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ProLine P 44000
Medição precisa de temperatura sob altas tensão de até 6,6 kV.

Transmissores de Temperatura 
para Alta Tensão

Quando é preciso medir temperaturas 
com termômetros de resistência Pt100 
em ambientes de altas tensões, os 
trans missores de temperatura normais 
são frequentemente inadequados 
devido à sua isolação insuficiente. 
Os termômetros de resistência podem 
ser isolados de altas tensões. Na prá-
tica, todavia, o espaço de instalação 
disponível frequentemente é pequeno 
demais. Além disso a isolação é enfra-
quecida pelo envelhecimento térmico 
e mecânico.
Para medição de temperaturas nos 
com ponentes eletrônicos de potência, 
obtém-se, portanto, a máxima segu-
rança do termômetro de resistência 
Pt100 com isolação galvânica resis-
tente a altas tensões. Uma aplicação 
típica é a monitoração de temperatura 
em  enrolamentos de motores elétri-
cos, geradores ou transformadores.

A Solução: Transmissores de Pt100 
com Isolação Básica de 6,6 kVca/Vcc
Os novos transmissores ProLine  
P 44000 para uso em instalações com 
altas tensões converte a resistência de 
um termômetro de resistência Pt100 (2, 
3 ou 4 fios) em sinal de 4 a 20 mA com 
alta precisão e curtos tempos de atraso. 

O sinal de saída é isolado galvanica-
mente do sinal de entrada e da tensão 
de alimentação. A isolação é projetada 
para tensões de trabalho de até 6,6 
kVca/Vcc. Nas rotinas de testes suporta 
até 15 kVca. O encapsulamento a vá-
cuo protege o circuito contra influên-
cias ambientais e mantém as extraor-
dinárias propriedades de isolação. 

A linha de produtos é fabricada para 
as faixas padronizadas de temperatura   
de 0 a 150 ºC, 0 a 200 ºC e 0 a 300 ºC.
São disponíveis em alojamentos 
modulares de 67,5 e 22,5 mm para os 
diferentes requisitos. 

Características
 – Transmissor para sensores  

de temperatura Pt100
Conexões com 2, 3 ou 4 fios

 – Modelos com configuração fixa 
para as faixas de entrada: 
0 … 150 °C, 0 … 200 °C e 0 … 300 °C

 – Corrente de saída impressa
 4 … 20 mA

 – Alojamento modular compacto
67,5 e 22,5 mm baseado na compro-
vada tecnologia VariTrans 

 – Alta isolação
Até 6,6 kVca/Vcc (isolação básica) e 
isolação reforçada de até 2,5 kVca/
Vcc com categoria de sobretensão III 
e grau de poluição 2, entre entrada, 
saída e alimentação.

 – Versões para menos isolação 
Alojamento de 22,5 até 2 kVca/Vcc 
(isolação básica)

 – Erro de medição de apenas ± 1 K
(± 0,5 K típico) e curto tempo de 
resposta T90 de 100 ms

 – Fonte de alimentação de  
entrada universal VariPower
22 … 230 Vca/Vcc, operação segura 
mesmo com redes elétricas instáveis

 – Protegido contra  
influências ambientais
Encapsulamento a vácuo

 – Adequados para  
ambientes extremos
Temperatura ambiente em  
operação -40 a +85 °C 
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Sala de controle

ProLine P 44000

4 … 20 mA

Alimentação de 22 … 230 Vca/Vcc

Pt100

Motor de alta tensão

Aplicação Típica: 
Monitoração da temperatura de enrolamentos de motores de alta tensão 
Isolação galvânica do “slot RTD” com o ProLine P 44000:

 – Protege os operadores
 – Evita danos aos equipamentos
 – Transmissão de sinais de 4 a 20 mA livres de interferências para a sala de controle – mesmo com cabos longos  

L 1

L 2 L 3

ProLine P 44000

VariTrans
Interface Technology

Garantia
5 ANOS !
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Linha de Produtos

Instrumento Entrada Saída Tensão de teste N.º de Referência 

ProLine P 44000 0 … 150 °C 4 … 20 mA 15 kV P44210D3-0007

0 … 200 °C 4 … 20 mA 15 kV P44210D3-0008

0 … 300 °C 4 … 20 mA 15 kV P44210D3-0009

0 … 150 °C 4 … 20 mA 7,5 kV P44100D1-0004

0 … 200 °C 4 … 20 mA 7,5 kV P44100D1-0005

0 … 300 °C 4 … 20 mA 7,5 kV P44100D1-0006

Diagrama de Blocos

Saída

Alimentação de 22 … 230 Vca/Vcc

+

–

Z 15 VC 1 nF
Entrada

Entrada

Sensor resistivo Pt100 (DIN 60751)

Faixas de medição P44210D3-0007 0 … 150 °C

P44210D3-0008 0 … 200 °C

P44210D3-0009 0 … 300 °C

P44100D1-0004 0 … 150 °C

P44100D1-0005 0 … 200 °C

P44100D1-0006 0 … 300 °C

Conexão 2, 3 ou 4 fios 
Nota: Com conexão 3 fios, a resistência do cabo do sensor não é totalmente compensada.

Resistência máx. da linha 100 ohms

Corrente de alimentação Aprox. 1 mA

Especificações

Transmissores de Temperatura 
para Alta Tensão
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Especificações (continuação)

Saída

Saída 4 … 20 mA (linear até 21 mA)

Carga máxima 550 ohms

Onda residual < 10 mVrms

Entrada não conectada  
ou faixa de medição excedida

> 21 mA (máx. 38 mA)

Comportamento de transmissão

Erro de transmissão ± 1 K   com temperatura ambiente de 23 ºC  (± 0,5 K típico)

Influência da temperatura < 150 ppm/K do valor final ajustado

(CT médio dentro da faixa de temperatura de operação admissível, temperatura de referência 23 °C) 

Tempo de resposta Tempo T90  máx. 100 ms

Alimentação

Alimentação 22 … 230 Vca/Vcc ± 10 %; CA 48 … 62 Hz, < 1,8 W, < 4 VA

Isolação

Isolação galvânica 3 portas (entre entrada, saída e alimentação)

Tensão de teste P44210D3-xxxx 15 kVca entre entrada e saída/alimentação

4 kVca entre saída e alimentação

P44100D1-xxxx 7,5 kVca entre entrada e saída/alimentação

4 kVca entre saída e alimentação

Isolação de tensão nominal 
conforme norma EN 50178

P44210D3-xxxx Até 6000 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação com categoria de 
sobretensão III e grau de poluição 2 
Impulso de tensão suportável: máx. 33 kV

P44100D1-xxxx Até 2000 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação com categoria de 
sobretensão III e grau de poluição 2 
Impulso de tensão suportável: máx. 13 kV

Isolação de tensão nominal 
conforme norma UL 347

P44210D3-xxxx Até 6600 Vca/Vcc com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2 
Impulso de tensão nominal por raio: máx. 33 kV

Isolação de tensão nominal 
conforme norma EN 50124-1 
aplicação em ferrovias  
(operação estacionária)

P44210D3-xxxx Até 5500 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação com categoria de 
sobretensão II e grau de poluição 2 
Impulso de tensão nominal: 25 kV

Até 4800 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação com categoria de 
sobretensão III e grau de poluição 2 
Impulso de tensão nominal: 30 kV

P44100D1-xxxx Até 2000 Vca/Vcc entre entrada e saída/alimentação com categoria de 
sobretensão II e grau de poluição 2 
Impulso de tensão nominal: 12 kV

Proteção contra choques elétricos Separação protetora conforme norma EN 50178 por isolação reforçada 
Tensões de trabalho com categoria de sobretensão III e grau de poluição 2

P44210D3-xxxx Até 2500 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação.  
Até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

P44100D1-xxxx Até 1000 Vca/Vcc entre entrada, saída e alimentação.  
Até 300 Vca/Vcc entre saída e alimentação

ProLine P 44000
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Especificações (continuação)

Normas e aprovações

Compatibilidade  
eletromagnética (EMC)1)

Norma da família  
de produtos:    

   EN 61326-1 EN 61326-2-3: 2013

Geração de interferências:    Classe A2)

Imunidade a interferências:    Ambiente industrial

Aprovações UL:    Listado conforme UL 347 Arquivo E356768

Conformidade RoHS Conforme diretiva 2011/65/UE

Outros dados

Temperatura ambiente Operação, armaze nagem  
e transporte 

–40 … +85 °C

Umidade relativa Operação, armazenagem  
e transporte 

5 … 95 % (sem condensação durante a operação) 

Pressão do ar 70 … 106 kPa Altitude até 2 000 m

Condições operacionais Operação estacionária

MTBF3) Aprox. 160 anos

Design Alojamento modular com terminais parafuso

Largura do alojamento Tipo D1: 22,5 mm Tipo D3: 67,5 mm

Ver outras medidas nos desenhos dimensionais.

Conexão Parafusos M 3.5 com caixa de terminais autoliberável 
 Fio sólido: 1 x 4 mm2  

 Fio múltiplo com terminal ilhós: 1 x 2,5 mm2  
 Sólido ou múltiplo com terminal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.

Torque de aperto 0,6 Nm

Nível de proteção Alojamento: IP 40 Terminais: IP 20

Montagem Em trilho DIN de 35 mm (norma EN 60715)

Peso D1: aprox. 250 g D3: aprox. 500 g

1) Com interferência pode haver pequenos desvios (tip. < 2 K). 
2) Atenção! – Este é um instrumento Classe A para uso industrial. Quando usado em ambiente residencial, o instrumento pode causar radiointerferências. 
3) Conforme norma EN 61709 (SN29500), operação estacionária em ambiente em boas condições, temperatura ambiente média 40 °C, sem ventilação,   
     operação contínua

Transmissores de Temperatura 
para Alta Tensão
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Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais, Tipo D1

Arranjo de terminais

5 Entrada +  Corrente 
6 Entrada +  Tensão 
7 Entrada –  Tensão
8 Entrada – Corrente

11 Alimentação CA/CC 
12 Alimentação CA/CC

13 Saída + Corrente 
15 Saída – Corrente 

Para conexão de Pt100 com 2 
fios, jumpear terminais 5 com 
6 e 7 com 8. 
Para conexão com 3 fios, 
jumpear 7 com 8 apenas.

Parafusos M 3.5 com caixa de 
terminais autoliberável 
Bitola máx. dos condutores  
Fio sólido: 1 x 4 mm2  

Fio múltiplo com terminal 
ilhós: 1 x 2,5 mm2  
Sólido ou múltiplo com termi-
nal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.

Encaixável em trilho DIN de 35 mm  
conforme norma EN 60715 

Desenho Dimensional e Arranjo de Terminais, Tipo D3

Arranjo de terminais

17 Entrada +  Corrente 
18 Entrada +  Tensão 
19 Entrada –  Tensão
20 Entrada – Corrente

31 Alimentação CA/CC 
32 Alimentação CA/CC

41 Saída + Corrente 
43 Saída – Corrente

Para conexão de Pt100 com 
2 fios, jumpear terminais 17 
com 18 e 19 com 20; 
para conexão com 3 fios,  
jumpear 19 com 20 apenas 

Parafusos M 3.5 com caixa  
de terminais autoliberável 
Bitola máx. dos condutores  
Fio sólido: 1 x 4 mm2  

Fio múltiplo com terminal 
ilhós: 1 x 2,5 mm2  
Sólido ou múltiplo com termi-
nal ilhós: 1 x 0,5 mm2 mín.

Encaixável em trilho DIN de 35 mm  
conforme norma EN 60715 

ProLine P 44000

Todas as dimensões em milímetros


