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Indicador Universal - *N1540

Indicador Universal - N1040i

Indicador Universal - N1500 & N1500LC

Indicador Universal - N1500G

*Disponível a partir de maio de 2012

Lançamento

Indicador universal, de baixo custo e de fácil utilização, permite ser programado por operadores com pouca experiência em instrumentação. 
Pode possuir até dois relés de alarme e fonte de 24 V para excitar transmissores remotos.

Indicador universal de alto desempenho. Tem resolução de 16 bits, até 4 relés, comunicação digital, fonte para excitação de transmissor e célula 
de carga, entrada digital e saída de retransmissão.

Indicador universal de alto desempenho. Possui um grande display de 56 mm de altura para visualização à distância. Apresenta recursos 
diversos e abrangentes. Programação pelo teclado ou via RS485, retransmissão 4-20 mA, comunicação digital, entrada digital com funções 
especiais.

�Entrada para termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100,            
0-50 mV, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc, 0-20 mA e 4-20 mA 

�Unidades de temperatura °C e °F
�Ajuste de Offset de indicação
�Filtro digital ajustável
�Limite de indicação configurável de -1999 a 9999
�Taxa de leitura de até 50 medidas por segundo
�Dois alarmes com saída tipo relé SPST de 1,5 A / 240 Vca
�Funções de alarme: mínimo, máximo, diferencial, diferencial 

mínimo, diferencial máximo e sensor aberto
�Bloqueio inicial de alarme
�Histerese de alarme
�Função Flash (display pisca quando em alarme)

O Indicador universal  utiliza alta tecnologia para atender 
aplicações exigentes com alta confiabilidade. Baseado em uma 
plataforma de hardware avançada e robusta, o N1540 pode ser 
configurado através do teclado ou através da interface USB. A interface 
USB facilita enormemente a tarefa de configuração do indicador. 
Permite, por exemplo, a multiplicação de uma configuração padrão com 
extrema facilidade. 
Além desta facilidade, esta interface USB permite também monitorar o 
valor medido pelo instrumento através do computador.
Seu gabinete tem profundidade de apenas 40 mm, o que facilita a 
instalação em painéis elétricos. Possui até dois relés de alarme e fonte de 
24 V para alimentação de transmissores.

N1540

�Conectores traseiros removíveis
�Amplo display com 14 mm de altura
�Registro dos valores máximos e mínimos indicados, 

resgatados pelo teclado
�Senha de proteção da configuração
�Fonte de tensão auxiliar de 24 Vcc
�Interface USB para configuração e monitoração
�Resgate da configuração de fábrica
�Frontal IP65 UL 94 V-2; Caixa IP20 UL 94V-0
�Teclado em silicone

�Certificado CE e UL
�Dimensões: 96x48x40 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Alimentação 24 Vca/cc

�Entrada para termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV,         
0-5 Vcc, 0-10 Vcc e 4-20 mA

�Limite de indicação configurável de -1999 a 9999
�Funções de alarme: mínimo, máximo, diferencial, diferencial 

mínimo, diferencial máximo e sensor aberto
�Menu de configuração simplificado
�Proteção da configuração por senha de acesso
�Conector traseiro removível
�Frontal IP65 UL 94 V-2; Caixa IP20 UL 94V-0
�Teclado em silicone
�Certificado CE e UL

�Dimensões: 48 x 48 x 80 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

      48~240 Vcc ±10%
       24~240 Vcc ±10% (modelo N1040i-F)

OPCIONAIS:
�Relé SPST 3 A / 250 Vca + Fonte 24Vcc
�Retransmissão 0-20 / 4-20 mA da variável medida
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Duas saídas de alarmes a relé SPST 3 A/240 Vca
�Fonte de tensão auxiliar de 24 Vcc
�Alimentação 24 Vca/cc

�Entrada para termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV,         
0-5 Vcc, 0-10 Vcc e 4-20 mA

�Limite de indicação configurável de -31000 a 31000 ou 0 a 60000
�Taxa de leitura de até 15 medidas por segundo
�Filtro digital ajustável
�Alarmes: 2 relés SPDT 3 A/ 240 Vca
�Alarmes configuráveis de alta, baixa, diferenciais e ruptura do 

sensor
�Fonte interna de 24 Vcc para transmissores
�N1500LC - dedicado para célula de carga 
�Função HOLD, PEAK, MÁX, MÍN, tara e zero

�Entrada digital: hold, zero tara ou reset
�Zero e Tara por entrada digital  ou teclado
�Fonte de 10 Vcc para alimentar células de carga
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 96 x 48 x 92 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Retransmissão 4-20 mA da variável medida
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Dois relés SPST 1,5 A / 240 Vca
�Alimentação 24 Vca/cc

�Entrada para termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV,         
0-5 Vcc e 4-20 mA

�Limite de indicação configurável de -1999 a 9999
�Taxa de leitura de até 5 medidas por segundo
�Alarmes: 2 relés SPST 3 A/ 240 Vca
�Funções de alarme alta, baixa, diferenciais e ruptura do sensor
�Fonte interna de 24 Vcc para transmissores
�Retransmissão 4-20 mA da variável medida

�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Função HOLD, PEAK, MÁX. e MÍN
�Entrada digital: hold, zero, tara ou reset
�Zero e Tara por entrada digital ou teclado
�Fonte de 10 Vcc para células de carga
�Certificado CE
�Dimensões: 310 x 110 x 37 mm 
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

Display 
56 mm 

de altura

Superar as expectativas de nossos clientes e colaboradores tem sido uma 
prioridade para NOVUS, isso tudo somado a responsabilidade social e ambiental, 
comprovam nossa postura frente à comunidade e ao meio-ambiente. 

A abertura econômica dos anos 90 no Brasil deram a NOVUS a oportunidade de 
se reinventar, buscando novos desafios para a empresa, assim a NOVUS passou 
a focar também no mercado externo, ampliando seus limites para além das 
fronteiras do Brasil, olhando para o mundo inteiro como cliente potencial. O 
produto que sai das nossas linhas de montagem pode ir tanto para uma pequena 
cidade brasileira como para qualquer centro avançado europeu ou norte-
americano.

Contando com uma moderna linha de montagem automática SMT de alta 
precisão, a NOVUS está capacitada tecnologicamente para atender os rígidos 
requisitos de certificação em sintonia com as mais exigentes normas 
ambientais.

A NOVUS não chegou até aqui por acaso. Nossas conquistas são fruto de muito 
trabalho, investimento e inovação.

Aqui fazemos o que amamos e amamos o que fazemos!

Medimos, Controlamos, Registramos.

Sobre a NOVUS
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Controlador Universal -  N1100

Controlador Universal - N1200

Controlador de Temperatura -  N2020

Controlador de Temperatura - N1020

Controlador de Temperatura - N1040

Indicador de Vazão - *N1500FT

Controlador de Temperatura - N480D

*Disponível a partir de julho de 2012

Controlador Universal - N3000

Controlador Universal - N2000 & N2000S

Lançamento

Reúne em um único modelo as principais características necessárias aos mais diversos processos industriais. Permite a configuração das 
entradas de sinal e saídas de controle via teclado frontal.
�Entrada: termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV,                

0-5 Vcc e 4-20 mA
�Saídas: 2 relés SPST 1,5 A/ 250Vca, pulso para SSR e linear 4-20 mA
�Até 2 alarmes temporizados de 0 a 6500 s
�Resolução na medida: 12000 níveis
�Retransmissão da PV ou SP em 0-20/ 4-20 mA
�Função Automático/Manual “bumpless”
�Entrada de Setpoint Remoto (4 a 20 mA)
�Soft start programável (0 a 9999 s)
�Auto-sintonia dos parâmetros PID
�Proteção da configuração por senha de acesso

�Rampas e Patamares: 7 programas de 7 segmentos ou 1 de até 49 
segmentos

�Frontal IP65 UL 94 V-2; Caixa IP20 UL 94 V-0
� Teclado em silicone
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 48 x 48 x 110 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Relé SPDT 3 A/ 250 Vca ou 2 canais de E/S digitais
�Alimentação 24 Vca/cc

�Entrada: termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc,  
0-10 Vcc, 0-20 mA e 4-20 mA

�Saídas: 2 relés SPST 1,5 A/ 250Vca, pulso para SSR e linear 4-20 mA
�Conversor A/D de 16 bits, 55 amostras por segundo
�Retransmissão da PV ou SP em 0-20 mA, 4-20 mA, com resolução 

de 12 bits
�Função Automático/Manual “bumpless”
�Função saída segura
�Função LBD (Loop Break Detection)
�Entrada de Setpoint Remoto (0-20 mA,4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V)
�Soft start programável (0 a 9999 s)

É um avançado controlador de processos. Seu algoritmo de controle PID auto-adaptativo monitora constantemente o desempenho do processo 
e ajusta os parâmetros PID de forma a obter sempre a melhor resposta possível para o controle.

�Rampas e Patamares: 20 programas de 9 segmentos ou 1 de até 
180 segmentos

�Proteção da configuração por senha de acesso
�Frontal IP65 UL 94 V-2; Caixa IP20 UL 94 V-0
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 48 x 48 x 110 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Relé SPDT 3A/ 240 Vca ou 2 canais de E/S digitais
�Detecção de resistência queimada
�Alimentação 24 Vca/cc

�Entrada: termopares J, K, T, N, R, S, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc e        
4-20 mA

�Saídas: 2 relés SPDT, 2 relés SPST, pulso para SSR e linear 4-20 mA
�4 alarmes configuráveis por software
�Até 2 alarmes temporizados (0 a 6500s)
�Resolução na medida: 12000 níveis
�Fonte interna de 24 Vcc para transmissores
�Retransmissão da PV ou SP em 4-20 mA
�Função Automático/Manual “bumpless”
�Entrada de Setpoint Remoto (4 a 20 mA)
�Soft start programável (0 a 9999 s)

Controlador de alto desempenho que também possui os requisitos exigidos nos mais críticos processos industriais. Entrada e saídas facilmente 
configuradas.

�Rampas e Patamares: 7 programas de 7 segmentos ou 1 de até 49 
segmentos

�Auto-sintonia dos parâmetros PID
�Frontal IP65 UL 94 V-2; Caixa IP20 UL 94 V-0
�Teclado em silicone
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 96 x 96 x 92 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Alimentação 24 Vcc/ca�Entradas: 4-20 mA, NPN, PNP, contato seco ou sinal de bobina/solenoide

�Entrada 4-20 mA com integração e opção de extração de raiz quadrada
�Capacidade para ler sinais pulsados de 0,1 a 8000 Hz
�Totalização resetável ou persistente (modelo único)
�Fatores de escala totalmente customizados
�Filtros configuráveis para as entradas
�Quando utilizada entrada pulso, a entrada 4-20 mA pode ser usada como entrada auxiliar (exemplo: leitura de 

pressão)
�Saídas 4-20 mA (vazão instantânea) e saída pulso (NPN – vazão totalizada) isoladas
�Saídas podem ser alteradas manualmente para facilitar posta-em-marcha
�Possui função de dosagem
�Função HOLD, MÁX e MÍN
�Display duplo de 6 dígitos cada, permite diversas configurações de visualização
�Linearização customizada
�Totalmente configurável via teclado, com fácil navegação
�Configuração pode ser protegida por senha
�Alarmes configuráveis de alta, baixa e ruptura do sensor
�Alarmes: 2 relés SPDT 3 A/ 250 Vca

Indicador sob medida para aplicações de vazão, com medição e leitura 
do valor instantâneo e do valor totalizado. Possui capacidade para ler 
uma entrada 4-20 mA ou uma entrada pulsada no mesmo modelo, com 
o tipo de entrada selecionado por software. Com diversas opções de 
visualização no display, pode ter até 4 relés e comunicação digital. 
Possui duas saídas para retransmissão: uma 4-20 mA, tipicamente para 
vazão instantânea, e outra por pulso (NPN), tipicamente para vazão 
totalizada, ambas isoladas.

�Fonte interna de 24 Vcc para transmissores
�Temperatura de operação: 0 a 50 ºC
�Certificado CE
�Dimensões: 96 x 48 x 92 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�2 relés SPST 3 A/ 250 Vca adicionais
�Alimentação 24 Vca/cc

�Entrada: termopares J, K, T, E, N, R, S e Pt100
�Display vermelho para a variável medida e verde para o Setpoint
�Saída de controle: relé SPST e Pulso de tensão
�Programa de rampas e patamares com possibilidade de repetições 

sucessivas (para junho de 2012)
�Auto-sintonia dos parâmetros PID
�Detecta qualquer falha do sensor
�Menu de programação simplificado para facilitar a configuração 

pelo operador

�Frontal IP65 UL 94 V-2; Caixa IP20 UL 94 V-0
�Teclado em silicone
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 48 x 48 x 110 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Saída de controle em 4-20 mA
�Duas saídas tipo relé SPST 3 A/ 240 Vca
�Alimentação 24 Vca/cc

�Entrada: termopares J, K, T, N, R, S, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc e        
4-20 mA

�Saídas: 2 relés SPDT, 2 relés SPST, pulso para SSR e linear 4-20 mA
�4 alarmes configuráveis por software
�Até 2 alarmes temporizados de 0 a 6500s
�Resolução na medida: 12000 níveis
�Fonte interna de 24 Vcc para transmissores
�Retransmissão da PV ou SP em 4-20 mA
�Função Automático/Manual “bumpless”
�Entrada de Setpoint Remoto (4 a 20 mA)
�Soft start programável (0 a 9999 s)

Estes dois equipamentos contém todas as características necessárias para processos de alta performance industrial. O modelo S tem dois relés 
com tempos proporcionais para controle de válvulas servo-motorizadas e “dampers”.

�Rampas e Patamares: 7 programas de 7 segmentos ou 1 de até 49 
segmentos

�Auto-sintonia dos parâmetros PID
�Frontal IP65 UL 94 V-2; Caixa IP20 UL 94 V-0; Teclado em silicone
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 48 x 96 x 92 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Alimentação 24 Vca/cc

�Entrada: termopares J, K, T e Pt100
�Saídas: 2 relés SPST, Pulso e 4-20 mA como opcional
�Duplo display de 4 dígitos nas cores vermelho e verde
�Taxa de amostragem: 10 medidas por segundo
�Resolução interna: 15000 níveis
�Funções de alarme: mínimo, máximo, diferencial mínimo e 

diferencial máximo
�Controle manual
�Teclado com funções rápidas: liga/desliga, manual/automático, etc
�Retransmissão da PV ou SP em 4-20 mA
�Função saída segura

O controlador de temperatura PID  foi desenvolvido para aplicações que requerem alto grau de precisão e performance e demandem 
baixo custo. Inclui modo de seleção Automático/Manual via teclado frontal e características avançadas de controle.

N2020

�Função LBD (Loop Break Detection)
�Programa de rampas e patamares com possibilidade de repetições 

sucessivas
�Proteção da configuração por senha de acesso
�Frontal IP65 UL94 V-2; Caixa IP20 UL94 V-0
�Teclado em silicone
�Temperatura ambiente: 0° a 60 °C, 0 a 80% UR
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 48 x 96 x 92 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

�Entrada: termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100 e 0-50 mV
�Display de LED, vermelho, alto brilho
�PID com auto-adaptativo
�Auto-sintonia dos parâmetros PID
�2 saídas: 1 pulso 5 Vcc/ 25 mA e 1 relé SPST 1,5 A/ 240 Vca
�Funções de saída: Controle, Alarme1, Alarme2
�Alarmes configuráveis com 8 funções
�Bloqueio de alarmes na energização inicial
�Timer programável
�Tecla “F” com 3 funções especiais

Possui avançado microprocessador de alto desempenho e algoritmo de controle PID auto-adaptativo que ajusta os parâmetros PID, obtendo 
sempre a melhor resposta possível para o processo. Seu frontal possui dimensões reduzidas, apenas 48x24 mm, para aplicações onde o espaço 
de montagem é reduzido.

�Função soft-start
�Função Rampa
�Proteção da configuração por senha de acesso
�Possibilidade de restaurar calibração de fábrica
�Painel frontal: IP65, Policarbonato UL94 V-2
�Caixa: IP20, Policarbonato UL94 V-2
�Teclado em silicone
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 48 x 24 x 105 mm
�Alimentação: 100~240 Vca ±10% / 24 ~ 240 Vcc ±10%

�Entrada: termopares J, K, T e Pt100
�Saída de controle a pulso lógico 5 Vcc/ 20 mA ou relé SPST 1,5 A/ 

250 Vca
�Taxa de amostragem: 10 medidas por segundo
�Resolução interna: 15000 níveis
�Limites configuráveis para Setpoint
�Duplo display de 4 dígitos nas cores vermelho e verde
�Indicação em °C e °F
�Proteção da configuração por senha de acesso
�Material da caixa/painel frontal: PC (UL94 V-2)

O controlador de temperatura  reúne baixo custo e alta precisão com ação PID. Tem profundidade de somente 80 mm, sistema de 
conexão elétrica removível, duas saídas para controle ou alarme, alimentação universal, além de sintonia automática dos parâmetros PID, 
tornando o controlador de temperatura mais sofisticado e de baixo custo do mercado.  

N1040

�Funções de alarme configuráveis por teclado entre: mín., máx. ou 
diferenciais

�Grau de proteção: frontal IP65, caixa IP30
�Ambiente: 0° a 60 °C, 0 a 80 % UR
�Teclado em silicone
�Certificado CE e UL
�Dimensões 48 x 48 x 80 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

      48~240 Vcc ±10%
       24~240 Vcc ±10% (modelo N1040-PR-F)

Controlador de temperatura PID, com duplo display, permitindo uma fácil e rápida ação sobre o processo.
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Controlador de Temperatura - N320, N321, N322 & N323

Controlador de Temperatura - N322T

Controlador de Temperatura - N321S & N322S

Controlador de Umidade - N322RHT & N323RHT

Controlador para Refrigeração - N321R

Controlador para Refrigeração - N323R & N323TR
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� : 2 entradas analógicas para termopar J,K,T,N,R,S,B, 
Pt100, 0-50 mV, 0-10 Vcc, 0-20 mA e 4-20 mA 

�Resolução: 14 bits
�LogBox-DA: Entrada analógica para 0-50 mV, 0-10 Vcc, 0-20 mA 

ou 4-20 mA
�Entrada digital para pulso ou contato
�Conta pulsos em um intervalo de tempo
�Memória: 32768 medidas

LogBox-AA

Pequenos e precisos registradores para medidas analógicas e digitais, compatíveis com vários tipos de sensores industriais. A configuração e 
coleta de dados é realizada via interface ótica IR-Link3 e software LogChartII, que incorpora funções de visualização gráfica ou tabular, 
exportação e processamento matemático dos dados históricos. 

�Intervalo de registro: 1s a 18 dias
�Alimentação: Bateria interna 3,6 V
�Autonomia bateria: Típico 2 anos
�Temperatura de operação: -40 a 70 °C
�Alojamento IP65 ou IP67
�Dimensões: 70 x 60 x 35 mm
�Configurador LogChart-II gratuito

Aquisição, Registro e Supervisão - LogBox-AA & LogBox-DA

�Incorpora sensores de temperatura e umidade
�Memória: 32664 medidas
�Intervalo de registro: 1s a 18 dias
�Alimentação: Bateria interna 3,6 V

LogBox-RHT-LCD
Pode ser facilmente programado e configurado através de uma versátil interface de comunicação conectada à porta USB do PC e software em 

®ambiente Windows . 
Os valores das medidas do sensor são mostrados no display. Também é possível verificar no display os valores mínimo e máximo ocorrido 
durante as aquisições.

 é um data logger com sensores de temperatura e umidade integrados. 

�Autonomia bateria: Típico 1 ano
�Temperatura de operação: -40 a 70 °C
�Alojamento IP65 ou IP67
�Dimensões: 70 x 60 x 35 mm
�Configurador LogChart-II gratuito

Aquisição, Registro e Supervisão - LogBox-RHT

TagTemp 
®comunicação conectada a porta USB do PC utilizando software em ambiente Windows . O software LogChart II possibilita a configuração, 

coleta, plotagem, análise e exportação dos registros. Sua resolução de 14 bits e sua capacidade de memória de 16 k registros, faz dele o 
instrumento ideal para monitoração de temperatura por longos períodos ou amostragens rápidas.

é um data logger de temperatura compacto. Pode ser facilmente programado e configurado através de uma versátil interface de 

�Alojamento IP65
�Dimensões: 47 x 30 x 12 mm
�Precisão na faixa de temperatura: ±0.5 °C
�Resolução de leitura: 14 bits ou 16.384 níveis
�Capacidade de memória: 16000 registros
�Intervalo de registro: de 1 segundo até 18 horas

�Botão interno para comando de início e fim de aquisição
®�Software para Windows .

�Comunicação IR sem contato até 50 cm, ângulo 30°
�Temperatura de operação: -20 °C a +70 °C
�Bateria Lithium substituível (tipo 2032), com autonomia média de 

1 ano

Aquisição, Registro e Supervisão - TagTemp
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Controlador Universal - N120 & N120S

O indicador eletrônico  indica a temperatura nos mais variados processos com elevado grau de precisão. Os controladores  e 
N323 podem ser configurados pelo teclado para controle de aquecimento ou refrigeração. O N322 possui 2 relés e o N323 possui 3 relés. As 
saídas de alarmes podem ser configuradas como alarme de mínimo, máximo ou diferencial.

N320 N321, N322

�Proteção por senha configurável
�Sensores: termistor NTC (-50 a 120 °C), Pt100 (-50 a 300 °C), 

Pt1000 (-200 a 530°C), Termopar J (0 a 600 °C), Termopar K (-50 a 
1000 °C) ou Termopar T (-50 a 400 °C)

�Relé de controle: SPDT, 16 A/ 240 Vca
�Relé de alarme 1: SPST, 3 A/ 240 Vca (N322 e N323)
�Relé de alarme 2: SPST, 3 A/ 240 Vca (N323)
�Precisão: 0,6 °C (NTC), 0,7 °C (Pt100 e Pt1000), 3 °C (termopar)
�Frontal com proteção IP65, permitindo jatos d'água
�Display: 3½ dígitos, com 13 mm de altura

�Resolução: 0,1 °C entre -19,9 a 199,9 °C
�Amostragem: 1,5 vez por segundo
�Temperatura de trabalho: 0 a +40 °C
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 75 x 33 x 75 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Saída pulso para SSR: 5 Vcc / 25 mA (N322)
�Alimentação: 12~24 Vca/Vcc

�Proteção por senha configurável
�Ajuste de offset do sensor
�Mantém sua programação mesmo com falta de energia
�Sensores: termistor NTC, Pt100, Pt1000 ou Termopar J/K/T
�Relé de controle: SPDT, 16 A/250 Vca
�Relé temporizado: SPST, 3 A 
�Frontal com proteção IP65
�Display: 3½ dígitos, com 13 mm de altura
�Resolução: 0,1 °C entre -19,9 a 199,9 °C
�Precisão: 0,6 °C (NTC), 0,7 °C (Pt100 e Pt1000), 3 °C (termopar)

O  é aplicado no controle de aquecimento e refrigeração, incorpora um relé de acionamento temporizado para uso em degelo forçado, 
agitação programada de líquidos e outras aplicações que requerem acionamento periódico temporizado. Sua base de tempo pode ser 
configurada em segundos, minutos ou horas.

N322T

�O  possui uma saída com relé SPDT, 1 HP (16 A resistivo) / 
250 Vca para controle de bomba. O N322S possui mais um relé 
SPST, 3 A/250 Vca para a saída de apoio.

�Medição de temperatura: NTC: -50 a 120 °C
�Display LED de 3 ½ dígitos 
�Ajuste de offset do sensor
�Histerese ajustável
�Mantém sua programação mesmo com falta de energia
�Proteção por senha configurável

N321S

O  e o  são controladores para aplicações de aquecimento solar. Comandam uma bomba de circulação de água através do 
diferencial de temperatura entre o coletor solar e reservatório térmico ou piscinas. Possuem duas entradas para sensor de temperatura do tipo 
NTC e uma saída de controle para o acionamento da bomba de circulação de água. O N322S possui também uma saída de apoio.  

N321S N322S

�Precisão: 0,6 °C (NTC)
�Resolução: 0,1 °C entre -19,9 a 120,0°C 
�Frontal com proteção IP65
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 75 x 33 x 75 mm
�Alimentação: 100 a 240 Vca /cc ±10%

OPCIONAIS: 
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Alimentação: 12~24 Vca/cc

�Indicação da variável selecionável
�Frontal com proteção IP65
�Saída 1 Relé SPDT, 16 A/ 250 Vca
�Saída 2 Relé SPST 3 A/ 250 Vca
�Saída 3 Relé SPST 3 A/ 250 Vca (N323RHT)
�Umidade:

 - Faixa de medição: 0 a 100% de umidade relativa (RH)
 - Precisão RH: 3% @ 25 °C
 - Resolução da medida: 1% em toda a faixa

O  e o  são controladores digitais de umidade relativa e temperatura. O  possui duas saídas do tipo relé que podem 
ser configuradas independentemente para atuar como controle ou alarme. O N323RHT possui três saídas do tipo relé que podem ser 
configuradas independentemente para atuar como controle, alarme ou temporizador.

N322RHT N323RHT N322RHT

�Temperatura:
- Faixa de medição: -20 e 80 °C
- Precisão T: 0,5 °C @ 25 °C
- Resolução da medida: 0,1 °C de 19,9 até 80,0 °C

�Certificado CE e UL
�Dimensões: 75 x 33 x 75 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Saída pulso para SSR: 5 Vcc / 25 mA (N322RHT)

�Temperatura de trabalho: 0 a +40 °C
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 75 x 33 x 75 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Saída pulso para SSR: 5 Vcc / 25 mA
�Alarme sonoro interno
�Monitor de tensão para proteção de compressor: 150~250 Vca 

(Modelos com NTC)
�Alimentação: 12~24 Vca/Vcc

�Proteção por senha configurável
�Ajuste de offset do sensor
�Histerese ajustável
�Mantém sua programação mesmo com falta de energia
�Sensores: termistor NTC, Pt100, Pt1000
�Relé de controle: SPDT, 16 A/ 240 Vca
�Frontal com proteção IP65
�Display: 3½ dígitos, com 13 mm de altura
�Resolução: 0,1 °C entre -19,9 a 199,9 °C

O  realiza o degelo automático por parada de compressor com intervalo e duração programáveis e tecla de degelo manual, retém a 
indicação durante o ciclo de degelo, possui retardo programável no acionamento após energização e funções de proteção do compressor.

N321R

�Precisão: 0,6 °C (NTC), 0,7 °C (Pt100 e Pt1000)
�Temperatura de trabalho: 0 a 40 °C
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 75 x 33 x 75 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/ cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Proteção para Compressor contra variação de tensão: 150~250 

Vca (Modelos com NTC)
�Alimentação: 12~24 Vca/ Vcc

�Proteção por senha configurável
�Ajuste de offset do sensor
�Histerese ajustável
�Mantém sua programação mesmo com falta de energia
�Sensores: termistor NTC (2 sensores)
�Relé de controle: SPDT, 16 A/ 240 Vca
�Relé de alarme: SPST, 3 A/ 240 Vca 
�Resolução: 0,1 °C entre -19,9 a 199,9 °C
�Precisão: 0,6 °C
�Frontal com proteção IP65

O  possui 3 relés: um para compressor, um para o degelo e outro para o ventilador. Opera com dois sensores, um para temperatura 
ambiente e outro fixado no evaporador para controle de final de degelo. O N323TR possui relógio interno para programação de horários de 
degelo, com agenda semanal, dias úteis ou diária. Possui 3 relés: um para compressor, um para o degelo e outro para o ventilador.

N323R

�Teclado em silicone
�Display: 3½ dígitos, com 13 mm de altura
�Amostragem: 1,5 vez por segundo
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 75 x 33 x 75 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/ cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Alimentação: 12~24 Vca/ Vcc 

�Entrada: termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 mV, 0-5 Vcc,  
0-10 Vcc, 0-20 mA e 4-20 mA

�Saídas: 2 relés SPST, pulso para SSR
�Controle PID auto-adaptativo
�Até 4 alarmes temporizados de 0 a 9999 s
�Conversor A/D de 16 bits, 55 amostras por segundo
�Função Automático/Manual “bumpless”
�Rampas e Patamares: 20 programas de 9 segmentos ou 1 de até 

180 segmentos
�Soft start programável (0 a 9999 s)
�Proteção da configuração por senha de acesso

Controlador de processos completo, disposto em placa, próprio para instalação em painel frontal de máquinas. Permite versões com 
características e funções dedicadas.

�Entrada digital para múltiplas funções
�Temporizador (Timer)
�Dimensões: 100 x 67 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Relé SPDT para carga de até 10 A
�Versões com display simples e duplo
�Alimentação 24 Vca/cc
�Versões personalizadas
�Função Data Logger (junho de 2012)
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Aquisição e Registro de Dados - FieldLogger

É um módulo de aquisição e registro de variáveis analógicas e digitais. Vencedor do 
Prêmio Nacional de Inovação 2011 da Confederação Nacional da Indústria (categoria 
“Competitividade”), pode se comportar como o mestre de uma rede Modbus RTU e 
ler registradores de outros escravos. Capaz de efetuar operações matemáticas nos 
canais de entrada, possui maior velocidade de leitura e registro, maior capacidade de 
memória e várias opções de conectividade.

�8 canais analógicos por módulo
�Aceita J, K, T, E, N, R, S, B; 4-20 mA, Pt100, 0-50 mV sem alterar 

hardware
�Resolução na medida: 13000 níveis
�Precisão: 0,25% da escala ±1°C para termopar, 0,2% para Pt100, 

mA e mV
�Varredura: <1 s para 8 canais
�Alarmes: 2 relés 3 A para os 8 canais
�Entrada digital para START/STOP remoto

Módulo de aquisição e registro de variáveis analógicas, composto de uma unidade microprocessada inteligente, que pode ser usado como um 
registrador (data logger) de forma autônoma ou como um terminal remoto de aquisição de dados em tempo real. Compatível com trilho DIN, 
possui 8 canais analógicos na unidade básica e permite expansão por meio de módulos adicionais.

�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Fixação em trilho DIN 35mm
�Dimensões: 105 x 90 x 60 mm, gabinete ABS
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAIS:
�Memória interna para 128000 registros e relógio de tempo real
�Alimentação: 24 Vca/Vcc

Aquisição e Registro de Dados - FieldLogger I/O

Aquisição e Registro de Dados - WebServer

�Controle e supervisão geograficamente distribuídos
�Interface intuitiva para configuração de receitas
�Gerenciamento de fórmulas e expressões matemáticas
�Registros de dados históricos criptografados, protegidos contra 

violação
�Assistentes para criação e gerenciamento de relatórios simples e 

complexos

Flexível, funcional e amigável, o  é um sistema de supervisão de processos industriais SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) focado na supervisão de aplicações locais ou geograficamente distribuídas. A simplicidade de configuração contribui no processo 
de tomada de decisões para a construção de sinóticos que representem o ambiente real que está sendo supervisionado pelo sistema. Como 
atuador no processo supervisionado, o usuário conta com um conjunto de ferramentas que permitem descrever lógicas para ler e escrever nos 
equipamentos de medição e controle.

SuperView

�Configuração de perfil para cada usuário, limitando suas ações por 
função

�Supervisão individual de alarmes para cada variável monitorada com 
sinalização visual, sonora e e-mail

�Assinatura eletrônica no reconhecimento de ocorrências
�Contempla requisitos ANVISA RDC 17/2010 e FDA 21 CFR Parte 11

Aquisição e Registro de Dados - SuperView

FieldChart NOVUS FieldLogger
FieldLogger I/O e NOVUS
De fácil uso, não requer treinamento prévio por parte do usuário.
O módulo principal permite a coleta das aquisições (memória) do FieldLogger e do FieldLogger I/O para o PC, realizar o registro gráfico online ou 
em bateladas e gerar gráficos históricos. Permite também visualizar parte do gráfico com zoom, listar valores associados, realizar a junção e 
sobreposição de gráficos, imprimir os gráficos ou listas e exportar os dados para outros softwares e planilhas.
Quando online, realiza a comunicação com protocolo Modbus RTU e Modbus TCP para monitoramento de até 64 registradores de 
equipamentos como o FieldLogger, FieldLogger I/O ou até 64 controladores e indicadores, permitindo assim a visualização gráfica desses 
dados. A cada pena podem ser associados alarmes alto e baixo cujos valores são indicados no painel quando ativos

 é um sistema de monitoramento e aquisição de dados dedicado e de fácil utilização com equipamentos  ,  
toda a linha de controladores e indicadores .

Aquisição e Registro de Dados - FieldChart

�Interface USB (V 1.1 e V2.0) Plug and Play
®�Driver porta serial virtual: Windows  7/Vista/XP/2000/ME/CE/98, 

Mac e Linux
�Seleção RS485 / RS422 por jumper
�Controle de fluxo automático para RS485
�Taxa de Comunicação: 300 bps a 250 kbps
�Duplo barramento RS485. Capacidade para 64 instrumentos RS485 

(32 em cada  barramento)

O  é a solução rápida e segura para a interface entre o PC e barramentos de comunicação industrial RS485 ou RS422. Ao 
ligar o USB-i485 à porta USB de um PC, ele é automaticamente detectado e instalado como uma porta COM virtual, compatível com qualquer 
aplicativo existente de comunicação serial. Múltiplus conversores podem ser instalados no mesmo PC, permitindo a fácil configuração de um 
sistema multi-serial. A isolação de 1500 V protege o PC dos surtos e erros de ligação no barramento industrial RS485.

conversor USB-i485

�Isolação: 1500 Vcc entre a interface USB e a interface 
RS485/RS422

�Proteção no barramento RS485/422: +- 60 Vcc, 15 kV ESD
�Dimensões: 70 x 60 x 18 mm
�Alimentação: pelo barramento USB

Conversor Digital -  Conversor USB-i485

Aquisição e Registro de Dados - myPCLab

�Duas entradas analógicas: Termopar J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-10 
V, 0-50 mV, 4-20 mA

�Resolução A/D: 11 a 15 bits
�Taxa de amostragem: 8 a 128/segundo, dependendo da resolução 

selecionada
�Precisão: 0,25% escala ±1 °C para termopar / 0,2% para Pt100, mV, 

mA e V

O  é uma compacta ferramenta de aquisição de dados para um PC utilizando a porta USB. Tem capacidade para monitorar duas 
entradas analógicas universais e uma entrada digital. Do curioso ao cientista, em tarefas simples ou complexas, o myPCLab é uma valiosa 
ferramenta para monitoração on-line e registro histórico de dados em laboratórios, indústrias e  escolas. Inclui um software intuitivo para 
registro e visualização dos dados na forma de gráficos, barras, displays e ponteiros.

myPCLab

�Entrada digital: Pulso de tensão ou contato
�Interface USB (V1.1 e V2.0). Virtual Serial Port driver, Protocolo 

Modbus RTU
®�Software Windows  com capacidade de comunicação com 

múltiplos myPCLabs
�Alojamento ABS, 70 x 60 x 18 mm
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O  é aplicado na aquisição e transmissão de dados. É capaz de integrar instrumentos e sensores à Internet e Ethernet. Tem interface 
Ethernet, protocolo TCP/IP, 2 portas seriais, 2 saídas a relé e 4 entradas analógicas ou digitais. Como um mestre Modbus RTU, pode ler e 
escrever em dispositivos externos. Como servidor ou gateway Modbus TCP, pode se integrar facilmente a sistemas SCADA. O WS10 pode 
servir páginas HTML, enviar e-mail, monitorar condições de alarme e comunicar por modem convencional ou celular.

WS10

�Interfaces comunicação: 1 RS232, 1 RS485 Ethernet 10BaseT. 
Opcional Modem V32

�Protocolos TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, Modbus (TCP e 
RTU)

�Entradas: 4 digitais ou analógicas (0-5 V, -20 mA) resolução 10 bits 
ou (4-20 mA) resolução 800 níveis

�2 saídas a relé SPST 3 A/250 V

�Memória Flash para HTML e registro
�Gabinete em ABS, para trilho DIN 35 mm
�Consumo: 4 VA
�Dimensões: 105 x 90 x 60 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

SuperView Mobile
desenvolvido para usuários que desejam fazer o monitoramento, controle e supervisão de 
dispositivos em sua planta industrial, comercial ou residencial utilizando Smartphones e Tablets 

TMANDROID . Este sistema móvel fornece uma interface de fácil utilização para usuários 
avançados e iniciantes, além de disponibilizar um assistente (wizard) de configuração que guia o 
usuário para o desenvolvimento de uma aplicação completa. 
A comunicação remota é realizada utilizando o protocolo Modbus TCP sobre as interfaces de 
comunicação presentes no dispositivo móvel como WiFi, 3G, GPRS, Bluetooth, etc. A interface 
gráfica é composta de telas tipo lista, gráfico de tendência e mapa (GPS) que permitem a 
visualização dos dados tanto para leitura como para escrita. Os alarmes configurados estão 
integrados ao sistema de notificação ANDROID, onde o usuário é imediatamente notificado e 
pode reconhecê-los para fins de rastreabilidade. Este e outros eventos importantes da aplicação 
são registrados e podem ser visualizados com o Audit Trail. 
Atualmente existem duas versões disponíveis no Android Market (com atualização automática). 
A versão SuperView Mobile Lite é gratuita e possui as mesmas funcionalidades que a versão 
comercial, mas está limitada à configuração de 5 variáveis (Tags). A versão comercial SuperView 
Mobile, não possui limitações de configuração.

 é um sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

�Telas tipo Lista, Gráfico de Tendência e Mapa (GPS)
�Conexões com qualquer dispositivo Modbus TCP
�Tags tipados (inteiro, float, bit, booleano)
�Alarmes integrados ao sistema ANDROID
�Reconhecimento de alarmes para rastreabilidade
�Fórmulas matemáticas com biblioteca de funções
�Importação e exportação de aplicações
�Segurança na autenticação de usuários

�Audit Trail (Log de eventos/ocorrências)
�Estatísticas e status da aplicação em tempo real
�Informações do projeto para controle de versões
�Assistente de configuração interativo
�Atualizações automáticas pelo Android Market
�Arquivo de aplicação criptografado

Aquisição e Registro de Dados - SuperView Mobile

Lançamento

�8 canais analógicos: aceita termopares J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, Pt1000,           
0-20 mV, 0-50 mV, 0-60 mV, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA e 4-20 mA, sem alterar 
hardware

�Interface Ethernet 10/100 com: DHCP, DNS, SMTP, HTTP, FTP (cliente e servidor), 
SNMP (com traps) e Modbus TCP

�Conversor A/D: 24 bits, até 1000 amostras/s
�Exatidão: 0,20% da escala ±1 °C para termopares, 0,15% da escala para os 

demais
�8 canais digitais configurados individualmente como entrada ou saída
�2 saídas a relé
�Interface RS485 mestre ou escravo Modbus
�Pode operar como gateway Modbus TCP - Modbus RTU
�Capacidade para ler até 64 registradores de escravos Modbus (canais remotos)
�Até 128 canais para operações matemáticas e lógicas
�Coleta de dados disponível por pen drive, RS485, USB (cabo), FTP (cliente ou 

servidor) e Modbus TCP
�Configuração disponível por interface USB (cabo), RS485 e Modbus TCP
�Até 32 alarmes com diversos tipos de ações: acionamento de saídas, envio de e-

mails, envio de traps SNMP e controle dos registros
�Memória interna para 512 k registros ou cartão SD opcional
�Incluso intuitivo software de configuração, coleta e exportação de dados
�Saída 24 V para a alimentação de até 8 transmissores 4-20 mA (modelo standard)

�Certificado CE e UL
�Dimensões: 164 x 117 x 70 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAL
�Exclusiva IHM colorida de 320 x 240 pixels, permite a montagem local ou remota
� Kit de extensão para montagem remota da IHM
� Alimentação 24 Vca/cc 

Prêmio
Nacional

de Inovação
2011



Os módulos  de entradas e saídas com interface de comunicação RS485, protocolo Modbus RTU, permitem a fácil integração de sinais 
analógicos ou digitais a sistemas de supervisão, sendo a alternativa mais econômica para incorporar entradas analógicas em CLPs e sistemas 
SCADA.

DigiRail

�Comunicação RS485, Modbus RTU. Baud rate de 1200 a 115200 
bps, paridade configurável

®�Software configurador em Windows
�Dimensões: 72 x 77 x 19 mm
�Alimentação: 10 a 35 Vcc

DigiRail-2R: 2 saídas a relé SPDT 8 A / 250 V, com possibilidade de 
temporização no acionamento
DigiRail-4C: 4 entradas digitais contadoras isoladas, aceitando 
sinais de até 100 kHz (entrada 1) e 1000 Hz (entradas 2 a 4)

DigiRail-2A:
0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V; 0-20 mA, 4-20 mA

�Detecção de falha no termopar ou Pt100
�Resolução A/D: 17 bits
�Linearização definida pelo usuário
�Precisão: 0,25% da escala ±1 °C para termopar; 0,15% para Pt100, 

mV, V e mA
�Isolação entrada: 1000 Vca por 1 minuto

 aceita termopares J, K, T, E, N, R, S, B; Pt100; 0-20 mV, 

Aquisição de Dados - DigiRail

Gateway - DigiGate Profibus

�Profibus: opera desde 9600 bps até 12 Mbps
�Modbus: opera desde 1200 bps até 115200 bps
�Resistores de terminação e de polarização inclusos (habilitados por 

jumper)
�Isolamento elétrico entre saída Profibus e restante do aparelho: 

1000 Vca
�Indicadores luminosos frontais de comunicação e status

O  é o equipamento ideal para a interconexão entre uma rede Profibus DP e uma rede Modbus RTU. Ele age como um gateway, 
se comportando como uma estação-mestre na rede Modbus e uma estação-escrava na rede Profibus. Dessa forma, o DigiGate lê os dados de 
interesse dos demais aparelhos (escravos) da rede Modbus e repassa os valores lidos ao mestre Profibus. Da mesma maneira, ele escreve nas 
saídas dos escravos Modbus conforme as solicitações do mestre Profibus, proporcionando um total controle pela rede Profibus sobre os 
aparelhos da rede Modbus.

DigiGate Profibus

�Ambiente de operação: 0 a 50 °C, 5 a 90% de umidade relativa, sem 
condensação

�Montagem: trilho DIN 35 mm
®�Incluso software Windows  para configuração do aparelho

�Alimentação: 10 a 35 Vcc

�Banda de operação: ISM 2.4 GHz
�Comunicação wireless IEEE 802.15.4
�16 canais de operação com seleção automática e adaptativa
�Potência máxima de transmissão: 100 mW (20 dbm)
�Alcance estimado: 100 metros dentro de edificações e 1000 metros 

em campo aberto
�Taxa de transmissão wireless: 250 Kbps
�Criptografia de dados: AES-CBC-128 (Advanced Encryption 

Standard)

O s é um gateway multifuncional wireless que permite a inserção simples e transparente de ramos sem fio em redes Modbus 
RTU já existentes. O AirGate-Modbus possui quatro diferentes modos de operação, permitindo que ele atue como multiplexador de mestres 
Modbus, um ramo sem fio de uma rede Modbus RS-485 ou umconversor USB RS-485.
Diferentes topologias de redes podem ser formadas, como ponto a ponto, estrela e árvore, permitindo a distribuição dos escravos Modbus de 
acordo com a necessidade. 

AirGate-Modbu

�Interface USB Device (Mini-B)
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
�Baud rate das portas físicas 1200 a 115200 bps
�Grau de Proteção: IP20
�Alojamento: ABR+PC com fixação para trilho de 35 mm
�Certificados: Anatel (1818-11-7089) e CE
�Alimentação: 10 a 35 Vcc. Consumo máximo: 70 mA (em 24 V)

OPCIONAL:
�Base magnética com cabo de 2,5 metros para antena SMA

Gateway - *AirGate-GPRS
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Gateway - AirGate-Modbus

�Através da interface GPRS, conecta-se a gateways na nuvem 
de forma a disponibilizar seus dados

�Totalmente compatível com o gateway M2M da NOVUS para 
acesso e armazenamento

�USB se comporta como uma porta serial virtual (Virtual COM 
port)

�Interface USB isolada: 2 kV
�Duas interfaces RS485 configuráveis (baud rate, paridade e 

stop bits)
�Uma interface RS485 sempre mestre Modbus, outra 

configurável como mestre ou escrava

Ideal para aplicações de telemetria M2M (machine-to-machine), o  permite a supervisão 
de uma rede com comunicação serial Modbus por mais de um mestre. Um dos mestres poderá ser 
remoto, comunicando através de uma conexão TCP/IP sobre GPRS através da nuvem (internet). Outro 
poderá ser um software Supervisório conectado através da porta USB. A segunda interface RS485 
poderá ser configurada como um escravo Modbus, permitindo que um terceiro mestre, como uma IHM 
local, acesse os escravos, ou como um mestre Modbus, permitindo um novo ramo da rede com mais 
escravos comunicando. Por conseguir rotear os pacotes Modbus entre suas interfaces, permite um 
grande acréscimo de funcionalidade sem interferir praticamente nada no desempenho da rede original.

AirGate-GPRS

�Velocidade das interfaces RS485 de 1200 a 115200 bps
�Interface GSM quadri-band, opera com todas as 

operadoras de telefonia celular do mercado
�Capacidade de autenticação no servidor remoto para 

maior segurança
�Permite enviar SMS para notificar alarmes e outros 

eventos
�Totalmente configurável por software gratuito
�Temperatura de operação: -10 a 50 °C
�Pode ler duas entradas analógicas 4-20 mA ou 0-10 V ou 

*Disponível a partir de julho de 2012

ainda dois sinais digitais, selecionáveis por jumpers 
internos

�Acompanha antena com cabo de 3 m e base magnética
�Gabinete em ABS para trilho DIN 35 mm
�Grau de Proteção: IP20
�Certificado CE e Homologado Anatel
�Alimentação: 10 a 35 Vcc

OPCIONAL:
�Antena articulável para fixação direta no equipamento

Gateway 
M2M

NOVUS

CLP AirGate-GPRS Escravo 1 Escravo 2

11

As linhas de  (Controladores Lógicos Programáveis) são capazes de atender as mais diversas aplicações, devido a sua modularidade, 
versatilidade, robustez e conectividade.

CLPs

As  são capazes de atender às mais diversificadas aplicações, possuem o melhor custo x benefício do mercado, além de um visual 
moderno.

IHMs

Os  possuem uma eletrônica de potência moderna e uma avançada tecnologia de microprocessadores, capaz de 
controlar eficientemente a velocidade do motor, melhorar a automação de máquinas e economizar energia.

Inversores de Frequência

Inversores de Frequência

IHM

CLP

Relé Programável - NSR
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Lançamento

�CPUs não expansíveis, com:
- NSR-CPU6: 6 pontos (4 entradas + 2 saídas)
- NSR-CPU12: 12 pontos (8 entradas + 4 saídas)
- NSR-CPU18: 18 pontos (12 entradas + 6 saídas)

�CPUs expansíveis, com:
- NSR-XCPU12: 12 pontos (8 entradas + 4 saídas)
- NSR-XCPU18: 18 pontos (12 entradas + 6 saídas)

�Expansões com:
- Entradas e saídas digitais
- Entradas analógicas e saídas digitais
- Comunicação Modbus-RTU, Ethernet e SMS

�Disponíveis nas tensões 110~220 Vca ou 12~24 Vcc
�Relógio/calendário interno em tempo real
�Fixação em trilho DIN

�IHM com display e teclado:
- Fixa, nos modelos NSR-XCPU18 e NSR-CPU18
- Destacável e opcional, nos modelos NSR-XCPU12
- Acessório para montagem remota da IHM destacável
- LCD com backlight com 4 linhas e 10 caracteres
- Teclas de parametrização e navegação

Os Relés Programáveis ( ) são compactos e utilizados para 
substituir lógicas de relés, com uma tecnologia inteligente de fácil 
programação (parametrização e configuração), oferecendo melhor 
custo-benefício do mercado para as mais diversas aplicações (controle 
de acesso, de iluminação, de aquecimento, de ventilação, de nível de 
água, de bombas, de irrigação, automação predial e outros).

NSR

�IHM com LEDs
- LEDs com status das entradas e saídas, nos modelos NSR-CPU6 e 

NSR-CPU12
- Opcional nos modelos NSR-XCPU12 (substitui IHM com display)

�Programação em diagrama de blocos
�Canais de alta velocidade (frequência de até 14 kHz)
�Temporizadores, contadores e memórias retentivas
�Monitoração on-line e simulação off-line
�Ferramenta de programação gratuita
�Cabos de programação, nas versões RS232 e USB

Novos
Modelos

�Protocolo padrão ModBus RTU ou ASCII
�Conectores removíveis
�Ferramenta de programação gratuita, capaz de fazer simulações on-

line e off-line
�CPUs Brick  (monoblocos) - ES2 / EX2

-Alimentação 110 / 220 Vca
-Entradas digitais (24 Vcc) e analógicas
-Saídas à relé (2 A / saída) ou transistor (0,5 A)
-3 portas de comunicação (RS232 e RS485)
-Modelos com 16, 20, 40 e 60 pontos
-16k passos de programa

�
-Alimentação por fonte 24 Vcc
-CPUs com 10, 12, 20 e 28 entradas/saídas. Até 512 pontos
-2 portas de comunicação (RS232 e RS485)
-Módulos de expansão digitais e analógicos
-Módulos especiais (termopar, PT100 e pesagem)
-Módulos de comunicação: Ethernet, Profibus-DP, DeviceNet, 
CANopen e Remota Modbus

- 8 ou 16 k passos de programa

CPUs SLIM (modulares)-SA/SA2/SX/SX2/SV

�Mais de 80 protocolos de comunicação com os principais 
fabricantes de CLPs mundiais (Siemens, Rockwell, GE, Schneider 
entre outros)

�Diversos tamanhos: desde 3.5 até 10.4 polegadas
�Ferramenta de programação gratuita, capaz de fazer simulações on-

line e off-line
�Proteção frontal  IP65
�Série TP - Texto e teclas (4.1 polegadas)

-Tela de LCD de 4 a 8 linhas
-Teclado de funções parametrizáveis e navegação
-Portas RS232 e RS485

�Série AS - 3.5 polegadas
-Tela gráfica, colorida e touch-screen
-4 teclas de funções parametrizáveis, 1 tecla de sistema
-Portas RS232 e RS485 independentes
-USB Client (programação) e Host (pen drive ou leitor de código de 
barras e etc.) 

�Série B – 5.6, 7.0 e 10.1 polegadas
-Tela gráfica, colorida e touch-screen
-Portas RS232 e RS485/422 independentes
-USB Client (programação) e Host (pen drive ou leitor de código de 
barras e etc)

�Protocolo padrão Modbus RTU (sem a necessidade de adicionar 
nenhum acessório). Acessórios de comunicação Profibus-DP, 
DeviceNet, CanOpen e Ethernet (depende do modelo)

�Alta dissipação de resfriamento, podendo instalar lado-a-lado
�Filtro EMI e Controle PID incorporado
�Ferramenta de parametrização gratuita
�Série EL (escalar)

-Disponível de 0.4 kW (0.5 HP) a 3.7 kW (5.0 HP)
-Teclado com potenciômetro permanente para parametrização
-Entrada de tensão monofásico ou trifásico
-Tensões de 200~240 Vca ou 380~480 Vca

�Série E (escalar e vetorial)
-Disponível de 0.75 kW (1.0 HP) a 22 kW (30 HP)
-Teclado de parametrização removível, com potenciômetro e 
acessório para porta de painel

-Entrada de tensão monofásico ou trifásico
-Tensões de 200~240 Vca ou 380~480 Vca

�Série C2000 (escalar, vetorial e FOC)
-Disponível de 0.75 kW (1.0 HP) a 355 kW (475 HP)
-Teclado digital removível para parametrização e acessório para 
porta de painel

-Entrada tensão trifásica 200~240 Vca ou 380~480 Vca

RS485-2

RS485-1
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Os transmissores da série  são ideais para aplicações industriais e comerciais de medição de pressão em líquidos e gases. Seu baixo 
custo viabiliza aplicações OEM para grandes quantidades.
Baseado em um sensor de alta estabilidade mecânica capaz de suportar uma ampla faixa de temperaturas, são particularmente adequados 
para aplicações em compressores e vapor.

510 / 511

�Range: -1 a 600 bar (várias combinações)
�Temperatura de trabalho: -40 a 85 °C
�Material em contato com o meio: Cerâmica e Inox 1.4305 (AISI 303)
�Rosca ao processo: 1/4” - 18 NPT
�Pressão de ruptura: 6 / 2,5 x range de medida, limitada a 900 bar. 

Sistema PPS evita vazamento do fluido
�Precisão: < ±0,5 / 0,3% do span de medida, incluindo histerese, 

linearidade e repetibilidade

�Conector elétrico de engate rápido, com proteção IP67
�Saída: 4-20 mA a 2 fios
�Alimentação: 8-33 Vcc
�Dimensões: Ø 23 x 82 mm
�Peso 98 g

Transmissor de Pressão - 510 & 511

O transmissor de pressão relativa modelo  foi desenvolvido para aplicações em processos industriais em geral, hidráulicos ou 
pneumáticos, saneamento básico, fabricantes de máquinas e especialmente em refrigeração e monitoração de segurança.

NP430D

�Faixa de medição: 0 a 120 bar (várias combinações)
�Sinal de saída: 4-20 mA, em dois fios
�Tensão de excitação (Vexc): 12 a 28 Vcc
�Carga máxima (RL): Rlmáx = (Vcc - 12 V) / 20 mA
�Precisão: < 1 % do fundo de escala (FE)
�Sobre-pressão: 1,5 vezes o FE
�Pressão de ruptura: 3 vezes o FE
�Grau de proteção: IP65

�Peso: 90 g
�Temperatura do ambiente: -40 a 75 °C
�Temperatura do fluido de processo: -40 a 100 °C
�Resposta dinâmica: < 10 ms (0~99 %)
�Conexão ao processo: rosca externa ¼ - 18 NPT
�Conexão elétrica: DIN 175301-803
�Partes molhadas: Inox 304, diafragma cerâmico (Al2O3 - 96%) 
�Vedação: Borracha Nitrílica Buna-N (NBR)

Transmissor de Pressão - NP430D

Os transmissores de pressão da linha  possuem cinco modelos com diferentes 
faixas de pressão. A característica de poder-se selecionar a faixa de retransmissão 
(rangeável) oferece um grande diferencial ao produto. Desenvolvido para aplicações 
industriais, pode ser configurado via um kit composto por uma interface USB e um 
software de configuração.

NP300

�Modelos disponíveis: 
- 0,1 MPa (1 bar): pressão relativa
- 0,3 MPa (3 bar): pressão relativa
- 1 MPa (10 bar): pressão relativa
- 3 MPa (30 bar): pressão relativa
- 10 MPa (100 bar): pressão absoluta

�Rangeabilidade de transmissão: 3:1
�Temperatura de trabalho: -10 a 70 °C
�Material em contato com o meio: Aço inox 316L
�Material do corpo: Aço inox 304
�Precisão: 0,5% do fundo de escala, incluindo histerese, 

linearidade e repetibilidade
�Rosca ao processo: 1/4” - 18 NPT
�Conexão: DIN 43650 mini
�Sobre-pressão: 1,5 vezes a pressão nominal
�Pressão de ruptura:

- 0,1 MPa (1 bar): 10 vezes a pressão nominal
- 0,3 MPa (3 bar) : 8 vezes a pressão nominal
- 1 MPa (10 bar) : 5 vezes a pressão nominal
- 3 MPa (30 bar) : 4 vezes a pressão nominal
- 10 MPa (100 bar): 2 vezes a pressão nominal

�Resposta dinâmica: < 30 ms
�Saída: 4-20 mA a 2 fios
�Certificado CE 
�Peso: 136 g
�Dimensões: Ø 23 x 132 mm
�Alimentação: 11-33 Vcc
�Kit com software e interface TxConfig USB-NP para a 

configuração do transmissor via USB (vendido 
separadamente)

Transmissor de Pressão - *NP300

*Disponível a partir de maio de 2012

O transmissor inteligente  é utilizado na medição e monitoração de pressão diferencial em ambientes agressivos onde além de precisa 
e confiável a instrumentação deve ser robusta e de fácil instalação. Utiliza como elemento primário de medição de pressão um sensor 
capacitivo, que proporciona um desempenho superior e a versatilidade que o mercado espera.

NP800H

�Utilização com líquido, gás ou vapor
�Faixa de pressão diferencial calibrada: Até 40 MPa
�Limites de temperatura do processo: -25 a 100 °C
�Precisão e excelente estabilidade
�Volume compacto e estrutura simples
�Configuração on-line e off-line
�Ajuste local de zero e span, não interativos
�Funções de saída: linear e raiz quadrada
�Display local de cristal líquido com 5½ dígitos
�Teclado de membrana

�Indicação local de: Pressão diferencial medida, corrente de saída, % 
de saída, raiz quadrada da pressão medida e temperatura

�Indicações da pressão medida em Pa, kPa, MPa, in H2O, in Hg, ft 
H2O, mm H2O, mm Hg, PSI, bar, mbar, gf/cm2, kgf/cm2, torr e atm

�Configuração via teclado ou via interface TxConfig-HART (vendido 
separadamente)

Transmissor de Pressão - NP800H

Os transmissores de pressão diferencial da série  medem com alta precisão diferenciais desde 0 a 0,1 bar até 0 a 25 bar com grande 
resistência à sobrepressão unilateral.

692

�Ranges: de 0 a +0,1 bar até 0 a 2,5 bar
�Temperatura de trabalho: -15 a 80 °C
�Material em contato com o meio: cerâmica e inox 1.4305 (AISI 303)
�Precisão: 0,5% do fundo de escala, incluindo histerese, linearidade e 

repetibilidade
�Conexão ao processo: espiga para tubo 6 mm
�Pressão do sistema: 25 bar para range de 6 bar, 50 bar para range de 

25 bar
�Pressão de ruptura: 1,5 x pressão do sistema

�Conector DIN 43650-A IP65
�Saída: 4-20 mA a 2 fios
�Alimentação: 11-33 Vcc
�Compatibilidade eletromagnética conforme diretiva CE 89/336
�Peso: 430 g
�Dimensões: Ø 45 x 89 mm

Transmissor de Pressão - 692

Os transmissores de pressão diferencial da série  são ideais para monitorar e controlar com grande precisão o fluxo de ar em sistemas de ar-
condicionado, laboratórios, salas limpas e na proteção de filtros críticos ou gases não corrosivos.

694

�Ranges possíveis: 0 a 1 mbar; 0 a 3; 0 a 5; 0 a 10; 0 a 16; 0 a 25 e 0 a 
50 mbar

�Temperatura de trabalho: 0 a 70 °C
�Diafragma de silicone LSR bi-componente
�Pressão de ruptura: 2 x range na temperatura ambiente ou 1,5 range 

na temperatura de 70 °C
�Precisão: ±2% para 0-1 mbar (pior caso)
�Conexão ao processo: 2 tubos Ø 6.2 mm
�Conexão elétrica: terminais 6,3 mm e prensa cabo PG11

�Saída: 4-20 mA a 2 fios
�Tempo de resposta: menor que 10 ms
�Alimentação: 11-33 Vcc
�Compatibilidade eletromagnética conforme diretiva CE 89/336
�Gabinete conforme Ul94
�Peso: 90 g
�Dimensões: 92 x 75 x 49 mm

Transmissor de Pressão - 694

Usados no controle de dutos de ventilação, na proteção de filtros e sopradores e no controle primário e secundário de dampers.
De fácil instalação, permitem o ajuste preciso do Setpoint no campo por meio de conveniente botão com escala giratória. Usados no controle de 
dutos de ventilação, na proteção de filtros e sopradores e no controle primário e secundário de dampers.
De fácil instalação, permitem o ajuste preciso do Setpoint no campo por meio de conveniente botão com escala giratória

�Ranges: 0,2 a 3 mbar; 0,5 a 5 mbar; 1 a 10 mbar; 0 a 50 mbar e 10 a 
50 mbar

�Contato elétrico: 5A/250 Vca SPDT 4A/30 Vcc
�Vida útil: 1000000 ciclos de chaveamento
�Temperatura de trabalho: -30 a 85 °C
�Diafragma de borracha de silicone LSR
�Pressão de chaveamento mín.: 0,2 mbar
�Repetibilidade: ±0,025 mbar (0,2-3 mbar), ±0,05 (0,5-20 mbar); 

±0,15 (10-50 mbar)

�Proteção de sobrepressão: 75 mbar
�Histerese: 0,1 mbarConexão ao processo: 2 tubos Ø 6.2mm
�Conexão elétrica: terminais 6,3 mm e prensa cabo PG11
�Caixa em plástico reforçado com fibra
�Proteção: IP54
�Peso: 144 g
�Dimensões: 103 x 88 x 55 mm

Pressostato - 604

Transmissor de Pressão - 699

�Ranges: -1 a 1 mbar; 0 a 0,3 - 50 mbar
�Disponíveis com ou sem display LCD
�Temperatura de trabalho: 0 a 70 °C
�Diafragma de silicone LSR bi-componente
�Pressão de ruptura: 2 x range na temperatura ambiente ou 1,5 range 

na temperatura de 70 °C
�Precisão: ±1% (pior caso)
�Conexão ao processo: 2 tubos Ø 6.2 mm
�Conexão elétrica: terminais 6,3 mm e prensa cabo PG11

Os transmissores de pressão diferencial da série 699 são ideais para monitorar e controlar com grande precisão o fluxo de ar em sistemas de ar-
condicionado, laboratórios, salas limpas e na proteção de filtros críticos ou gases não corrosivos. São similares ao modelo 694, porém com a 
vantagem de serem configuráveis, via chave “Dip Switch”. Opcionalmente podem ter display LCD para visualização da variável medida.

�Saída: 0-20 mA / 4-20 mA a 2 fios / 0-10 Vcc (ajustável via “Dip 
Switch”)

�Tempo de resposta: menor que 20 ms
�Alimentação: 11-33 Vcc
�Compatibilidade eletromagnética conforme diretiva CE 89/336
�Gabinete conforme Ul94
�Peso: 90 g
�Dimensões: 92 x 75 x 49 mm

Os transmissores de série  foram projetados para medições de pressão relativa até 600 bar ou absoluta até 16 bar em aplicações industriais 
de alto desempenho.

691

�Range máximo: -1 a 600 bar (pressão relativa); 0 a 16 bar (pressão 
absoluta)

�Temperatura de trabalho: -15 a 80 °C
�Material em contato com o meio: cerâmica e inox 1.4305 (AISI 303)
�Precisão: 0,3% do fundo de escala, incluindo histerese, linearidade e 

repetibilidade
�Rosca ao processo: 1/4” - 18 NPT. Outras sob consulta
�Proteção: 2 x range de medida

�Pressão de ruptura: 3 x range de medida limitada a 900 bar
�Resposta dinâmica: <5 ms
�Conector DIN 43650-A IP65
�Saída: 4-20 mA a 2 fios
�Alimentação: 11-33 Vcc
�Compatibilidade eletromagnética conforme diretiva CE 89/336
�Peso: 245 g
�Dimensões: Ø 36 x 64 mm

Transmissor de Pressão - 691
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Configurador HART
(ver página 18)

Lançamento

TxConfig USB-NP
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�Saída 4-20 mA no loop de alimentação
�Alimentação: 12 a 35 Vcc
�Entrada Pt100
�Faixa de medição configurável
�Precisão (Tamb 25 °C): 0,2% do span
�Temperatura de operação:-40 a 50 °C
�Configurador em ambiente Windows® com interface de 

configuração USB
�Ajuste frontal de zero (offset)
�Saída linearizada

O  é um transmissor de temperatura programável para montagem em cabeçote. Sua tecnologia microprocessada aceita 
configuração via PC, permitindo a seleção da faixa de medição e calibração.

TxMiniBlock

�Resolução: 4 µA
�Ligação de Pt100 a 3 fios
�Falha do sensor: saída configurável em up-scale ou down-scale
�Diâmetro de 34 mm próprio para a instalação em cabeçote pequeno

Transmissor de Temperatura - TxMiniBlock

�Saída 4-20 mA no loop de alimentação
�Alimentação: 12 a 35 Vcc
�Entrada configurável para termopar J, K, T, E, N, R, S, Pt100 e 0-50 

mV
�Faixa de medição configurável
�Precisão (tamb 25°C): 0,3% do span para termopar e 0,2% para 

Pt100 e tensão
�Temperatura de operação: -40 a 85 °C

®�Configurador em ambiente Windows  com interface de 
configuração USB

�Ajuste frontal de zero (offset)

O  é um avançado transmissor de temperatura programável para montagem em cabeçote. Sua tecnologia microprocessada aceita total 
configuração via PC, permitindo a seleção do tipo de entrada, faixa de medição e calibração.

TxBlock

�Saída linearizada
�Resolução: 4 µA 
�Compensação interna da junta fria
�Ligação de Pt100 a 2 ou 3 fios
�Falha do sensor: saída configurável em up-scale ou down-scale
�Dimensões (D x H): 44 x 25 mm

Transmissor de Temperatura - TxBlock

�Saída 4-20 mA no loop de alimentação
�Alimentação: 12 a 35 Vcc
�Entrada configurável para termopar J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100 e      

0-50 mV
�Faixa de medição configurável
�Precisão (Tamb 25°C): ±0,25% do span para termopar e ±0,15% 

para Pt100 e mV
�Temperatura de operação: -20 a 75 °C

®�Configurador em ambiente Windows

O  USB representa o estado da arte em transmissores de temperatura programáveis alimentados pelo loop. Empregando tecnologia 
de ponta no processamento de sinais, permite a configuração total através de sua interface USB conectando-se diretamente ao PC.

TxIsoPack

�Interface USB nativa com conector Mini-B
�Saída linearizada
�Resolução da saída: 4 µA
�Compensação interna da junta fria
�Ligação de Pt100 a 2, 3 ou 4 fios
�Falha do sensor: saída configurável em up-scale ou down-scale
�Isolamento elétrico: 1000 Vac/1 min
�Dimensões (D x H): 44 x 24 mm

Transmissor de Temperatura - TxIsoPack USB

�Saída 4-20 mA no loop de alimentação ou 0-10 Vcc
�Alimentação: 12 a 35 Vcc
�Entrada configurável para termopar J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, 0-50 

mV, 0-10 V, 0-20 mAe 4-20 mA
�Faixa de medição configurável
�Precisão (tamb 25°C): 0,3% do span para termopar 0,2% para Pt100
�Temperatura de operação: -40 a 85 °C

®�Configurador em ambiente Windows  com interface de 
configuração USB

�Ajuste frontal de zero (offset)

TxRail TxIsoRail
Pt100 e termopares. A flexibilidade da configuração pelo PC resulta em um único modelo para todas as aplicações de condicionamento e 
isolamento.

 e  (isolado) são transmissores de temperatura programáveis para montagem em trilho DIN. Um único modelo aceita sensores 

�Saída linearizada
�Compensação interna da junta fria
�Ligação de Pt100 a 2 ou 3 fios
�Falha do sensor: saída configurável em up-scale ou down-scale
�Isolamento (TxIsoRail): 1000 Vca/1 min
�Dimensões: 72 x 77 x 19 mm

Transmissor de Temperatura - TxRail & TxIsoRail

�Entrada programável: 
- Termopares B, E, J, K, R, S, T, N 
- Pt100, Pt500, Pt1000
- Cu50, Cu100
- Ni100, Ni500, Ni1000 (5000 ppm / K)
- Ni100, Ni500, Ni1000 (6180 ppm / K)
- 0 a 400 Ω, 0 a 2000 Ω, 0 a10 KΩ
-  -10 a 75 mV, -100 a100 mV, -100 a 500 mV, -100 a 2000 mV

�Faixa de medida programável pelo usuário
�Saída 4-20 mA a 2 fios com alimentação pelo loop
�Compensação de junta fria para termopares

Os transmissores de temperatura  (para cabeçote) e  (para trilho DIN) convertem a medida do sensor em uma 
escala configurada de corrente entre 4 - 20 mA. Além da alta performance, possuem protocolo HART e isolação galvânica entre entrada e saída.

TxIsoPack-HART TxIsoRail-HART

�Configuração pelo PC através de interface  
(vendido separadamente)

�Alimentação: 10 a 35 Vcc
�Precisão: Pt100 e 0 - 50 mV ± 0,2% da faixa máxima, termopares 

± 0,3% da faixa máxima
�Temperatura de trabalho: -40 a 85 °C
�Carga Máxima: (Vcc - 10,5V) / 0,022 A

TxConfig-HART

Transmissor de Temperatura - TxIsoPack-HART & TxIsoRail-HARTTransmissor de Temperatura - TEMP-WM & TEMP-DM

�Faixa de medição configurável
�Limites operacionais:
    - Módulo Eletrônico:-20 a +65 °C, 0 a 95% RH
    - Sensor e Haste (TEMP-DM):-40 a +100 °C
�Saída 4-20 mA alimentada pelo loop
�Saída 0-10 Vcc, opcional
�Precisão: 0,5 °C @ 25 °C
�Tempo de resposta: até 30 segundos com ar em movimento suave

Os transmissores  e  incorporam sensores de alta precisão e estabilidade para medição de temperatura. Por serem 
equipamentos microprocessados, permitem total configuração pela utilização da interface USB de comunicação TxConfig e software 

®Windows . O modelo TEMP-WM se destina a montagem em parede, e o modelo TEMP-DM tem haste sensora prolongada para montagem em 
dutos ou através de paredes.

TEMP-WM TEMP-DM

�Alimentação: 12 a 30 Vcc (4-20 mA) ou 18 a 30 Vcc (0-10 V)
�Gabinete em ABS com proteção IP65, para fixação em parede. 
�Cápsula em nylon
�Haste (TEMP-DM): Inox 150 ou 250 mm
�Dimensões: 70 x 60 x 35 mm

OPCIONAL: 
�Interface com PC para configuração

Este transmissor disponibiliza os dados de temperatura, umidade relativa e ponto de orvalho através de uma interface de comunicação serial 
(RS485) com protocolo ModbusRTU. Além disso, possui um display LCD que permite que os dados lidos sejam visualizados em campo, além de 
permitir também a alteração dos parâmetros de configuração sem a necessidade de conectá-lo ao software de configuração no computador.

�Limites operacionais: 
- Sensor e Haste: -20 a 80 °C, 0 a 100%UR
- Módulo Eletrônico: 0 a +65 °C, 0 a 95%UR

�Alimentação: 10 a 35 Vcc, máximo 10 mA
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU 

®�Acompanha software configurador DigiConfig para Windows
�Precisão: ±3% UR de 20 a 80% UR (a 25 °C) e±1 °C para 

temperatura

�Tempo de resposta: 8 s para umidade
                 30 s para temperatura
�Gabinete em ABS com proteção IP65, para fixação em parede. 

Cápsula em nylon
�Haste (modelo DM): Inox 150 ou 250 mm
�Dimensões: 70 x 60 x 35 mm

Transmissor de Temperatura e Umidade - RHT-485-LCD

�Limites operacionais:
- Sensor e Haste: -20 a 80 °C, 0 a 100 % UR
- Módulo Eletrônico: 0 a +65 °C, 0 a 95 % UR

�Alimentação:
- Típica: Bateria interna ½ AA de 3,6 V 

- Autonomia bateria: Típico 1 ano
- Externa (opcional): 10 a 35 Vcc, máximo 70 mA

�Comunicação Wireless IEEE 802.15.4 
�Acompanha software configurador DigiConfig para Windows

O  é um equipamento que juntamente com o  apresenta uma excelente 
solução para monitoramento Wireless de temperatura e umidade. Juntos eles incorporam as 
facilidades de configuração e aquisição de dados do RHT-RS485-LCD que se conecta diretamente a 
rede Modbus RTU e a versatilidade de instalação do LogBox-RHT que não necessita de fios. 
Através de uma interface de comunicação Wireless IEEE 802.15.4 múltiplos RHT-Air podem se 
conectar a um ou mais AirGates que disponibilizam uma interface USB ou RS485 para comunicação 
com o restante da rede Modbus RTU.
O RHT-Air possui sensores de alta precisão para monitoramento de temperatura, umidade relativa e 
ponto de orvalho. Além disso, possui um display LCD o qual permite que os dados lidos sejam 
visualizados em campo, além de permitir a alteração dos parâmetros de configuração sem a 
necessidade de conectá-lo ao software de configuração no computador.
Tipicamente o RHT-Air possui bateria interna de longa duração que dispensa a necessidade de 
qualquer fio, seja para alimentação ou comunicação. Entretanto, há uma versão com alimentação 
externa 10 a 35 Vcc com o objetivo de atender aplicações que não requerem operação com bateria.
O RHT-Air é destinado a montagem em parede, porém com a haste sensora prolongada ele também 
pode ser montado em dutos ou através de paredes.

RHT-Air AirGate-Modbus

�Precisão: ±3 % UR de 20 a 80 % UR (a 25 °C) e +-1 °C 
para temperatura

�Gabinete em ABS com proteção IP65, para fixação em 
parede. Cápsula em nylon

�Haste (modelo DM): Inox 150 ou 250 mm
�Dimensões: 70 x 60 x 35 mm
�Homologado Anatel

Transmissor de Temperatura e Umidade - *RHT-Air

*Disponível a partir de junho de 2012

Transmissor de Temperatura e Umidade - RHT-WM / DM / XS /P10
A série RHT-WM e RHT-DM de transmissores de umidade, temperatura e ponto de orvalho utiliza um sensor de alta precisão e resistência, 
resultando em medições precisas e estáveis. O modelo RHT-WM se destina a montagem em parede, e o modelo RHT-DM tem haste sensora 
prolongada para montagem em dutos ou através de paredes. Opções para sensor remoto (XS) e remoto para aplicação em dutos pressurizados 
(P10). O circuito eletrônico com microprocessador permite a configuração através de um computador.

�Faixa de medição configurável
�Limites operacionais:
    - Sensor e Haste:-20 a 80 °C, 0 a 100% UR
    - Módulo Eletrônico:-10 a +65 °C, 0 a 95% UR
�2 saídas 4-20 mA alimentadas pelo loop ou 2 saídas 0-10 Vcc
�Precisão:±3% UR de 20 a 80% UR (a 25 °C) e ±1 °C para 

temperatura
�Tempo de resposta: Umidade: 8 s, Temperatura: 30 s
�Alimentação: 12 a 30 Vcc (4-20 mA) ou 18 a 30 Vcc (0-10 V)

�Gabinete em ABS com proteção IP65, para fixação em parede. 
Cápsula em nylon

�Haste: Inox 150 ou 250 mm (RHT-DM)
�Dimensões: 70 x 60 x 35 mm
�Comprimento cabo sensor: 3 m (XS e P10)
�Pressão máxima de operação: 10 bar (P10)

OPCIONAL: 
®�Configurador em ambiente Windows  com interface de 

configuração USB

Configurador HART
(ver página 18)

Lançamento

Configurador TxConfig
(ver página 18)

Configurador TxConfig
(ver página 18)

Configurador TxConfig
(ver página 18)
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Os medidores portáteis  e  possuem entrada para sensor de temperatura termopar tipo K. No modelo  são dois pontos de 
medida de temperatura sendo possível uma indicação da diferença entre as temperaturas T1 e T2.Os dois modelos têm seleção de unidades de 
temperatura, função HOLD, função MAX e a possibilidade de ajuste fino da medida para correções de sensores. O modelo N305 permite a 
indicação de decimais

N305 N306 N306

�Faixa de medida: -50 a 1300 °C (-58 a 2000 °F)
�Resolução: 1 °C ou 1 °F (Modelo N306); 0,1 °C ou 0,1 °F (Modelo 

N305)
�Precisão:

0,3% da leitura ±1°C: de -50 a 1000 °C
0,5% da leitura ±1°C: de 1000 a 1300°C
0,3% da leitura ±2°F: de -58 a 2000°F

�Proteção da entrada: 60 Vcc ou 24 Vca

�Taxa de Amostragem: 2,5 leituras/segundo
�Ambiente de operação: 0 °C a 50 °C, 0 a 80% RH
�Display em cristal líquido de 3½ dígitos
�Bateria: 9 Volts, duração típica de 200 horas em operação. Indicação 

de bateria fraca
�Dimensões: 147 x 70 x 39 mm
�Peso: 210 g

Medidores de Temperatura - N305 & N306

DC80T - Calibrador/Medidor para Termopares
�8 tipos diferentes de termopares: J, K, T, E, R, S, B e N
�Tensão elétrica de -10 até + 75 mV
�Precisão de ± 0,3 °C / 0,025 % para mV
�Resolução de 0,1 °C / 0,01 mV
�Acompanham dois conectores e um cabo sensor
�Acompanha bolsa de proteção
DC80R - Calibrador/Medidor de RTD´S
�7 tipos diferentes de termoresistências
�Resistência de 0 a 3200 Ω
�Precisão de ± 0,2 °C / 0,1 Ω
�Resolução de 0,1 °C / 0,1 Ω
�Acompanham dois pares de cabos
�Acompanha bolsa de proteção

DC80L - Calibrador/Medidor de Tensão e Corrente
�Tensão nas faixas de 0 a 100 mV e 0 a 15 V
�Corrente na faixa de 0 a 24 mA
�Precisão de ±0,02 % + 0,03m mV para tensão
�Precisão de ±0,015 % + 0,003m mA para corrente
�Fonte de 24 V para alimentação de loop
�Acompanham um par de cabos e um par de garras
�Acompanha bolsa de proteção
�Fonte externa com opcional para eliminar pilhas

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
�Alimentação: 6 pilhas de 1,5 V tipo AAA (inclusas)
�Dimensões:205 x 98 x 46 mm

Calibradores - DC80T - DC80R - DC80L
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Com 4 dígitos, oferece ao usuário uma saída de controle que é acionada de acordo com onze tipos de temporizações possíveis. Possui entradas 
digitais que executam funções como start, hold e reset. O display apresenta a contagem de tempo.

�Entradas do tipo NPN/PNP, Contato seco, pulso de tensão
�Saída tipo Relé 3 A/250 Vca SPST 3 A ou pulso 5 Vcc/25 mA
�Display: 10 mm com alta eficiência
�Escala de temporização que varia de 0,01 segundo a 9999 horas
�Contagem progressiva ou regressiva
�Onze modos de temporização diferentes, sendo um estabelecido 

pelo usuário
�Fonte para sensor: 12 Vcc/50 mA
�Precisão da base de tempo: 0,05 %

�Entradas digitais para start, hold e reset
�Tecla frontal com função programável
�Gabinete auto-extinguível, teclas em silicone e frontal IP65
�Dimensões: 48 x 48 x 110 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ±10%

OPCIONAL:
�Alimentação 24 Vca/cc

Temporizador - NT240

Dispositivo eletrônico que permite realizar o chaveamento de cargas elétricas (alarmes, eletrodomésticos, etc.) a intervalos de tempo 
programados com boa precisão. Seu versátil microprocessador permite a programação de até oito (8) programas de LIGA/DESLIGA, que podem 
acionar as cargas elétricas em momentos específicos ao longo da semana.
Possui bateria interna que retém a programação e o relógio interno por várias semanas, mesmo no caso de falta de energia elétrica.

�Fácil programação
�Executar até 8 programas diferentes simultaneamente
�14 possibilidades diferentes de acionamento
�Alimentação de 12 Vcc, 24 Vcc, 127 Vca ou 220 Vca, 50/60 Hz
�Intervalo mínimo de chaveamento de 1 minuto
�Saída com Relé SPDT com capacidade de 16 A/250 Vca, com carga 

resistiva e 8 A/250 Vca para carga indutiva

�Temperatura de operação: 0 a 60°C
�Indicador luminoso de saída ligada
�Próprio para fixação com parafusos ou em trilho DIN quando 

solicitado

Temporizador - TM-619 & TM-6331

Contador Eletrônico - NC400-6
Contador eletrônico de 6 dígitos com função de contagem, totalizador e contador de bateladas. Permite contagem em quadratura e possui 
entrada para reset remoto. Suas 2 saídas com acionamento temporizado podem ser acionadas nos 2 presets de contagem, de batelada ou 
totalizador. Possui tecla com função programável, fator de escala ajustável e diversas outras opções avançadas de configuração.

�Três entradas (2 de contagem, 1 reset) do tipo NPN/PNP, Contato 
Seco ou pulso de tensão

�Frequência máxima de 55 Hz, 4 kHz ou 20 kHz
�Fator de escala: 0,00001 a 9,99999
�Contagem: progressiva ou regressiva
�Tecla programável: Reset contador, Hold contador ou Reset saídas
�Saídas: 2 relés SPST 3A/250Vca  ou 1 relé SPST e 1 pulso                 

5 V/25 mA
�Temporização das saídas: 10 ms a 9999 s

�Bateria interna para retenção da contagem
�Fonte alimentação sensor: 12 Vcc/50 mA
�Frontal IP65 UL94 V-2; caixa IP20 UL94-V0
�Teclado em silicone
�Certificado CE e UL
�Dimensões: 48 x 48 x 110 mm
�Alimentação: 100~240 Vca/cc ou 24 Vca/Vcc 

OPCIONAL:
�Comunicação serial RS485 Modbus RTU
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�Isolamento elétrico: 3000 Vca / 10 segundos, 240 Vca contínuos
�Sinal de entrada: 0-20 mA e 4-20 mA
�Sinal de saída: 0-20 mA e 4-20 mA
�Queda de tensão entrada/saída: < 3 Vdc
�Tempo de resposta: 2 ms
�Corrente mínima de operação: > 0,1 mA
�Corrente máxima de entrada: < 40 mA

Os isoladores galvânicos  (um canal) e  (dois canais) são dispositivos utilizados no isolamento elétrico de sinais de 
corrente 0(4)-20 mA com a finalidade de evitar erros de medição tipicamente encontrados em instalações com problemas de diferença de 
potencial elétrico e laços de terra. Não necessitam de fonte de alimentação. A própria energia obtida pela passagem da corrente elétrica pela 
entrada gera a corrente de saída de maneira ativa.

TxIsoLoop-1 TxIsoLoop-2

�Resistência máxima da carga: 1450 Ω
�Precisão total: 0,2 % @ 0 a 60 °C

       0,3 % @ -20 a 75 °C
�Entrada protegida contra inversão de polaridade
�Alojamento para montagem em trilho DIN, proteção IP40
�Condições de operação:-20 a 75 °C, 20 a 90 %UR

Isoladores de Sinais - TxIsoLoop

Os  são dispositivos eletrônicos capazes de detectar a presença ou aproximação de elementos metálicos. 
Esta detecção ocorre sem o contato físico entre o sensor e o elemento detectado.
Possuem características de velocidade e confiabilidade superiores aos equipamentos eletro-mecânicos equivalentes. São largamente 
empregados na indústria, em máquinas, injetoras de plástico, linhas transportadoras, etc.

Sensores de Proximidade Indutivos

�Ampla faixa de distâncias sensoras
�Vários tipos de estágios de saída:

- NPN e PNP com duas saídas (NA + NF) em VCC 4 fios
- NPN e PNP com uma saída NA ou NF em VCC 3 fios
- Contato NA ou NF em VCA 2 fios
- Contato NA ou NF em VCC 2 fios

�Corrente de carga de 200 mA

�Freqüência de chaveamento de até 1000 Hz
�Alimentação: 10 a 30 Vcc / 12 a 30 Vcc / 24 a 230 Vca
�Formato cilíndrico com diâmetros de 6, 8, 12, 18 e 30 mm
�Montagem tipo embutida e não-embutida
�Conexões tipo fio, conector M8 e M12

Sensores de Proximidade - Indutivos

Os  são dispositivos eletrônicos capazes de detectar a presença ou aproximação de materiais orgânicos, 
plásticos, metálicos, não-metálicos, pós, líquidos, etc. Possuem características de velocidade e confiabilidade superiores.
O princípio de funcionamento baseia-se num campo elétrico gerado por um capacitor colocado junto a face sensora do sensor de proximidade. 

Sensores de Proximidade Capacitivos

�Ampla faixa de distâncias sensoras
�Vários tipos de estágios de saída:

- NPN e PNP com duas saída (NA + NF) em VCC 4 fios
- NPN e PNP com uma saída NA ou NF em VCC 3 fios
- Contato NA ou NF em VCA 2 fios
- Contato NA ou NF em VCC 2 fios

�Corrente de carga de 200 mA

�Freqüência de chaveamento de até 1000 Hz
�Alimentação: 10 a 30 Vcc / 12 a 30 Vcc / 24 a 230 Vca
�Formato cilíndrico com diâmetros de 6, 8, 12, 18 e 30 mm
�Montagem tipo embutida e não-embutida
�Conexões tipo fio, conector M8 e M12
�Detectam plásticos, vidros madeiras, metais, etc

Sensores de Proximidade - Capacitivos

�Correntes: 10, 25, 40, 60, 80, 100, 150, 200 e 300 A
�Tensão máxima: 480 Vca
�LED indicador de estado
�Snubber interno de proteção do dv/dt
�Disparo no cruzamento com zero
�Tensão de disparo: 4 a 32 Vcc
�Alta velocidade de chaveamento
�Isolação ótica entre comando e potência

São dispositivos eletrônicos usados no chaveamento de cargas resistivas ou indutivas com inúmeras vantagens sobre os relés eletromecânicos 
convencionais. Sua vida útil de milhões de operações, a alta velocidade de manobra sem ruído elétrico, faiscamento ou desgaste mecânico e a 
baixa potência necessária para seu disparo, fazem dos SSRs uma perfeita opção onde o controle com alta precisão é fundamental. A Chave 
Estática de Potência com SSR incorpora num único equipamento dissipador, ventilador, proteção de sobre-aquecimento e terminais de 
conexões adequados, etc.

�Alta imunidade a ruídos
�Requer mínima potência para atuação
�Dissipador sem potencial elétrico
�Não gera IEM ou IRF
�Comanda 1, 2 ou 3 fases*
�Proteção de sobreaquecimento*
�Conexões adequadas à carga*
�Dissipador e Ventilador incorporados*

* Específico para chave estática

�Tensão de carga: 180~440 Vca; 50/60 Hz
�Sinal de comando: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V e 2-10 V, 

Potenciômetro de 10 k
�Tipo de controle: trem-de-pulso e ângulo de fase
�Alimentação de controle: 220 Vca; 50/60 Hz

São equipamentos eletrônicos com funções de controlar e limitar a potência elétrica entregue a uma carga elétrica. Essas funções são 
executadas com técnicas modernas, de modo a proporcionar ganhos significativos para o processo, como durabilidade, precisão, eficiência e 
economia. Também executa a importante função de proteção da carga conectada e do sistema como um todo, uma vez que possui fusíveis 
ultra-rápidos incorporados em todas as suas versões. Divididos em dois modelos de controladores: PCW e PCWE. O modelo PCWE apresenta o 
recurso de limitar a potência elétrica entregue a carga, única diferença entre os dois modelos.

�Alarme relé SPST; 3 A / 250 Vca
�Rigidez dielétrica entre partes: 2500 V
�Temperatura de Operação: -10 a 60 °C
�Gabinete plástico: ABS+PC / UL-94V0
�Fusíveis incorporados

SSR e Chave Estática

Controlador de Potência
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Dispositivos para aplicações de comando e manobra com larga aplicação na industria. Construídos com componentes de qualidade 
reconhecida, robustos, confiáveis e de formato adequados às exigências atuais do mercado de automação.
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Relé de Interface - NIO

Sensores de Temperatura
�Termopares abertos
�Termopares em tubos cerâmicos
�Termopares minerais em bainha de inox
�Termosondas para injetoras e extrusoras de termoplásticos
�Pt100 em bainha de inox
�Pt100 com isolação mineral
�Pt100 para estatores de geradores e motores elétricos
�Sensores flexíveis ou de penetração
�Sensores para ar e gases
�Sensores de superfície por contato com resposta rápida

Pt100 manufaturado em tecnologia de filme fino sobre substrato plano 
de cerâmica ou bobinados em corpo cerâmico ou ainda de vidro, 
conferem alta precisão na medida de temperaturas entre -200 e 650 °C
.
�Filme fino: -50 a 600 °C, classe A e B
�Dimensões: 1,6x3,2 mm e 2x5 mm
�Fio enrolado: -200 a 650 °C, classe A e B
�Dimensões: 0,7 x 5 mm a 2,8 x 30 mm

�Largura de apenas 6,2 mm
�Fixação em trilho DIN 35 mm
�Tempo de atuação: 5 ms
�Isolamento entrada/saída: 1000 Vcc
�Grau de Proteção: IP20
�Seção transversal do fio: 0,2 ~ 1,5 mm²
�Fixação do fio através de parafusos
�Entrada:

- Tensão de acionamento (UN): 12/24/220 Vca/cc
- Consumo: 0,2/0,3/0,9 VA (W)

- Tensão limite de operação: 0,8 ... 1,1 UN
- Tensão mínima de retensão: 0,6 UN

�Saída:
- Tipo de saída: relé SPDT
- Corrente nominal: 6 A
- Máxima corrente instantânea: 10 A
- Tensão de trabalho: 250 Vca/cc
- Máxima tensão de trabalho: 400 Vca/cc
OPCIONAIS: 

�Acessórios para identificação e interconexões

�Fácil instalação
�Comunicação USB com PC e serial com transmissor
�Ligação com dispositivo HART : conector sem polaridade 
�Compatível com USB 1.1 e 2.0
�LED Indicadores Rx / Tx
�Alimentação: não necessita alimentação externa
�Temperatura de operação: 0 a 50 °C

O  é uma interface de configuração universal para os transmissores com protocolo HART. É utilizado junto com o software de 
configuração TxConfig.

TxConfig-HART

�Temperatura de armazenagem: -40 a 80 °C
�Umidade: 0 a 95 % (sem condensação)
�Isolação: 1500 Vdc isolação galvânica entretransmissor e PC

®�Sistema operacional: Windows  2000 / XP / Vista e 7
�Dimensões: 70 x 45 x 18 mm

Fontes - DRP & PMC

Configurador HART Universal - TxConfig - HART
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�Modelos:
- DRP (fixação em trilho DIN 35 mm): 60 W, 120 W e 240 W 
- PMC (fixação direta na placa de montagem): 35 W, 50 W e 100 W 

�Tensão Nominal (entrada):
- DRP: 85-264 Vca / 120-375 Vcc
- PMC: 85-264 Vca

�Tensão de Saída: 24 Vcc ±2%
�Freqüência: 47-63 Hz
�Eficiência (típico): > 84%
�Indicação de ligado
�Método de Conexão: Aparafusáveis

As fontes DRP e PMC estão disponíveis em dois modelos, com design arrojado, tamanhos reduzidos e materiais resistentes a choque e 
vibração, conforme a IEC 60068-2.

�Invólucros:
- DRP: Plástico (60 W) e Alumínio (120 W e 240 W)
- PMC: Alumínio (35W, 50W e 100W)

�Modo de fixação:
- DRP: Trilho DIN 35 mm
- PMC: Direto na placa de montagem (tanto pela base como pela 
lateral)

�Temperatura de Operação: 
- DRP: -20°C a +75°C (>50 °C)
- PMC: -10°C a +70°C

�Umidade a +25 °C, sem condensação: < 95% RH

�Interface 
�Fácil instalação
�Comunicação USB com o PC e serial com os transmissores
�Alimentação dos transmissores sem necessidade de bateria ou 

fonte externa

TxConfig USB

O é a interface de configuração para toda a família de transmissores da Novus. A capacidade de fornecer alimentação para os 
transmissores com saída 0-10 Vcc e 4-20 mA simplifica o processo de configuração dos transmissores. É utilizado junto com o software de 
configuração TxConfig.

TxConfig USB 

�Ligação simplificada com os transmissores
�Versão específica para os transmissores de pressão
�Compatível com USB 1.1 e 2.0

®�Sistema Operacional: Windows  2000 / XP / Vista e 7

Configurador - TxConfig USB

Além de sua completa linha de produtos para automação, 

a NOVUS oferece ainda serviços especializados de 

CALIBRAÇÃO e ENGENHARIA DE APLICAÇÃO.

Laboratório de Metrologia

O  conta com modernos equipamentos e recursos tecnológicos para realização dos mais diversos tipos 
de calibrações de instrumentos de medição, dispondo de profissionais experientes e capacitados para serviços de calibração interna e nas 
instalações do cliente.

O Laboratório de Temperatura e Umidade Relativa, acreditado junto ao RBC/INMETRO desde 2009, atua na prestação de serviços de 
calibração de termohigrômetros, termopares, termorresistências, termômetros, indicadores, controladores, simuladores/ calibradores e 
registradores de temperatura.

O Laboratório de Eletricidade, acreditado junto ao RBC/INMETRO em 2011, atua na prestação de serviços de calibração de equipamentos 
elétricos que medem e geram tensão CA/CC, corrente CA/CC e resistência.

Serviços de calibração rastreável na área de pressão são também oferecidos. Em 2012 o Laboratório de Pressão estará também acreditado 
junto ao RBC/INMETRO. 

Entre em contato com o Laboratório de Metrologia NOVUS através do e-mail labmetrologia@novus.com.br ou telefone (51) 3323-3628.

Laboratório de Metrologia da NOVUS

As tecnologias de automação industrial podem ser aplicadas aos mais diversos segmentos de mercado, resultando em ganho de 
qualidade, produtividade e conhecimento dos processos. A NOVUS, além da linha completa de produtos para automação, possui o 
departamento de Engenharia de Aplicação, contando com uma equipe de profissionais com ampla experiência na área de projetos, 
instalação, comissionamento e validação, em segmentos como: saneamento, farmacêutico, alimentício, predial, açúcar e álcool e 
demais áreas que demandem medição, controle e registro de dados. 

Entre em contato conosco através do e-mail projetos@novus.com.br ou telefone (11) 3097-8466.

Engenharia de Aplicação

www.novus.com.br
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NOVUS AUTOMATION INC.

FILIAL ARGENTINA

NOVUS AUTOMATION S.A.

argentina@novusautomation.com

Tel. +54 11 4554-6441
Buenos Aires · Argentina

pr@novus.com.br

Tel: 41 3244-0514     

Curitiba-PR · Brasil

FILIAL CURITIBA

NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

FILIAL COLÔMBIA 

NOVUS AUTOMATIZACIÓN S.A.S

colombia@novusautomation.com

Tels.: +57 1 530-1671 - 311 809-5532
· Bogotá D.C.  Colômbia

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações

Representante/Distribuidor

Famílias de produtos beneficiados pela Legislação de Informática: Controladores, Indicadores, 
Termostatos Eletrônicos, Data Loggers Portáteis, Registro e Supervisão, Transmissores de Temperatura e 
Umidade, Condicionadores de Sinais, Isoladores de Sinais e Contadores.
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