D 
localizações,  
Classe 1, zona 2, AEx nA IIC Gc T4 

Tudo Nota 1 -50 ºC a 85 ºC 

Caixa:   Tipo 4X/IP66/IP67 Tudo Tudo - 

Canadian 
Standards 

Association 
(CSA) 

Resistente a explosões:   
Classe I, divisão 1, grupos A, B, C, D;  
Resistente à ignição de poeiras:  
Classe II, III, divisão 1, grupos E, 
F, G; T4 
Ex d IIC Gb T4 
Ex tD A21 T 95 

o
C IP 66 

Tudo Nota 1 -50 ºC a 85 ºC 

Segurança intrínseca:  
Classe I, II, III, divisão 1, grupos A, B, 
C, D, E, F, G: T4 
Classe 1, zona 0, AEx ia IIC Ga T4 
 
FISCO Field Device (apenas para a 
opção FF) 
Ex ia IIC Ga T4 

4-20 
mA/DE/HART 

Nota 2 -50 ºC a 70 ºC 

Foundation 
Fieldbus 

Nota 2 
-50 ºC a 70 ºC 

 

Não inflamável: 
Classe I, divisão 2, grupos 
A, B, C, D; T4 
Ex nA IIC Gc T4 

Tudo Nota 1 -50 ºC a 85 ºC 

Caixa:   Tipo 4X/IP66/IP67 Tudo Tudo - 

ATEX             

Ignífugo: 
II 2 G Ex d IIC Gb T4  
II 2 D Ex tb IIIC Db T 85 

o
C IP 66 

Tudo Nota 1 -50 ºC a 85 ºC 

Segurança intrínseca: 
 II 1 G Ex ia IIC Ga T4 
 
FISCO Field Device (apenas para a 
opção FF) 
Ex ia IIC Ga T4 

4-20 
mA/DE/HART 

Nota 2 -50 ºC a 70 ºC 

Foundation 
Fieldbus 

Nota 2 
-50 ºC a 70 ºC 

 

Não inflamável:  
II 3 G Ex nA IIC Gc T4 

Tudo Nota 1 -50 ºC a 85 ºC 
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AGÊNCIA TIPO DE PROTECÇÃO 
OPÇÃO DE 
COM. 

PARÂMETROS 
DE CAMPO 

TEMPERATURA 
AMBIENTE (Ta) 

Caixa:   IP66/IP67 Tudo Tudo Tudo 

IECEx 
(Mundial) 

Ignífugo: 
Ex d IIC Gb T4  
Ex tb IIIC Db T 85 

o
C IP 66 

Tudo Nota 1 -50 ºC a 85 ºC 

Segurança intrínseca:  
Ex ia IIC Ga T4 
 
FISCO Field Device (apenas para a 
opção FF) 
Ex ia IIC Ga T4 

4-20 
mA/DE/HART 

Nota 2 -50 ºC a 70 ºC 

Foundation 
Fieldbus 

Nota 2 
-50 ºC a 70 ºC 

 

Não inflamável:  
Ex nA IIC Gc T4 

Tudo Nota 1 -50 ºC a 85 ºC 

Caixa:   IP66/IP67 Tudo Tudo Tudo 

Notas: 
1. Parâmetros de funcionamento:  

Valores de entidade analógica/DE/HART: 

Tensão= 11 a 42 V CC Corrente= 4-20 mA normal (3,8 – 23 mA falhas)           

Foundation Fieldbus  

Tensão = 9 a 32 V (FF) Corrente = 23 mA  
2. Parâmetros de entidade de segurança intrínseca 

 Valores de entidade analógica/DE/HART: 

Vmax= Ui = 30 V Imax= Ii = 225 mA Ci =  0nF Li = 0 Pi = 0,9 W 
 Valores de entidade do Foundation Fieldbus:  

Vmax= Ui = 30 V Imax= Ii = 225 mA Ci = 0 Li = 0 Pi = 1 W 

FISCO Field Device 

Vmax= Ui  = 17,5 V 

 

Imax= Ii = 380 mA 

 

Ci = 0nF 

 

Li = 0 

 

Pi = 5,32 W 

 

 

Certificação SIL 2/3 
IEC 61508 SIL 2 para utilização não redundante e SIL 3 para utilização redundante, em 

conformidade com EXIDA e TÜV Nord Sys Tec GmbH & Co. KG sob as normas seguintes: 
IEC61508-1: 2010; IEC 61508-2: 2010; IEC61508-3: 2010. 
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Diagramas de cablagem 

 

 

 

DE- Diagrama de cablagem de entrada única 

Ligações mV de termopar de RTD 

DE- Diagrama de cablagem de entrada dupla 

Ligações de RTD e termopar 

  

 

HART/FF – Diagrama de cablagem de 
entrada única 

Ligações mV e termopar de RTD 

HART/FF – Diagrama de cablagem de 
entrada dupla 

Ligações Ohm e termopar de RTD 

Diagrama de cablagem de HART/FF 
de entrada dupla 

Ligações de sensores misturados 
e C/J remoto 

  

Ligações de saída digital para carga mA Ligações de saída digital para entrada de contagem do PLC 
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Esquemas de montagem e dimensões  
 
 

 
Figura 3 – Montagem horizontal na parede do STT850 

 

 

 
Figura 4 – Suporte de tubo, horizontal e vertical do STT850 
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Dimensões de referência: 
millimeters

 inches
  

 
 

 
Figura 5 – Dimensões do STT850 
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Modelo STT850

Transmissor de Temperatura Smart
Guia de selecção de modelos:

34-44-16-14  Edição 1

Disponibilidade

TECLA NUMÉRICA Tipo de entrada Selecção

Entrada universal STT850 *

Tabela I

S *

T *

Tabela II Saída digital

Saída digital Não 0 *

TABELA III

0 *

FM Resistente a explosões, segurança intrínseca, não inflamável e resistente a poeiras A *

CSA resistente a explosões, segurança intrínseca, não inflamável e resistente a poeiras B *

ATEX resistente a explosões, segurança intrínseca e não inflamável C *

IECEx resistente a explosões, segurança intrínseca e não inflamável D *

TABELA IV

Ligação

1/2 NPT A _ _ *

M20 B _ _ *

1/2 NPT C _ _ *

M20 D _ _ *

1/2 NPT E _ _ *

M20 F _ _ *

1/2 NPT G _ _ *

M20 H _ _ *

Saída analógica

4-20 mA cc _ H _ *

4-20 mA cc _ D _ *

Indicador

Botões de definição 

externa do zero, 

amplitude e 

configuração Idiomas

Nenhum Nenhum _ _ 0 *

Nenhum _ _ A *

Básico Nenhum _ _ B *

Básico Sim _ _ C *

Avançado Nenhum _ _ D *

Avançado Sim _ _ E *

Advanced _ _ J

TABELA V

1 _ _ *

Protecção contra escrita Modo de falha

Desactivado Alto> 21,0 mAdc Padrão Honeywell   (3,8 - 20,8 mAdc) _ 1 _ *

Desactivado Baixo<  3,6 mAdc Padrão Honeywell   (3,8 - 20,8 mAdc) _ 2 _ *

Activado Alto> 21,0 mAdc Padrão Honeywell   (3,8 - 20,8 mAdc) _ 3 _ *

Activado Baixo<  3,6 mAdc Padrão Honeywell   (3,8 - 20,8 mAdc) _ 4 _ *

Activado N/A N/A _ 5 _ g

Desactivado N/A N/A _ 6 _ g

Padrão de Fábrica _ _ S *

_ _ C *

3  Os limites de saída NAMUR 3,8 - 20,5 mAdc podem ser configurados pelo cliente ou utilizar uma configuração personalizada da Tabela Vc

Detalhes da entrada

c. Configuração geral

Configuração personalizada

Protocolo DE

H o neywell P ro cess So lut io ns 1250 W. Sam H o usto n P kwys, H o usto n, T exas 77042

Impresso nos EUA. © Copyright 2013. Honeywell Internat ional Inc.

b. Definições de 

limite de saída, 

protecção contra 

falhas e protecção 

de escrita

Limites de saída superior e inferior 3

Fieldbus ou Profibus

Protecção contra descargas eléctricas 

atmosféricas

Alumínio revestido com poliéster Nenhum

Aço inoxidável 316 (classe CF8M) Sim

Protocolo Digital

Protocolo HART

Única

Dupla

N.º de entradas

Aprovações de agências (consulte a folha de dados para obter detalhes dos códigos de aprovação)

Nenhum

Caixa e material

Nenhum

Sim

Alumínio revestido com poliéster

Aço inoxidável 316 (classe CF8M)

Aço inoxidável 316 (classe CF8M)

Diagnósticos

Aço inoxidável 316 (classe CF8M)

EN,GR,FR,IT,SP,RU,TU

Inglês

EN,GR,FR,IT,SP,RU,TU

EN, CH, JP

Fieldbus ou Profibus

b. Saída/Protocolo

Diagnósticos Padrão

Aprovações

Não são necessárias aprovações

Alumínio revestido com poliéster

SELECÇÕES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DOS TRANSMISSORES

Nenhum

a. Software de 

aplicação

a. Material da caixa 

dos componentes 

electrónicos e tipo de 

ligação

c. Selecções de

Indicador
Sim (Apenas definição do zero/amplitude)

SELECÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Sim

Alumínio revestido com poliéster Sim

Yes

Nenhum

Nenhum

Inglês

Instruções: Efectue selecções em todas as tabelas chave até XIII utilizando a coluna abaixo da seta adequada.  O asterisco indica a disponibilidade. 

A letra (a) refere-se a restrições realçadas na tabela de restrições. As tabelas estão delimitadas com traços.

Key I II III IV V VI VII VIII IX

STT850 - _ - _ - _ - _ _ _ - _ _ _ - _ - _ _ _ _ - _ _, _ _, _ _ - X X X X

Os Guias de selecção de modelos estão sujeitos a alteração e são inseridos nas especificações apenas para orientação.  
Antes de especificar ou encomendar um modelo, consulte a versão mais recente dos Guias de selecção de modelos, 
disponíveis em: 

www.honeywellprocess.com/en-US/pages/default.aspx 

Modelo STT850

Transmissor de Temperatura Smart
Guia de selecção de modelos:

34-44-16-14  Edição 1

Disponibilidade

TECLA NUMÉRICA Tipo de entrada Selecção

Entrada universal STT850 *

Tabela I

S *

T *

Tabela II Saída digital

Saída digital Não 0 *

TABELA III

0 *

FM Resistente a explosões, segurança intrínseca, não inflamável e resistente a poeiras A *

CSA resistente a explosões, segurança intrínseca, não inflamável e resistente a poeiras B *

ATEX resistente a explosões, segurança intrínseca e não inflamável C *

IECEx resistente a explosões, segurança intrínseca e não inflamável D *

TABELA IV

Ligação

1/2 NPT A _ _ *

M20 B _ _ *

1/2 NPT C _ _ *

M20 D _ _ *

1/2 NPT E _ _ *

M20 F _ _ *

1/2 NPT G _ _ *

M20 H _ _ *

Saída analógica

4-20 mA cc _ H _ *

4-20 mA cc _ D _ *

Indicador

Botões de definição 

externa do zero, 

amplitude e 

configuração Idiomas

Nenhum Nenhum _ _ 0 *

Nenhum _ _ A *

Básico Nenhum _ _ B *

Básico Sim _ _ C *

Avançado Nenhum _ _ D *

Avançado Sim _ _ E *

Advanced _ _ J

TABELA V

1 _ _ *

Protecção contra escrita Modo de falha

Desactivado Alto> 21,0 mAdc Padrão Honeywell   (3,8 - 20,8 mAdc) _ 1 _ *

Desactivado Baixo<  3,6 mAdc Padrão Honeywell   (3,8 - 20,8 mAdc) _ 2 _ *

Activado Alto> 21,0 mAdc Padrão Honeywell   (3,8 - 20,8 mAdc) _ 3 _ *

Activado Baixo<  3,6 mAdc Padrão Honeywell   (3,8 - 20,8 mAdc) _ 4 _ *

Activado N/A N/A _ 5 _ g

Desactivado N/A N/A _ 6 _ g

Padrão de Fábrica _ _ S *

_ _ C *

3  Os limites de saída NAMUR 3,8 - 20,5 mAdc podem ser configurados pelo cliente ou utilizar uma configuração personalizada da Tabela Vc

TABELA VI

Precisão Intervalo Calibrado Qtd de Calibração

Padrão Calibração Única  A *

Padrão Personalizada (dados da unidade necessários) Calibração Única B *

TABELA VII

Tipo de suporte Material

Nenhum Nenhum 0 _ _ _ *

Suporte de montagem do tubo Aço-carbono 1 _ _ _ *

Suporte de montagem do tubo 316 SS 3 _ _ _ *

Suporte de montagem de parede Aço-carbono 5 _ _ _ *

Suporte de montagem de parede 316 SS 6 _ _ _ *

Tipo de etiqueta do cliente

Sem etiqueta do cliente _ 0 _ _ *

Uma etiqueta em aço inoxidável ligada (até 4 linhas, 26 car/linha) _ 1 _ _ *

Duas etiquetas em aço inoxidável ligadas (até 4 linhas, 26 car/linha) _ 2 _ _ *
Uma etiqueta branca em aço inoxidável ligada (até 4 linhas, 26 car/linha) _ 3 _ _ *

Não são necessários adaptadores ou fichas de condutas _ _ A0 *

_ _ A2 n

_ _ A6 n

_ _ A7 m

_ _ A8 n

_ _ A9 m

TABELA VIII

00 *

F3 *

F1 *

F5 *

FE j

01 *

02 *

03 *

04 *
15 *

TABELA IX

Fábrica 0000 *

RESTRIÇÕES DOS MODELOS

Tabela

g

j IVb

m IVa

n IVa

b

0

Página:  STT8-3

0

Fieldbus ou Profibus

b. Saída/Protocolo

Diagnósticos Padrão

Aprovações

Não são necessárias aprovações

Alumínio revestido com poliéster

SELECÇÕES DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DOS TRANSMISSORES

Nenhum

a. Software de 

aplicação

a. Material da caixa 

dos componentes 

electrónicos e tipo de 

ligação

c. Selecções de

Indicador
Sim (Apenas definição do zero/amplitude)

SELECÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Sim

Alumínio revestido com poliéster Sim

Yes

Nenhum

Nenhum

Inglês

Letra de Restrição
Disponível Apenas com

SELECÇÕES DE CALIBRAÇÃO E PRECISÃO

b. Etiqueta

     do cliente

SELECÇÕES DE ACESSÓRIOS

c. Adaptadores e 

fichas

     de condutas

    não montados

Adaptador de conduta NPT macho 1/2 para NPT fêmea 3/4 316 SS certificado 

Nenhum - Sem opções adicionais

Certificado de conformidade 

Relatório do teste de calibração e certificado de conformidade 

a. Suporte 

    de Montagem 

Minifast® de 4 pinos (M20) (não adequada para aplicações resistentes a explosão)  

Ficha de conduta NPT 1/2 316 SS certificada 

IVb _ H,D_

Dados especiais de fabrico 

Identificação da fábrica

Não Disponível com

Selecção(ões) Tabela Selecção(ões)

Seleccione apenas uma opção neste grupo

Padrão de Fábrica

_ 1,2,5,6 _

Diagnósticos

Aço inoxidável 316 (classe CF8M)

EN,GR,FR,IT,SP,RU,TU

Inglês

EN,GR,FR,IT,SP,RU,TU

EN, CH, JP

Ficha de conduta M20 316 SS certificada

Minifast® de 4 pinos (NPT 1/2) (não adequada para aplicações resistentes a explosão)  

A,C,E,G_ _

_ H_ Vb

B,D,F,H_ _

Protecção contra descargas eléctricas 

atmosféricas

Alumínio revestido com poliéster Nenhum

Aço inoxidável 316 (classe CF8M) Sim

Protocolo Digital

Protocolo HART

Única

Dupla

N.º de entradas

Aprovações de agências (consulte a folha de dados para obter detalhes dos códigos de aprovação)

Nenhum

Caixa e material

Nenhum

Sim

Alumínio revestido com poliéster

Aço inoxidável 316 (classe CF8M)

Aço inoxidável 316 (classe CF8M)

Detalhes da entrada

b

c. Certificações e 

garantia

a. Precisão e 

Calibração

Extensão de Garantia Adicional de 4 anos

Extensão de Garantia Adicional de 15 anos

Certificado de origem 

Certificado SIL2/3

Extensão de Garantia Adicional de 1 ano

Extensão de Garantia Adicional de 2 anos

Extensão de Garantia Adicional de 3 anos

Outras certificações e opções

Adaptadores e fichas de condutas não montados

b

c. Configuração geral
Configuração personalizada

Protocolo DE

H o neywell P ro cess So lut io ns 1250 W. Sam H o usto n P kwys, H o usto n, T exas 77042

Impresso nos EUA. © Copyright 2013. Honeywell Internat ional Inc.

b. Definições de 

limite de saída, 

protecção contra 

falhas e protecção 

de escrita

Limites de saída superior e inferior3

Fieldbus ou Profibus

Instruções: Efectue selecções em todas as tabelas chave até XIII utilizando a coluna abaixo da seta adequada.  O asterisco indica a disponibilidade. 

A letra (a) refere-se a restrições realçadas na tabela de restrições. As tabelas estão delimitadas com traços.

II dII d

Key I II III IV V VI VII VIII IX

STT850 - _ - _ - _ - _ _ _ - _ _ _ - _ - _ _ _ _ - _ _, _ _, _ _ - X X X X

Guia de selecção de modelos   
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TABELA VI

Precisão Intervalo Calibrado Qtd de Calibração

Padrão Calibração Única  A *

Padrão Personalizada (dados da unidade necessários) Calibração Única B *

TABELA VII

Tipo de suporte Material

Nenhum Nenhum 0 _ _ _ *

Suporte de montagem do tubo Aço-carbono 1 _ _ _ *

Suporte de montagem do tubo 316 SS 3 _ _ _ *

Suporte de montagem de parede Aço-carbono 5 _ _ _ *

Suporte de montagem de parede 316 SS 6 _ _ _ *

Tipo de etiqueta do cliente

Sem etiqueta do cliente _ 0 _ _ *

Uma etiqueta em aço inoxidável ligada (até 4 linhas, 26 car/linha) _ 1 _ _ *

Duas etiquetas em aço inoxidável ligadas (até 4 linhas, 26 car/linha) _ 2 _ _ *
Uma etiqueta branca em aço inoxidável ligada (até 4 linhas, 26 car/linha) _ 3 _ _ *

Não são necessários adaptadores ou fichas de condutas _ _ A0 *

_ _ A2 n

_ _ A6 n

_ _ A7 m

_ _ A8 n

_ _ A9 m

TABELA VIII

0 *

F3 *

F1 *

F5 *

FE j

01 *

02 *

03 *

04 *
15 *

TABELA IX

Fábrica 0000 *

RESTRIÇÕES DOS MODELOS

Tabela

g

j IVb

m IVa

n IVa

b

c. Certificações e 

garantia

a. Precisão e 

Calibração

Extensão de Garantia Adicional de 4 anos

Extensão de Garantia Adicional de 15 anos

Certificado de origem 

Certificado SIL2/3

Extensão de Garantia Adicional de 1 ano

Extensão de Garantia Adicional de 2 anos

Extensão de Garantia Adicional de 3 anos

Outras certificações e opções

Adaptadores e fichas de condutas não montados

Seleccione apenas uma opção neste grupo

Padrão de Fábrica

_ 1,2,5,6 _

Ficha de conduta M20 316 SS certificada

Minifast® de 4 pinos (NPT 1/2) (não adequada para aplicações resistentes a explosão)  

A,C,E,G_ _

_ H_ Vb

B,D,F,H_ _

IVb _ H,D_

Dados especiais de fabrico 

Identificação da fábrica

Não Disponível com

Selecção(ões) Tabela Selecção(ões)
Letra de Restrição

Disponível Apenas com

SELECÇÕES DE CALIBRAÇÃO E PRECISÃO

b. Etiqueta

     do cliente

SELECÇÕES DE ACESSÓRIOS

c. Adaptadores e 

fichas

     de condutas

    não montados

Adaptador de conduta NPT macho 1/2 para NPT fêmea 3/4 316 SS certificado 

Nenhum - Sem opções adicionais

Certificado de conformidade 

Relatório do teste de calibração e certificado de conformidade 

a. Suporte 

    de Montagem 

Minifast® de 4 pinos (M20) (não adequada para aplicações resistentes a explosão)  

Ficha de conduta NPT 1/2 316 SS certificada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Para mais informações 
Para saber mais sobre a Temperatura 
SmartLine, visite www.honeywellprocess.com 
Ou contacte o seu Gestor de Conta Honeywell 
 
 

 

Process Solutions 
Honeywell 
 

 

1250 W Sam Houston Pkwy S 
Houston, TX 77042 
 

 

Honeywell Control Systems Ltd 
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Vendas e assistência 
Para pedidos de assistência, especificações actuais, preços ou nome do Distribuidor autorizado mais próximo, 
contacte um dos escritórios abaixo.  

 

ÁSIA-PACÍFICO 
Honeywell Process Solutions, 

(TAC) hfs-tac-
support@honeywell.com 

 
Austrália 
Honeywell Limited 
Telefone: +(61) 7-3846 1255 
FAX: +(61) 7-3840 6481 
Número grátis: 1300-36-39-36 
Fax grátis: 
1300-36-04-70 
 
China – RPC - Xangai 
Honeywell China Inc. 
Telefone: (86-21) 5257-4568 
Fax: (86-21) 6237-2826 
 
Singapura 
Honeywell Pte Ltd. 
Telefone: +(65) 6580 3278 
Fax: +(65) 6445-3033 
 
Coreia do Sul 
Honeywell Korea Co Ltd 
Telefone: +(822) 799 6114 
Fax: +(822) 792 9015 

 

EMEA 
Honeywell Process Solutions, 

Telefone: + 80012026455 ou  
+44 (0)1202645583 

 

E-mail: (Vendas)  

FP-Sales-Apps@Honeywell.com  

ou  

(TAC)  

hfs-tac-support@honeywell.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMÉRICA 
Honeywell Process Solutions, 

Telefone: (TAC) 1-800-423-9883 ou 
215/641-3610 

(Vendas) 1-800-343-0228 

 

E-mail: (Vendas)   

FP-Sales-Apps@Honeywell.com 

 ou  

(TAC)   

hfs-tac-support@honeywell.com 

 
 

 
 
 
 

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
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