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Transmissor de Pressão Manométrica914G

• Tecnologia HART 4/20mA, ideal para aquisição de 
dados e controle de processos.

• Medição de pressão com faixas de 4 bar a 350 bar.

• Sobre pressão e pressão estática adequado para 
instalações industriais.

Características

• Compatível com grande variedade de fluídos e gases.

• Indicado para medição de nível e pressão.

• Compatível com tubos e conexões industriais, opção 
para flanges, e selo remoto.
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Descrição Funcional
O transmissor 914G oferece uma excelente alternativa para medição de pressão na indústria de controle de 
processos. Seu sensor de pressão está baseado na tecnologia de resistência strain gage, onde a aplicação de uma 
certa pressão manométrica causará o movimento do diafragma sensor resultando em 2 resistências distintas R-High e 
R-Low, por intermédio de um programa de computação será calculado o deslocamento deste diafragma e finalmente 
a pressão aplicada. O diafragma sensor é construído a partir de um disco ceramico, estando sempre em contato 
com o fluído do processo que garante a sua precisão e confiabilidade na medição. Acima de tudo a cerâmica oferece 
excelente resistência à corrosão que garante a longevidade do instrumento quando exposto a uma grande variedade 
de fluídos e gases existentes nos processos industriais.

A parte eletrônica consiste na leitura das resistências R-High e R-Low que serão convertidas em valores digitais 
e transmitidas para o microprocessador do transmissor. Este conversor é de alta resolução permitindo excelente 
performance no processamento de dados na CPU. O sinal de pressão obtido é transmitido pelo tradicional protocolo 
analógico 4/20mA, permitindo controle PID, aquisição de dados analógicos, medição analógica, etc. E na mesma 
linha de transmissão existe o sinal de comunicação digital protocolo HART que abre as portas de acesso a uma 
grande quantidade de dados operacionais, de configuração e medição do transmissor. O protocolo HART, com mais 
de 30 anos de história, permite configuração “on line” do transmissor sem interferir com a medição analógica.
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Parametrização e Configuração
O transmissor 914G vai muito além da função básica de medir pressão: pode ler temperatura ambiente, tem 
vários blocos funcionais configuráveis, várias opções para indicação no display local, e também, todas as variáveis 
recomendadas pelo protocolo HART para classe de instrumentos de pressão. Para facilitar a tarefa de configuração 
do transmissor sugerimos a utilização dos Comunicadores HART para computadores com a assistência de telas 
gráficas. O procedimento fica simples e seguro. Oferecemos linha completa de configuradores HART especialmente 
orientados para o transmissor 914G, sendo o Comunicador Hand Held CONF-ROBUST, e/ou, o Comunicador para 
Tablet Computer (CONF-TABLET) e/ou, o Comunicador para LapTop e DeskTop (CONF-PC). Estes comunicadores são 
baseados no sistema operacional Windows permitindo também a utilização de computadores já existentes na base 
instalada do cliente. Importante lembrar que nossos comunicadores também têm interface de comunicação com 
mais de 250 modelos de instrumentos HART disponíveis no mercado.

Fig. 1. - Diagrama de Conexão
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Especificações funcionais
Fluído do processo: Líquido, gases e vapores.

Sinal de saída analógica: Sistema 2 fios 4-20mA (atende NAMUR NE43)

Comunicação digital: Protocolo HART® 7.0 

Fonte de alimentação: 12 a 55V corrente contínua.

Diretriz Europeia: 
PED Diretriz (97/23/EC) - Equipamento de pressão diretiva
EMC Diretriz (2004/108/EC) Interferência eletromagnética

Ajuste Zero e Spam: Não interativo, via ajuste local ou comunicação HART®

Limite de carga:

Resistência = (46 * (Tensão da Fonte - 10.5)) Ohms vide figura abaixo.
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Alarme de falha:
Diagnóstico detalhado via comunicação HART, incluindo problemas com sensores, sobre pressão, alta
temperatura. Diagnóstico via sinal analógico de acordo com NAMUR N43 com saída configurável para 3.6 ou 
21mA.

Limite de temperatura:
Ambiente de: -40 to 85C
Processo de: -40 to 100C
Armazenagem de: -40 to 100C

Configuração de dados:

Via Comunicação HART versão 7.0 podendo utilizar:
HTCOM, HART Communicator para Tablet Computers
HLCOM, HART Communicator para LapTop e DeskTop
HPCOM, HART Communicator para Hand Held Computer

Sobre pressão:
25% acima do range nominal
Sobre pressão ou pressão estática acima do limite estabelecido pode causar acidentes graves e também 
causará desvios de leitura no sensor, e/ou danos permanentes.

Iniciar em: 
Menos de 3 segundos para atingir funcionamento normal. Tempo para estabilização do sinal analógico
dentro da precisão de leitura dependerá do valor de damping programado, tipicamente 8 vezes o valor do 
damping em segundos.

Umidade ambiente: 0 a 100% umidade relativa.

Volume deslocado: Menos de 0.05cm³ para pressão nominal.

Ajuste damping: Ajustável entre 0 e 128 segundos.



Datasheet
914G
2019

6 www.springres.com

Especificações de Performance
Efeito tensão alimentação: +/- 0.005%/V da calibração por Volt de variação.

Efeito de vibração: 
+/- 0.25% da calibração para vibrações de acordo com IEC60770-1 especificação 
10-60Hz, 0.21mm movimento 
60-2000Hz, 29.4m/s² de aceleração

Efeito térmico: +/- 0.5% na escala máxima para cada 25C de variação +/- 0.2% na escala mínima em torno do zero.

Erro posição de montagem: Mensurável em faixa baixa, pode ser eliminado via trim de zero.
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Especificações mecânicas
Conexão elétrica: 1/2” NPT.

Conexão de processo: 1/2” NPT.

Partes molhadas:
Diafragma Cerâmico
Anel de vedação Teflon
Flanges SS316L

Partes secas:

Carcaça em Alumínio AD11
Anéis de vedação em Buna-N
Corpo do sensor em SS316
Parafusos e porcas SS316

Montagem:
Clamp de montagem para tubo 2” (DN 50), ou superfície plana. Pode ser montado diretamente em válvula 
manifold.

Peso aproximado: 1Kg para todos modelos sem adaptações.
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Código de venda
914G Transmissor de Pressão Manométrica

: Protocolo de comunicação

: H HART 7.0 - 4 to 20mA

: F Fieldbus Foundation

: P Profibus PA

: :
COD. Type

Span Limits Span Limits Turn Down 
Max Note:

 A faixa pode ser elevada
a 0.75 LRL* e 1.2 URL** com 

pequena degradação de precisão.
*LRL = Lower range limit

**URL = Upper range limit

: : Min Max Units Min Max Units

: : 6 Faixa 6 200 700 Kpa 2.0 7.0 bar 6

: : 7 Faixa 7 345 2068 Kpa 3.45 20.68 bar 6

: : 8 Faixa 8 1170 6890 Kpa 11.17 68.9 bar 6

: : 9 Faixa 9 3480 20680 Kpa 34.8 206.8 bar 6

: : 10 Faixa 10 5000 35000 Kpa 50 350 bar 6

: : : Material do Diafragma Corrugado

: : : C Cerâmico

: : : O Outros a especificar

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

: : : :

914G H 6 C

Carcaça

A Alumínio

I Aço Inox 55303

O Outros a especificar

: Conexão de Processo

: N 1/2’’ - 18 NPT

: O Outros a especificar

V N
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Dimensões mecânicas

27
HEX

10
0.5

0

Ă 20.50
1/2" NPT

20

12

126

13

1/2 NPT



A Springfield Research reserva o direito de modificar o design e funcionalidade de qualquer 
produto sem comunicação prévia. A Springfield Research não se responsabiliza por problemas 
decorrentes do uso indevido de seus produtos.
A logo da Springfield Research é marca registrada da Springfield Research.
© 2019 Springfield Research todos os direitos reservados.

Springfield Research Corporation
3350 NW 22nd Terrace Suite 500 • Pompano Beach, FL  USA 33069
Tel: +1 (954) 657.8849 • Fax: +1 (954) 657.8895 • sales@springres.com • 
www.springres.com

10 www.springres.com


