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CONDICIONADORES DE SINAIS

Condicionadores de Sinais de Montagem em Trilho DIN 

U  Modelos disponíveis para 
termopares, RTDs, tensão 
e corrente CC, frequência, 
ponte do sensor de 
deformação/tensão, tensão  
e corrente CA

U  Intervalos de entrada e de 
saída configuráveis em 
campo

U  Cinco intervalos de 
temperatura configuráveis 
em campo: 0 a 5 V, 0 a 10 V,  
0 a 1 mA, 0 a 20 mA  
e 4 a 20 mA

U  Câmaras finas montadas em 
trilho DIN para instalações 
de alta densidade

U  Isolamento de 1800 V entre 
entrada, saída e fonte de 
alimentação

Os módulos de condicionador de 
sinais da Série DRG aceitam diversos 
sinais de entrada, como termopares, 
RTDs, sensor de deformação/tensão, 
tensão/corrente CC, tensão/corrente 
CA, frequência e potenciômetros 
e produz uma saída do processo, 
proporcionalmente condicionada.  
Tanto as entradas como as saídas 
podem ser configuradas em campo e 
oferecem capacidade de amplo ajuste 
flexível. A câmara fina montada em 
trilho DIN é ideal para instalação de alta 
densidade. Todos os módulos fornecem 
um isolamento de 1800 VCC entre 
entrada, saída e fonte de alimentação.

Configurável em campo
Uma vantagem da série DRG 
são os intervalos de entrada e de 
saída configuráveis em campo. 
Cada módulo pode ser configurado 
para uma quantidade de sinais 
com uma seleção de interruptores 
PID. Os potenciômetros de ajuste 
amplo de zero com precisão e de 
intervalo fornecem mais ajustes. Os 
condicionadores de sinais podem 
ser ajustados para uma quantidade 
praticamente ilimitada de quantidade 
de intervalos. O ajuste do intervalo 
exige a utilização de um calibrador ou 
de uma fonte de referência.
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  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição Estilo da Caixa
 DRG-SC-AC Tensão e Corrente CA A
 DRG-SC-BG Ponte do Sensor de Deformação/Tensão B
 DRG-SC-DC-B Tensão e Corrente CC (bipolar) A
 DRG-SC-DC-U Tensão e Corrente CC (unipolar) A
 DRG-SC-FR Frequência A
 DRG-SC-PT Potenciômetro A
 DRG-SC-RTD RTD B
 DRG-SC-TC Termopar B

Série DRG-SC

A/IN A/OUT

DE 5 ANOS
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CONDICIONADORES DE SINAIS

Especificações
DRG-SC-AC
Intervalo (modo de tensão):  
100 mV a 200 VCA
Impedância (modo de tensão): 
>100 kΩ
Sobrecarga (modo de tensão): 
300 VCA, no máx.
Intervalo (modo de corrente):  
10 mA a 100 mACA
Impedância (modo de corrente):  
20 Ω, típico
Sobrecorrente (modo de 
corrente): 200 mACA
Sobretensão (modo de corrente): 
60 V rms
Intervalo de Frequência: 40 a 
400 Hz, calibrado na fábrica a 60 Hz
Exatidão (incluindo linearidade, 
histerese): ±0,1% de intervalo, típico; 
±0,5% de intervalo, máximo.
Tempo de Resposta: (10-90%)  
250 ms, típico
Alimentação: 9 a 30 VCC, 1,5 W 
típico 2,5 W máx.
DRG-SC-BG
Intervalo: 10 mV a ±200 mV
Impedância: > 1 MΩ
Sobretensão: 400 VRMS no máx. 
(intermitente); 264 400 VRMS,  
máx. (contínuo)
Exatidão (incluindo linearidade, 
histerese): ±0,1% típico, ±0,2%  
máx. do intervalo a 25°C
Excitação da ponte: 1 a 10 VCC, 
120 mA no máx.
Tempo de Resposta: (10-90%) 
<200 ms, típico
Alimentação: 18-30 VCC, 1,5 W 
típico, 2,5 W máx.(uma ponte 350 Ω), 
4 W máx.(quatro ponte 350 Ω)
DRG-SC-DC
Intervalo (modo de tensão):  
10 mV a 100 V
Impedância (modo de tensão):  
> 100 kΩ
Sobrecarga (modo de tensão): 
400 VRMS, no máx.
Intervalo (modo de corrente): 
1 mA a 100 mA
Impedância (modo de corrente): 
20 Ω, típico
Sobrecorrente (modo de 
corrente): 170 mA RMS no máx.
Sobretensão (modo de corrente): 
60 VCC

Exatidão (incluindo linearidade, 
histerese): <2 mA/20 mV: 
±0,35% FE, típico; 0,5% no máx.; 
>2 mA/20 mV: ±0,1% FE típico, 
0,2% no máx.
Tempo de Resposta: (10-90%)  
200 ms, típico
Alimentação: 9-30 VCC, 1,5 W 
típico, 2,5 W no máx.
DRG-SC-FR
Intervalo de Frequência:  
2 Hz a 10.000 Hz
Intervalo de Amplitude:  
50 mV a 150 VRMS
Exatidão (incluindo linearidade, 
histerese): ±0,1% do intervalo 
selecionado
Impedância: >10 kΩ
Sobretensão: 180 V rms, no máx.
Excesso: 20 kHz, no máx.
Tempo de Resposta: (10-90%): 
500 ms, ou 100 vezes o período da 
frequência de fundo de escala.
Alimentação: 9-30 VCC, 1,5 W 
típico, 2,5 W no máx.
DRG-SC-PT
Resistência (ponta a ponta):  
100 Ω até 100 kΩ
Exatidão (incluindo linearidade, 
histerese): ±0,1% no máximo  
a 25°C
Impedância de Entrada: > 1 MΩ
Excitação de Entrada: 500 mV, 
5 mA drive máximo
Tempo de Resposta: (10-90%) 
<200 ms, típico
DRG-SC-RTD: 
Tipos de Sensor: RTD, Pt100, 
Pt500, Pt1000 (a = 0,00385 ou 
0,00392); Cu10, Cu25, Cu100
Conexão do Sensor: 3 fios
Intervalo: Consulte a tabela  
de intervalo
Exatidão (incluindo linearidade, 
histerese): ±0,1% típico, ±0,2%  
máx. O intervalo  da temperatura 
máxima de entrada a 25°C, 0 Ω 
resistência do cabo.
Corrente de Excitação: <2 mA 
para Pt100, Pt500, Pt1000; <5 mA 
para Cu100; <10 mA para Cu10, 
Cu25
Resistência do cabo de ligação: 
40% da resistência da base do 
sensor ou 100 Ω (o que for menor), 
no máx. por cabo.
Efeito do cabo de ligação: Menor 
que 1% do intervalo da temperatura 
máxima de entrada.

Tempo de Resposta: (10-90%)  
200 ms, típico
Alimentação: 9-30 VCC  
(DRG-SC-BG: 18-30 VCC),  
1,5 W típico, 2,5 W no máx.
DRG-SC-TC
Tipos de Sensor: J, K, T, R, S, E, B
Intervalos: Consulte a tabela de 
intervalo
Exatidão: 
 J ±2°C (-200 a 750°C)
 K ±5°C (-200 a -140°C) 
  ±2°C (-140 a 1250°C) 
  ±4°C (1250 a 1370°C)
 E ±2,5°C (-150 a 1000°C
 T ±3°C (-150 a 400°C)
 R e S ±6°C (50 a 1760°C)
 B ±5°C (500 a 1820°C)
Corrente de BIAS (detecção de 
esgotamento): <1,5 microampere
Impedância: > 1 MΩ
Sobretensão: ±10 V diferencial
Tempo de Resposta (10 a 90%): 
500 ms. Típico.
Alimentação: 9-30 VCC, 1,5 W 
típico, 2,5 W no máx.
ESPECIFICAçõES COMUNS  
A TODOS MóDULOS 
Saída*
 Saída de Tensão: 
  Saída: 0-5V, 0-10 V
  Impedância: <10 Ω
  Drive: 10 mA no máx.
 Saída de Corrente
  Saída: 0-1 mA, 0-20 mA,
  4-20 mA
  Conformidade
  0-1 mA; 7,5 V, no máx.(7,5 kΩ)
  0-20 mA: 12 V, no máx.(600 Ω)
  4-20 mA: 12 V, no máx.(600 Ω)
Isolamento: 1800 VCC entre a 
entrada, a saída e a alimentação.
Montagem: Trilho DIN padrão de  
32 mm ou de 35 mm
Suscetibilidade ESD: Atende IEC 
801-2, nível 2 (4 kV)
Umidade (sem condensação): 
Operacional: 15 a 95% (a 45°C), 
Absorção: 90% por 24 horas (a 
65°C)
Intervalo de Temperatura:  
Operacional: 0 a 55°C (32 a 131°F), 
Armazenamento: -25 a 70°C  
(-13 a 158°F)

* DRG-SC-DC-B possui somente uma 
saída ±5 V e ±10 V
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  Para fazer o seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DRG-SC-TC Condicionador de Sinais de Entrada do Termopar

 DRN-PS-1000  Fonte de alimentação, entra de 95-240 VCA, saída 
de 24 VCC a 1A

 RAIL-35-1 Trilho DIN de 35 mm (1,4"), 1 m (3,3') de comprimento

 RAIL-35-2 Trilho DIN de 35 mm (1,4"), 2 m (6,6') de comprimento

Condicionador de Sinais de Entrada do Termopar

O DRG-SC-TC é um condicionador de sinal de entrada 
de termopar montado em trilho DIN. Ele pode ser 
configurado em campo para 60 intervalos diferentes de 
temperatura de termopar. A saída é proporcionalmente 
linear à temperatura e pode ser ajustada para 0-5 V,  
0-10 V, 0-1 mA, 0-20 mA ou 4-20 mA. Os potenciômetros 
de zero e de intervalo permitem 50% de ajustabilidade 
do deslocamento e diminuição do intervalo dentro de 
cada intervalo. Por exemplo, o intervalo de 500-1000°C 
pode ser deslocado e diminuído para fornecer um sinal 
de 4-20 mA representando 750-1000°C.

 Intervalos de entrada  
 °C B E J K R/S T
 -200 a 0   U	 U

 -200 a 250   U	 U

 -200 a 750   U U

 -150 a 0  U    U

 -150 a -18      
 -150 a 250  U   U

 -150 a 400      U

 -150 a 750  U

 -18 a 125  U U U  U

 -18 a 250  U U U  U

 -18 a 400      U

 -18 a 500  U U U

 -18 a 750   U

 -18 a 1000  U  U

 -18 a 1370    U

 50 a 250     U

 50 a 500     U

 50 a 1000     U

 50 a 1760     U

 125 a 250  U U U U U

 250 a 400      U

 250 a 500  U U U U

 375 a 400      U

 375 a 500  U U U U

 500 a 750   U

 500 a 1000 U U  U U

 500 a 1820 U

 750 a 1000 U U  U U

 1000 a 1370    U

 1000 a 1760     U

 1000 a 1820 U

 1500 a 1760     U

 1500 a 1820 U
É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplo de pedido: Condicionador de sinais de entrada de termopar 
DRG-SC-TC.

DRG-SC-TC 
DE 5 ANOS
GARANTIA

DRG-SC-TC, vista frontal.

DRG-SC-TC, vista lateral.
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  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DRG-SC-BG Condicionador de sinais de entrada de ponte

 Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DRG-SC-DC-B Condicionador de sinais de tensão/corrente CC com intervalos de saída bipolar
 DRG-SC-DC-U Condicionador de sinais de tensão/corrente CC com intervalos de saída unipolar
 RAIL-35-1 Trilho DIN de 35 mm (1,4"), 1 m (3,3') de comprimento
 RAIL-35-2 Trilho DIN de 35 mm (1,4"), 2 m (6,6') de comprimento

Condicionador de Sinais de Entrada CC

Condicionador de Sinais de Entrada de Ponte/
Sensor de Deformação/Tensão

O DRG-SC-BG é um módulo de condicionamento de 
sinais de entrada de ponte ou do sensor de deformação/
tensão montado em trilho DIN. A entrada e saída 
configuráveis em campo oferecem um capacidade de 
ajuste amplo e flexível para aplicações de ponte ou 
sensor de deformação/tensão de 0,5 mV/V a mais de 
50 mV/V. Os potenciômetros de ajuste amplo, de zero 
com precisão e de intervalo permite 50% de ajustabilidade 
do deslocamento e ganho dentro de cada um dos 11 
intervalos de entrada selecionáveis por interruptor. A saída 
pode ser ajustada para 0-5 V, 0-10 V, 0-1 mA, 0-20 mA 
ou 4-20 mA. Esta flexibilidade, combinada com uma fonte 
de excitação de ponte ajustável (1 a 10 VCC), fornece ao 
usuário um instrumento confiável e preciso para isolar e 
condicionar virtualmente qualquer entrada de ponte ou 
sensor de deformação/tensão.

INTERVALOS DE ENTRADA:
0-10 mV, 0-20 mV, 0-50 mV, 0-100 mV, 0-200 mV, 
±5 mV, ±10 mV, ±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplo de pedido: Condicionador de sinais de entrada de ponte DRG-SC-BG.

O DRG-SC-DC é um módulo de condicionamento de sinal 
de entrada de tensão e corrente CC montado em trilho 
DIN. A entrada pode ser configurada em campo para 
qualquer um dos 12 intervalos de tensão de 10 mV a 100 
V ou 6 intervalos de corrente de 1 mA a 100 mA.  
A saída é proporcionalmente linear à entrada e pode 
ser ajustada para 0-5 V, 0-10 V, 0-1 mA, 0-20 mA ou 
4-20 mA para o DRG-SC-DC-U (saídas unipolares) e -5 V 
a +5 V ou -10 V a +10 V para o DRG-SC-DC-B (saídas 
bipolares). Os potenciômetros de zero e de intervalo 
permitem 50% de ajustabilidade do deslocamento e 
diminuição do intervalo dentro de cada intervalo. Por 
exemplo, o intervalo de entrada de 0-2 mA pode ser 
diminuído para 0-1 mA e fornece um sinal de saída do 
fundo de escala (por exemplo, 4-20 mA).

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplo de pedido: Condicionador de sinais de entrada de tensão/corrente RG-SC-DC-U.

DRG-SC-DC 

DRG-SC-BG 

DE 5 ANOS
GARANTIA

DE 5 ANOS
GARANTIA

INTERVALOS DE ENTRADA (UNIPOLAR E 
BIPOLAR)
Tensões: 20 mV, 50 mV, 100 mV, 200 mV 500 mV,  
1 V, 2 V, 5 V, 10 V, 25 V, 50 V, 100 V
Corrente: 2 mA, 5 mA, 10 mA, 20 mA, 50 mA, 100 mA
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  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DRG-SC-FR Condicionador de Sinais de Entrada de Frequência

O DRG-SC-RTD é um módulo de condicionamento 
de sinais de entrada RTD montado em trilho DIN. 
Ele aceita uma ampla variedade de RTDs, incluindo 
RTDs de 100, 500 e 1000 ohm Platina, assim como 
10, 25 e 100 ohm Cobre. Ele trabalha com RTDs com 
a = 0,00385Ω/Ω/°C ou 0,00392.Ω/Ω/°C

A entrada pode ser configurada em campo para 
qualquer um dos até dezesseis intervalos de 
temperatura. A saída é proporcionalmente linear à 
temperatura e pode ser ajustada para 0-5 V, 0-10 V, 
0-1 mA, 0-20 mA ou 4-20 mA.

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplo de pedido: Condicionador de sinais de entrada  
RTD DRG-SC-RTD.

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DRG-SC-RTD Condicionador de Sinais de Entrada RTD

 RAIL-35-1 Trilho DIN de 35 mm (1,4"), 1 m (3,3') de comprimento

 RAIL-35-2 Trilho DIN de 35 mm (1,4"), 2 m (6,6') de comprimento

Condicionador de Sinais de Entrada RTD

DRG-SC-RTD

DRG-SC-FR

Intervalos de Entrada (°C):
PT100, PT500 e PT1000: -200 a 600, -200 a 400,  
-100 a 400, -200 a 260, -200 a 0, -200 a -100,  
-100 a 260, -100 a 100, -50 a 50, -18 a 50, -18 a 100, 
-18 a 260, -18 a 300, -18 a 400, -18 a 500, -18 a 600
Cu10, Cu25 e Cu100: -200 a 260,-200 a 0, -200 a -100, 
-100 a 260, -100 a 100, -50 a 50, -18 a 50, -18 a 100,  
-18 a 260

Condicionador de Sinais de Entrada  
de Frequência

O DRG-SC-FR é um módulo de condicionamento de 
sinais de entrada de frequência montado em trilho DIN. 
A entrada e a saída configuráveis em campo oferecem 
capacidade de ajuste amplo e flexível para diversos 
drives de frequência, captadores magnéticos, medidores 
de turbina e outros transdutores de saída de pulso ou 
de frequência.  A saída pode ser ajustada para 0 a 5 V, 
0 a 10 V, 0 a 1 mA, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. O DRG-
SC-FR pode ser configurado de praticamente qualquer 
entrada de frequência para saída de sinal CC dentro dos 
intervalos especificados. A calibração utiliza tecnologia 
em que o usuário aplica as frequências mínima e 
máxima de entrada, tocando em um botão embutido 
para configurar os intervalos mínimo e máximo de saída.

INTERVALO DE ENTRADA: 2 Hz a 10.000 Hz, 50 mVp  
a 150 VRMS 

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplo de pedido: Condicionador de sinais de entrada de frequência DRG-SC-FR.

DE 5 ANOS
GARANTIA
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 Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DRG-SC-AC Condicionador de Sinais de Entrada CA
 DRG-C006 0,1 Ω, Resistor de desvio de 5 W

Condicionador de Sinais de Entrada CA

Condicionador de Sinais de Entrada de Potenciômetro

O DRG-SC-AC é um módulo de condicionamento  
de sinal de entrada CA montado em trilho DIN.

A entrada e a saída configuráveis em campo oferecem 
uma capacidade de ajuste amplo e flexível para 
escalamento, conversão e buffer temporário de 
intervalos de entrada CA de 5 mA a 100mACA  
(para intervalo de entrada maior, utilize o desvio 
opcional de corrente, DRG-C006) ou 50 mV a 200 VCA.  
A saída de CC do DRG-SC-AC é proporcional à média 
do sinal de entrada CA completamente corrigido e é 
calibrado para ondas de sinal entre 40-400 Hz.  
A saída configurável em campo pode ser ajustada para 
0-5 V, 0-10 V, 0-1 mA, 0-20 mA ou 4-20 mA.

O DRG-SC-AC possui 15 interruptores de ajuste do 
intervalo de entrada. Os potenciômetros permitem 
ajuste de 50% de entrada e de intervalo dentro de cada 
um dos 15 intervalos de entrada de fundo de escala.

INTERVALOS DE ENTRADA (FREQUÊNCIA DO 
SINAL DE ENTRADA: -40 A 400 Hz)
Tensão CA: 100 mV, 200 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 5 V,  
10 V, 20 V, 50 V, 100 V, 200 V
Corrente CA: 10 mA, 20 mA, 50 mA, 100 mA

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplo de pedido: Condicionador de sinais de entrada de potenciômetro DRG-SC-AC.

O DRG-SC-PT é um módulo de condicionamento de sinais 
de entrada de potenciômetro montado em trilho DIN.

A entrada fornece uma tensão constante e é projetada 
para aceitar qualquer potenciômetro de três fios de 100 Ω 
a 100 kΩ. A saída configurável em campo pode ser 
ajustada para 0-5V, 0-10 V, 0-1 mA, 0-20 mA ou 4-20 mA.

Os potenciômetros de ajuste amplo, zero de precisão 
e intervalo, utilizados junto com interruptores PID, 
permitem 80% de ajustabilidade do deslocamento e do 
ganho para transmitir uma saída de fundo de escala de 
qualquer porção de 20% da entrada do potenciômetro.

INTERVALO DE ENTRADA:
100 Ω a 100 kΩ

É fornecido completo com manual do usuário.
Exemplo de pedido: Condicionador de sinais de entrada de potenciômetro DRG-SC-PT.

 Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 DRG-SC-PT Condicionador de Sinais de Entrada de Potenciômetro
 RAIL-35-1 Trilho DIN de 35 mm (1,4"), 1 m (3,3') de comprimento
 RAIL-35-2 Trilho DIN de 35 mm (1,4"), 2 m (6,6') de comprimento

DRG-SC-AC 

DRG-SC-PT
DE 5 ANOS
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