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* Itens Opcionais.

 6180A
O 6180A oferece precisão de entrada sem concorrentes com uma taxa 

de amostra completa de 125ms para até 48 canais de entrada. Os 

canais de entrada são livremente configuráveis para atender às 

necessidades do processo. Este instrumento possui um visor touch 

screen intuitivo que permite aos operadores visualizarem claramente 

os dados do processo em vários formatos.

Possui capacidade de armazenamento de dados em flash onboard 

(memória interna) de 32Mb ou 96Mb (opcional), cartões compact flash 

ou SD (opcional), por comunicação Ethernet. Os dados são 

armazenados em um formato binário inviolável possibilitando sua 

utilização como garantia do processo, podendo ser armazenados por 

longos períodos. O 6180A foi realmente desenvolvido para um mundo 

conectado, podendo ser acessado através de uma rede local, conexão 

dial-up, intranet ou internet.

�Display:  12,1" VGA
�Canais: de 6 à 48 entradas
�Grupos: 6 padrão ou 12 opcionais
�Mídia removível:  cartão SD, CF e USB
�Comunicação: Modbus TCP (escravo), Ethernet FTP (servidor e 
cliente)
�Temporizadores:  Padrão
�Alarmes:   4 por canal
�Controle de Batelada: Opcional
�Entradas de eventos:  
�Arquivos CSV: Padrão
�Operador de notas: Padrão
�

�Relés: 36 SPDT (opcional)
�Canais Virtuais*: 
�Memória Flash, onboard não-volátil: 32MB padrão até 96MB opcional
�Grau de Proteção Ambiental: IP 66
�Atualização do Display: 125ms max.
�Aquisição de Dados: 125ms max.
�Web Server: Padrão
�Ethernet (100/100baseT): Padrão
�Porta USB: 1 padrão até 3 opcional
�Segurança: Usuários ilimitados por login e senha
�Software de configuração (off line): Padrão
�Software review/quickchart: Padrão 

  

24 (6 por cartão)

Tendência vertical e horizontal, Barras vertical 
e horizontal, Tendência circular e valores numéricos

36, 96, 128 (opcional)

(para visualização dos dados 
registrados)

Visualizações padrões: 

�Bridge (software de visualização remota):Lite padrão e  full opcional

� Opcional

�Modbus máster: Opcional

�Auditor:Opcional

�

Construção de telas: 

Limites de temperatura de operação: 0-50 ° C / Armazenamento: -

20 a 60 ° C

�Limites de umidade de operação: 5% a 80% RH / Armazenamento: 

5% a 90% RH

�Grau de Proteção Frontal: Ip65 / Manga: Ip20

�Choque: BS En61010

�Vibração (10 a 150Hz): BSEN60873, Seção 9,18

�Altitude: <2000 metros

* Canais virtuais podem ser configuradas como matemáticos, totalizadores, 

contadores ou comunicações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REGISTRADOR-6180A
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SEGURANÇA ELÉTRICA

�(BS En61010): categoria instalação. II; grau de poluição 

REQUISITOS DE ENERGIA

BATERIA DE BACK-UP

         

_____________________________________________________

   _______________________________________________________

      _______________________________________________________

             

�Alimentação: padrão 85 a 265Vac; 47 a 63 hz ou 110 a 370Vdc / 

Opção baixa tensão: 20 42VRMS; 45-400 hz ou 20-54Vdc;

�Potência (Max): 60VA (Inrush current 36A);

�Proteção: padrão > 200 ms, em 240 AC, com carga máxima / Baixa 

tensão (opcional): 20msec de 20V DC ou RMS, com carga máxima;

 

�Tipo: Poly-carbonmonofluoride/lithium (Br2330) Part. No. PA261095

�Tempo de duração: minimo 1 ano com o registrador desligado;

�Intervalo de troca: 3 anos;

�Utilizados para: hora, data, valores dos totalizadores, contadores e 

temporizadores, dados de batelada e resultados de cálculos matemáticos;

Tela sensível ao toque, configuração em português, 
excelente interface operacional e tudo numa tela LCD de 

“12,1” com matriz ativa.

Portas USB “plug & play” e entrada de cartão Compact Flash 
ou SD, utilizados para transferência de dados e também para 

expansão da memória interna.

Até 48 entradas universais e isoladas com amostragem de 125ms 
configurável, memória interna de 32MB não volátil.

Comunicação Ethernet TCP/IP, Modbus RTU e Web Server.

CATEGORIA  INSTALAÇÃO II
A tensão de impulso taxa nominal dos equipamentos em rede é 230V 2500V.
GRAU DE POLUIÇÃO 2
Normalmente ocorre somente uma poluição não condutiva. Ocasionalmente pode 
ocorrer uma condutividade temporária causado pela condensação.
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GERAL

ISOLAÇÃO

TAXA DE ATUALIZAÇÃO / ACIONAMENTO

� Entrada / Saída de relé, taxa de amostragem: 8Hz

�Atualização de tendências: máximo de 8Hz

�Dados de memória: Último arquivo salvo

�Dados do display: Último valor em (8Hz)

ENTRADA DC

�Tipos de entrada: dc Volts, dc milivolts, dc miliamperes (com shunt), 

Termopar, RTD 2/3fios, Contato seco >60ms (exceto para os canais 

1,7,13,19,25,31,37 e 43);

�Configuração do canal: livremente configurável;

�Máximo número de entradas: 6 por cartão;

�Método de conversão A/D: >16 bits, delta sigma de segunda ordem;

�Ranges de entrada: veja tabela 1e2

�Rejeição a ruído (48 a 62Hz): Modo comum: >140dB (canal/canal e 

canal/terra) / Modo de série: >60dB;

�Tensão máxima modo comum: 250V contínuo;

�Tensão máxima: 45mV no range baixo e 23.74 V de pico no range alto;

�Canal / canal: 300V RMS/dc (dupla isolação);

�Canal da eletrônica: 300V RMS/dc (dupla isolação);

�Canal / terra: 300V RMS/dc (isolação básica);

�Rigidez dielétrica (BS EN61010): (ensaios de tipo 1 minuto)

�Canal / canal: 2500V ac

�Canal / terra: 1500V ac

�Isolação resistência: >10MΩ a 500V dc;

�Impedância de entrada: 38mV, 150mV, ranges 1V: >10MΩ; ranges 

20V: 65,3kΩ;

�Proteção de alta tensão: 50 Volts de pico (150V com atenuador);

�Detecção circuito aberto: ±57nA max.

�Tempo de reconhecimento: 500mseg;

�Mínima resistência: 10MΩ;

�Shunt: externamente montado;

�Erro adicional devido ao shunt: 0,1% da entrada;

�Erro adicional devido ao atenuador: 0,2% da entrada;

�Desempenho: veja tabela 1 

     __________________________________________________________

   ___________________________________________________________

    

   ___________________________________________________________

ENTRADA TERMOPAR

�Escala termopar: ITS 90;

�Corrente: 0,05nA;

�Tipos junção de referência: Off, interna, externa, remota;

�Erro compensação junção de referência: maximo 1°C com 

instrumento a 25°C;

�CJ taxa de rejeição: 50:1 mínimo;

�Quebra sensor: Alto, baixo ou nenhum; (configurável canal à canal) / 

Erro adicional: 0,01°C (tip.) se selecionado alto ou baixo;

�Tipos e ranges: veja tabela 3

ENTRADA RESISTÊNCIA

�Ranges (incluindo resistência de linha): 0 a 150 Ω, 0 a 600Ω, 0 a 

6kΩ;

�Influência da resistência de linha, erro: insigniicante;

�Influência da resistência de linha, incompatibilidade: 1Ω/Ω;

�Escala temperatura: ITS 90;

�Precisão e resolução: veja tabela 2 

�Tipos de RTD e ranges: veja tabela 4 
CARTÕES DE ENTRADA 

* Itens Opcionais.

COMUNICAÇÃO ETHERNET

�Tipo: 10/100 base T Ethernet (IEEE802.3);

�Protocolos: TCP/IP, FTP, DHCP, BOOTP, SNTP, MODBUS, SMTP, 

ICMP;

�Cabo: CAT5;

�Máximo comprimento: 100 metros;

�Pino: Rj45;

 COMUNICAÇÃO SERIAL OPCIONAL

�Número de portas: 2;

� Protocolo: ASCII (aplicações típicas: entradas de ASCII string de 

leitores de código de barras, leitores de cartões de crédito, etc.); ASCII 

printer support, ModBus RTU Master Slave; 

�Isolação (dc para 65 Hz BS En61010): Categoria de instalação II; 

Grau de Poluição 2; 

�Grupos de terminais: 50V RMS/dc 

�Padrão de transmissão: EIA232 ou EIA48 (selecionável via software)

      GERAL

CARGA AC

�Máximo número de cartões: 9 cartões ( total = 36)

�Número de relés por cartão: 3 SPDT; 4 N/F ou 4 N/A;

�Vida útil mecânica estimada: 30.000.000 de operações;

�Taxa de Atualização: veja em cartões de entrada / taxas de atualização

�Máxima potência de chaveamento: 500VA;

�Máxima tensão no contato: 250V que não exceda a máxima potência de 

chaveamento acima;

�Máxima corrente no contato: 2A que não exceda a máxima potência de 

chaveamento informada acima;

          ___________________________________________________________

CARTÃO RELÉS 

ALIMENTAÇÃO PARA TRANSMISSORES
�Número de saídas: 3;

�Tensão de saída: 25V nominal;

�Máxima corrente: 20mA por saída;

�Isolação: (dc para 65 hz Bs61010): Categoria de instalação II;

�Canal para canal: 100V RMS/DC (dupla isolação)

�Canal para terra: 100 RMS/DC (básica isolação);

�Fusível: 20mm tipo T

�Tensão de alimentação:110/220V ac: 100mA;

�Tensão de alimentação:220/240V ac: 63mA;

CARTÃO DE SAÍDAS ANALÓGICAS 

GERAL
�Max. número de cartões de saída: 4;

�Max. número de saídas por cartão: 2;

�Ranges de saídas tensão: 0-10V (fonte 5mA max.)

�Ranges de saídas corrente: 0-20mA (max. carga 1KΩ);

�Atualização: 8 hz

�Tempo de resposta: 250mseg ( 10 a 90% )

�linearidade: 0,024% do range do hardware;

�Desempenho: veja tabela 

ISOLAMENTO SEGURANÇA

�Isolação (DC de 65 Hz; BS EN61010): Categoria de instalação II, grau de 

poluição 2;

�Saída do canal para canal OP: 300V RMS ou DC (duplo isolamento)

�Canal de saída para a terra RMS: 150V ou DC (básico de isolamento)

DESEMPENHO NO INSTRUMENTO A 20ºC

   RANGE                         PRECISÃO                                  TEMPERATURA DRIFT                                   

   0 a 10V                       0,1% do range                       +-0,12mV+0,022% da leitura por ºC                                                          

   0 a 20mA                    0,1% do range                            +-1μA+0,03% da leitura por ºC
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Tipo T/C Norma Max. erro linearizaçãoRange Total (°C)   

B                                                         

C                                                          

D                                                         

E                                                     

G2                                                      

J                                                      

K                                                     

L                                                       

N                                                      

R                                                       

S                                                       

T                                                       

U                                                       

NiMo/NiCo                                       

Ni/NiMo                                             

Platinel                                              

Pt20%Rh/Pt40 %Rh                          

0 a +1820                                                           

0 a 2300                                                            

0 a 2495                                                            

-270 a +1000                                                          

0 a +2315                                                            

-210 a +1200                                                         

-270 a +1372                                                          

-200 a +900                                         

-270 a +1300                                                        

-50 a +1768                                                         

-50 a +1768                                                         

-270 a +400                                                         

-200 a +600                                                   

-50 a +1400                                                   

0 a +1406                                                             

0 a +1370                                                         

0 a +1888                                                    

IEC584.1                                       

Hoskins                                                                      

Hoskins                                                                       

IEC 584.1                                                                     

Hoskins                                                                       

IEC 584.1                                                                     

IEC 584.1                                                                     

(P/ DIN43710:1985 IPTS68)                                                         

IEC 584.1                                                                      

IEC 584.1                                                                     

IEC 584.1                                                                      

IEC 584.1                                                                      

DIN43710:1985                                                                   

ASTM E1751-95                                                                  

Ipsen                                                                            

Engelhard                                                                       

ASTM E1751-95                                                                  

0 a 400°C=1,7°C  

   

400 a 1820°C=0,03°C

0,12°C

0,08°C

0,03°C

0,07°C

0,02°C

0,04°C

0,02°C

0,04°C

0,04°C

0,04°C

0,02°C

0,08°C

0,06°C

0,14°C

0,02°C

0,07°C

TABELA 3

tabela 3 - Tipos e ranges de termopares

Tipo T/C            Range completo (ºC)                           Norma                   Max. Erro linearização

tabela 4 - tipos e ranges de RTD

                                 

   Cu10                      -20 a +400                         General Eletric Co.                          0,02 ºC                                                          

   Cu53                       -70 a +-200                         RC21-4-1966                                 <0,01 ºC   

 JPT100                    -220 a +630                        JIS C 1604:1989                             0,01 ºC   

   Ni100                      -60 a +250                         DIN4 3760:1987                              0,01 ºC   

   Ni120                     -50 a +170                          DIN4 3760:1987                             0,01 ºC   

   Pt100                   -200 a +850                                  IEC 751                                  0,01 ºC   

  Pt100A                 -200 a +600                    Eurotherm Recorders SA                      0,09 ºC   

   Pt1000                 -200 a +850                                 IEC 751                                    0,01 ºC   

 

TABELA 4

TABELA 1

-38mV             38mV               1,4μV                             
 0,085% I/P

+052% range                      
  0,035% I/P

+0,031% range
80ppm of I/P per ºC

Range baixo

Range baixo

Range alto

Range alto

Limite de erro típico
(Instrumentação

 a 20ºC)

Limite de erro típico
(Instrumentação

 a 20ºC)

Resolução

Resolução

Limite de erro máximo
(Instrumentação

 a 20ºC)

Limite de erro máximo
(Instrumentação

 a 20ºC)

Erro adicional por °C 
(referência 20°C)

Erro adicional por °C 
(referência 20°C)

-150mV                          150mV                               5,5μV                      
0,035%

 
I/P

+0,028%range 
0,084%

 
I/P

+039%range  
80ppm of I/P per ºC

    80ppm of I/P per ºC -1V   1V     37μV 
0,035% I/P

+0,024% range
0,084% I/P

+029% range

                                                                                                                         443ppm of I/P per ºC-20V 20V 720μV
0,097% I/P

+0,027% range
0,448% I/P

+033% range

Tabela 1 - Ranges entrada tensão, exatidão e resolução.

TABELA 2

Tabela 2 - Resistencia dos ranges, exatidão e resolução.

                                                                                                                   35ppm of I/P per ºC0Ω     150Ω 5mΩ 
 0,027% I/P

+0,034% range
  0,042% I/P

+0,110% range

                                                                                                                          35ppm of I/P per ºC  0Ω 600Ω
0,027% I/P

+0,035% range

0,042% I/P

+0,065% range 22mΩ

  0Ω                                                                                                                     6kΩ     148mΩ
 0,027% I/P

+0,028% range

0,045% I/P

+0,035% range 
35ppm of I/P per ºC

�Número de entradas: 6 entradas discretas;

�Máximo número de cartões:  4

�Isolação cartão  de evento para terra: 100V RMS/dc (básica isolação)

�Isolação cartão de evento para cartão de evento: 0V;

�Nível de reconhecimento ‘Ativo’: -30V a +0,8V;

�Nível de reconhecimento ‘Inativo’: +2V a +30V;

�Frequência máxima: 8hz;

�Mínima largura do pulso: 62,5ms;

�Resistência do contato: Ativo se <35kΩ; Inatico se >200kΩ;

�Statos não definido se 35KΩ<resistência<200KΩ entre terminal de entrada e 

terminal comum;

�Corrente de fuga: ( tensão I/P): 10mA;

�Entrada de eventos para terra: 100V RMS/dc (básica isolação);

�Entrada de eventos para entrada de eventos: 0V;

           ___________________________________________________________

          ___________________________________________________________

ISOLAÇÃO DE SEGURANÇA

ENTRADA DE EVENTO

MÉDIA DE AQUISIÇÃO
 CARGA DC

�Potência máxima de comutação:  Veja gráfico 2 para o funcionamento volt /amp

�  Tensão máxima de contato / atual: Veja gráfico 2 para exemplo

         ISOLAÇÃO DE SEGURANÇA

�Isolamento (DC para 65Hz; BS En61010): Instalação categoria II; Grau de 

Poluição 2

�Relay para retransmitir: RMS 300V ou DC (duplo isolamento)

�Relay para o solo: RMS 300V ou DC (básico de isolamento)

6180A 6180A 

Gráfico 2

Ф

Gráfico 1

64Mb  Cart.  ou memória
  USB ( 12 milhões de 

amostras)

CF

32Mb Flash Interno
 ( 4 milhão de amostras)

256Mb Cartão CF/SD  ou 
memória USB (32 milhões 

de amostras)

1Gb cartão  ou 
memória USB  ( 125 

milhões de amostras)

CF/SD

 64Mb cartão  ou 
memória USB  ( 8 milhões 

de amostras)

CF

Ethernet (FTP Server)

0,125s 0,5s 1s 5s 30s10s 60s

infinito

Duração aproximada de  gravação contínua de um grupo de seis canais, com alta compressão:

2.83 dias

8.5 dias

5.66 dias

22.6 dias

88 dias

11.3 dias

33.98 dias

22.6 dias

90.6 dias

354 dias

22.6 dias

67.9 dias

45.3 anos

181  anos

1.9  anos

113 dias

339 dias

226 dias

2. 4 anos

9.6  anos

226dias 1.86  anos 3.7  anos

1.86  anos 5.5  anos 11  anos

1.2  anos 3.7  anos 7.4  anos

4.9  anos

19 anos

14.8  anos

58  anos

20  anos

116  anos

Reservamo-nos o direito de efetuar mudanças nos catálogos sem  prévio . aviso 
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Rua Benjamin da Silveira Baldy, 2001 
 18.170-000 - Piedade/SP - Brasil

Tel: 15 3244.8086 - e-mail: instrumentacao@ecil.com.br

www.ecil.com.br
PAG. 3/3 - 6180A - 01


	Page 1
	Page 2
	Page 3

