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Introducere 

Dispozitivul STT850 face parte din familia de produse 

SmartLine
®
 şi este un traductor de temperatură de înaltă 

performanţă care oferă precizie şi stabilitate sporită pentru 

o gamă largă de procese şi temperaturi ale mediului 

ambiant. De asemenea, familia SmartLine este testată 

complet şi este conformă cu sistemul Experion
® 

PKS, 

furnizând cele mai înalte niveluri de compatibilitate ale 

siguranţei în funcţionare şi posibilităţi de integrare. 

SmartLine îndeplineşte cu uşurinţă cele mai exigente 

cerinţe ale aplicaţiilor de măsurare a temperaturii. 

Cele mai bune caracteristici din clasă:  

Cea mai bună performanţă din domeniu 

o Precizie digitală de până la 0,08 grade Celsius 

pentru RTD* 

o Stabilitate de până la 0,01% din URL pe an timp 

de zece ani 

o Timp de actualizare de 125 ms pentru modelele 

cu intrare unică 

o Timp de actualizare de 250 ms pentru modelele 

cu intrare dublă 

o Facilitate de potrivire a senzorului pentru 

o precizie mai mare* 

 

Măsurare fiabilă  

o Izolaţie galvanică încorporată  

o Măsurători intervale 

diferenţiale/medii/redundante/divizate 

o Carcasă cu două compartimente 

o Detectarea întreruperii senzorului  

o Capacităţi extinse de diagnosticare pe circuitul 

principal 

o Conformitate integrală cu cerinţele SIL 2/3.  

o Disponibil cu opţiune de garanţie 15 ani 

o Compatibil cu normele de diagnosticare extinsă 

Namur 107* 

o Compatibil cu normele de intrerupere a 

conductorului Namur 89 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 1– Traductor de temperatură Smartline STT850  
 

Cost de exploatare redus 

o Intrare universală 

o Opţiune pentru doi senzori 

o Capacităţi de instalare afişaje locale multiple  

o Construcţie modulară  

o Capacitate externă punct zero, interval şi 

configurare 

o Circuit în buclă insensibil la polaritate 

o Opţiune de ieşire digitală* 

 
Opţiuni de comunicaţii/ieşire: 

o 4 – 20 mA c.c. 

o Honeywell Digitally Enhanced (DE) 

o HART
®
 (versiunea 7.0) 

o Fieldbus* FOUNDATION™ conform ITK 6.1.1  

Toate traductoarele sunt disponibile cu protocoalele de 

comunicaţie enumerate mai sus. 

*Verificaţi disponibilitatea din fabrică 
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Descriere 

Traductorul de temperatură SmartLine este conceput pentru 

a oferi performanţe extrem de înalte la temperaturi 

ambiante variate. Nivelul total de precizie a traductorului, 

luând în considerare şi efectul temperaturii ambiante din 

medii industriale dificile, permite dispozitivului STT850 să 

înlocuiască aproape orice traductor competitiv disponibil în 

momentul actual. 

Opţiuni unice indicare/afişaj 

Dispozitivul modular STT 850 este prevăzut cu un afişaj 

LCD alfanumeric sau cu un afişaj LCD cu grafică avansat 

care oferă multe caracteristici de neegalat. 

Caracteristici de bază ale afişajului LCD  

o Modular (poate fi adăugat sau scos pe teren) 

o Poziţii de reglare la 0, 90, 180 şi 270 de grade 

o Unităţi de măsură în grade Celsius, F, R şi Kelvin 

o 2 linii, 16 caractere (4,13 x 1,83 mm, (Î x L)) 

o Până la 8 ecrane cu formate similare 

o Temporizator configurabil de rotire a ecranului 

(între 1 şi 30 sec.) 

o Selecţie automată/manuală pentru rotirea ecranului 

o Afişează până la 9 rezultate – variabilă de proces (PV = 

Process Variable) buclă, temperatură sudură la rece, 

senzor 1, senzor 2, senzor Delta, rezistenţă RTD 1, 

rezistenţă RTD 2, ieşire în buclă, procentaj în buclă. 

o Indicaţie în afara intervalului 

Caracteristici ale afişajului LCD cu grafică avansată 

o Modular (poate fi adăugat sau scos pe teren) 

o Poziţii de reglare la 0, 90, 180 şi 270 de grade 

o Sunt posibile până la opt ecrane cu 3 formate 

(PV de mari dimensiuni cu grafic tip histogramă sau PV 

cu grafic de tendinţe) 

o Temporizator configurabil de rotire a ecranului 

(între 1 şi 30 sec.) 

o Grafic de tendinţă şi avertisment* pentru sănătatea 

senzorului  

o Oferă vizibilitate instantanee pentru diagnosticare 

o Capacitate pentru mai multe limbi (EN, GE, FR, IT, SP, 

RU şi TR) 

*Verificaţi disponibilitatea din fabrică 

Instrumente de configurare 

Opţiune de configurare integrală cu trei butoane 

Deoarece corespunde tuturor cerinţelor electrice şi de 

mediu, SmartLine oferă posibilitatea de a configura 

traductorul şi afişajul prin intermediul a trei butoane 

externe accesibile în momentul în care este selectată 

oricare dintre opţiuni. Capacităţile de setare a punctului 

zero/intervalului sunt disponibile prin intermediul a trei 

butoane cu sau fără selectarea unei opţiuni pentru afişaj. 

 

 

Configuraţie portabilă 

Traductoarele SmartLine dispun de comunicaţie în două 

sensuri şi oferă posibilitatea configurării între operator şi 

traductor. Acest lucru se realizează prin instrumentul de teren 

Multiple Communication Configuration de la Honeywell.  

Instrumentul Honeywell Handheld MC Toolkit poate configura 

pe teren dispozitivele DE şi HART şi poate, de asemenea, să 

fie comandat pentru utilizarea în medii intrinsec sigure.  

Toate traductoarele Honeywell sunt concepute şi testate 

pentru conformitatea cu protocoalele de comunicaţii oferite şi 

sunt proiectate pentru a funcţiona cu orice dispozitiv de 

configurare portabil validat în mod corespunzător. 

Configurare prin intermediul computerului personal 

Kitul SCT 3000 Configuration Toolkit de la Honeywell oferă 

un mod uşor de configurare a instrumentelor Digitally 

Enhanced (DE), prin intermediul unui computer personal ca 

interfaţă de configurare.  

Software-urile Field Device Manager (FDM) şi FDM 

Express sunt disponibile, de asemenea, pentru gestionarea 

configuraţiilor HART şi Fieldbus. 

Diagnostice 

Traductoarele SmartLine oferă toate diagnosticele accesibile 

digital cu asistenţă pentru avertizări avansate în cazul unor 

posibile avarii, minimizând opririle neplanificate şi oferind 

costuri operaţionale generale reduse 

Integrare în sistem 

o Toate protocoalele de comunicaţii SmartLine respectă 

standardele cel mai recent publicate pentru 

HART/DE/Fieldbus. 

o Integrarea cu Experion PKS de la Honeywell oferă 

următoarele avantaje unice. 

o Mesagerie traductor 

o Indicator pentru modul întreţinere 

o Raportare acces neautorizat 

o Vederi ale zonei fabricii FDM cu rezumate 

referitoare la sănătate 

o Toate unităţile STT 850 sunt testate în 

conformitate cu Experion pentru a oferi cel mai 

înalt grad de asigurare a compatibilităţii 

Design modular 

Pentru a contribui la restrângerea costurilor de întreţinere şi 

stocare, toate traductoarele STT 850 au un design modular 

care ajută utilizatorul la înlocuirea panourilor de temperatură, 

la adăugarea indicatoarelor sau la schimbarea modulelor 

electronice fără a afecta performanţa generală sau a afecta 

aprobarea acordată de organismele de certificare. Fiecare 

panou de temperatură are caracteristici unice care oferă 

performanţă în intervalul de toleranţă pentru o gamă largă de 

aplicaţii care variază în funcţie de temperatură şi, datorită 

interfeţei avansate de la Honeywell, modulele electronice pot 

fi schimbate fără ca vreun modul electronic să îşi piardă 

caracteristicile de performanţă din parametrii de toleranţă. 

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

o Înlocuire temperatură/panou terminal/protecţie 

împotriva trăsnetelor*  

o Schimbare/înlocuire componente module 

electronice/comune* 

o Adăugare sau eliminare integrală indicatori* 

o Adăugare sau eliminare butoane de configurare externă 

* Poate fi înlocui pe teren în toate mediile electrice (inclusiv 

IS), cu excepţia mediului antiexploziv, fără încălcarea 

aprobărilor autorităţilor. 

Sistemul modular unic de la Honeywell nu afectează 

performanţele, dar are drept rezultat reducerea stocurilor de 

produse şi scăderea costurilor operaţionale totale. 

 

Specificaţii de performanţă1 

 
Precizie de referinţă 

2 
(conformitate cu +/-3 Sigma)  

 

Intrare 

Tip 

Limite interval maxim Digital 

Precizie 

(+/-) 

Precizie ieşire 

D/A 

(% din interval) 

Standarde 

RTD 

(2, 3, 4 fire) 
° C ° F ° C %  

Pt25 între -200 şi 850 între -328 şi 1.562 0.50 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

Pt100 între -200 şi 850 între -328 şi 1.562 0.10 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

Pt200 între -200 şi 850 între -328 şi 1.562 0.20 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

Pt500 între -200 şi 850 între -328 şi 1.562 0.12 0.005 IEC751:1990 (=0,00385) 

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

Termocupluri ° C ° F ° C %  

B între 100 şi 1.820 între 392 şi 3.308 0.60 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

E între -200 şi 1.000 între -328 şi 1.832 0.20 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

J între -200 şi 1.200 între -328 şi 2.192 0.25 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

K între -200 şi 1.370 între -328 şi 2.498 0.25 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

N între -200 şi 1.300 între -328 şi 2.372 0.40 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

R între -50 şi 1.760 între -58 şi 3.200 0.50 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

S între -50 şi 1.760 între -58 şi 3.200 0.50 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

T între -250 şi 400 între -418 şi 752 0.20 0.005 IEC 584-1 (ITS-90) 

Alte tipuri Interval  %  

Milivolţi între -100 şi 1.200 mV 0,12 mV 0.005  

Milivolţi între -20 şi 125 mV 0,015 mV 0.005  

Ohmi între 0 şi 500Ω 0,2 Ohmi 0.005  

Ohmi între 0 şi 2.000Ω 0,3 Ohmi 0.005  

Ohmi între 0 şi 3.000Ω 0,45 Ohmi 0.005  

1. Precizia digitală reprezintă precizia ieşirii digitale accesate de către sistemul gazdă şi comunicatorul portabil 

2. Precizia analogică totală reprezintă suma preciziei digitale şi a preciziei ieşirii D/A 

3. Precizia ieşirii D/A este aplicabilă ieşirii de semnal între 4 şi 20 mA 

4. Pentru intrările termocuplului, precizia sudurii la rece trebuie adăugată la precizia digitală pentru calcularea preciziei digitale 

totale 
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Măsurarea diferenţei de temperatură 
SmartLine Temperature acceptă măsurători ale diferenţei de temperatură între oricare două tipuri de senzori. 

Când modul curent în buclă este setat la „Differential” (Diferenţial), intervalul de intrare este de la A la B pentru senzorul 

1 şi 2, unde 

 
A = minimum senzor 1 - maximum senzor 2 
B = maximum senzor 1 - minimum senzor 2 

 
Precizia digitală pentru măsurarea diferenţei de temperatură 

Dacă cele două intrări sunt similare, precizia digitală este egală cu de 1,5 ori precizia din cel mai defavorabilă situaţie 

a oricărui tip de senzor. 

Pentru intrările de tip mixt, precizia digitală este suma preciziilor digitale ale senzorului 1 şi senzorului 2. 

 

Performanţă în condiţii nominale – toate modelele 

Parametru Descriere 

Interval de reglare interval 
intrare 

Nicio limitare pentru reglările în cadrul intervalului maxim, cu excepţia intervalului limită 
minim de 1 unitate de măsură tehnică 

Ieşire analogică  

Comunicaţii digitale: 

Două fire, între 4 şi 20 mA (numai traductoare HART şi DE)  

Honeywell DE, protocolul HART 7 sau conform cu FOUNDATION Fieldbus ITK 6.0.1 

Toate traductoarele, indiferent de protocol, au conexiuni insensibile la polaritate. 

Moduri de avarie pentru ieşire 

(numai HART/DE) 

                                   Standard Honeywell:                   conformitate NAMUR NE 43: 

Limite normale:                 3,8 – 20,8 mA                                   3,8 – 20,5 mA 

Mod de avarie:           ≤ 3,6 mA şi  ≥ 21,0 mA                 ≤ 3,6 mA şi ≥ 21,0 mA 

Precizie ieşire 

(numai HART/DE) 

±interval 0,005% 

Efectul tensiunii de alimentare 0,005% interval per Volt.  

Timp de pornire a 
traductorului (include algoritmii 
de pornire şi de testare) 

HART sau DE: 2,5 sec.                     Foundation Fieldbus: în funcţie de sistemul gazdă 

Stabilitate 0,01% din URL pe an timp de 10 ani 

Timp de reacţie  
(constantă amânare + timp) 

                             Ieşire analogică DE/HART                FOUNDATION Fieldbus 

Intrare unică:                 130 – 230 ms                         în funcţie de sistemul gazdă 

Intrare dublă:                 305 – 455 ms                         în funcţie de sistemul gazdă 

Timp de actualizare 125 ms pentru unităţile cu intrare unică 

250 ms pentru unităţile cu intrare dublă 

Constantă timp de oprire din 
mişcare a indicatorului 

HART: Reglabil între 0 şi 32 de secunde în paşi de 0,1. Implicit: 0,50 secunde 

DE: Valori discrete 0,0, 0,3, 0,7, 1,5, 3,1, 6,3, 12,7, 25,5, 51,1, 102,3 secunde. 
Implicit: 0,3 secunde 

Efectul temperaturii mediului 
ambiant 

Precizie digitală: 

Pentru intrări RTD, 0,0015 °C/°C 

Pentru intrări termocuplu: 0,005 °C/°C 

D/A ieşire: 0,0005% din interval/°C 

Precizie îmbinare la rece ±0,25 °C 

Precizie totală de referinţă Mod digital 

Precizie digitală + precizie sudură la rece (numai intrări tip termocuplu) 

Mod analogic (numai HART/DE) 

Precizie digitală + precizie ieşire D/A + precizie sudură la rece (numai intrări tip 
termocuplu) 

Exemplu: Traductor în mod analogic cu senzor Pt100 şi interval de la 0 la 200 °C 

Precizia totală de referinţă = 0,10 °C + (200 °C/100%) x 0,005% = 0,11 °C 

Uzură senzor Detectarea uzurii este selectabilă de către utilizator. Mărire sau micşorare cu mesaj de 
stare critică. Pentru intrări de tip RTD sau ohm, se va indica întreruperea firului/firelor  
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= zona de funcţionare 
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Tensiune funcţională (V c.c.) 

Rezistenţă 
buclă 
(ohmi) 

1440 

1200 

800 

650 

450 

250 

Notă: Este necesară o 
rezistenţă în buclă de minimum 
250 de ohmi pentru a susţine 
comunicaţiile. Rezistenţa în 
buclă = rezistenţa barierei + 

rezistenţa cablului + rezistenţa 
dispozitivului destinatar 

 
 

RLmax = 45,6 x (tensiune de alimentare – 10,8) 
 
 

Efect de vibraţie 

 

Per câmp sau conductă IEC60770-1, cel mai înalt nivel de vibraţie (10 – 2.000 Hz: 0,21 
deplasare/3 g acceleraţie maximă) 

Compatibilitate 
electromagnetică 

IEC 61326-3-1 

Izolaţie Izolaţie galvanică între intrări şi ieşire 2.000 V c.c. (1.400 V rms) 

Respingere dispersie Mod obişnuit 
c.a. (50 sau 60 Hz): 120 dB (cu impedanţa maximă a sursei de 100 ohmi) sau ± 1 LSB 
(bitul cel mai puţin semnificativ) oricare este mai mare la aplicarea tensiunii pe linie. 
c.c.: 120 dB (cu impedanţa maximă a sursei de 50 ohmi) sau ± 1 LSB oricare este mai 
mare la aplicarea unei tensiuni de 120 V c.c. 
c.c. (la 1 KHz): 50 dB (cu impedanţa maximă a sursei de 50 ohmi) sau ± 1 LSB, oricare 
este mai mare la aplicarea unei tensiuni de 50 V c.c.c.c.: 
Mod normal 
c.a. (50 sau 60 Hz): 60 dB (cu interval de oscilaţie completă maximă 100%) 

Conformitate EMC EN 61326-1 şi EN 61326-3-1 (SIL) 

Opţiune de protecţie la trăsnet Scurgere curent: 10 uA max la 42,4 V c.c. 85 °C   

Rată impuls:     8/20 µs        5.000 A (>10 descărcări)      10.000 A (1 descărcare min.) 

                        10/1.000 μs  200 A (> 300 de descărcări) 

 

Condiţii de funcţionare – toate modelele 

Parametru 
Stare de 
referinţă 

Stare nominală Limite funcţionale Transport şi 
stocare 

 C F C F C F C F 

Temperatură mediu ambiant
1
         

 STT850 25±1 77±2 între -40 şi 
85 

între -40 şi 
185 

între -40 şi 
85 

între -40 
şi 185 

între -55 şi 
120 

între -67 
şi 248 

Umiditate %RH între 10 şi 55 între 0 şi 100 între 0 şi 100 între 0 şi 100 

Tensiune de alimentare 

Rezistenţă sarcină 

Modele HART: între 10,8 şi 42,4 V c.c. la borne (versiunile IS sunt limitate la 30 V c.c.) 

între 0 şi 1.440 ohmi (după cum este indicat în Figura 2) 

Modele DE: între 13,8 şi 42,4 V c.c. la borne (versiunile IS sunt limitate la 30 V c.c.)  

între 0 şi 1.300 ohmi (după cum este indicat în Figura 2) 

Modele FF: între 9,0 şi 32,0 V c.c. la borne 

1
 Temperatură de funcţionare a afişajului LCD între -20 C şi +70 C. Temperatură de depozitare între -30 C şi 80 C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Diagramele şi calculele pentru tensiunea de alimentare şi rezistenţa în buclă 

Pentru modelele DE, adăugaţi 3,0 V la toate valorile. Tensiunea maximă pentru DE este de 42,4 V c.c., iar rezistenţa 
maximă a sarcinii este de 1.300 Ω. 
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Specificaţiile materialelor (consultaţi ghidul de selecţie a modelelor pentru disponibilitate/restricţii la diverse modele) 

Parametru Descriere 

Suport de montare 
Perete sau conductă de 2 inchi (50 mm), oţel carbon (acoperit cu zinc) sau oţel 
inoxidabil 316  

Carcasă electronică 
Aliaj de aluminiu cu conţinut scăzut de cupru (<0,4%) acoperit cu pudră pură de 
poliester. Corespunde cerinţelor tipului 4X, IP166 şi P67. Toate carcasele din oţel 
inoxidabil sunt opţionale. Material acoperire garnitură inelară: silicon 

Intrare senzor/cablu Conexiune electrică NPT 1/2 sau M20x1,5 

Montare 
Poate fi montat în aproape orice poziţie cu ajutorul suportului standard de montare. 
Suportul este conceput pentru montarea unei conducte de 2 inchi (50 mm) verticală 
sau orizontală.  

Cablaj  Acceptă până la 16 AWG (diametru de 1,5 mm).  

Dimensiuni  Consultaţi Figura 3, Figura 4 şi Figura 5 

Greutate netă în livre (kg) Traductor din aluminiu cu afişaj – 2,7 lb (1,22 kg) 

Traductor din aluminiu fără afişaj – 2,6 lb (1,18 kg) 

Traductor SS cu afişaj – 4,9 lb (2,22 kg) 

Traductor SS fără afişaj – 4,8 lb (2,18 kg) 

 

Protocoale şi diagnostice pentru comunicaţii 

Protocol HART 

Versiune: 

HART 7 

Sursă de alimentare 

Tensiune: între 10,8 şi 42,4 V c.c. la borne 

Sarcină: maximum 1.440 de ohmi, consultaţi Figura 2  

Sarcina minimă: 0 ohmi. (Pentru comunicaţiile portabile 

este necesar un minimum de 250 de ohmi) 

Certificat IEC 61508 SIL 2 şi SIL 3 

 

Honeywell Digitally Enhanced (DE) 

DE este un protocol brevetat Honeywell care oferă 

comunicaţii digitale între dispozitivul de teren compatibil 

Honeywell şi sistemele gazdă. 

Sursă de alimentare 

Tensiune: între 10,8 şi 42,4 V c.c. la borne 

Sarcină: maximum 1.440 de ohmi, consultaţi Figura 2  

 

Foundation Fieldbus (FF) 

Cerinţe sursă de alimentare 

Tensiune: între 9,0 şi 32,0 V c.c. la borne 

Curent în stare staţionară: 17,6 mA 

Curent descărcare software: 27,6 mA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Blocuri de funcţii disponibile 

 

Tip bloc Cant. Timp de execuţie 

Resursă  1P n/a 

Convertizor  1P n/a 

Diagnosticare 1P n/a 

Intrare analogică 1P, 4l 30 ms 

PID cu reglare 

automată 

1P, 2l 45 ms 

Bloc intrare discretă 1P, 2l 30 ms 

Caracter semnal (SC) 1P 30 ms 

Afişaj LCD 1P n/a 

Selector intrare 1P 30 ms 

Aritmetic 1P, 2l 30 ms 

Separator ieşire 1P 30 ms 

P = permanent 

I = poate lucra în instanţe 

 
Blocul de funcţie AI permite utilizatorului să configureze 

alarmele ca HIGH-HIGH, HIGH, LOW sau LOW-LOW 

(ÎNALT-ÎNALT, ÎNALT, JOS sau JOS-JOS) cu o varietate 

de niveluri de prioritate şi setări de hysteresis 

 

Toate blocurile de funcţii disponibile sunt conforme 

cu standardul FOUNDATION Fieldbus. Blocurile PID 

acceptă algoritmi PID ideali şi robuşti cu implementare 

completă a reglării automate. 
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Programare activă conexiune 

Traductoarele pot efectua programarea activă a 

conexiunii (LAS = Link Active Scheduler) pentru backup 

şi pot prelua controlul când sistemul gazdă este 

deconectat. Acţionând ca LAS, dispozitivul asigură 

transferurile planificate de date utilizate în mod obişnuit 

pentru transferul ciclic, regulat al datelor buclelor de 

control către Fieldbus. 

Număr de dispozitive/segmente 

Model entitate IS: 15 dispozitive/segment 

Planificare intrări 

maximum 30 de intrări planificate  

maximum 30 de legături 

Număr de VCR: max. 40 

Testarea conformităţii: Testat conform ITK 6.1.1 

Descărcare software 

Utilizează procedura comună de descărcare software 

clasa 3 conform FF-883 care permite dispozitivelor de 

teren ale tuturor producătorilor să primească upgrade-uri 

software de la orice sistem gazdă. 

 

Diagnostice standard 

Diagnosticele de cel mai înalt nivel ale dispozitivului 

STT850 sunt raportate drept critice sau non-critice 

conform listei de mai jos. Toate diagnosticele pot fi citite 

cu ajutorul instrumentelor DD/DTM. Toate diagnosticele 

critice vor apărea pe afişajele de bază sau avansate, 

diagnosticele non-critice vor apărea pe afişajul integral 

avansat. 

Diagnostice critice 

Sensor Module Fault (Defecţiune modul senzor) 

Communications Module Fault (Defecţiune modul 

comunicaţii) 

Sensor Communications Fault (Defecţiune comunicaţii 

senzor) 

Input 1 Fault (Defecţiune intrare 1) 

Input 2 Fault (Defecţiune intrare 2) 

 

Diagnostice non-critice (numai pentru afişaje 

avansate) 

Cal 1 Correct 

Cal 2 Correct 

Sensor Temperature (Temperatură senzor) 

Sensor 1 Health (Sănătate senzor 1) 

Sensor 2 Health (Sănătate senzor 2) 

Input 1 Range (Interval intrare 1) 

Input 2 Range (Interval intrare 2) 

CJ Range (Interval sudură la rece) 

Input 1 (Intrare 1) 

Input 2 (Intrare 2) 

Input 1 TB6 (for RTD types only)(Intrare 1 TB6 (numai 
pentru tipurile RTD)) 

Input 2 TB8 (for RTD types only)(Intrare 2 TB8 (numai 
pentru tipurile RTD)) 

Factory Calibration (Calibrare din fabrică) 

Loop Supply Voltage (Tensiune de alimentare în buclă) 

Communications Module Temperature (Temperatură 
modul de comunicaţii) 

DAC Temperature Compensation (Compensare 
temperatură DAC) 

Sensor Communications (Comunicaţii senzor) 

Display Setup (Configurare afişaj) 
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Certificări aprobare:  

  

AGENŢIE TIP DE PROTECŢIE OPŢ. COM. 
PARAMETRI 
DE TEREN 

TEMP 
AMBIENT. (Ta) 

Aprobări 
FM

TM 

Protecţie la explozie: 
Clasa I, diviziunea 1, grupele A, B, C, D; 
Protecţie praf inflamabil:  
Clasele II, III, diviziunea 1, grupele E, F, G; T4 
Clasa I, zona 1, AEx d IIC Gb T4 
Clasa II, zona 21, AEx tb IIIC Db T 85

o
C IP 66 

Toate Nota 1 
între -50 ºC şi 

85 ºC 

Siguranţă intrinsecă:  
Clasele I, II, III, diviziunea 1, grupele A, B, C, 
D, E, F, G: T4 
Clasa 1, zona 0, AEx ia IIC Ga T4 
 
Dispozitiv de teren FISCO (numai pentru 
opţiunea FF) 
Ex ia IIC Ga T4 

4 – 20 mA/ 
DE/HART 

Nota 2 
între -50 ºC şi 

70 ºC 

Foundation 
Fieldbus 

Nota 2 
între -50 ºC şi 

70 ºC 

Neincendiare:  
Clasa I, diviziunea 2, grupe locaţii A, B, C, D,  
Clasa 1, zona 2, AEx nA IIC Gc T4 

Toate Nota 1 
între -50 ºC şi 

85 ºC 

Carcasă: tip 4X/ IP166/IP67 Toate Toate - 

Canadian 
Standards 

Association 
(CSA) 

Protecţie la explozie: 
Clasa I, diviziunea 1, grupele A, B, C, D;  
Protecţie praf inflamabil:  
Clasele II, III, diviziunea 1, grupele E, F, G; T4 
Ex d IIC Gb T4 
Ex tD A21 T 95

o
C IP 66 

Toate Nota 1 
între -50 ºC şi 

85 ºC 

Siguranţă intrinsecă:  
Clasele I, II, III, diviziunea 1, grupele A, B, C, 
D, E, F, G: T4 
Clasa 1, zona 0, AEx ia IIC Ga T4 
 
Dispozitiv de teren FISCO (numai pentru 
opţiunea FF) 
Ex ia IIC Ga T4 

4 – 20 mA/ 
DE/HART 

Nota 2 
între -50 ºC şi 

70 ºC 

Foundation 
Fieldbus 

Nota 2 
între -50 ºC şi 

70 ºC 

Neincendiare: 
Clasa I, diviziunea 2, grupele A, B, C, D; T4 
Ex nA IIC Gc T4 

Toate Nota 1 
între -50 ºC şi 

85 ºC 

Carcasă: tip 4X/ IP166/IP67 Toate Toate - 

ATEX 

Protecţie la flacără: 
II 2 G Ex d IIC Gb T4  
II 2 D Ex tb IIIC Db T 85

o
C IP 66 

Toate Nota 1 
între -50 ºC şi 

85 ºC 

Siguranţă intrinsecă: 
II 1 G Ex ia IIC Ga T4 
 
Dispozitiv de teren FISCO (numai pentru 
opţiunea FF) 
Ex ia IIC Ga T4 

4 – 20 mA/ 
DE/HART 

Nota 2 
între -50 ºC şi 

70 ºC 

Foundation 
Fieldbus 

Nota 2 
între -50 ºC şi 

70 ºC 

Neincendiare:  
II 3 G Ex nA IIC Gc T4 

Toate Nota 1 
între -50 ºC şi 

85 ºC 

Carcasă: IP66/ IP67 Toate Toate Toate 
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AGENŢIE TIP DE PROTECŢIE OPŢ. COM. 
PARAMETRI 
DE TEREN 

TEMP 
AMBIENT. (Ta) 

IECEx 
(mondial) 

Protecţie la flacără: 
Ex d IIC Gb T4 
Ex tb IIIC Db T 85

o
C IP 66 

Toate Nota 1 
între -50 ºC şi 

85 ºC 

Siguranţă intrinsecă:  
Ex ia IIC Ga T4 
 
Dispozitiv de teren FISCO (numai pentru 
opţiunea FF) 
Ex ia IIC Ga T4 

4 – 20 mA/ 
DE/HART 

Nota 2 
între -50 ºC şi 

70 ºC 

Foundation 
Fieldbus 

Nota 2 
între -50 ºC şi 

70 ºC 

Neincendiare:  
Ex nA IIC Gc T4 

Toate Nota 1 
între -50 ºC şi 

85 ºC 

Carcasă: IP66/ IP67 Toate Toate Toate 

Note: 
1. Parametri funcţionali:  

Valori entitate analogică/DE/HART: 

Tensiune = între 11 şi 42 V c.c. Intensitate = 4 – 20 mA normal (erori 3,8 – 23 mA) 

Foundation Fieldbus  

Tensiune = între 9 şi 32 V (FF) Intensitate = 23 mA  
2. Parametri entitate siguranţă intrinsecă: 

Valori entitate analogică/DE/HART: 

Vmax = Ui = 30 V Imax = Ii= 225 mA Ci = 0nF Li = 0 Pi = 0,9 W 
Valori entităţi Foundation Fieldbus:  

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

Dispozitivul de teren FISCO 

Vmax= Ui = 17,5 V 

 

Imax = Ii= 380 mA 

 

Ci = 0nF 

 

Li = 0 

 

Pi = 5,32 W 

 

 

Certificare SIL 2/3 
IEC 61508 SIL 2 pentru utilizare neredundantă şi SIL 3 pentru utilizare redundantă conform EXIDA 
şi TÜV Nord Sys Tec GmbH & Co. KG după următoarele standarde: IEC61508-1: 2010; IEC 61508-

2: 2010; IEC61508-3: 2010. 
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Diagrame circuite 

 

 

 

DE – diagramă circuit intrare unică 

Conexiuni mV termocuplu termorezistenţă 

DE – diagramă circuit două intrări 

Conexiuni termocuplu şi termorezistenţă 

 

  

HART/FF – diagramă circuit 
intrare unică 

Termocuplu termorezistenţă şi 

conexiuni mV 

HART/FF – diagramă circuit două intrări 

Termocuplu termorezistenţă şi Ohm 

Diagramă circuit două intrări HART/FF 

Conexiuni senzor la distanţă sudură la rece 
şi mixt 

 

 

Conexiuni digitale ieşire pentru sarcină mA Conexiuni digitale ieşire pentru intrarea PLC 
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Schiţe montare şi dimensiuni  
 
 

 

Figura 3 – montare orizontală pe perete a dispozitivului STT850 

 
 

 

Figura 4 – montare pe conductă orizontală şi verticală a dispozitivului STT850 
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Dimensiuni de referinţă: 
milimetri

 inchi
  

 

 

Figura 5 – dimensiuni dispozitiv STT850 
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Ghidurile de selectare a modelului pot fi modificate şi sunt introduse în specificaţii numai cu caracter orientativ.  
Înainte de a specifica sau a comanda un model, consultaţi cea mai recentă versiune a Ghidurilor de selectare a modelului 
publicate la adresa: 

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

Ghid de selectare a modelului 
 

Model STT850

Transmiţător de temperatură Smart
Ghid de selectare a modelului:

34-44-16-14 ediţia 1

Disponibilitate

NUMĂR CHEIE Tip intrare Selecţie

Intrare universală STT850 *

Tabelul I

Detalii intrări S *

T *

Tabelul II Ieşire digitală

Ieşire digitală Nu 0 *

Tabelul III

0 *

Protecţie la explozie, siguranţă intrinsecă, fără pericol de incendiu şi protecţie la praf conform FM A *

Protecţie la explozie, siguranţă intrinsecă, fără pericol de incendiu şi protecţie la praf conform CSA B *

Protecţie la explozie, siguranţă intrinsecă şi fără pericol de incendiu conform ATEX C *

Protecţie la explozie, siguranţă intrinsecă şi fără pericol de incendiu conform IECEx D *

TABELUL IV

Conexiune

NPT 1/2 A _ _ *

M20 B _ _ *

NPT 1/2 C _ _ *

M20 D _ _ *

NPT 1/2 E _ _ *

M20 F _ _ *

NPT 1/2 G _ _ *

M20 H _ _ *

Ieşire analogică

4 – 20 mA c.c. _ H _ *

4 – 20 mA c.c. _ D _ *

Indicator

Butoane externe 

zero, interval şi Limbi

Niciuna Niciuna _ _ 0 *

Niciuna _ _ A *

De bază Niciuna _ _ B *

De bază Da _ _ C *

Avansat Niciuna _ _ D *

Avansat Da _ _ E *

TABELUL V

1 _ _ *

Protecţie la scriere Mod avarie

Dezactivat Înalt > 21,0 mA c.c.Standard Honeywell (3,8 – 20,8 mA c.c.) _ 1 _ *

Dezactivat Jos < 3,6 mA c.c.Standard Honeywell (3,8 – 20,8 mA c.c.) _ 2 _ *

Activat Înalt > 21,0 mA c.c.Standard Honeywell (3,8 – 20,8 mA c.c.) _ 3 _ *

Activat Jos < 3,6 mA c.c.Standard Honeywell (3,8 – 20,8 mA c.c.) _ 4 _ *

Activat N/A N/A _ 5 _ g

Dezactivat N/A N/A _ 6 _ g

Standard din fabrică _ _ S *

_ _ C *

3  Limitele ieşirii NAMUR 3,8 – 20,5 mA c.c. pot fi configurate de către client sau se poate selecta o configuraţie personalizată din Tabelul Vc

Protecţie la trăsnet

Aluminiu acoperit cu pudră de poliester Niciuna

Oţel inoxidabil 316 (clasa CF8M) Da

Protocol digital

Protocol HART

Unic

Dublu

Nr. de intrări

Aprobări agenţie (consultaţi fişa tehnică pentru detalii asupra codului de aprobare )

Niciuna

Carcasă şi material

Aluminiu acoperit cu pudră de poliester

Diagnostice standard

Diagnostice

Oţel inoxidabil 316 (clasa CF8M)

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

Engleză

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

Niciuna

Da

c. Configuraţie 

generală Configurare personalizată

b. Setări limită 

ieşire, protecţie în 

caz de avarie, 

protecţie la scriere

Limite superioare şi inferioare ieşire 3

Fieldbus sau Profibus

Fieldbus sau Profibus

b. Ieşire/protocol

Aprobări

Nicio aprobare necesară

Aluminiu acoperit cu pudră de poliester

SELECŢII COMPONENTE ELECTRONICE TRANSMIŢĂTOARE

Niciuna

a. Software 

aplicaţie

a. Material şi tip de 

conexiune pentru 

carcasa aparatului 

electronic

c. Selecţii interfaţă 

client

Da (numai zero/interval)

SELECŢII CONFIGURAŢIE

Da

Aluminiu acoperit cu pudră de poliester Da

Niciuna

Niciuna

Engleză

Protocol DE

Oţel inoxidabil 316 (clasa CF8M)

Oţel inoxidabil 316 (clasa CF8M)

Instrucţiuni: Selectaţi din toate tabelele până la XIII utilizând săgeata adecvată din coloana de mai jos.  Asteriscurile indică 

disponibilitatea. Litera (a) se referă la restricţiile evidenţiate în tabelul de restricţii. Tabele delimitate cu liniuţe.

Instrucţiuni: Selectaţi din toate tabelele până la XIII utilizând săgeata adecvată din coloana de mai jos.  Asteriscurile indică 

disponibilitatea. Litera (a) se referă la restricţiile evidenţiate în tabelul de restricţii. Tabele delimitate cu liniuţe.

Key I II III IV V VI VII VIII IX

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

 
 
 
 
 

http://www.honeywellprocess.com/en-us/pages/default.aspx
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TABELUL VI

Precizie Interval calibrat Cantitate calibrare

Standard Calibrare unică  A *

Standard Personalizat (sunt necesare datele unităţii)Calibrare unică B *

Tabelul VII

Tip suport Material

Niciuna Niciuna 0 _ _ _ *

Suport de montare pe conductă Oţel carbon 1 _ _ _ *

Suport de montare pe conductă 316 SS 3 _ _ _ *

Suport de montare pe perete Oţel carbon 5 _ _ _ *

Suport de montare pe perete 316 SS 6 _ _ _ *

Tip etichetă client

Nicio etichetă client _ 0 _ _ *

Etichetă din oţel inoxidabil cu un fir (până la 4 linii, 26 de caractere/linie) _ 1 _ _ *

Etichetă din oţel inoxidabil cu două fire (până la 4 linii, 26 de caractere/linie) _ 2 _ _ *
Etichetă necompletată din oţel inoxidabil cu un fir (până la 4 linii, 26 de caractere/linie) _ 3 _ _ *

Nu sunt necesare fişe de conectare sau adaptoare _ _ A0 *

_ _ A2 n

_ _ A6 n

_ _ A7 m

_ _ A8 n

_ _ A9 m

Tabelul VIII

00 *

F3 *

F1 *

F5 *

FE j

01 *

02 *

03 *

04 *
15 *

TABELUL IX

Fabrică 0000 *

RESTRICŢII MODEL

Tabel

g

j IVb

m IVa

n IVa

b

b

a. Suport 

    de montare 

4 pini Minifast (M20)® (neadecvat pentru aplicaţii X-Proof)  

Fişă de conectare circuit NPT 1/2 certificată 316 SS 

Selectaţi o singură opţiune din grup

Standard din fabrică

_ 1,2,5,6 _

Fişă de conectare circuit M20 certificată 316 SS

4 pini Minifast (NPT 1/2)® (neadecvat pentru aplicaţii X-Proof)  

A, C, E, G_ _

_ H_ Vb

B, D, F, H_ _

Restricţii
Disponibil numai cu

SELECŢII CALIBRARE ŞI PRECIZIE

b. Etichetă

     client

SELECŢII ACCESORII

IVb _ H, D_

Elemente speciale de fabricaţie 

Identificare fabrică

Nu este disponibil cu

Selecţii Tabel Selecţii

c. Circuit 

neasamblat

     Fişe de 

conectare şi

    adaptoare

NPT 1/2 tată la NPT 3/4 mamă adaptor circuit certificat 316 SS 

Niciuna – nicio opţiune suplimentară

Certificat de conformitate 

b

c. Certificări şi 

garanţie

a. Precizie şi

calibrare

Garanţie extinsă suplimentar pentru 4 ani

Garanţie extinsă suplimentar pentru 15 ani

Certificat de origine 

Certificat SIL2/3

Garanţie extinsă suplimentar pentru 1 an

Garanţie extinsă suplimentar pentru 2 ani

Garanţie extinsă suplimentar pentru 3 ani

Alte certificări şi opţiuni

Fişe de conectare şi adaptoare circuit neasamblat

Rapoarte test calibrare şi certificat de conformitate 

II dII d
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Vânzări şi service 
Pentru asistenţă referitoare la aplicaţie, specificaţii curente, preţuri sau numele celui mai apropiat distribuitor 
autorizat, contactaţi unul din birourile de mai jos.  

 

ASIA PACIFIC 
Honeywell Process Solutions, 

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

 
Australia 
Honeywell Limited 
Nr. telefon: +(61) 7-3846 1255 
FAX: +(61) 7-3840 6481 
Apel gratuit 1300-36-39-36 
Apel fax gratuit: 
1300-36-04-70 
 
China – PRC – Shanghai 
Honeywell China Inc. 
Nr. telefon: (86-21) 5257-4568 
Fax: (86-21) 6237-2826 
 

Singapore 
Honeywell Pte Ltd. 
Nr. telefon: +(65) 6580 3278 
Fax: +(65) 6445-3033 
 
Coreea de Sud 
Honeywell Korea Co Ltd 
Nr. telefon: +(822) 799 6114 
Fax: +(822) 792 9015 

 

EMEA 
Honeywell Process Solutions, 

Nr. telefon: + 80012026455 sau  
+44 (0)1202645583 

 

E-mail: (Vânzări)  

FP-Sales-Apps@Honeywell.com  

sau  

(TAC)  

hfs-tac-support@honeywell.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELE DOUĂ AMERICI 
Honeywell Process Solutions, 

Nr. telefon: (TAC) 1-800-423-9883 sau 
215/641-3610 

(Vânzări) 1-800-343-0228 

 

E-mail: (Vânzări) 

FP-Sales-Apps@Honeywell.com 

sau  

(TAC) 

hfs-tac-support@honeywell.com 

 
 

 

 

 

 

Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă. 

 

mailto:hfs-tac-support@honeywell.com
mailto:hfs-tac-support@honeywell.com
mailto:FP-Sales-Apps@Honeywell.com
mailto:hfs-tac-support@honeywell.com
mailto:FP-Sales-Apps@Honeywell.com
mailto:hfs-tac-support@honeywell.com


 

Pentru mai multe informaţii 
Pentru mai multe informaţii despre SmartLine 
Temperature, accesaţi 
www.honeywellprocess.com 
sau contactaţi managerul dvs. de cont Honeywell 
 
 

 

Process Solutions 
Honeywell 
 

 

1250 W Sam Houston Pkwy S 
Houston, TX 77042 
 

 

Honeywell Control Systems Ltd 
Honeywell House, Skimped Hill Lane  
Bracknell, Anglia, RG12 1EB 
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