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Posicionador Digital - Chronos

Os posicionadores Chronos IDP7600 são instrumentos 
digitais-pneumáticos com tecnologia microprocessada e 
que utilizam o protocolo HART® para permitir a comu nicação 
remota. A alimentação a dois fios, feita pela própria malha de 
controle, contribui de forma significativa para a redução dos 
custos de instalação elétrica.
A tecnologia avançada, presente no relé de dois estágios 
e no microprocessador permite que o posicionador 
proporcione elevada capacidade de resposta e controle 
preciso. O Chronos IDP7600 oferece uma malha PID local 
com tempo de execução do “loop” ultrarrápido: menor 
variabilidade do processo significa maior qualidade do 
produto final e maior produtividade.
A confiabilidade, o uso intuitivo e a rapidez da con figuração 
e calibração fazem do Chronos IDP7600 o posicionador 
HART® mais prático e avançado do mercado.

Interface Local

A interface do posicionador Chronos IDP7600 é composta 
por um visor LCD gráfico e multilíngue de dimensões 
generosas, que possui fundo iluminado para permitir a 
fácil visualização das mensagens mesmo em áreas pouco 
iluminadas da planta. Um trio de LEDs brilhantes nas cores 
verde, amarelo e vermelho complementa as informações 
apresentadas no visor e permite que os alertas de 
funcionamento sejam vistos mesmo à distância.
As informações sobre o status podem ser observadas 
localmente num olhar e são apresentadas em linguagem 
plana, que não requer decodificação.
O principais itens do menu podem ser acessados por meio 
dos quatro botões da interface, com a tampa principal do 
posicionador fechada, e sem que haja a necessidade de 
um calibrador portátil ou computador pessoal. 

Interface LCD

Idioma Calibração automática Caracterização Configuração rápida



Características

 • Tela LCD gráfica ampla e com fundo iluminado

 • LEDs de alerta de alto brilho

 • Menu com assistente de configuração rápida (ACR)

 • Imune a RFI e EMI

 • Invólucro à prova de explosão Exd IIC T5/T6 (IECEx/
ATEX/INMETRO), IP66

 • Interface local com botões de configuração 
protegidos

 • Autocalibração e autotune

 • Ajuste de ganho automático ou manual

 • Relê de dois estágios, de avançada tecnologia

 • Desenho modular, com parte eletrônica separada da 
parte pneumática

 • Curva característica configurável

 • Pode ser montado em atuadores de simples ou de 
dupla ação.

Vantagens  / Benefícios

 • Textos multilíngues, mensagens em linguagem plana

 • Controle preciso

 • Permite leitura em locais pouco iluminados

 • Elevada capacidade de resposta

 • Fácil de montar em uma ampla gama de atuadores 
lineares e rotativos

 • Os processos de configuração e calibração são 
extremamente rápidos.

 • Firmware atualizável

 • Excelente relação custo-benefício

 • A configuração dispensa o uso de PCs ou handhelds na 
maioria dos casos. 

 • Quando necessárias, as tarefas de manutenção são 
simples

 • Função Cut-off

 • A montagem em atuadores de dupla ação não requer 
manifolds adicionais

Características e Vantagens
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Protocolo de  
Comunicação

HART®, versão 7

Alimentação 2 fios, alimentado pelo loop, 4-20 mA, 
protegido contra polaridade reversa

Corrente de Operação 4-20 mA (3.8 mA minimo)

Tensão de Carga 10,4 Vcc @ 20 mA (típica)

Resistência Equivalente 520 Ω @ 20 mA (típica)

Caracterização Linear, igual porcentagem ou curva 
definida pelo usuário através de 21 
pontos

Montagem Atuadores lineares

Atuadores rotativos

Cursos Linear: 10,2 a 304 mm (0,4 a 12 pol.)

Rotativo: 0 a 90°

Suprimento Pneumático Ar comprimido de acordo com a norma 
ISA 7.0.01(1) ou nitrogênio

Pressão de Alimentação 2,1 a 8,3 bar (30 a 120 psig)

Temperatura de 
Operação

-20 a 85°C (-4 a 185°F)

Faixa de Umidade 0 a 95% U.R., não-condensante

Material do Invólucro Alumínio injetado com baixo teor 
de cobre e pintura a pó, à base de 
poliéster (padrão)

Aço inoxidável da série 300 (opcional)

Componentes Internos Alumínio e aço inoxidável da série 300

Partes Macias Buna-N, silicone

Certificação para Áreas 
Perigosas

Invólucro à prova de explosão, de 
chama e não-acendível - IECEx / ATEX 
/ INMETRO

Classe de Proteção do 
Invólucro

IP66

Conexões Elétricas 1/2”-14 NPT (padrão)

M20 x 1,5 (opcional)

Conexões Pneumáticas 1/4”-18 NPT

1/8”-27 NPT (manômetros)

Pesos versão em alumíno: 4,4 kg (9,6 libras)

versão em inox: 9,4 kg (20,6 libras)

Dimensões 22 x 15 x 17 cm (8,4 x 5,7 x 6,5 pol.)

(1) O ponto de orvalho do ar de suprimento deve estar pelo menos 10°C (18°F) abaixo da temperatura ambiente, a quantidade de óleo não deve exceder a uma parte por milhão e o tamanho das partículas 
sólidas deve ser inferior a 5 micra (1 mícron é o recomendado). 

Vazão de ar 22,5 Nm3/h @ 4,1 barg  
(14 scfm @ 60 psig)

Consumo de Ar 
Constante

< 1.0 Nm3/h @ 4.1 barg  
(0.6 scfm @ 60 psig), típico 

Banda Morta < 0.2% F.S.(1)

(1) F.S. = Fundo de escala

Repetibilidade < 0.05% F.S.

Linearidade < 0,8% F.S. (atuadores lineares)

< 0.5% F.S. (atuadores rotativos)

Efeitos da Temperatura ± 0.08% F.S./°C (± 0.04% F.S./°F)

Máxima Vibração 4G (5 a 15 Hz) / 2G (15 a 2000 Hz)

Efeito da Orientação de 
Montagem

Desprezível

Especificações Técnicas e Materiais de Construção

Dados de Desempenho

Especificações

ValtekSul Brasil
Escritório Central e Fábrica
Rua Goiás, 345 - Diadema - SP - Brasil
Central de Atendimento 11 4072-8600
www.valteksul.com.br
www.valteksul.com
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